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1. 1546. URTEA
1.1. Zestoarren eta ingurukoen testamentuak
1.1.1. Joan Otxoa Artazubiagakoaren testamentuaren kodiziloa

letatik 12 Joan Bikendi zapatariarentzat izango ziren,
hark erretorearen morroi eta neskameentzat zapatak
egin zituelako.

Bestalde, Martin Ondaldek zioenez, erretoreak Ka- 1546-I-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- talina Gebarari eta alabari ez zizkien 2 dukat eman,
rengana bere anaia Joan Otxoa Artazubiagakoa (Ai- eta Joan Otxoa erretorea baietzean zegoen. Martin,
zarnako elizako erretorea) hurbildu zen. Lehenago Katalina eta alabak zin egingo zuten 2 dukatak ez zitestamentu itxia egina zuen Blas eskribauaren bidez, tuztela jaso.
eta egun hartan kodiziloa erantsi zion.
Joan Martinez Akoakoak zioenez, Maria Akoa seKodiziloan zioenez, berak zeukan upela hurrengo rora zenak Santa Engraziarako diruak utzi zituen. Erreerretoreari saldu ahal izango zioten, erosi nahiko balu. toreak zioenez, Joan Martinezek zin eginda, dobloia
Balezta ona ere bazuen (Joan Ondalderen esku zegoe- emango zioten seroraren arimaren alde erabil zezan.
na), zetazko poltsa frantsesa ere bai (Martintxo ilobak
zeukana), bizpahiru bonete, 7 aulki, bi mahai biribil eta
Pedro Egañari eta emazteari zilarrezko katilu hankapelu gorria (Blas anaiarentzat utzi zuena). Horiez dia eman zien Joan Otxoak, bahituran Domingo Gagain Arizmendiko andreak urrezko 2 florin zor zizkion, rratzari eman ziezaioten.
haren aginduz 30 meza bi aldiz errezatu zituelako.
Martin Ezenarroren emazteak eta Domikutza UrSagardoz betetako upela ere bazeukan, eta hura, tizagirrek? ziotenez, erretorearen txakurrak ardi bana
azunbrea 6 maraitan, saldu egingo zuten. Kobratuta- ito zien. Erretoreak agindu zuenez, zin egin ondoren
koaren zati bat behartsuentzat izango zen, eta beste ordaindu egingo zion emakume bakoitzari bere galera.
zati bat eliztarrentzat, baina aldiko azunbre bat baino
gehiago eraman gabe.
Erretorearen eguneroko arropek 3 dukat baino gutxiago balio zuten, eta hiltzen zenean behartsuenei
Kodiziloa egin zuenean lekuko hauek izan ziren: emango zizkieten. Gainera, testamentuan aipatu gaMartin Indo, Sebastian Altzolarats, Joantxo Aizarna, beko gamelu-ilezko jantzi luze erabilia ere bazeukan.
Martin Zuube, Joan Fernandez Olazabalgoa, Domingo Urbieta (ikus [XVI. m. (46-I) 7] agiria).
Maria Nikolas Zabala-Lasaok 8 dukat eta 2 erreal
ordaindu zizkion.
- 1546-I-28an, Aizarnako erretore-etxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bere anaia eta erretore
Kodiziloan lekuko zestoar hauek izan ziren: EsJoan Otxoa Artazubiagakoa aurkeztu zen. Erretoreak teban Edarritzaga, Sebastian Altzolarats eta Mateo
zioenez, lehenago anaia eskribauaren bidez testamen- Amilibia (ikus [XVI. m. (46-I) 27] agiria).
tu itxia egina zuen, Joanes Potzueta apaiza lekuko
izanik.
1.1.2. Ana Ipintzaren testamentua
Dena den, egun hartan bere testamentuari kodizi- -1546-II-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
loa erantsi nahi zion berriz ere, zenbait gai aitortuz. bidez Ana Ipintza edo Urkiak (Fernando Olazabalen
Adibidez, Arizmendiko andreak zor zizkion 16 errea- alargunak) testamentua egin zuen. Ana monasterioren
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batean moja sartzekoa zen, eta bere ondasunak nori
eta zein baldintzapean utzi zehaztu zuen.

1.1.3. Joan Martinez Lilikoaren testamentua

-1546-III-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga alkatearen
Inolako karga edo loturarik gabeko ondasun hauek eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agerzituen: a) Errementarietxea izeneko etxola bere lur- tu ziren: Maria Lili (Joan Martinez Lilikoa apaiz zesailarekin (hiribildutik kanpo, Aizarnako bidearen on- naren alaba naturala), Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
doan) mugakide Esteban Akertza, Kristobal Artzubia- San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua.
ga eta Martin Ondalderen lurrak izanik; b) Lizarrarats
Hauek ziotenez, bezperan, hilak 28, gaueko
azpiko sagastia; c) Enekosauztegin Ertxinbarrenean
zuen sagastia; d) eta Zestoako elizan hilobia, San Se- 10etan Joan Martinez Lilikoa apaiza hil egin zen
bastianen aldarearen aurrean, Migel Artazubiagaren testamentu itxia egin ondoren. Esteban Eztiola eskribauak idatzi zuen testamentua, eta zigilatu eta
etxeko hilobiaren ondoan.
itxita zegoen.
Ondasun haien guztien oinordeko Joan Perez
Testamentu-betearazle zirenez gero, Mariak, Joan
Idiakaitz-Lilikoa izendatu zuen Ana Ipintzak, baina
baldintzak ipini zizkion. Joan Perezek (edo oinorde- Perezek eta San Joan Perezek eskea egin zioten alkakoek) urtero urteurrena egingo zuen Anaren eta bere teari testamentua ireki zezan eta eskribauak sinatuta
senideen arimen alde, eta urteko bost festaburu nagu- kopiak atera eta argitara zezan.
sietan ere elizako ohiturak beteko zituen. Gastu haiek
Blas Artazubiaga alkateak testamentu itxiaren azaordaintzeko izango ziren aipatutako etxola eta lurra,
eta Lizarrarats azpiko sagastia. Gainera Joan Perezek lean Esteban Eztiola eskribauaren sinadura eta zigiAnari, honek eskatutakoan, 20 dukat emango zizkion lua ikusi zituen. Hain zuzen zin eginarazi zien alkateak testamentuan lekuko izandakoei eta eskribauari.
moja sartzeko dotea osatzearren.
Hauek ziren zin egin zutenak: Esteban Eztiola, Pedro
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Altzolarats, Domingo Garratza, Klemente Aisoro
Grazian Ezenarro, Grazian Arzallus eta Esteban Ez- apaiza, Pedro Zubiaurre, Grazian Etorraetxea, Grazian Arzallus eta Martin Artazubiaga.
tiola (ikus [XVI. m. (46-II) 2] agiria).

1. irudia. Lili jauregia.
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Zestoako eta Aizarnako elizetako benefiziadu eta
Urdanetako elizako erretore zen Joan Martinez Lilikoak, bere gorputza Zestoako elizan, Lilikoen kaperan, hilobiratzea nahi zuen. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari baimena eskatu zion horretarako. Han egingo
zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurreAlkateak zin egindako bakoitzari eskatu zien egia na eta bigarren urteurrena. Ohi bezala elizan ogia, aresan zezatela, ea hura Joan Martinez Lilikoak eginda- gizaria, haragia, etab. eskainiko zuten haren arimaren
ko testamentua zen, Pedro Altzolaratsek Joan Marti- alde.
nez zenaren ordez (honek gaixo egonik ezin zuelako)
Joan Martinez Lilikoak limosna hauek eman zisinatu zuen, ezer susmagarririk ikusten zuten, etab.
tuen: gatibu zeuden kristauak askatzeko erreal bat;
Pedro Altzolarats lekukoak hitz egin zuen lehenbi- Aizarnako eta Zestoako elizei bina dukat; Urdanetazi. Eskribauak testamentuaren azalean zegoena eus- ko elizari 8 dukat (kaliza edo kustodia egiteko), hokaraz adierazi ondoren (Maria Lili alabak uler zezan), rietako bat Domingo Ostolatzak eta beste bi Martin
Pedro Altzolaratsek ontzat eman zuen, eta bi aldiz Ibarrolak zor zizkiotelarik (Andres Elizamendi apaisinatu zuela zioen: behin Joan Martinezek ezin zuela- zak zuen agiria); Santa Engrazia Aitzekoari 4 erreal;
ko haren ordez, eta gero lekuko gisa. Beste lekukoen Aizarnazabalgo elizari 2 erreal; Arroako San Esteban
sinadurak ere hantxe zeuden (Pedro Zigordiarena bar- elizari 2 erreal; eta Zestoako ospitaleari ohe bat bi
ne) eta testamentuan Maria Lilirentzako klausula bat ohe-jantzirekin.
aipatzen zen. Gainerakoan testamentuak ez zuen ezer
Joan Martinezen arimaren alde 150 "requiem"
susmagarririk.
meza errezatuko zituzten lilitarren kaperan, eta mezaKlemente Aisoro apaizak ere berdin erantzun zuen, ko erreal erdia ordainduko zioten apaizari.
eta Maria Lilirentzako klausula Artigako sagastiari buZestoako Maritxo Errezustari 6 dukat emango zizruzkoa zela zioen. Pedro Zubiaurre lekukoak ere gauza bera aitortu zuen. Berdin erantzun zuten Grazian kioten, eta honen alaba Graziari 4 dukat. Katalina Lili
Etorraetxea, Grazian Arzallus, Domingo Garratza eta alargunari 2 dukat emango zizkioten, Peritza ArtzuMartin Artazubiaga lekukoek. Martin Artazubiagak biagari 4 dukat eta Maria Aizarnateari 5 dukat.
zioenez eskribauak testamentuaren azalean idatzita zeJoan Martinezek zituen liburuak Diego Idiakaitzi (San
goena euskaraz eta gaztelaniaz adierazi zuen.
Joan Perez lizentziatuaren semeari) utzi zizkion, apaiz
Ondoren Maria Lili, Joan Perez eta San Joan Perez egiten bazen. Bestela apaiz egiten zen anaiari emango
testamentu-betearazleek eskatuta, alkateak testamen- zizkioten. Hala ere, Meza-liburu erromatarra Liliko katua irekiarazi egin zuen, eta eskribauak dena irakurri peran (Zestoako elizan) erabiltzeko izango zen.
zuen. Testamentu-betearazleek testamentuaren kopia
Joan Martinez Lilikoari zor asko egin ziotelako,
lortu zuten, alkateak hala aginduta.
hartzekodun zen, eta zordunak hauek zituen: AltzoLekuko Frantzisko Artiga, Grazian Ezenarro eta larats jauregiko burdinolako maizter Martin Egia (5
dukat zor zizkion); Madalena Zuube iloba (15 dukat
Domingo Gorosarri izan ziren.
eta 8 erreal); Maria Ipintza (dukat bat eta 6 erreal);
Bezperan Joan Martinez Lilikoak Esteban Eztio- Joanes Potzueta apaiza (8 dukat eta 8 erreal); Dominla eskribauaren bidez egindako testamentuak hainbat go Aranguren (dukat bat); Aizarnako Martin Legarda
(dukat bat); Urdanetako Agineta baserriko Dominagindu zuen.
Bezperan Pedro Zigordia (edo Zigorraga) maisua
ere lekuko izan zen testamentuan, baina egun hartan
herritik kanpo zebilen. Klemente Aisorok apaizen eran
egin zuen bere zina. Zinean lekuko Grazian Ezenarro,
Domingo Gorosarri eta Frantzisko Artiga izan ziren.
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2. irudia. Bidaniko San
Bartolome elizaren
ataria.

go maizterra (urrezko koroa); Maria Artzubiaga (11
erreal); Kristobal Artzubiaga eskribaua (42 txanpon);
Debako Joan Olazabal (dukat bat emandako erlauntza
eta erleengatik); eta Sastarraingo maizter Joango Olaberria (13 txanpon).

Joan Martinez Lilikoak oinordeko unibertsal berarekin bizi zen Maria Lili alaba izendatu zuen. Testamentu-betearazle ere izango zen alaba, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuarekin batera.

Joan Martinez Lilikoaren beste zordun batzuk
hauek ziren: Bidaniko Pedro Landa (13,5 dukat);
Goiazko Migel Goienaga (50 txanpon); Hondarribian
bizi zen Getariako Maria Fernandez Iraetakoa (2 dukat, Segurola batxilerrak emanak); Getariako Beltran
Untzeta (dukat bat); Gregorio Elizalde (2 dukat eta
anega erdi bat gari); Martin Lizarrarats (urrezko koroa); Maria Perez Idiakaizkoa (Ana Martinez alabak
eskaturiko mezengatik); eta Maria Perez Larretxekoa
(Joan Garratzak eskatuta emandako mezengatik).

Artiga baserriaren ondoan Joan Martinezek zeukan
sagastiak emandako etekinetatik, Maria alabak errespontsua emanaraziko zien Zestoako elizan apaizei
aitaren hilobi aurrean, bigarren urteurrenetik aurrera.
Maria hiltzen zenean sagastiaren etekinetatik urteurrenak Lilikoen kaperan nola egin ere zehaztu zuen
(ikus [XVI. m. (46-III) 22] agiria).

-1546-III-29an, Zestoan, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak (Urdanetako elizako patroi bakar izanik) eskea egin zion Blas Artazubiaga alkateari. UrdanetaHorrez gain, Bidaniko Grazia Landa lehengusuak ko erretore izandako Joan Martinez Lilikoaren testamentu
zenbait ondasun utzi zion, 5.000 maraiko kaliza Bida- eta heriotzaz eskribauak idatzitako agiria nahi zuen.
niko San Bartolome elizarako egin zezan. Errodrigo
Leitzaran erretoreak eta Joan Labaka administratzaiAlkateak zin eginarazi zien Esteban Eztiola eskrileak zeuzkaten ordainagiriak, Joan Lopez Idoiagakoa bauari, Klemente Aisoro apaizari, Idiakaitz batxileeskribau zenak eginak.
rrari, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Antonio Lizarrarats bikarioari.
Pedro Iribarrena (6 erreal) eta Indoko maizter Domingo Lizasoeta (31 txanpon) ere zordun zituen Joan
Hauek ziotenez, Joan Martinez bezperan, igandez,
Martinezek.
gaueko 10etan hil zen 8 lekukoren aurrean, testamentu
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itxia eginda. Egun hartan, astelehenez, goizean hilobiratu zuten Zestoako elizan, Lili etxekoen kaperan. Lekukoetako bi Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan
Otaegi izan ziren (ikus [XVI. m. (46-III) 25] agiria).
1.1.4. Martin Azkaetaren testamentua

ikatz-garraioa); Santuru Erretenen emaztea (6 dukat);
Joan Sorazu bikarioari Martinek esandako pertsonak
(12 erreal); Joan Sorazu bikarioa (10 erreal); Iñigo
Goiaz (2 dukat, anega erdi gari eta Eizagirretik Iraetara egindako ikatz-garraioa); eta Joan Perez Areitzagakoa (0,5 dukat ken iduri batzuen balioa).

Martin Azkaetaren beste hartzekodun batzuk hauek
- 1546-IV-14an, Arroako Azkaeta baserrian, bertako
Martin Azkaetak, ohean gaixo egonik, testamentua egin ziren: Azkoitian Jausoroko burdinolako olagizona (11
erreal ken Frantzisko Perez Idiakaizkoak eman behazuen Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez.
rreko 10 erreal); Azpeitiko Simon Ibarluze (14 bat
Hildakoan Arroako elizan ehortziko zuten, Azkae- erreal); Fernando Sorazabal; Lasaoko andrea (6 dukat
ta etxearen hilobian. Han egingo zizkioten hiletak eta ken egin zizkion garraio-lanak); Txomen Ermua eta
elizkizunak. Bertako bikarioak eta benefiziaduak 30 Katalina Ermua (dukat bana); Mojon Sara mandazaina (2 dukat); Maria Perez Arakistaingoa (edo Arakimeza emango zituzten haren arimaren alde.
riztaingoa); Domingo Gaintza jostuna (3 dukat eta 8
Martin Azkaetak limosna hauek utzi zituen: gatibu erreal); Martin Akertza (2 erreal; Joan Etxenagusia
kristauak mairuengandik askatzeko, 4 erreal; Arroa- (5,5 erreal); Martin Ibarrola (2 erreal); eta Joan Zuko elizari, 4 dukat; Itziar, Mendaro eta Debako elizei gasti (9 erreal).
erreal bana; Debako jurisdikzioko baseliza bakoitzari
Martin Azkaetak kobratzeko zor gutxi batzuk ere
erreal bana; eta Beaingo San Lorenteri erreal erdia.
bazituen. Hauek zituen zordunak: Joan LarretxegoiOndoren Martin Azkaetak bere zorren zerrenda koa (12 erreal ikatza egiteko) eta Gregorio Arizmendi
egin zuen. Hauek zituen hartzekodunak: Martin Diaz (erreal bat). Horrez gain Martinek etxean bi mandar
Mirubikoa (22 kintal burdina zor zizkion); Martin zituen, 31 dukat balio zutenak. Eizagirre ondoan 20
Zandategi (12 kintal burdina); San Joan Ermuaren oi- karga ikatz, moztutako egurra, etab. utzi zituen. Benordekoak (10 dukat eta erreala, ken Iraetara egindako duan 5 kintal burdina pletinatan ere utzi zituen.

3. irudia.
Arroaerrekako
Azkaeta.
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Joan Zugastik Martinen mendietatik atera beharreko egurraz, egindako tratua beteko zuten.

Migel Aginetak kobratu beharreko zorrak ere bazituen: Maria Ruiz Ziotzagakoak 60 txanpon inguru
zor zizkion; Joan Atristainek barrika; eta Domingo
Testamentua bete eta Azkaetan geratzen ziren on- Arretxe-Etxenagusia harginak Maiagan eta Urdanetadasunen oinordeko alaba zaharrena izendatu zuen. ko elizan egin zituen lanak.
Hari eman zion herenaren eta bostenaren hobekuntza.
Alaba zaharrenak oinordetza hartuko ez balu, DomenDomingo Etxabe suhia izendatu zuen testamenja Azkaeta alaba izango zen oinordeko, bere hobekun- tu-betearazle. Oinordeko unibertsal Ana Irarramendi
tzekin, edo bestela Ana alaba, bere hobekuntzekin.
alaba utzi zuen, ondasunen herenaren eta bostenaren
hobekuntza eginda. Gainerako ondasunen partiketa
Oinordetzatik kanpo geratutako bi ahizpek 30na beste seme-alaben artean egiteko Saiazko biztanle
dukat, zilarrezko katilu bana (marko bat pisukoa), ohe hauek izendatu zituen: Joan Urdaneta, Joan Zulaika
eta Domingo Izeta.
bana eta arropak jasoko zituzten.
Testamentu-betearazle Martinek bere emaztea eta
ama izendatu zituen.

Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Esteban
Eztiola semea, Domingo Aranguren hargina eta Domingo Zulaika (ikus [XVI. m. (46-VI) 12] agiria).

Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Sorazu bikarioa, Fernando Sorazabal eta Joan Arantza (ikus 1.1.6. Maria Andres Azkaetaren testamentua
[XVI. m. (46-IV) 14] agiria).
- 1546-VIII-17an, Baltzola etxean (orduan Debako
parte izanik), bertako Maria Andres Azkaeta andreak
1.1.5. Migel Aginetaren testamentua
testamentua egin zuen Zestoako Esteban Eztiola es- 1546-VI-15ean, Urdanetako Agineta baserrian (San kribauaren bidez.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarenean), bertako maizMaria Andres, hain zuzen, Joan Martinez Baltzolater Migel Aginetak testamentua egin zuen. Zestoako
Esteban Eztiola eskribauak idatzi zuen. Hildakoan koaren emaztea zen, eta ohean gaixo zegoen. Hiltzen
gorputza Aiako San Esteban elizan ehortziko zuten, zenean Zestoako elizan, Baltzola etxearen hilobian,
emazte zena zegoen hilobian. Han egingo zizkioten ehortziko zuten. Han egingo zizkioten hiletak, hiruohiko hiletak eta elizkizunak. Agirreko apaizak 5 rrena, bederatziurrena, urteurrena, bigarren urteurremeza errezatuko zituen Migel Aginetaren arimaren na eta gainerako elizkizunak.
alde.
Limosna hauek ematea agindu zuen: mairuen
Zenbait limosna eman zuen: gatibu kristauak as- mende gatibu zeuden kristauak askatzeko, 2 erreal;
katzeko, 3 erreal; Aiako elizari, 3 erreal; Urdanetako Zestoako elizari, 2 dukat; Arroako elizari, dukat bat;
elizari, 2 erreal; eta Aizpeelizako? Andre Mariari, 2 Zestoako ospitaleari, Aitzeko Santa Engrazia ermitari, Sasiolako monasterioari, Itziarko elizari eta Aizarerreal.
nako elizari, dukat erdi bana.
Migelek egindako eta ordaindu beharreko zorrak
Zestoako elizan 80 “requiem” meza emango zihauek ziren: Joan Beltran Iruretari Gaztelako dukat
zaharra; Joan Porturi 7 txanpon; Joan Urdanetaren tuzten Maria Andresen senarrak aukeratutako bertaemazteari 2 erreal; Martin Rubio? kapagileari zin ko apaizek. Arroako elizan beste 40 meza errezatuko
eginda aitortzen zuena; eta San Joan Perez Idiakaitz- zituzten bertako bikario eta apaizek Maria Andresen,
gurasoen eta haren kargu ziren hildakoen arimen alde.
-Lilikoa nagusiari kontu-liburuan idatzitakoa.
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4. irudia. Baltzola
etxea.

Klemente semeari ere, dotean ekarri zuenaren erZestoan hilobiaren gainean emango ziren mezak, eta
Arroan Maria Andresen gurasoen hilobiaren gainean. dia agindu zion, eta 2 ohe oso ere bai.
Maria Andres Azkaetaren ama Domenja Azkaeta
Joan Martinez Baltzolakoa senarrak Domenja
Arbe neskamea bere bizialdian mantenduko zuen, eta zenak emandako beste 20 dukat Joan Martinez senaneskamea hildakoan hiletak egingo zizkion. Domenja rrak alabei eta Klementeri agindutako oheak janzteko
Arbek neskame-lanak egingo zituen Baltzola etxean. erabiliko zituen.
Ezkontza aldian izandako irabaziak Baltzolako
etxearen ondasunei batuko zitzaizkien. Fama oneko
pertsonaren batek Maria Andresek dukat bateraino
zor ziola eta, eskean etortzen bazen, zin egin ondoren,
eskatzen zuena eman egingo zioten.
Maria Andres Azkaetak zioenez, ezkondu zenean
Baltzolara dote gisa 160 dukat, zilarrezko katilua,
bitxia, 4 ohe eta arropak ekarri zituen. Maria Andres
Azkaetaren semeak hauek ziren: Domingo Baltzola,
Grazian Baltzola, Anton Baltzola eta Klemente Baltzola. Alabak Ana Baltzola eta Maria Baltzola ziren.
Seme bakoitzari 20 dukat utzi zizkion, eta alaba bakoitzari 40 dukat.

Maria Andresek bere alaba Anari eta Mariari seina
zoronga berri eman zizkien. Bere soinekoak eta azpiko gonak nola banatu ere zehaztu zuen. Klemente
semeari beste 10 dukat ere eman zizkion. Baltzolara
Maria Andres amak ekarritako behiaren eta txahalaren irabazietatik ordainduko zizkioten.
Sei pertsona behartsuri bina erreal emango zizkieten. Hauek ziren behartsuak: Ana Olazabal, Maria
Lizarrarats, Grazia Arratia, Madalena Leizaola, eta
Arroako Marina Zelaia eta Maria Oribia.

Testamentuak zioena bete zezan, Maria Andres
Azkaetak ahalordea eman zion Joan Martinez Baltzolakoa senarrari. Gainera, senarra seme-alaben tutore
Horrez gain, Anari 4 ohe oso, zilarrezko bitxia eta eta kudeatzaile izango zen.
luto-soinekoa utzi zizkion. Maria alabari, berriz, 3
Testamentuan lekuko honako hauek izan ziren:
ohe oso, zilarrezko katilua eta gamelu-ilezko luto-soiAntonio Lizarrarats bikarioa, Migel Artazubiaga eta
nekoa utzi zizkion.
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Domingo Amilibia (Aizarnazabalgoa) (ikus [XVI. m.
(46-VIII) 13] agiria).

lako, Klemente Aisorori eskatu zion haren ordez testamentu-azalean sina zezan.

1.1.7. Maria Joanez Zuatzolakoaren testamentua

Gero Esteban Eztiola eskribauak sinatu, zigilatu
eta itxi egin zuen testamentua. Maria Joanezek agindu
- 1546-IX-9an, Zestoako Liliko dorretxean, Esteban zuenez, hiltzen zenean Zestoako elizan, Liliko familiaEztiola eskribaua bertan zela, Maria Joanez Zuatzola- ren kaperan, ehortziko zuten San Frantziskoren abituaz
koa andrea (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren emaztea) jantzita. Zegozkion hiletak eta elizkizunak egingo zizohean gaixo zegoen. Agiria eman zion eskribauari, kioten. Ahalik eta azkarren lilitarren kaperan 300 “relihozko hari zuriz itxia eta 16 orri zituena. Maria Joa- quiem” meza emango zituzten haren arimaren alde, eta
bakoitzagatik erreal erdia ordainduko zuten.
nezek zioenez, bere testamentu itxia zen.
San Joan Idiakaitz batxilerrak (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren sasiko semeak) eta Getariako Arrona lizentziatu eta medikuak idatzi zuten testamentua
gazteleraz, Maria Joanezek ipini behar zutena euskaraz esan ahala. Gero, idatzitakoa berriz euskaraz jakinarazi zioten Maria Joanezi. Azkenik, testamentua
hari zuriz josi eta itxi egin zuten.
Ondoren, Maria Joanez Zuatzolakoak eskatu egin
zien lekukoei testamentu itxiaren azalean sina zezaten. Hauek ziren lekukoak: Antonio Lizarrarats bikarioa, Joanes Ibañeta, Domingo Urbieta eta Klemente
Aisoro apaizak, Joan Artiga, Frantzisko Artiga, Joan
Perez Altzolaraskoa, Grazian Etorraetxea eta Grazian
Ezenarro. Gainera Maria Joanezek, sinatzen ez zekie-

Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeko, 2 dukat; Zestoako elizari, 6 dukat; Aizarnako elizari,
4 dukat; Santa Engraziako ermitari, dukat bat; Zestoako
ospitaleari, dukat bat; Arroako San Esteban elizari, 2 dukat; Itziarko elizari, 3 dukat; Getariako San Blasi, dukat
bat; Aizarnazabalgo San Migel elizari, dukat bat; Askizuko San Martin ermitari, dukat bat; Iturriozko San Joan
ermitari, dukat bat; Guadalupeko Andre Mariari, dukat
bat; eta Galiziako Santiagori, dukat bat.
Horrez gain 4na dukat eman zizkien Sasiolako,
Elgoibarko eta Arantzazuko frantziskotarren monasterioei, haren arimaren alde erreza zezaten. Azpeitiko
eskeko mojen komentuari eta Elgoibarko Santa Klarakoari ere 4na dukat eman zien. Joan Perez senarrak

5. irudia. Zestoako
Bañezetxea.
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nak). Seme-alabek ezkontzeko beti beharko zuten
gurasoen baimena. Bestela oinordegabetu ahal izango
Maria Joanez Zuatzolakoak Joan Perez senarrarekin zituzten.
seme-alaba hauek izan zituen: Andres Perez Lilikoa,
Seme-alabetan oinordetza nork izan eta egoera baDomingo Perez Lilikoa, Martin Perez Lilikoa, Migel
Perez Lilikoa, Maria Perez Lilikoa eta Domenja Perez koitzean oinordekoa nork hautatu eta kasu bakoitzean
Lilikoa. Maria Joanez amak bere ondasunetatik seni- zein baldintza bete behar ziren zehatz-mehatz adieraparte gisa bakoitzari urrezko 150 florin agindu zizkien. zi zituen Maria Joanezek.
nahi zituen behartsuentzako arropak ere agindu zituen.

Seme-alaba bikiak zirenean, oinordekoa gerran
Maria Joanezen seme-alabaren bat ondorengorik
gabe hiltzen bazen, senipartea Joan Perez Idiakaitz- hiltzen bazen edo gatibu bazegoen, mutua edo gaixoa
-Lilikoa senarrarentzat edo Liliko oinordekoarentzat bazen, delitu larriak egin bazituen, etab. hurrengo oinordekoa nola izendatu ere zehaztu zuen.
izango zen (ikus [XVI. m. (46-IX) 11] agiria).
Domenja Perez Lilikoa alaba amak oinordegabetu
egin zuen. Seniparterik gabe utzi zuen, gurasoen baimenik gabe eta isilpean Zestoako Bañezetxeko Domingo
Amilibia eskribauarekin ezkondu zelako (ikus XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) liburuko [XVI. m. (45-XI)
14] agiria). Hala ere, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa senarrak nahi bazuen, alabari senipartea baino gutxiago zerbait eman ahal izango zion, bere baldintzak ipinita.

Ezingo zen oinordeko izan elizgizonik, mojarik
edo ezkondu ezin zuenik. Legezko seme-alaba ez zirenek ezingo zuten Liliko oinordeko izan, eta legeztatzeko eskea erregeari edo horretarako ahalmena zutenei eginez gero, eskea egin orduko galduko zituzten
horretarako eskubide guztiak.

Liliko ondasunak maiorazkoan beti bat eginik eta
osorik mantenduko ziren, zor edo hipotekarik ezarri
Maria Joanez Zuatzolakoak urrezko iduneko han- gabe, eta saltzeko edo besterentzeko aukerarik gabe.
dia Liliko etxeari eman zion, handik aurrera bertako Liliko oinordekoak zin egin beharko zuen baldintza
etxeko andreek erabil zezaten. Ondasun hura Liliko haiek bete egingo zituela.
ondasunen hobekuntzekin bat eginda ibiliko zen. MaMaria Joanezek ahalordea eman zion senar Joan
ria Perez Lilikoa alabari zilarrezko zinta utzi zion.
Perez Idiakaitz-Lilikoari haren ondasunak erabil ziOinordeko unibertsal seme zaharrena (Joan Perez tzan, eta testamentu-betearazle izendatu zuen.
Lilikoa, edo Idiakaizkoa) izendatu zuen. Ondasunen
- 1546-X-27an, Zestoan, Esteban Edarritzaga alkaherenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion. Gainera, Maria Joanezek ezkontzara ekarritako ondasu- tearen eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan
nak eta gero irabazitakoak Liliko gainerako ondasu- Perez Idiakaitz-Lilikoa jauna agertu zen. Bere semenekin betiko bat eginda (Liliko hobekuntza eta maio- -alaben legezko administratzaile zen, eta alkateari esrazkoarekin bat eginda) mantentzea agindu zuen. kea egin zion.
Ondasunak ezingo ziren saldu, besterendu, obligazioz
Maria Joanez Zuatzolakoa emaztea 25 bat egun
lotu, hipotekatu edo beste inola lotu.
lehenago hil zen, eta testamentu itxia Esteban EztioOndasun haietan guztietan senar Joan Perez Idiakaitz- lak ekarri, lekuko izan zirenek ikertu eta zinpean ai-Lilikoak aginduko zuen, eta hiltzen zenean oinordekoak. torpenak egin ondoren irekitzea nahi zuen.
Lekukoek esan egin beharko zuten ea Maria Joanez
Oinordetza seme zaharrenak izango zuen, eta semerik ezean alabetako batek (aitak aukeratzen zue- testamentua euskaraz hitz eginda egiten ikusi zuten,
- 11 -
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6. irudia.
Edarritzagabarrena
baserria.

lekukoek han sinatu zuten, Klemente Aisorok Maria
Joanezen erreguz sinatu zuen, sinadurak haiek ziren,
etab. Joan Perez alargunak zin egin zuen testamentua
irekitzeko eskea ez zuela asmo txarrez egin.
Esteban Edarritzaga alkateak agindua eman zuen bi
egun barru Maria Joanezen testamentu itxian sinatu zuten
lekukoak aurkez zitezen. Hauek ziren lekukoak: Klemente Aisoro, Domingo Urbieta, Joanes Ibañeta, Joan Artiga,
Frantzisko Artiga, Joan Perez Altzolaraskoa, Grazian
Etorraetxea eta Grazian Ezenarro. Beste lekuko bat Antonio Lizarrarats bikarioa izan zen, baina herritik Sevillara
joan berria zen, Klemente Aisoro bikarioorde utzita.

eta hango sinadurak lekukoenak ziren, ongi zigilatuta zegoen eta ez zuen ezer susmagarririk. Gainera
Klementek Maria Joanezen erreguz (sinatzen ez zekielako) haren ordez sinatu zuen. Antonio Lizarrarats
lekukoa Sevillan omen zebilen.
Klementek bezala erantzun zuten Domingo Urbietak, Joanes Ibañetak, Joan Artigak, Joan Perez Altzolaraskoak, Frantzisko Artigak, Grazian Etorraetxeak
eta Grazian Ezenarrok. Gauza bera egin zuen Esteban
Eztiola eskribauak ere.

Ondoren alkateak, bere aginpidea erabiliz, testamentu itxia denen aurrean irekiarazi egin zuen. EskriEgun hartan eta hurrengoan Esteban Eztiola es- bauari agindua eman zion testamentua irakurtzeko eta
kribauak lekukoei alkatearen aginduaren berri eman behar ziren kopiak ateratzeko. Joan Perez Idiakaitzzien. Jakinarazpen haietan lekuko Esteban Eztiola se- -Lilikoa alargunak guztiaren kopia eskatu zuen.
mea, Bernal Indo, Joan Amezketa eta Grazian Arza- 1546-XI-14an, Zestoan, Arroako elizako Martin
llus izan ziren.
Ibarrola administratzaileak ordainagiria eman zion
- 1546-X-29an, Zestoan, alkatea, eskribaua, Joan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari; izan ere honek, emazte
Perez Idiakaitz-Lilikoa eta aipatutako lekukoak bildu zenak testamentuan agindutakoa betez, 2 dukat eman
ziren. Alkateak lekukoen zina jaso zuen, hauek testa- zizkion elizarentzat. Lekuko hauek izan ziren: Klemenmentu itxia ikertuta egia aitortuko zutela esanda. Kle- te Aisoro, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea.
mente Aisoro lekukoak testamentua ikertu eta MaIa urtebete geroago, 1547-IX-28an, Antonio Liria Joanez Zuatzolakoak euskaraz esanda egina zela
zioen. Testamentua osorik eta aldatu gabe zegoen, zarrarats bikarioa Zestoan zen Sevillatik itzulita, eta
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Esteban Edarritzaga alkatearen aurrean zin egin ondoren Maria Joanez Zuatzolakoaren testamentua ikertu zuen. Beste lekukoek bezalaxe erantzun zuen (ikus
[XVI. m. (46-IX) 11] agiria).

ri 8 erreal arropengatik; Frantzisko Altzolaratsi honek
aitortzen zuen zorra; Arroako Martin Azkaetari 23,5
erreal (ken 10 otarkada sagar); Aizarnako Fernando
Etxeberriari 3 dukat (Domingo Amilibia eskribauaren
bidez egindako obligazio-agiria zuen); eta Domingo
Gartzia mandazainari 9 erreal; Klemente Aisororen
1.1.8. Migel Artazubiagaren testamentua
morroiari honek zioena; Aizarnazabalgo Domingo
- 1546-IX-15ean, Zestoan, anaia Blas Artazubiaga Amilibiari 21 erreal (kana bat belusgatik); eta Esteban
eskribauaren bidez Migel Artazubiaga jostunak testa- Eztiola eskribauari 9 dukat eta 4 erreal.
mentua egin zuen. Zestoako elizan ehortziko zuten,
Horrez gain harreman eta tratuen liburua zeukan
Ipintza etxeak zuen hilobian. Ana Ipintzarekin izandako semeak ere hantxe zeuden lurperatuta. Hiletak Migel Artazubiagak, bere Grazian Ezenarro morroiak
zekienez, eta kontu haiek ziotena bete egingo zuten.
eta elizkizunak ere bertan egingo zizkioten.
Fernan? Narruondori ere 3 erreal kobratuko zizkioten.
Zestoako elizan 50 meza errezatuko zituzten bertaMigel Artazubiagak ordaintzeko zeuzkan zorrak
ko apaizek Migelen arimaren alde. Gatibu zeuden kristauentzat 2 erreal utzi zituen. Zestoako elizari Migelek hauek ziren: Donostiako Sebastian Urnietari 11 dukat; Martin Otxoa Irarrazabalgoari zenbait marai; Aizor ziona eta beste 2 dukat ordainduko zizkioten.
zarnako erretore Joan Otxoa Artazubiagakoa anaiari,
Migel Artazubiagari askok egin zizkioten zorrak, honek zioena; Blas Artazubiaga anaiari, honek eskaeta zordunei kobratzeko zeuzkanak hauek ziren: Mar- tzen zuena; Domingo Arronari 6 erreal (eraztuna zeutin Perez Artzubiagakoari 3 dukat eta erreal batzuk; kan bahituran); Grazian Etorraetxeari honek zioena;
Martin Lizarraratsi Fernando Ibañez Garagartzakoa- Domingo Garratzari 4,5 erreal; eta Esteban Akertzari
rekin bidali zizkion 6 koroa; Joan Perez Idiakaitz-Li- 20 dukat (ken 18 erreal eta arropak).
likoari, egindako arropengantik zor ziona; Frantzisko
Migel Artazubiagak bere oinordeko Martiniko ArArtigari 137 erreal, egin zizkion arropengatik; Pedro
Altzolaratsi liburuan zehaztutakoa; Peru Joan Aranori tazubiaga eta Mariatxo Artazubiaga seme-alabak izen4 erreal; San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentzia- datu zituen, eta emazte Ana Aisorok 15 urteko epean
tuaren oinordekoei 10 dukat; Azpeitiko Joan Martinez egingo zuen herenaren eta bostenaren hobekuntza.
Lasaokoari 127 erreal (ken Andres Martinez Malleakoari ordaindutakoa); Joan Martinez Artsuagakoari 5
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Ana
erreal; Joan Paginori 56 erreal (ken koroa bat oholak Aisoro emaztea, Klemente Aisoro eta Blas Artazubiaegiteko eman zioten ildokiagatik); Zumaiako bikario ga eskribaua. Lekuko zestoar hauek izan ziren: KleJoanes Areitzagaren arrebari 17 erreal; eta Martin Ar- mente Aisoro, Grazian Ezenarro eta Domingo Aisoro.
giainen oinordekoei 8 erreal.
Testamentua sinatu ondoren, Migel Artazubiagak
Migelek zorrak kobratzeko zeuzkan beste zordun kobratzeko beste zor hauek izendatu zituen: Zestoako
batzuk hauek ziren: Anton Baltzolari 2 erreal; Joan Kontzejuari 2.000 marai, erlojuaren bi urteko soldaNarruondori (Joan Martinen suhiari) 2 erreal; Joan tagatik; Joan Armendiari (Bekolako olagizonari) 30
Gartzia Lasaokoari 10 erreal arropengatik; Joan “Go- erreal eta 12 marai; eta Domingo Ostolatzari 11 erreal
rri” Lizasoetakoari eta semeari diru kopuru bat; “Aro- (ikus [XVI. m. (46-IX) 19] agiria).
tzarte”ri 2,5 erreal; Julian Otaloraren semeari erreal
bat; Maria Arbestaini 53,5 erreal arropengatik; ArroaLehentxeago aipatu dugunez, Migel Artazubiagako Joanes Potzuetari 6 erreal; Joanes Potzueta apaiza- ri 17 erreal zor zizkion Zumaiako Joanes Areitzaga
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7. irudia. Arroako
Areitzaga.

bikarioaren arrebak. Joanes honek Joan Sebastian Elkanok Moluketara iristeko asmoz 1525ean abiatutako
bigarren espedizioan parte hartu zuen. Gero Joanes
Mexikotik itzuli eta Zumaian apaiz zebilen, baina
ikusten dugunez, 1546. urtean Zumaiako bikario zen.
Maria Areitzaga zuen hemen aipatzen den arreba, eta
Maria Otxoa Sasiolakoa ama (ikus IV ZESTOA XVI.
MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (32-I) 6]
eta [XVI. m. (32-V) 2] agiriak).

elizari, Beaingo San Lorenteri eta Urdanetako San
Martini.

Hiltzen zenean Zestoako Andre Mariaren elizan
ehortziko zuten, haren etxearen hilobian. Han egingo
zizkioten hiletak (“requiem” meza kantatuta), hirurrena, bederatziurrena, urteurrena, bigarren urteurrena
eta ohiko gainerako elizkizunak.

Fernando medikuak Pedro Olazabal semeari eman
beharreko 200 dukatak Marina Larretxek (Fernandoren bigarren emazteak) edukiko zituen, hura Indietatik etorri arte. Kopuru horrekin Pedrok bere seniparteari uko egingo zion Joan Fernandez Olazabalgoa
anaiaren alde.

Zestoako elizan Fernando Olazabalen arimaren
alde lau aldiz 30 meza emango ziren: 30 meza Klemente Aisorok eta beste 30na Antonio Lizarrarats bikarioak, Joanes Ibañetak eta Joanes Garratzak.

Ondoren Fernandok bere zorren zerrenda egin
zuen. Hauek ziren zorrak: Joan Perez Idiakaitz-Lili1.1.9. Fernando Olazabal medikuaren testamentua koari, 24 dukat; eta Pedro Olazabal semeari (Indietatik itzultzen bazen) 200 dukat, eta haren amak (Fer- 1546-IX-21ean, Zestoan, Esteban Eztiolaren bidez nandoren lehen emazte zenak) testamentuan aginduFernando Olazabal medikuak testamentua egin zuen. tako beste 50 dukat.

Zenbait limosna ere eman zuen: mairuen mende
zeuden gatibu kristauak askatzeko, 2 erreal; Aizarnako elizari, dukat bat (1 dukat = 375 marai); Zestoako
elizari 12 dukat; Santa Engraziako ermitari, 2 erreal;
eta erreal bana Arroako San Esteban elizari, Aizarnazabalgo San Migel elizari, Oikiako San Bartolome

Ondoren Fernando Olazabalek, hartzekodun gisa,
kobratzeko zeuzkan zorrak zehaztu zituen: Zestoako
Kontzejuak 4.456 marai zor zizkion; Nikolas Martinez Egiakoak (Iraetako jaunak) 12 dukat (bahituran
katilu urreztatua zeukan); Klemente Aisorok, 9 dukat
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eta 2 erreal (katilu bat zeukan bahituran); Joan Legardaren emazte Ana Arretxek, 8 dukat (bahituran zilarrezko katilua zeukan); Maria Anton Indok dobloi
bat, koroa bat eta 6 erreal (bahituran katilua zeukan);
Errezilgo Fernando Loidi lehengusuak 9 dukat (bahituran katilua zeukan); eta Joan Perez Altzolaraskoak 6
dukat (eraztuna, bi dukaten pisuko hiazintoa, zilarrez
landutako gerrikoa eta poltsa bere zilarrezko belarriaz
bahituran, eta bahitura itzulia).
Horiez gain, beste zordun hauek ere bazituen Fernando Olazabal medikuak: Baltzolako Maria Andres
Azkaeta andreak 2 dukat (bahituran zinta urreztatua
zeukan); Anton Arretxeren Domenja Aizarna alargunak dobloia (bahituran katilua); Joan Ibañez Zubiaurrekoaren Grazia Iraeta emazteak dobloia (bahituran
zilarrezko katilua); Blas Lasaoren Maria Perez Lizarraraskoa alargunak 20 dukat (bahituran zilarrezko katilua); Martin Ondalde gazteak, 4 erreal; Maria
Martinez Errezustakoak dobloia (Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspogileari emandakoa); eta Joan Perez Altzolaraskoak eta seme Pedro Altzolaratsek,
guztira 24 dukat (bahituran zilarrezko gatzontzia eta
urrezko katea Gurutzearekin).

ter Domingo Arangurenek 6 dukat; Zumaiako Joan
Lopez Sasiolakoak 100 dukat (zorraren zati bat ordainduta zeukan); Arraioko Joango Ameznabarrek
koroa bat eta 13 erreal; Ana Errezustak 2 dukat (bat
Pedro Eskoriatza-Agirreri emana eta bestea Usurbilgo Ganboarekin zuen auzian gastatua); Etxabegoiko
etxeko Martin Etxabe zenaren ondorengoek guztira
150 kintal burdina, 15 dobloi eta 74 dukat eta auzi-gastuak (zorraren zati bat ordaindu zioten); Domingo Arangurenek eta emazteak zenbait dukat; Maria
Perez Potzuetakoak (Martin Aranoren emazteak) 9
dukat, Martin Esteban Makatzagak ordaintzekoak;
Zumaiako Bernal Aldalurrek eta Arroako Lope Irurek 7 dukat; Pedro Eskoriatza-Agirrek 1.811 marai
ahari eta urdaiagatik; eta Maria Arbestain alargunak
(Joan Martinez Amilibikoarenak) 300 marai urdaiagatik.
Testamentu hartan agindutakoa egiteko, testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Marina Larretxe
(bere bigarren emaztea), Joan Fernandez Olazabalgoa
semea eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Ahalordea
eman zien, ahalik eta azkarren testamentuko aginduak
bete zitzaten.

Oinordeko Joan Fernandez semea izendatu zuen,
Hona hemen beste zordun batzuk: Martin Ibañez
Amilibikoak dobloia; Gallari baserriko bere maiz- eta harentzat izango ziren geratzen ziren ondasunak.

8. irudia.
Debako parteko
Olazabalgoikoa.
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Hala ere, Joan Fernandez semeak bere Maria Gartzia
Lasaokoa emaztearekin egindako ezkontza-kontratuak zioena bete egingo zuen.

Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeko erreal bat; Zestoako elizari dukat erdia; Aizarnako elizari erreal bat; Zestoako elizari bi izara;
Zestoako ospitaleari ohe-jantziak; eta Santa EngraziaMarina Larretxek eta bere alaba Maria Gartzia La- ko Maria Migelez Ipintzakoari dukat bat (Pedro Olassaokoak (Fernando Olazabalen errainak) kontratuan koagaren emazte Aniza Aranok eman behar ziona).
agindutako 200 dukatak eta beste gauzak kobratua
zeuzkan medikuak. Maria Gartziaren aita Martin GarGrazian Etorretxea semeak dotea, arreoa eta oheak
tzia Lasaokoak emandako 200 dukatak testamentu- jasoko zituen. Graziak bere arropak nori eman ere
-betearazleek erabiliko zituzten.
agindu zuen (Agaramont errainari, adibidez).
Horrez gain, Fernando Olazabalek kobratzeko besOinordeko unibertsal Grazian Etorraetxea semea
te zor hauek ere aipatu zituen: Zestoako Kontzejuari, izendatu zuten. Testamentu-betearazle hauek izendalehengoaz gain, beste 3 dobloi; eta Azpeitiko parteko tu zituen: Grazian Etorraetxea semea eta AizarnazaGallariko Joan Zubiaurre maizterrari, 4 koroa.
balgo Domingo Amilibia. Lekuko hauek izan ziren:
Domingo Garratza, Grazian Ezenarro eta Grazian ArFernando medikua hil ondoren Marina Larretxe zallus (ikus [XVI. m. (46-IX) 29] irudia).
alarguna eta Joan Fernandez Olazabalgoa semea elkarrekin bizitzeko konpontzen ez baziren, Joan Fer- 1.1.11. Joan Martinez Erretzabalgoaren testamentua
nandezek Marinari ondasunen gozamenaren erdia
emango zion. Joan Fernandez semea Gallarin biziko - 1546-X-2an, Zestoan, bertako alkate Esteban Edazen, Marinarekin konpontzen ez bazen, baina Marina rritzagaren eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
amatzakoa ongi tratatu beharko zuen.
Kristobal Erretzabal (Joan Martinez Erretzabalgoaren
eta Katalina Altzolaratsen semea) aurkeztu zen.
Marina Larretxeri Fernando senarrak mandar beltza ere eman zion. Azkenik, Fernando Olazabal meKristobalek zioenez, bezperan (ostiral goizean),
dikuak Gallari baserrian zeuzkan ganaduak zehaztu aita Joan Martinez hil egin zen. Hain zuzen 1546-VIzituen: behi-aziendako 16 buru, 27 ardi, 27 ahuntz -4an aitak Esteban Eztiola eskribauaren bidez testaeta 3 txerri.
mentu itxia egin zuen, eta testamentu huraxe erakutsi
zion Kristobalek alkateari. Testamentua josita, sinaTestamentuan lekuko hauek izan ziren: Joanes Ga- tua, zigilatuta eta eskribauak zein orduko lekuko guzrratza, Joanes Ibañeta eta Klemente Aisoro apaizak, tiek sinatuta zegoen.
eta Joan Perez Altzolaraskoa eta Martin Artzuriaga
(ikus [XVI. m. (46-IX) 26] agiria).
Kristobalek zioenez, bera testamentu-betearazle
zen, aita zenak jakinarazi ziolako, eta Esteban Edarri1.1.10. Grazia Etorraetxearen testamentua
tzaga alkateari eskea egin zion bere epaile-aginpidea
erabilita testamentua ireki zezan. Testamentuan leku- 1546-IX-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ko izandako batzuk hauek ziren: Joan Perez Idiakaitzbauaren bidez Grazia Etorraetxea alargunak testa- -Lilikoa, Kristobal Artzubiaga eskribaua, Domingo
mentua egin zuen. Hiltzen zenean Zestoako elizan Amilibia eskribaua, Joan Fernandez Olazabalgoa eta
ehortziko zuten, Etorraetxeko hilobian. Han hilobira- Domingo Garratza. Horiez gain testamentuan lekututa zegoen Graziaren biloba bat ere. Han egingo ziz- ko izan ziren Antonio Lizarrarats bikarioa, Esteban
kioten hiletak eta elizkizunak. 60 meza ere errezatuko Akertza eta Martin Perez Artzubiagakoa. Azken hiru
hauek probintziatik kanpo zebiltzan.
zizkioten eliza hartan arimaren alde.
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9. irudia. Arroako
Olidentxiki.

Aipatutako lekuko guztiek sinatu zuten bere garaian
testamentu itxiaren azalean, eta Kristobalek testamentua ikertu, herrian zeuden lekukoei zinpean testigantzak
hartu eta irekitzea nahi zuen. Kristobalek, Esteban Eztiola eskribauak eta herrian zeuden lekukoek zin egin
zuten, zinean lekuko hauek izanik: Pedro Altzolarats,
Joanes Ibañeta eta Domingo Etxauzelin.

Ondoren alkateak testamentua ireki zezala agindu
zion Esteban Eztiolari. Honek ireki eta osorik irakurri
zuen, eta gero behar ziren kopia guztiak atera zitzala
ere agindu zion alkateak. Joanes Ibañeta, Domingo
Etxauzelin eta Esteban Eztiola izan ziren lekuko (ikus
[XVI. m. (46-X) 1] agiria).
1.1.12. Joan Olidenen testamentua

Erakutsitako testamentua aldatu gabe zegoela aitortu zuten ikertu ondoren. Gainera, Joan Martinez Erre- - 1546-XI-7an, Arroako Olidenen, Esteban Eztiola estzabalgoak idazten ez zekielako, haren ordez testamen- kribauaren bidez bertako Joan Olidenek testamentua
tua Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak sinatu zuela zioten.
egin zuen. Ohean gaixo zegoen, eta hiltzen zenean
Arroako San Esteban elizan ehortziko zuten, Oliden
Kristobal Artzubiaga eskribauak zioenez, testa- etxearen hilobian. Han egingo zizkioten hiletak, hirumentua ontzat hartzekoa zen, eta sinadurak, eskri- rrena, bederatziurrena, bigarren urteurrena eta gainebauaren zigilua, etab. zuzen zeuden. Antonio Lizarra- rako elizkizunak.
rats bikarioa, Esteban Akertza eta Martin Perez Artzubiagakoa Sevillan omen ziren.
Limosna hauek utzi zituen: gatibu zeuden kristauak askatzeko, erreal bat; Arroako elizari, erreal bat;
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak zioenez, Joan Marti- eta Elorriagako San Sebastian ermitari erreal erdia.
nez Erretzabalgoak eskatuta berak sinatu zuen testa- Arroako elizan Paulo Segura apaizak 30 meza emanmentua. Azalean sinatutako eta aipatutako hiru leku- go zituen haren arimaren alde.
koak Sevillan omen zebiltzan, eta Antonio Lizarrarats
bikarioa joan berria omen zen.
Joan Olidenek Fernando Sorazabali 2 erreal zor
zizkion, baina Joan Akertza suhiak dote gisa aginduAntzeko aitorpenak egin zituzten Joan Fernandez tako 10 dukat alaba Maria Olideni eman zizkion. HoOlazabalgoak, Domingo Amilibia eskribauak, Do- riez gain Joan aitak beste 10 dukat, behia eta 3 txahal
urrixa agindu zizkion. Lopeitza Oliden alabari txahal
mingo Garratzak eta Esteban Eziola eskribauak.
- 17 -

XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546)

urrixa, zeukan gazteena, eman zion, aitaren arimaren ri, dukata; Santa Engrazia ermitari, dukat erdia; Zestoako elizari, dukat erdia; Aizarnazabalgo San Migel
alde erreza zezan.
elizari, dukata; Aizarnazabalgo San Kristobal ermitaOliden etxearen eta bere ondasunen prestazioaz emaz- ri, 2 erreal; Oikiako San Bartolome elizari, 2 erreal;
te Maria Joanez Olidengoak gozatuko zuen bizi zen ar- Beaingo San Lorente ermitari, erreala; eta Guadalutean. Emazte Maria Joanez izendatu zuen testamentu-be- peko Andre Mariari, 2 erreal.
tearazle, eta horretarako ahalordea eman zion. Oinordeko
Ondoren Migel Sorazabalek, egin zizkioten eta kobere seme-alabak izendatu zituen, geratzen ziren ondasunak berdin bana zitzaten. Hauek ziren seme-alabak: Ka- bratzeko zeuzkan zorren zerrenda egin zuen. Hauek zitalina Oliden, Maria Oliden, Esteban Oliden, Madalena ren zordunak: Joanes Potzueta, Maria Migel Epelola,
Joan Sarasola, Joan Atristain, Joan Esnal gaztea, Joan
Oliden, Joan Oliden eta Martin Oliden.
Mirubia, Bartolome Txiriboga, Katalina Txiriboga
Bestalde, Joan Olidenek zioenez, Zumaiako Joan Egaña (Bartolomeren arreba), Balento (Bartolome Txiriboosabaren herentzia berea zuen, eta erdi bana dohaintzan garen suhia), Domenja Mirubia, Katalina (Pedro Txiriboga mahaizainaren alaba), Joan Pagino, Matxino Txieman zien Joan Oliden eta Martin Oliden semeei.
riboga, Katalina Gebara, Grazia (Katalina Gebararen
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Kristobal alaba), Paulo Izeta, Bartolome Etxabe, Martin Ondalde
Artzubiaga, Joan Arantza eta Joan Guridi. Joan Olide- aita, Joan Olaso iloba eta Aizarnazabalgo bikarioa.
nek, sinatzen jakin arren, ez zuen testamentua sinatu,
Zordunek, hain zuzen, Migel Sorazabali dirua maibesoa erabili ezin zuelako.
leguz hartuta eta Migelek lanak eta zerbitzuak eginda
Ondoren, Joan Olidenek Lopeitza Arberi ahalor- sortu zituzten beren zorrak.
dea eman zion, Esteban Arbe semeari eta Maria PeBeste zordun batzuk hauek ziren: Arroako Dominrez Antsorregikoari 22 dukateko zorra kobra ziezaien
go Areitzaga (Aranetakoa), Maria Martinez Lilikoa,
(ikus [XVI. m. (46-XI) 5] agiria).
Martin Otxoa Ermukoa, Domingo Amas (Aizarnatekoa), Joan Kortazar, Maria Altzolarats (Jofre Altzo1.1.13. Migel Sorazabalen testamentua
laratsen alaba), Joan Apategiren emaztea, Domingo
- 1546-XI-20an, Aizarnako Sorazabal baserrian, ber- Arrona, Domingo (Aranoko maizterra), Maria Saustako Migel Sorazabal gaixo zegoen ohean. Zestoako tin Ezenarro, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia eta
Esteban Eztiola eskribauaren bidez bere testamentua Maria Fernandez Aizarnazabalgoa.
egin zuen.
Migel Sorazabalek, berriz, zorra egin zien harHiltzen zenean Aizarnako elizan, Sorazabal etxea- tzekodun hauei: Maria Lopez Lizasoetakoari, Maria
ren hilobian, ehortziko zuten, eta han egingo zizkio- Perez Potzuetakoari, Joan Martin Indoren Maria Indo
ten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta alabari eta Petronila Agirreri.
ohiko elizkizunak.
Grazia Sorazabal alabari zortzi dukat agindu zizAizarnako elizan Joanes Potzuetak 30 “requiem” kion Migelek, eta diru hura zordunei kobratuko zien.
meza emango zituen, eta Aizarnazabalen bikarioak Testamentu-betearazle izendatu eta ahalordea eman
zion Migelek Grazia alabari, testamentuan agindubeste 30, haren arimaren alde.
takoa bete zezan. Oinordeko unibertsal Grazia alaba
Migel Sorazabalek limosna hauek eman zituen: izendatu zuen, beste alaba Maria Sorazabalek izan
gatibu kristauak askatzeko, 4 erreal; Aizarnako eliza- nahi ez zuelako.
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10. irudia. Aizarnako
Sorazabal.

Hiletak eta elizkizunak Maria Sorazabalek ordain- soineko berde iluna eman zion, eta Maria Anton Indori balio txikiko gainerako arropak.
duko zituen, Sorazabal etxea berak zeukalako.
Maria Lopez Ariztondokoak 40 dukat kobratu
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Akoabarreneko Martin Zubiaurre, Esteban Eztiola semea behar zizkion Fernando Olazabal medikuari. Maria
eta Joanes Sorazabal (ikus [XVI. m. (46-XI) 15] Lopezen seme Martin Ganbara Maria Anton Indorekin ezkondu zenean medikuak agindutako dotea zen,
agiria).
baina ordaintzen ez zuenez gero, Maria Lopezek demanda ipini zion Fernandori. Diru haiek erdi bana
1.1.14. Lopeitza Ariztondoren testamentua
Maria Lopezen biloba Grazian Ganbararentzat eta
- 1546-XII-22an, Zestoan, Joaniko Ganbararen Ma- Joango Ganbararentzat izango ziren.
ria Lopez Ariztondokoa alargunak testamentua egin
Maria Lopezi zorra egindako batzuk hauek ziren:
zuen Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Hiltzen
zenean Zestoako elizan ehortziko zuten, ama eta ar- Martin Indo (8 dukat eta 8 erreal); Joan Fernandez
basoak zeuden hilobian. Ohiko hiletak eta elizkizunak Arreitzakoa (zenbait dukat); Pedro Eskoriatza-Agirre
egingo zizkioten, eta 5 aldiz 30 meza emango zituzten harakina (dukat bat); eta Pedro Altzolarats (dukat bat,
Zestoako apaizek haren arimaren alde: 60 Antonio Li- eraztuna zeukan bahituta).
zarrarats bikarioak eta 30na Klemente Aisorok, DoBlas Artazubiaga eskribauari Fernando medikuamingo Urbietak eta Pedro Arretxek. Joanes Garratzak
rekin zuen auzian egindako lana ordaindu egingo zioere emango zituen mezak.
ten. Joan Fernandez Arreitzakoari 2 dukat zor zizkion,
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak aska- eta zilar landuko katilua bahituran emana zion).
tzeko erreal bat; Zestoako eta Aizarnako elizei dukat
Maria Lopezek bere etxean 8 ohe beren jantziekin, eta
bana; eta Santa Engraziako ermitari 2 erreal.
lihoa ere ugari zeukan: 80 kana ehun eta beste 80 egiteko
Maria Ortiz Iraetakoaren Mariatxo Olazabali ohe- adina hari. Hiru zoronga ere bazituen. Haietako bat Ma-jantziak eman zizkion, eta Maria Anton Indo erraina- ria Anton Indorentzat izango zen eta beste bat Aizarnako
ri soineko zuri berria (5 dukat balio zuena). Marinari Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorearentzat.
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Oinordeko unibertsal, maila berean, Grazian Ganbara eta Joaniko Ganbara bilobak izendatu zituen.
Testamentu-betearazle Maria Anton Indo eta Blas
Artazubiaga izango ziren. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Domingo Etxauzelin, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Esteban Edarritzaga (ikus [XVI. m. (46-XII)
11] agiria).

1.2. Zestoako ezkontza-kontratuak

Domenja Zuube amak eta San Joan Amilibia
anaiak Anari seniparteagatik, dote gisa eta Joan Amilibia aita zenak testamentuan adierazitakoa betez, 40
dukat, 2 ohe oso, kutxa eta arropak agindu zizkioten.
San Joan Amilibiak 40 dukat haietako 30 dukat
emango zizkien ezkonberriei, eta Domenjak 10 dukat.
Oheak eta arropak Domenjak emango zizkien hurrengo San Migel egunean, eta kutxa ere bai, egun berean,
Domenjak eta San Joanek erdi bana.

1.2.1. Martin Aizpuruaren eta Ana Amilibiaren
ezkontza

San Joanek hurrengo Pazko garizumakoan 10 dukat emango zizkien, handik urtebetera beste 10 dukat,
- 1546-V-31n, Zestoako Artiga etxearen ondoko eta bi urtera azken 10 dukatak. Domenjak hurrengo
bidean, Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kon- Pazko garizumakoan 3 dukat emango zizkien, handik
tratua idatzi zuen. Emaztea Zestoako Ana Amilibia urtebetera beste 3 dukat eta bi urtera azken 4 dukatak.
zen, Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisu zeKatalina Azkune ama Pedro Altzolaratsen Paginonaren eta Domenja Zuuberen alaba, eta San Joan
Amilibiaren arreba. Senarra Martin Aizpurua zen, goikoa baserrian maizter zegoen, eta Martin AizpuMartin Aizpurua zenaren eta Katalina Azkuneren rua senar zenaren herentzia eta etxeko seniparteagatik
Martin seme ezkonberriari eta Anari baserrian zeuzsemea.
kan ganaduen laurdena agindu zien.
Ana eta Martin Erromako Elizak aginduta bezala
Martin eta Anaren arteko ezkontza hura legezko
aspaldiko ohituraren arabera ezkondu ziren. Bi ama
alargunez gain, beste hauek ere han ziren ezkontzan: seme-alabarik gabe edo seme-alabek testamentua
San Joan Amilibia (Anaren anaia), Joan Zuube, Ai- egin gabe hausten baldin bazen, ezkontzara ekarritako
zarnazabalgo Domingo Amilibia, Pedro Altzolarats ondasun bakoitza (eta ezkontza aldian izandako irabazien erdia) jatorrizko enborrera itzuliko zen.
eta beste zenbait.

11. irudia. Aizarnako
Aizpuru.
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Domenja Zuubek bere seme San Joan Amilibiari
Urbietarako bidean, Amilibian, zegoen haritz handi bat
eman zion, Anaren doterako egindako ekarpenagatik.
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Altzolarats eta Joan Zuube, eta Aizarnazabalgo
Domingo Amilibia (ikus [XVI. m. (46-V) 58] agiria).
1.2.2. Domingo Arretxeren eta Maria Saustin Igarategiren ezkontza
- 1546-VII-6an, Iraetako burdinolan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Batetik
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta seme Joan Etxenagusia, eta, bestetik, hargin-maisuak bere lehen emazte zenarekin izandako Domingo Arretxe “Txomin” izeneko semea.
Egun batzuk lehenago “Tomin” ezkondu egin
zen Maria Saustin Igarategirekin (Pedro Zugasti eta
Maria Martinez Igarategikoaren alabarekin). Maria
Saustinen gurasoek ere dotea eman zezaten, Domingo Arretxe-Etxenagusiak “Txomin” semeari ezkontzarako dohaintzan ondasun hauek agindu zizkion:
Zestoako harresi ondoko Arretxetxiki etxea, bere lur
eta baratzearekin; Arretxeazpietako lurra eta baratzea
(Domingo Arronaren eta Lope Ernataritzen lurren ondokoak); 25 dukat; jantzitako ohea; 2 anega gari; 2
urteko aharia; 2 ahuntz antxumeekin; 2 ardi arkumeekin; eta Arroako Galarreta etxean bi urtez bizi ahal
izateko eskubidea. Galarreta etxean maizter Ramus
Edarritzaga zegoen hurrengo Domu Santu eguna arte,
eta urtean 2,5 dukateko errenta ordaintzen zuen.

12. irudia. Zestoako Arretxe.

Etxenagusia semea arduratuko ziren. Domingo aitak
25 dukat hiru epetan emango zizkion “Txomin” semeari: 5 dukat 10 egun barru, 10 dukat handik urtebetera, eta beste 10 dukat beste urtebetera. Gainerako
ondasunak 20 eguneko epean emango zizkion.

Domingo Arretxe “Txomin” semeak zin egin zuen
dohaintza-agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko
hauek izan ziren: Debako Joanes Sorazu eta Gregorio
Ariztondo, eta Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa
Horrenbestez Domingo Arretxe “Txomin” semeak (ikus [XVI. m. (46-VIII) 4] agiria).
uko egin zien amaren aldetik zegozkion eskubide guztiei eta aitarentzat egindako zerbitzuengatik zegozkienei, 1.2.3. Frantzisko Arrazolaren eta Maria Armenanaia Joan Etxenagusiaren alde. Aita Domingok beretzat diaren ezkontza
gorde zuen Arretxetxiki etxeko eta lurretako gozamenaren erdia bere bizialdirako. “Txomin” semea arduratuko - 1546-VIII-1ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
zen Arretxetxikiko hildakoen urteurrenak elizan egiteaz. aurrean Maria Armendia, bere aita Joan Armendia eta
senar Frantzisko Arrazola azaldu ziren. Debako Maria
Dohaintzan “Txomin” semeari emandako ondasu- Loietak 6 dukat zor zizkion Maria Armendiari, baina
nen saneamenduaz Domingo hargin-maisua eta Joan diru hura aita Joan Armendiak ordaindu zion alabari.
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Ondorioz, Mariak ordainagiria eta ahalordea eman ziz- tulua eman zion Zestoako Martin Gartzia Lasaokoari,
kion aitari, zor hura Maria Loietari kobra ziezaion.
teologian eta arteetan batxiler izanik Salamancan zebilenari.
Maria Armendia emakume ezkondua zelako eta Frantzisko 25 urte bete gabea zelako, senar-emazteek zin egin
Joan Martinez Lilikoa apaiza hil egin zen, eta Aizuten agiri hark zioena bete egingo zutela. Lekuko ho- zarnako eta Zestoako elizetan bi "epistolania" hutsik
nako hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola semea, geratu ziren. Zestoako Kontzejuak bi elizetako patroDomingo Armendia eta Joan Aizarnazabal.
natua zuelako, Martin Gartzia aurkeztu zuen Aizarnan
bizita benefiziadu izan zedin.
Egun eta leku berean, Joan Armendiaren eta Maria
Arberen alaba naturala (Maria Armendia) FrantzisIruñeko apezpikuaren aurrean Martin Berrobi proko Arrazolarekin ezkondu zen. Senarrak Frantzisko kuradoreak egin zuen aurkezpena, eta bikario naguArrazola eta Maria Epelola zenak izan zituen legezko siak eman zion titulua, lekuko Gartzia Concellon eta
guraso. Joan Sorazu apaizak ezkondu zituen.
Beltran Etxarri izanik. Joan Ollakarizketa idazkariak
idatzi zuen agiria.
Joan Armendia aitak ezkonberriei dote gisa honako
hauek agindu zizkien: 24 dukat, 2 ohe oso, 6 zoronga,
- 1546-IV-11n, igandez eta jendea meza nagusia
3 mahai-zapi, 2 azpiko gona, soineko txikia, emaku- entzuten ari zela, Aizarnako elizan Zestoako eta Zame-kapa eta kutxa. 24 dukatak bi epetan ordainduko rauzko erroldetako Domingo Amilibia eskribauaren
zituen: erdia 1547. urteko abuztuko Andre Mariaren aurrean, Joan Igartza maisua aurkeztu zen. Domingo
egunean, eta beste erdia handik urtebetera. Gainerako Amilibia urte hartan Zestoako Kontzejuaren eskribau
gauzak orduan eman zizkien, eta senar-emazteek jaso- fiela zen, eta Joan Igartza maisua Martin Gartzia Latakoaren ordainagiria eman zioten Joan Armendiari.
saokoa apaizaren izenean aurkeztu zitzaion. Horretarako Joan Akemendi eskribauaren aurrean emandako
Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten ba- ahalordea zuen.
zen, edo hauek testamentua egin gabe hiltzen baziren,
Joan Igartzak bikario nagusiak emandako titulua
ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza eta ezkontza aldiko irabazien erdia jatorrizko enborrera itzuliko ziren. erakutsi zion Joanes Potzueta apaizari, eta hutsik zegoen benefizioa Martin Gartziarentzat eman ziezaioEmakume ezkondua zelako, Maria emazteak zin la eskatu zion. Joanes Potzuetak Joan Igartza eskutik
egin zuen ezkontza-kontratu hark zioena bete egingo heldu eta aldarera eraman zuen. Meza-liburua, kaliza
zuela; baita Frantzisko Arrazolak ere, 25 urte bete ga- eta arropak eman zizkion. Joan Igartzak kanpaiak jo
bea zelako. Lekuko honako hauek izan ziren: Domin- zituen, eta ofrendako argizaria eta olatak hartu zituen
go Armendia, Joan Aizarnazabal, Esteban Eztiola se- Martin Gartziarentzat.
mea eta Martin? Luberriaga (ikus [XVI. m. (46-VIII)
Joanes Potzuetak elizan zegoen jendeari agindua
2] agiria).
eman zion, Martin Gartziari bere benefiziadu-karguan oztoporik jar ez ziezaioten. Bestela eskumikatu
1.3. Zestoako, Aizarnako eta Urdanetako
egingo zituzten. Lekuko Martin Ondalde, Pedro Irielizetako agiriak
barrena, Joan Egaña eta beste hainbat izan ziren (ikus
[XVI. m. (46-IV) 1] agiria).
1.3.1. Zestoako eta Aizarnako elizetako agiriak
- 1546-IV-3an, Iruñean, Antonio Fonseca apezpikuaren Baltasar Meneses bikario nagusiak benefiziadu-ti-

- 1546-VII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak salmenta-agiria idatzi zuen. Bertan Zestoa eta
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Aizarnako elizetako Joanes Potzueta benefiziaduak
bere urte hartako benefizioaren fruituak Domingo
Ezenarro mazolariari 8 dukatean saldu zizkion.
Domingok kopuru hura errealak, dukat bat eta koroa bat emanda ordaindu zion. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Domingo Urbieta eta Klemente Aisoro
apaizak eta Frantzisko Artiga (ikus [XVI. m. (46-VII)
5] agiria).
- 1546-XII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Arretxe apaiz lizentziatua
azaldu zen. Aizarnako elizan benefizioa zeukan Martin Gartzia Lasokoa apaiza hil egin zen, eta haren benefizioa lortu nahi zuen. Horretarako ahalordea eman
zion Joan Fernandez Olazabalgoa zestoarrari. Honek
Zestoako Kontzejuan eta Iruñeko apezpikuaren bikario nagusiaren aurrean behar ziren izapideak egingo
zituen, benefizioa lortzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Garratza, Fernando Olazabal medikua eta Grazian Arzallus
(ikus [XVI. m. (46-XII) 6] agiria).
- 1546-XII-13an, Zestoan, Esteban Edarritzaga
alkateak deia egin zien hilaren 18rako (arratsaldeko
ordu bietarako) herritarrei, Enekosauztegin Kontzejua bil zedin. Martin Gartzia Lasaokoa, Zestoako eta
Aizarnako elizetako bi “epistolania” zituen apaiz benefiziadua hil egin zen. Bere lana Aizarnako elizan
egitekoa zen.
Zestoako Kontzejuak zuen, Errege Katolikoek
emandako ahalmenaz, Iruñeko apezpikuari benefiziadu berria aurkezteko eskubidea. Kontzejurako deian
agindutakoa betetzen ez zuenak, 200 maraiko isuna
ordaindu beharko zuen. Erdia errege-altxortegirako
izango zen, eta beste erdia herriko konponketak egiteko.
Gero Kontzejua biltzeko eguna astelehenera
(1546-XII-20ra) atzeratzea erabaki zuten. Gainera, Esteban Eztiola eskribauak aitorpena egin zuen
Martin Gartzia Lasaokoa Aizarnako elizan, Lasao-

13. irudia. Zestoako eliza.

ko etxearen hilobian, aurreko abuztuaren 31n hil eta
biharamunean ehortzi zutela esanez. Aitorpen hura
Zestoako Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak eskatu
zuen, eta lekuko Antonio Lizarrarats bikarioa eta Domingo Urbieta izan ziren.
Ondoren, Pedro Arretxe lizentziatua Martin Gartziaren lekuan benefiziadu izatearen aldeko botoa
emandakoen zerrenda aurkeztu zuten. Hauek ziren botoa emandakoak: Antonio Lizarrarats bikarioa (bere eta
bere anaia Domingo Lizarraratsen izenean), Lopeitza
Zelaia (Zelaia etxekoa), Domenja Ezenarro (Ezenarrogoikoa etxekoa), Beduako andrea, Pedro Zubiaurre
(Zubiaurre etxekoa), Fernando Olazabal (medikua eta
probestuordea), Joan Fernandez Olazabalgoa, Pedro
Altzolarats fiela, Domingo Arrona, Joan Akoa, Joan
Artiga, Frantzisko Artiga, Kristobal Artzubiaga eskribaua, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Perez Altzolaraskoa, Kristobal Erretzabal, Ana Aisoro alarguna, Pagio
etxeko maizterra, Domingo Garratza, Joan Fernandez
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rra, Artiga etxeko Maria Aizpuru, Madalena Etorra,
Grazia Ernataritz, Santxa Gesalaga, Maria Izeta, Maria Martinez Lilikoa eta alaba (biak alargunak), Maria
Martinez Ipintzakoa alarguna (alabaren senarra Indietan zelarik), Grazia Artiga alarguna, Lope Ernataritz, Margarita Artiga, Maria Antxieta, Ana Errezusta,
Maria Otxoa Akertzakoa alarguna, Maria Lili, Jakobo Ipintza, Auria Iraeta, Migel Zubeltzuren emaztea,
Maria Perez Lizarraraskoa alarguna, Maria Martinez
Baltzolakoa, Martin Lizarrarats eta emaztea, Katalina
Akertza (senarragatik), Ana Lizarrarats (senarragatik),
Maria Lizarrarats, (Bartolome senarra kanpoan izanik), Maria Martinez Errezustakoa (ezkondua), Ana
Artazubiaga, Maria Artazubiaga (senarragatik), Gregorio Elizalde, Maria Anton Indo alarguna, Katalina
Iraeta, Ana Olazabal, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa,
Madalena Bidania, Maria Etxabe, Joan Ezenarroren
emaztea, Katalina Idiakaitz, Artigako serora, Maria
Ierroa, Gesalagako serora, Maria Leunda, Domenja
Aizarna, Maria Ortiz Iraetakoa, Katalina Errezusta
(senarragatik), Gregorio Aranoren emaztea, Domingo
Arano eta Maria Beltran Akeberro.

14. irudia. Lasaoko ermita.

Arreitzakoa, Grazian Etorraetxea, Pedro Zigordia maisua, Joan Martinez Arretxekoa (Akoakoa), Pedro Olaskoaga, Domingo Amilibia eskribaua, Martin Nuarbe,
Esteban Eztiola eskribaua, Joan Arbestain zinegotzia,
Maria Perez Larretxekoa, Joanes Garratza apaiza, Martin Otxoa Ermukoa, Marina Loiola (senarra kanpoan
zelako), Domingo Ezenarro mazolaria, Pedro Martinez
Baltzolakoa eta Domenja Akoabarrena.

Pedro Arretxe lizentziatuari botoa emandako beste
batzuk hauek izan ziren: Grazia Azpiazu, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa, Martin Artzuriaga, Maria Bidania,
Maria Perez Arronakoa (Altzolaraskoa), Maria Artzubiaga, Katalina Idiakaitz, Beltran Urbietaren emaztea, Etorrazpi etxekoak, Jakobo Gesalaga, Domingo
Uztaeta (Linatzeta behekoa), San Joan Olaetxea, Joan
Amas (Linatzeta goikoa), Domingo Errotabarrena,
Joan Olazabal hargina, Blas Artazubiaga, Domingo
(Gallaingoa?) eta Joan Igartza (Lasaoko andreagatik).
Hauek denek beren botoa Enekosauztegin egingo zen Kontzejuan erabiltzeko eman zuten, Pedro
Arretxe lizentziatuari hutsik zegoen benefizioa (bere
bi “epistolaniekin”) eman ziezaioten. Pedro Arretxe
portaera oneko pertsona, jakituna eta trebea zela zioten. Hura aurkeztu nahi zioten Iruñeko apezpikuari,
benefiziadu izenda zezan.

Pedro Arretxe zestoarraren alde botoa emandako
beste batzuk hauek izan ziren: Joan Zubiaurre, Maria
Martinez Olidengoa, Pedro Zubiaurre, Maria Erramun
alarguna, Martin Arzallus, Maria Asentzio, Marina
Arretxe (hiribildu ondokoa), Martin Arrona, Fernando Zubeltzu, Grazia Ibañeta (Elizatea etxeko Joan
Gorosarriren alarguna), Maria Perez Portalekoa, Ma- 1546-XII-20an, Zestoako Enekosauztegin Kontzeria Joanez Ibañetakoa, Katalina Ipintza, Grazia Artiga
(senarra kanpoan zelako), San Joan Idiakaitz batxile- jua bildu zen. Bertan ziren zestoar hauek: Esteban Edarri- 24 -
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15. irudia. Iruñeko
Artzapezpikutegia.

tzaga alkatea, Esteban Eztiola eskribaua, Pedro Altzolarats fiela, Fernando Olazabal (mediku eta probestuordea),
Domingo Aldalur eta Joan Arbestain zinegotziak, Pedro
Zubiaurre, Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Egaña, Pedro Etxeberria, Joan Fernandez Arreitzakoa, Martin Arrona, Martin Otxoa Ermukoa, San Joan Elgoibar, Fernando
Zubeltzu, Urbano Txiriboga, Joan Perez Altzolaraskoa,
Joan Igartza, Domingo Amilibia, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Kristobal Artzubiaga eta Domingo Arrona.

Martin Aranoren eta Maria Perez Potzuetakoaren semea zen. Aldeko botoa eman ziotenak hauek ziren: Pedro Ausoroetxea, Martin Ondalde gaztea, Martin Ondalde zaharra, San Joan Egaña, Joan Ondalde, Nikolas
Lizasoeta, Martin Enbil, Domingo Aizpuru, Martin
Arano, Joan Zuube zapataria eta Domingo Aranguren.

Martin Gartzia Lasaokoa zenaren posturako Zestoako Pedro Arretxe aurkeztea erabaki zuten aho batez. Iruñeko Antonio Fonseca apezpikuari eta bikario
nagusiari jakinaraziko zieten, Pedro Arretxe Aizarnako elizarako benefiziadu izenda zezaten. Pedro Altzolarats fielari ahalordea eman zioten Iruñean apezpikutegian behar ziren izapideak egin zitzan.

1.3.2. Urdanetako elizako agiriak

Bertan zegoen Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak onartu egin zuen aurkezpen hura egitea, eta Iruñeko apezpikuak agindutakoa betetzeko konpromisoa ere hartu zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Klemente Aisoro, Tomas Antxieta eta Joan Ganbara.

Urdanetako San Martin elizaren patronatua San
Joan Perez lizentziatuarena (Altzolarats jauregiko
nagusiarena) zen, eta bertako erretore Joan Martinez
Lilikoa hil egin zen. Maria Perezek eta Julianak ahalordea eman zioten lizentziatuari, berak bakarrik edo
bi emakumeen laguntzaz Iruñeko apezpikuari, bikario
nagusiari eta hango ofizialei erretore berria proposa
ziezaien. Legeak ematen zion ahalmenaz, lau hilabete
zituen San Joan Perezek bere proposamenak egin eta,
nahi bazuen, aldatzeko.

Egun eta leku berean, Enekosauztegin, Kontzejua
bilduta egonik, Martin Gartzia Lasaokoa zenaren lekua
Grazian Aranok bete zezan, beste zenbait zestoarren
botoak aurkeztu zituzten. Grazian gaztea, hain zuzen,

Lekukoetako bi Joan Ganbara eta Esteban Eztiola
semea izan ziren (ikus [XVI. m. (46-XII) 7] agiria).

-1546-III-31n, Zestoako Altzolarats jauregian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako biztanle
hauek zeuden: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, emazte Maria Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa) eta Juliana Gebara amaginarreba.

- 25 -

XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546)

Lekuko honako hauek izan ziren: Saiaz edo Aiako Martin Egia eta Joan Azpiazu, eta Zestoako Pedro
Ausoroetxea (ikus [XVI. m. (46-III) 31] agiria).

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Anton
Sorazabal, eta Zumaiako Frantzisko Sarasola eta Julian Mantzizidor (ikus [XVI. m. (46-III) 32] agiria).

-1546-III-31n, hau da, egun eta leku berean, San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Zarauzko Frantzisko
Olaso apaiza bildu ziren Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean. Urdanetako elizako Joan Martinez Lilikoa
erretorea hil egin zelako, Frantzisko apaizak Urdanetan zeukan ardura (1542-III-22an 6 urterako sinatutako agiriaren araberakoa) amaitu egin zen.

- 1546-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Lili eta Zarauzko Frantzisko Olaso apaiza azaldu ziren. Mariaren aita Joan Martinez
Lilikoa apaiz zena, Urdanetako erretore zen, eta han
lanak Frantziskok egin zizkion. Zerbitzu haiengatik
Maria oinordekoak 4 dukat eta 8 marai ordaindu zizkion, eta zarauztarrak ordainagiria eman zion.

Dena den, Frantzisko Olasok zioenez, Joan Martinezen oinordekoek 1.548 marai zor zizkioten. Gainera,
San Joan Perez lizentziatu eta elizako patroiak zioenez, artean erabaki gabe zeukan Urdanetako erretore
izateko Iruñeko apezpikuari zein apaiz aurkeztu. Bitarte horretan Urdanetako elizaz ardura zedila eskatu
zion lizentziatuak Frantzisko Olasori. Ohiko egunetan
meza emango zuen, eta behar zenean sakramentuak ere
emango zituen: bataioak, aitortzak, etab. egingo zituen.

Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza eta Errezilgo Joan Artzalegi (ikus [XVI. m. (46-V)
14] agiria).

1.4. Zestoako Kontzejuaren bilerak eta
tratuak
1.4.1. Zestoako Kontzejuaren bilerak

- 1546-VI-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Bitarte horretan jasotako ofrendak, hamarrenak, aurrean Joan Fernandez Olazabalgoa agertu zen. Joan
etab. Esteban Eztiola eskribauak edo lizentziatuak Fernandez Kontzejuko fiel-errejidorea zen, baina neizendaturiko kudeatzaileek edukiko zituzten. Gero, goziotara joan beharra zeukan Valentziara eta beste
erretore berria etortzen zenean, Frantzisko Olasori ze- zenbait lekutara. Ondorioz, ahalordea eman zion Zesgokiona ordainduko zioten.
toako Domingo Arronari karguan ordezka zezan.

16. irudia. Zestoako
Pio Baroja plazatxoa.

- 26 -

(1546)

Agirian lekuko Joanes Ibañeta apaiza eta Domingo zuten; baita ogiaren prezio garestiaz ere, merkatariek
Garratza izan ziren (ikus [XVI. m. (46-VI) 10] agiria). Probintzia horni zezaten.
- 1546-X-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejuko Pedro Altzolarats fiela
eta Maria Joanez Lizarraraskoa alarguna agertu ziren. Zestoako hiribilduan, Elizkalearen barrenean eta
Kalebarreneko plazatxoan (oraingo Pio Baroja plazatxoan) orubea zuen Domingo Lizarrarats semeak.
Haren izenean arreba Maria Joanezek zioenez, Elizkaleko orubea Lizarrarasko portale aldera zenbat luze
zen ez zegoen erabakita.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxilerra, Joan Perez Idiakaizkoa (edo Lilikoa)
eta Domingo Idiakaitz anaiak (ikus [XVI. m. (46-III)
9] agiria). Azkoitiko Basarteko Batzar Berezi hauen
berririk ez dugu beste inon topatu.

Ahalordea eman zieten Domingo Arronari eta Domingo Amilibiari Zestoaren prokuradore izan zitezen.
Biharamunean, astelehenez, Azkoitiko Basartera joan
eta bertako Batzar Berezi hartan Segurako Batzar Nagusietan eta Basarteko Batzar Berezian Julian Lazkanori eta Otxoa Ibarbiari (Antso Leibaren partetik artilleriako kapitain zenari) buruzko gaia aztertu behar

Gipuzkoako Probintziak auzia zuen Hondarribiko
Kontzejuarekin, Igorpen alkatetzak Hondarribian eta
bere ibaiertzetan zuen jurisdikzioaz, eta bi ordezkari
izendatu zituen (Pedro Altzolarats eta Blas Artazubiaga) Zestoaren prokuradore izan zitezen. Ahalordea
eman zieten. Auzia arbitro epaileen mende utziko zuten, eta Zestoak epaia bete egingo zuen.

- 1546-XI-10ean, Zestoako udaletxean, Kontzejua
bildu zen. Bertan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Esteban Edarritzaga alkatea, Pedro Altzolarats fiela, Kristobal Artzubiaga esBestalde, han harzola ipintzen ari ziren langileak kribaua, Domingo Arrona, Pedro Arzallus, Domingo
geldirik zeuden, eta komeni zen erabakiren bat har- Amilibia eskribaua, Martin Ondalde gaztea, Domingo
tzea. Biak akordiora heldu ziren, eta harzola ipini Garratza eta Joan Akoa.
egingo zuten. Gero, Lizarrarasko etxearen mugak
zehaztutakoan, harzola erosita eskubide guztiak beKontzejuak ahalordea eman zien Pedro Altzolareak izango zituen. Halaber jokatuko zuten Kontze- rats fielari, Blas Artazubiaga eskribauari eta Dominjuaren lurrari buruz.
go Amilibia eskaribauari, hil hartan Probintziak Zarautzen ospatuko zituen Batzar Nagusietan Zestoako
Akordioan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan prokuradore izan zitezen.
Fernandez Olazabalgoa, Blas Artazubiaga eta Joan
Olazabal (ikus [XVI. m. (46-X) 6] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Martin Artzubiaga, Grazian Etorraetxea eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m.
1.4.2. Batzar Nagusi eta Berezietarako prokurado- (46-XI) 6] agiria).
reak izendatzeko bilerak
- 1546-XI-21ean, Zestoako Kontzeju-etxean, Es-1546-III-14an, Zestoako Kontzeju-etxean, Esteban teban Edarritzaga alkatearekin eta Eseban Eztiola
Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. eskribauarekin Kontzejua bildu zen. Bertan ziren
Bertan ziren zestoar hauek: Blas Artazubiaga alkatea, Pedro Altzolarats fiela, Fernando Olazabal mediJoan Fernandez Olazabalgoa fiel-errejidorea, Fernan- kua, Domingo Amilibia, Joan Fernandez Olazabaldo Olazabal mediku eta probestuordea, Joan Fernan- goa, Pedro Zubiaurre, Joan Artiga, Joan Zuube, Joan
dez Olazabalgoa, Pedro Zubiaurre, Martin Ondalde, Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Akoa, Joan Arbestain,
Lope Ernataritz, Jakobo Gesalaga, Martin Otxoa Er- Martin Otxoa Ermukoa, Urbano Txiriboga eta beste
mukoa eta beste zenbait.
zenbait zestoar.
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17. irudia. Zestoako
Kontzeju-etxea.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Artzubia- epaiak Zestoako Kontzejuak bete egingo zituen, eta
ga, Joan Olazabal eta Martin Perez Lilikoa (edo Idia- horren berme gisa beren ondasun eta errentak ipini
kaizkoa) (ikus [XVI. m. (46-XI) 16] agiria).
zituzten.
- 1546-XII-7an, Zestoako Kontzeju-etxean, Esteban Edarritzaga alkatearekin eta Esteban Eztiola eskribauarekin Kontzejua bildu zen. Bertan ziren, besteak beste, zestoar hauek: Joan Perez Lilikoa gaztea,
Joan Fernandez Olazabalgoa, Domingo Arrona, San
Joan Egaña, Pedro Martinez Etxeberrikoa, San Joan
Amilibia, Pedro Martinez Baltzolakoa eta Domingo
Amilibia.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Arano,
Joan Igartza eta Domingo Garratza (ikus [XVI. m.
(46-XII) 5] agiria). Azkoitiko Basarteko Batzar Berezi hauen berririk ez dugu beste inon topatu.

Kontzejuak ahalordea eman zien Pedro Altzolarats
fielari eta Domingo Amilibia eskribauari, Azkoitiko
Basartera Probintziak egingo zuen Batzar Berezira Zestoako prokuradore gisa joan zitezen. Alonso Herrera korrejidoreak deituta egingo zen Batzar Berezia, Francisco
Castilla korrejidore berriari ongietorria egiteko.

-1546-IV-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Altzolaraskoa (Martin Artzubiagaren alarguna) eta Blas Artazubiaga eskribaua
azaldu ziren. Blasek bere garaian 2 dukat eta 4 erreal
maileguz eman zizkion Maria Perezik, eta honek zorra urtebete barru ordainduko zion.

Horrez gain, Probintziak desadostasunak zituen
Migel Ladron Zegamakoarekin San Adriango ospitale eta elizari buruz; baita Getaria, Deba eta Mutrikuko
Kontzejuekin eta Joan Lopez Zarauzkoarekin ere.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Klemente Aisoro, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-IV) 17] agiria).

Zestoako prokuradoreek ahalmena zuten desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko. Haien epaia edo

1.5. Blas Artazubiagaren agiriak
1.5.1. Blas Artazubiagaren obligazio-agiriak

- 1546-IV-27an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Martin Etxezarreta,
Esnal deiturako bat eta Zestoako Blas Artazubiaga es-
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18. irudia. Aizarnako
Aranburu.

kribaua bildu ziren. Blasek beste biei 6 kintal burdina
pletinaren balioa maileguz eman zien, eta hauek zorra
hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zioten, Beduako errenterian burdinak emanda.

Zor hura ordaintzeko dirua lortzearren, Blas Artazubiaga eskribauak zilarrezko katilu laua eman zion, 8
dukat balio zuena eta oinean 7 bolloi zituena. Harekin
dirua lortuko zuen Migelek, bere zorra ordaintzeko.

Martin Etxezarretak Blasi, hortik at, beste 5 kintal
burdina ere zor zizkion. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Andikano (Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogilearen morroia), Domingo
Aranguren eta Martin Legarda (ikus [XVI. m. (46-IV)
30] agiria).

Blasi 8 dukat hiru egun barru ordainduko zizkion Migelek. Esteban Eztiola eskribauak idatzitako
obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo
Arrona, Pedro Zubiaurre, Esteban Eztiola semea eta
Gregorio Ledesma merioa (ikus [XVI. m. (46-V) 27]
agiria).

- 1546-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Kortazar, Joango Narruondo eta Blas
Artazubiaga azaldu ziren. Blasek beste biei maileguz
4 kintal burdina pletinaren balioa eman zien (1 kintal = 12 erreal izanik). Joanek eta Joangok zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko
zioten, burdinak Beduan emanda.

- 1546-V-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua, eta, bestetik, Martin
Arano bere emazte Maria Perez Potzuetakoarekin eta
Potzuetako Domingo Aranguren bere emazte Maria
Aranbururekin.

Blasek senar-emazteei maileguz 5 kintal burdina
Lekuko Joan Martinez Baltzolakoa, Domingo Bal- pletinaren balioa eman zien, eta hauek zorra hurrengo
tzola eta Esteban Eztiola gaztea izan ziren (ikus [XVI. Santiago egunean ordainduko zioten burdinak Beduam. (46-V) 5] agiria).
ko errenterian emanda.
- 1546-V-15ean, Zestoan, Arroako Etxeberriko
Migel Zulaika eta Zestoako Blas Artazubiaga azaldu
ziren. Migelek Amador lizentziatuari zorra egin zion.

Bi emazteek zin egin zuten obligazio-agiriaren
aurka ez zirela joango. Lekuko Domingo Baltzola,
Joan Zuube eta Domingo Aldalur izan ziren.
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Jarraian, lekuko eta eskribau berak bertan izanik, go abuztuko Andre Mariaren egunean Beduan ordainDomingo Arangurenek eta emazte Maria Aranburuk duko zioten burdinak emanda.
konpromisoa hartu zuten Martin Arano eta Maria Perez obligazio hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m.
Esteban Eztiolak idatzitako agirian lekuko hauek
(46-V) 30] agiria).
izan ziren: Esteban Eztiola semea, Kristobal Indo eta
Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m. (46-VI) 7]
- 1546-V-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- agiria).
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako
eta Debako auzotar zen Martin Artzuriaga, eta, beste- 1546-VII-26an, Zestoako errebalean, Esteban
tik, Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua.
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik, Arroako Maria Martinez Goienagakoa alarMartinek Blasi zorrak egin zizkion, eta 44 dukat guna, Grazia Igartza alabarekin (hau da, Anton Sasioordaindu gabe zeuzkan. Bestalde, Martinek Joan Fer- laren emaztearekin), eta, bestetik, Zestoako Blas Arnandez Arreitzakoa hauspogileari ere zorrak egin ziz- tazubiaga eskribaua. Blasek ama-alabei maileguz 24
kion, baina Joan Fernandezek Martinen ondasunak dukat eta zilarrezko hiru katilu landu handi (bakoitzak
exekutatu eta bere zatia kobratuta zeukan.
16 dukateko balioa izanik) eman zizkien, Graziaren
alaba txikia elikatzeko eta baserriko lanetarako.
Martinek Blasi 44 dukat eta auzi-gastuak ordaindu
arte, Zestoan errebalean zituen orubeak beren hormeAma-alabek zorra hurrengo urteko Pazko maiakin, baratzea eta sagastia hipotekatu egin zituen Blas tzekoan ordainduko zioten Blasi. Gainera, lehenago
Artazubiagaren alde. Ondasun haien saneamenduaz Anton Sasiolak, Graziak eta Maria Martinezek Blasi
ere Martin Artzuriaga arduratuko zen.
egindako zorrak indarrean mantenduko ziren. Zestoar
hauek izan ziren lekuko: Domingo Gorosarri, DominAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zuu- go Etxauzelin eta Martin Artzubiaga (ikus [XVI. m.
be hargina, Domingo Zuube errementaria eta Esteban (46-VII) 14] agiria).
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-V) 33] agiria).
1.5.2. Blas Artazubiagaren zentsuak,
- 1546-VI-7an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- ordainagiriak, etab.
tiola eskribauaren aurrean Blas Artazubiaga azaldu
zen. Zestoako eta Debako auzotar zen Martin Artzu- -1546-I-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren
riagak 44 dukat eta auzi-gastuak zor zizkion Blasi, eta aurrean hauek agertu ziren: batetik, Iraetako Nikolas
hau hipotekaturik zeuden eta Martin Artzuriagarenak Martinez Egiakoa jauna, eta, bestetik, Blas Artazubiaziren orube, horma, baratze eta sagastiaz jabetu zen. ga eskribaua. Blasek Nikolasi 64.125 marai (edo 171
Blas bertara sartu, baratzea aitzurtu eta adar batzuk dukat) eman zizkion urrezko dobloi eta Gaztelako
moztu zituen, jabea zela adieraziz.
errealetan, eta Nikolasek urtero urtarrilaren lehen egunean 4.500 marai edo 12 dukateko zentsu edo zerga (%
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Edarri- 7koa) ordainduko zion (1 dukat = 375 marai).
tzaga, Domingo Arrona eta Joan Fernandez ArreitzaNikolas Martinezek berme gisa hipotekatu egin zikoa (ikus [XVI. m. (46-VI) 8] agiria).
tuen Usurbilgo Aginagan zeuzkan Sariagoikoa base- 1546-VI-7an, Zestoan, Joan Narruondok eta Joan rria, bertako burdinola eta errota, beren erreminta eta
Kortazarrek obligazio-agiria eman zioten Blas Arta- ondasun guztiekin. Ondasunak Aginagan zeuden, eta
zubiagari. Honek haiei 4 dukat (4 kintal burdinaren mugakide zituzten Orioko lurrak; baita Sariabekoa
prezioa) maileguz eman zien, eta haiek zorra hurren- eta Intxaurretako sagastia ere.
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19. irudia. Iraetako
Nagusikoaren aurriak.

Nikolasek zutik, martxan eta lanean mantenduko
Nikolasek ez zituen berriz hipotekatuko aipatuzituen burdinola, errota eta baserria. Bestela Blasek la- tako ondasunak, eta haien saneamenduaz arduranean ipinaraziko zituen Nikolasen (edo oinordekoen) tuko zen.
kontura.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan UrNikolasek (edo oinordekoek) Blasi (edo oinorde- bieta, Tomas Azkona (Nikolas Martinezen morroia)
koei) hiru urtez jarraian zentsu edo zerga ordaintzen eta Martin Aizpurua (Pagioko maizterra eta Martin
ez bazion, aipatutako ondasun guztiak Blasen eskue- Aizpurua zenaren semea).
tara etorriko ziren, eta Nikolasek jarraitu egin beharko zuen urtero 4.500 marai ordaintzen.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanda,
Nikolasek eta Blasek elkarrekin izandako beste traNikolasek ezingo zituen aipatutako ondasunak sal- tu guztien kontuak egin zituzten. Elkarri ordainagiria
du, trukatu, bahituran eman edo beste eraren batera eman zioten (ikus [XVI. m. (46-I) 17] agiria).
besterendu, pertsona arrunt eta kaudimendunari izan
ezik. Kasu horretan erostunak bere gain hartuko zuen
-1546-III-27an, Zestoako harresiko zubi aldeko
zentsu edo zerga Blasi urtero ordaintzeko obligazioa. portalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, IraeSalmenta-prezioaren berri lehenbizi Nikolasek Bla- tako Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta Blas Artazusi emango zion, eta honek lehentasuna izango zuen biaga eskribaua elkartu ziren.
erosteko. Erosi nahi ez bazuen, Blasek prezioaren
ehuneko hamarra kobratuko zuen, ondasunak saltzen
Lehenago, 1544-IV-27an, Arroan, Joan Esnalek,
ziren bakoitzean.
Martin Aranok eta Maria Perez Potzuetakoa emazteak obligazio-agiria eman zioten Blas Artazubiagari,
Nikolasek (edo oinordekoek) zentsu edo zerga ba- 47 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
liogabetu ahal izango zuen, Blasi (edo oinordekoei) Orduan Nikolas Martinez Egiakoa, Joan Fernandez
64.125 marai ordainduta. Suteak, uholdeak, gerrak Dorrekoa zumaiarra eta San Joan Amilibia fidatzaile
edo bestelako gertaerak izanda ere, Nikolasek osorik ziren (ikus X ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) libuordaindu beharko zuen urtero zentsua.
ruko [XVI. m. (44-IV) 19] agiria).
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20. irudia. Zestoako
Amilibiak.

Nikolas Martinezek ordaindu zizkion 47 kintalak
Blasi, eta honek ordainagiria eta ahalordea eman zizkion.
Horrela Nikolas Martinezek zordunei zorra kobratu ahal
izango zien. Bestalde, Nikolas Martinezi 1546-I-17an
Blasek egindako ordainketa (ikus [XVI. m. (46-I) 17]
agiria) eta agiri honetakoa gai berekoak ziren.
Blasek emandako ordainagiri eta ahalordean lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martin Ondalde gaztea, Joan Garratza eta Domingo Garratza (ikus
[XVI. m. (46-III) 20] agiria).

Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Blasek eta San Joanek egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Blasek San Joani ordainagiria eman
zion. Indarrean geratu ziren egun hartan sortutako betiko
zentsua eta Blasen Gezatadia izeneko sagastian San Joanek eta Domingo Arretxe-Etxenagusiak hormak eraikitzeko zuten obligazioa (ikus [XVI. m. (46-III) 10] agiria).

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

-1546-III-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako San Joan Amilibia hargina
eta Blas Artazubiaga elkartu ziren. San Joanek Blasi
57 dukat maileguz hartu zizkion, eta betiko zentsua
eta zerga sortu zuten, urtero Blasi 1.500 marai edo 4
dukat (% 7) ordaintzeko obligazioaz.

-1546-I-11n, Amilibia eta Aizarnazabalgo elizaren
tartean, Ozeta? izeneko ibaiaren ondoan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joango Narruondo eta Domingo Arrona azaldu ziren. Domingok
Joangori bi kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal
= Gaztelako 12 erreal) maileguz eman zion, eta JoanHorretarako hipotekatuta geratu zen Amilibiko gok zorra urtebete barru ordainduko zion, Beduako
etxea, bere sagasti, soro, baratze, baso, lizardi eta gai- errenterian burdinak emanda.
nerako ondasunekin, San Joan Amilibiak (edo oinordekoek) 57 dukatak (eta urte hartako zentsuaren zatia)
Bi lekuko baino ez ziren izan: Zestoako Martin Indo
ordaindu arte.
eta Aizarnazabalgo Joan Atristain (ikus [XVI. m. (46-I)
13] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro
Altzolarats eta Joan Pagino, eta Arroako Domingo
-1546-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaArretxe-Etxenagusia hargin-maisua.
ren bidez Maria Domingez Ondarkoak (Joan Apate- 32 -
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giren alargunak) obligazio-agiria eman zion Domingo Arronari. Domingok eta Mariak auzia izan zuten
Apategi etxearen jabetzaz, eta epaileak Maria eta
seme-alabak kondenatu egin zituen Domingori auzi-gastuengatik 2 dukat ordaintzera. Hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean emango zizkion.

Ondoren, leku berean, Aizarnako Joanes Potzueta
apaizak obligazio-agiria eman zion Domingo Aizpururi. Joanesek, hain zuzen, gaixo zegoen Aizarnako
Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorearen lagunkide-titulua lortu nahi zuen, eta horretarako ordaindu egin
behar zion Iruñeko apezpikuari.

Lekuko Pedro Agirre, Migel Zabala eta Esteban
Lehentxeago aipatutako 8 kintal burdinaren prezio
Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (46-I) 21] osoa Domingo Aizpuruk eman zion Joanes apaizaagiria).
ri horretarako, eta Joanesek aitortu egin zuen berez
Domingo Arronari egindako zorra berea zuela. On-1546-I-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- dorioz, Joanesek konpromisoa hartu zuen hurrengo
ren aurrean Esteban Edarritzaga eta Domingo Arrona Pazko garizumakoan Beduako errenterian burdinak
azaldu ziren. Domingok Esteban Edarritzagari 4 kin- Domingo Arronari emateko.
tal burdina pletinaren balioa dirutan eman zion, eta
Estebanek zorra hurrengo iraileko San Migel egunean
Bide batez ahalordea eman zien Joanesek Iruñeko
ordainduko zion.
elizbarrutiko Joan Ziritza eta Joan Berrobi prokuradoreei, obligazio-agiriak zioena betearaz ziezaioten.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Ausoro, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zabala, Dosemea (ikus [XVI. m. (46-I) 29] agiria).
mingo Aranguren eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m.
(46-III) 4] agiria).
-1546-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joango Narruondok obligazio-agiria eman
-1546-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizion Domingo Arronari. Domingok Joangori 3 kintal bauaren aurrean Aizarnazabalgo Martin Etxezarreburdina pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal) maile- ta eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. Doguz eman zion, eta Joangok zorra hurrengo Pazko gari- mingok Martini 3 kintal burdina pletinaren balioa
zumakoan ordainduko zion burdinak Beduan emanda. maileguz eman zion, eta honek zorra Pazko garizumakoan ordainduko zion Domingori, burdinak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Beduako errenterian emanda. Bitartean EtxezarreMartin Ondalde gaztea, Domingo Aisoro eta Esteban ta etxearen basoak eta ikatzak, Oikiako Igartzako
burdinolara (Azkenportu aldera oraingo UrtxalleEztiola semea (ikus [XVI. m. (46-III) 1] agiria).
-Olalde etxeen ondoan zegoenera) ekarritakoak eta
-1546-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- egingo zituenak, hipotekatuta geratu ziren Dominren aurrean Domingo Arrona eta Domingo Aizpuru go Arronaren alde.
azaldu ziren. Domingo Arronak 8 kintal burdina pleObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
tinaren balioa dirutan maileguz eman zion Domingo
Aizpururi (1 kintal = 12 erreal). Honek zorra hurrengo Joan Martinez Akoakoa gaztea, Grazian Arzallus eta
Pazko garizumakoan ordainduko zion, burdinak Be- Sebastian Arrona (ikus [XVI. m. (46-III) 15] agiria).
duako errenterian emanda.
-1546-IV-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: bauaren bidez Urbietako Bartolome Etxabek obliJoan Zabala (Domingo Zabalaren semea), Joan Eze- gazio-agiria eman zion Domingo Arronari. Domingok Bartolomeri 4 anega garik balio zutena mailenarro eta Esteban Eztiola semea.
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21. irudia. Oikiako
Igartza (UrtxalleOlalde etxea).

guz eman zion, eta honek zorra hurrengo Santiago Arronari, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Doegunean ordainduko zion, garia Urbietan emanda. mingok Joani 13 kintal burdina pletinaren balioa (13
dukatekoa) maileguz eman zion, eta honek zorra burLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Gregorio dinak Beduako errenterian emanda ordainduko zion
Elizalde, Domingo Aranguren, Esteban Edarritzaga eta bere epean.
Sebastian Arrona (ikus [XVI. m. (46-IV) 2] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Akertza
-1546-IV-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- merkataria, Klemente Aisoro eta Migel Artazubiaga
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domin- (ikus [XVI. m. (46-IV) 16] agiria).
go Arrona, eta, bestetik, Joan Aizarnazabal eta Joan
Armendia fidatzailea.
Egun eta leku berean, eskribau bera aurrean izanik, Domingo Arronak eta Joan Zugastik elkarrekin
Domingok beste biei 28 kintal burdina pletinaren izandako tratuen kontuak egin zituzten. Domingok
balioa (1 kintal = 12 erreal eginda) urrezko koroa, ordainagiria eman zion Joani, baina indarrean geratu
erreal eta maraitan maileguz eman zien. Hauek zorra zen 11 kintal ordaintzeko Joanek zeukan obligazioa.
hurrengo maiatzaren amaierarako Beduan burdinak
emanda ordainduko zioten.
Lekuko Esteban Artazubiaga, Migel Artazubiaga,
Klemente Baltzola eta Esteban Eztiola semea izan ziLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza- ren (ikus [XVI. m. (46-IV) 18] agiria).
-Agirre, Frantzisko Urain eta Esteban Eztiola semea.
- 1546-IV-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJarraian Joan Aizarnazabalek agiria egin zuen, Joan bauaren aurrean Martin Arano, emazte Maria Perez
Armendia fidatzailea obligazio hartatik onik ateratzeko, Potzuetakoa eta Domingo Arrona aurkeztu ziren. Dozor osoa harena zelako (ikus [XVI. m. (46-IV) 15] agiria). mingok senar-emazteei maileguz bi kintal burdina
pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal izanik) eman
-1546-IV-15ean, Zestoan, Arroako Joan Zugas- zien, eta hauek zorra hilabete barru ordainduko zioten
tik obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo burdinak Beduan emanda.
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Jarraian Domingo Arronak ordainagiria eman zien
senar-emazteei, aipatutako bi kintalak alde batera utzita, elkarrekin izandako gainerako tratuen kontuak egin
zituztelako. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Pagino, Domingo Zuube errementaria eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (46-IV) 29] agiria).

Aranok obligazio-agiria eman zioten Domingo Arronari. Domingok maileguz 3 kintal burdina pletinaren
balioa eman zien (1 kintal = Gaztelako 12 erreal izanik). Zordunek hurrengo iraileko San Migel egunean
ordainduko zioten zorra Domingori, burdinak (zerga
guztiak ordainduta) Beduako errenterian emanez.

- 1546-V-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Azpeitiko Esteban Erkiziak eta Aizarnazabalgo
Domingo Intxaurregik obligazio-agiria eman zioten Zestoako Domingo Arronari. Zestoarrak beste biei maileguz
5 kintal burdinaren balioa (1 kintal = 12 erreal) eman
zien, eta hauek zorra maiatzaren bukaeran ordainduko
zioten, burdinak Beduako errenterian emanda.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
Erretzabalgoa, Migel Artazubiaga eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. m. (46-VII) 26] agiria).

- 1546-VIII-3an, Zestoan, Domingo Arrona eta
Joan Apategiren Maria Domingez Ondarkoa alarguna azaldu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
Domingok Mariari 2 dukat maileguz eman zizkion,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aisoro, honek hazitarako garia eros zezan. Zorra hurrengo urMartin Diaz Lilikoa eta Esteban Eztiola semea (ikus teko ekainean San Joan egunerako ordainduko zion.
Gainera, gari-haziarekin Aizarnako Apategiko lurre[XVI. m. (46-V) 24] agiria).
tan lortutako uzta osoaren laurdena emango zion Ma- 1546-VI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- riak errenta gisa hurrengo urteko abuztuko Andre Maren aurrean Domingo Arangurenek maileguz kintal bat riaren egunerako. Domingok bere gariak bere kontura
burdina pletinatan hartu zion Domingo Arronari. Zor- jo beharko zituen.
dunak hurrengo Santiago egunez ordainduko zion zorra
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Diaz Lihartzekodunari, kintala Beduako errenterian emanda.
likoa, Esteban Eztiola semea eta Sebastian Arrona
Lekuko Domingo Aisoro, Esteban Eztiola semea eta (ikus [XVI. m. (46-VIII) 5] agiria).
Kristobal Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (46-VI) 6] agiria).
- 1546-VIII-27an, Lasaoko Edarritzagabarrenan,
- 1546-VI-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu
bauaren aurrean Esteban Edarritzaga eta Domingo ziren: batetik, Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eta
Arrona agertu ziren. Domingok Esteban Edarritzagari Zestoako Esteban Edarritzaga, eta, bestetik, Zestoa3 kintal burdina pletina maileguz eman zizkion, eta ko Domingo Arrona. Domingok beste biei 50 kintal
Estebanek zorra hurrengo abuztuaren erdi aldera or- burdina pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal) maileguz eman zien, eta hauek zorra hurrengo Eguberrietan
dainduko zion, burdinak Beduan emanda.
ordainduko zioten, Edarritzagabarreneko burdinolan
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Nikolas egindako burdinak Beduako errenterian emanda.
Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Domingo Garratza eta
Zorra ordaindu arte burdinolako eta basoko ikaEsteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-VI) 15] agiria).
tzak eta burdin mea (eta haiekin egindako burdinak)
hipotekaturik geratu ziren. Lekuko hauek izan ziren:
1.6.2. Domingo Arronaren obligazio-agiriak
Getariako Joan Etxeberria, Bautista Lasao (Joan
(uztaila-abendua bitartekoak)
Martinez Lasaokoaren semea) eta Martin Edarritza- 1546-VII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- ga (Estebanen semea) (ikus [XVI. m. (46-VIII) 19]
kribauaren aurrean Esteban Edarritzagak eta Martin agiria).
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22. irudia. Aizarnako
Apategi.

- 1546-IX-19an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiolaren aurrean Domingo Arrona eta Katalina Txiriboga azaldu ziren. Katalinak Domingo Arrona nagusiari errentan hartuta zeuzkan Txiribogako etxea,
errotak, burdinolaren lekua eta gainerako ondasunak.
1545. urteko uztailetik 1546. urteko uztaila arteko
errenta ez zion ordaindu Katalina maizterrak, eta
obligazio-agiria eman zion, hurrengo urteko ekaineko
San Joan egunean 6 anega gari ordaintzeko konpromisoaz. Anegak Zestoako neurrikoak izango ziren.
Agirian lekuko Joan Pagino, Joango Narruondo eta
Esteban Eztiola semea izan ziren.

Aizarnazabal agertu ziren. Domingok Joani 6 kintal
burdina pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal izanik) maileguz eman zion, eta Joanek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion, burdinak Beduan
emanda.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
gaztea, Joan Olazabal eta Martin Lili.
Ondoren, leku berean, Domingo Arronak ordainagiria eman zien Joan Aizarnazabali eta honen aitaginarreba Joan Garmendiari, 28 kintal burdina eman zizkiotelako. Lehentxeago aipatutako 6 kintaleko zorra
geratu zen indarrean.

Egun berean, Zestoan, eskribau berak Joango Narruondoren obligazio-agiria idatzi zuen. KonpromiOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Klemente
soa hartu zuen hurrengo San Andres egunean Beduan Aisoro apaiza, Martin Nuarbe eta Esteban Eztiola seDomingo Arronari 3 kintal burdina pletina emateko. mea (ikus [XVI. m. (46-IX) 25] agiria).
Hain zuzen burdina haien balioa (1 kintal = 12 erreal
izanik) Domingok maileguz eman zizkion.
- 1546-X-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik AizarLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezena- nazabalgo Martin Etxezarreta eta Frantzisko Esnal,
rro, Pedro Olaskoaga, Esteban Eztiola semea eta Txo- eta, bestetik, Zestoako Domingo Arrona. Domingok
min Ezenarro (ikus [XVI. m. (46-IX) 23] agiria).
beste biei 5 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal
= 11,5 erreal izanik) maileguz eman zien, eta hauek
- 1546-IX-21ean, Zestoan, Esteban Eztiolaren zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zien burdiaurrean Domingo Arrona eta Aizarnazabalgo Joan nak Beduan emanda.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Esteban Eztiola eta Kristobal Indo harakina (ikus
[XVI. m. (46-X) 3] agiria).

- 1546-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joango Narruondo eta
Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok Joangori
kintal bat burdina pletinaren balioa (1 kintal = 11,5
- 1546-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- erreal) maileguz eman zion, eta honek zorra hurrenbauaren aurrean Zestoako Joan Ondaldek eta Erre- go Eguberrietan ordainduko zion, burdina Beduan
zilgo Esteban Erkiziak obligazio-agiria eman zioten emanda.
Domingo Arronari. Domingok beste biei maileguz 12
kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiaizanik) eman zien, eta hauek zorra Oikiako burdino- kaitz batxilerra, Joan Akoa eta Esteban Eztiola.
lan landutako 12 kintal Oikiako errenterian hurrengo
Eguberrietan emanda ordainduko zioten.
Ondoren, antzeko beste obligazio-agiri bat emanez, Eguberrietan beste dukat bat ordaintzeko konLekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz ba- promisoa hartu zuen Joangok. Bi obligazio-agiri hotxilerra, Joango Narruondo eta Esteban Eztiola semea rietatik kanpo bazituen Joangok Domingori emanak,
eta haiek indarrean jarraituko zuten (ikus [XVI. m.
(ikus [XVI. m. (46-X) 13] agiria).
(46-X) 15] agiria).
- 1546-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1546-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriren aurrean Zestoako San Joan Amilibia eta Domingo
Arrona agertu ziren. Domingok San Joani 8 kintal bur- bauaren aurrean Bartolome Etxabe eta Domingo
dina pletinaren balioa (1 kintal = 11,5 erreal izanik) mai- Arrona aurkeztu ziren. Domingok Bartolomeri 7
leguz eman zion, eta San Joanek zorra hurrengo Egube- dukat maileguz eman zizkion, eta honek hari obligazio-agiria eman zion, hurrengo abuztuko Andre
rrietan ordainduko zion, burdinak Beduan emanda.
Mariaren egunean zorra ordaintzeko konpromisoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Eseban hartuz. Agirian beste zor batzuk ere aipatu zituen
Makatzaga, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola se- Bartolomek, besteak beste Domingo Urbietak parte
hartu zuelarik.
mea (ikus [XVI. m. (46-X) 14] agiria).

23. irudia. Errezilgo
San Martin eliza.
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24. irudia. Aizarnako
Potzueta.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan AmiliObligazio-agirian lekukoetako bi Pedro Altzolabia, Kristobal Indo eta Esteban Eztiola (ikus [XVI. m. rats eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI.
(46-XI) 10] agiria).
m. (46-XII) 10] agiria).
- 1546-XI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Pedro Arzallus
elkartu ziren. Domingok Pedrori kintal bat burdina
pletinaren prezioa (1 kintal = 12 erreal) maileguz
eman zion, eta Pedrok zorra hurrengo Eguberrietan
ordainduko zion, burdinak Beduan emanda.
Obligazio-agirian lekuko Fernando Olazabal medikua, Domingo Aisoro eta Esteban Eztiola semea
izan ziren (ikus [XVI. m. (46-XI) 20] agiria).

-1546-XII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domingo Arrona, eta, bestetik, Martin Arano, emazte Maria
Perez Potzuetakoa, eta Esteban Edarritzaga. Lehenak
beste hirurei 3 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman zien, eta hauek zorra hurrengo urtarrilaren amaieran ordainduko zioten, burdinak Beduako
errenterian emanda.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Martin Artazubiaga eta Esteban Eztiola gaztea
- 1546-XII-20an, Pedro Altzolaratsen Zestoako etxean, (ikus [XVI. m. (46-XII) 12] agiria).
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Domingo Arrona, eta, bestetik, Arroako Joan
-1546-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola esMartinez Baltzolakoa eta Domingo Baltzola semea.
kribauaren aurrean Arroako Esteban Luberriaga
eta Zestoako Domingo Arrona aurkeztu ziren.
Domingo Arronak aita-semeei guztira 15 dukat Domingok arroarrari maileguz kintal bat burdimaileguz eman zizkien: lehenbizi 9 dukat eta 4 erreal, na pletinaren balioa eman zion, eta honek zorra
eta egun hartan 15 dukatak osatzeko falta zena (hau hurrengo maiatzaren amaierarako ordainduko
da, 5 dukat eta 7 erreal, 1 dukat = 11 erreal izanik). zion, Beduan kintal burdina emanda. Lekuko
Aita-semeek zorra hurrengo urteko otsailean Kande- hiru zestoar izan ziren (ikus [XVI. m. (46-XII)
14] agiria).
lerio egunean ordainduko zioten Domingo Arronari.
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1.6.3. Domingo Arronaren ordainagiriak,
ahalordeak, etab.

Lekukoetako bat Zestoako Martin Indo merioordea izan zen, eta beste bat Domingo Elkano (Elkanobekoa) (ikus [XVI. m. (46-I) 14] agiria).

- 1546-I-3an, Zestoan, Blas Artzubiaga eskribauaren
aurrean Domingo Arrona eta Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogilea elkartu ziren. Joan Fernandezek
Azpeitiko Joan Badiolari 5 dukatean zaldia erosi zion,
eta zor hura Zestoako Domingo Arronari ordaindu
zion, kobratzeko eskubidea zuelako.

-1546-I-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia aurkeztu
ziren. Arroako Joan Zugastik Domingo arroarrari
4,5 dukat zor zizkion, baina zor hura egun hartan
Domingo Arronak ordaindu zion, urrezko koroa eta
Domingo Arronak eman zion ordainagirian lekuko errealetan.
zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxauzelin, Joan
Ganbara eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m.
Ondorioz, Domingo Arretxe-Etxenagusiak ordaina(46-I) 4] agiria).
giria eta ahalordea eman zizkion, zor hura Joan Zugastiri kobra ziezaion. Lekuko zestoar hauek izan
-1546-I-11n, Aiako Elkanon, Blas Artazubiaga ziren: Joan Otaegi, Domingo Etxauzelin eta Esteban
eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-I) 15] agiria).
Elkanobitarteko Maria Akertza alarguna elkartu ziren. Mariak Domingori 60 kintal burdina eta 40 duZestoako Txiribogako etxea, burdinola eta errota
kat (ken 16 dukat eta 10 anega gari) zor zizkion, eta Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak bereganatuta eduDomingok baserria eta ondasunak exekutatu egin ki zituen 1537. urtera arte, baina orduan Bartolome
zizkion.
Txiribogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak
tratua egin zuten Martin Diazekin. Bartolomek eta
Egun hartan Mariak zorraren zati bat (36 dukate- Domingo fidatzaileak zorra epeka hamar urtean zati
koa) ordaindu zion Domingori, eta honek 36 dukaten berdinetan ordainduko ziotelako, hauen esku geratu
ordainagiria eman zion, zorraren eta auzi-gastuen ziren Txiribogako ondasunak (ikus V ZESTOA XVI.
zati gisa. Zorraren gainerakoak indarrean jarraituko MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-VIII)
21] agiria).
zuen.

25. irudia.
Txiriboganagusi.
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Geroztik auziak aurrera jarraitu zuen zordunek ur- burdina, 15 dukat eta 2 erreal eta auzi-gastuak ordain
tero zegokien 227,5 kintal burdina, 151 dukat eta 317 zitzala agindu zion. Bestela Pedro Salzeda merio namaraiko zorraren hamarrena ordaindu ez zutelako. gusiak edo merioordeek preso hartuko zuten.
Txiribogako etxe, burdinola, errota eta gainerako ondasunak behin eta berriz exekutatu zituzten.
- 1546-XII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak Domingo Arronari korrejidoreak auzi-gastuez
1544. urtean ere bide beretik jardun zuten, eta Bar- egindako balioespenaren berri eman zion. Lekuko Petolome Txiribogari eta Domingo Arrona fidatzaileari dro Etxeberria eta Domingo Aisoro izan ziren (ikus
berriz ere ondasunak exekutatu egin zizkieten (ikus X [XVI. m. (46-II) 18] agiria).
ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m.
(44-III) 10] agiria).
-1546-IV-11n, Ibañarrietan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Beduako Maria
1545. urtean ere bide berari jarraitu zitzaizkion, Perez Arronakoa andrea agertu ziren. Domingok oreta Bartolomeren fidatzaile Domingo Arronari on- dainagiria eman zien Maria Perezi (baita Otxoa Mardasunak exekutatu egin zizkioten (ikus XI ZESTOA tinez Beduakoarekin izandako seme-alaben tutore eta
XVI. MENDEAN (1545) liburuko [XVI. m. (45-VI) zaintzaile zelako ere) eta Lope Irure fidatzaileari, 50
19] agiria).
dukateko zorra ordaindu egin ziotelako.
- 1546-II-28an, Zumaian, Martin Diaz MirubiLekuko arroar hauek izan ziren: Monjon? Agote,
koa azaldu zen Joan Arbestain eskribauaren aurrean. Grazian Leizaola eta Domingo Berridi (ikus [XVI. m.
Zestoako Bartolome Txiribogak eta Domingo Arrona (46-IV) 8] agiria).
fidatzaileak zorraren zortzigarren epeari zegokiona
(22,75 kintal burdina + 15 dukat eta 2 erreal + auzi- 1546-IV-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri-gastuak) zor zioten.
bauaren aurrean Domingo Aizpuru eta Domingo
Arrona aurkeztu ziren. Domingo Aizpuruk DominDomingok, ordea, zortzigarren epeari zegokiona go Arronari obligazio-agiria eman zion, hurrengo
ordaindu egin zion Martin Diazi, eta honek ahalordea maiatzaren 8an Beduan 2 kintal burdina pletinatan
eman zion Domingori, zorra Bartolomeri eta Txiribo- emateko konpromisoa hartuz (1 kintal burdina = 12
gako etxeari kobra ziezaien. Martin Diaz ez zen ardu- erreal).
ratuko Bartolomeren ondasunen saneamenduaz.
Jarraian, obligazio-agiri hura indarrean mantenLekuko zumaiar hauek izan ziren: Pedro Irarrazabal? duz, Domingo Arronak ordainagiria eman zion Doapaiza, Joanes Arriola eta Domingo Arriola maisua.
mingo Aizpururi, 2 kintal burdina ordaindu zizkiolako. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Tomas
- 1546-XI-7an, Zarautzen, Alonso Herrera korre- Azkona, Joan Iturralde (Joan Arbestain kapagilearen
jidoreak auzi-gastuak balioetsi egin zituen, Andres morroia) eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
Martinez Aroztegikoak zin egin ondoren. 374 marai- (46-IV) 24] agiria).
koak ziren auzi-gastuak. Domingo Arronak 3 eguneko epean ordaindu beharko zituen.
- 1546-V-3an, Zestoan, hiribilduko harresiez kanpo, Blas Artazubiagaren etxean, Esteban Eztiola es- 1546-XI-17an, Zarautzen, Alonso Herrera lizen- kribauaren bidez, Domingo Arronak ordainagiria
tziatu eta korrejidoreak agindua bidali zion Zestoako eman zion Aiako Elkanon bizi zen Maria Akertza
Joan Paginori. Joan Pagino Bartolome Txiribogaren alargunari. Lehendik beste bi ordainagiri ere eman
fidatzailea zen, eta Martin Diazen eskariz 22,75 kintal zizkion Domingok.
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Lehenago Joan Ortiz Ganboakoaren fidatzaile izan
zen Mariaren senar zena, eta Domingo Arronak zorragatik bereganatu egin zituen Elkanobitarte baserria
eta bere ondasunak. Hamalau dukat haiek zor osoaren
zati bat ordaintzeko ziren, baina Domingo Arronak
aipatutako baserriaren eta ondasunen jabe izaten jarraitu zuen.

zioetan, baina Mariak senarraren baimena balu bezala
eman zien ahalordea aipatutakoei, auzietan ordezka
zezaten.
Agirian lekuko Jones Ibañeta, Martin Indo eta
Martin Zuube zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(46-VI) 13] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubiaga
- 1546-VII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieskribaua, Joan Fernandez Olazabalgoa eta San Joan bauaren bidez Domingo Arronak ordainagiria eman
Amilibia (ikus [XVI. m. (46-V) 10] agiria).
zion Domingo Aizpururi. Domingo Aizpuruk lehenago 8 kintal burdinako zorra egin zion Domingo Arro- 1546-V-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- nari, eta, zorra ordaintzen ez zuelako, ondasunak exebauaren bidez Domingo Arronak ordainagiria eman kutatu eta kartzelan egona zen. Egun hartan, ordea, 8
zion Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari. Egun kintalak eta 947 maraiko auzi-gastuak ordaindu egin
hartara arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zizkion Domingo Aizpuruk Domingo Arronari.
zituzten.
Domingo Aizpuruk beste 2 kintal burdina eta auziLekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza -gastuak ere zor zizkion, eta haiek ez ziren ordainagiapaiza, Esteban Eztiola semea eta Domingo Aisoro rian sartu, biek aitortu zutenez.
(ikus [XVI. m. (46-V) 36] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazu- 1546-VI-16an, Aizarnan, Esteban Eztiola es- biaga, Joan Olazabal eta Esteban Eztiola semea (ikus
kribauaren bidez Maria Aldalurrek ahalordea eman [XVI. m. (46-VII) 25] agiria).
zien hauei: Domingo Arrona zestoarrari, eta korrejimenduko Joan Heredia, Beltran Arizmendi eta beste
- 1546-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribi prokuradoreri. Maria Aldalurren senar Fernando bauaren aurrean Domingo Arrona eta Domingo AizEtxeberria herritik kanpo zebilen Bizkaiko Enkarta- puru elkartu ziren. Domingo Aizpuruk zor handia-

26. irudia. Aizarnako
Aizpuru.
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goaren zati bat (3 dukat eta 3 errealekoa) eman zion
Domingo Arronari, eta honek hari ordainagiria eman
zion. Hortik at, lehenago beste 8 kintal burdinaren eta
auzi-gastuen prezioa ere eman zion Domingo zordunak, eta biek izandako tratuen kontuak egin eta zorrak
kitaturik geratu ziren.

Ezenarro, Martin Artazubiaga eta Frantzisko Artiga
(ikus [XVI. m. (46-IX) 3] agiria).

Hala ere, Domingok bere ikerlari Martin Indo
izendatu zuelako, Joan Martinezek eskea egin zion
korrejidoreari Martin Indok Domingorekin interesak
zituela adieraziz. Ondorioz, korrejidoreak Domingo
Arronari 6 eguneko epean beste ikerlari bat izenda zezan agindua bidali zion. Bestela korrejidoreak berak
izendatuko zuen hirugarren kontulari edo ikerlaria.

Salerosketa-agirian lekuko honako zestoar hauek
izan ziren: Esteban Edarritzaga, Joan Ganbara eta Domingo Etxauzelin (ikus [XVI. m. (46-IX) 30] agiria).

- 1546-IX-26an, Zestoako errebalean, Azpeitiko
Joan Martinez Lasaokoa eta Domingo Arrona elkartu
ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Joan Martinezek 400 karga ikatz zituen Edarritzagabarreneko
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Lili, Es- burdinolan, eta 400 kintal burdin mea ere bai, aipateban Eztiola semea eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. tutako burdinolan eta Beduan. Haiek denak Domingo
m. (46-VIII) 14] agiria).
Arronari saldu zizkion, Edarritzagabarrenan burdina
egin zezan. Prezioa 100 kintal burdina pletinakoa zen,
- 1546-XI-19an, Seguratik, Gipuzkoako Alonso eta Domingok osorik ordaindu zion.
Herrera korrejidoreak agindua bidali zion Zestoako
Domingo Arronari. Domingok auzia zuen Joan MarIkatz eta burdin mea haien saneamenduaz Joan
tinez Olotzagakoarekin, eta alderdi bakoitzak bere Martinez Lasaokoa arduratuko zen, eta salgaiak Dokontulari edo ikerlaria izendaturik zuen ondasunak mingoren esku uzteko ahalordea eman zion Joan Marbalioesteko.
tinezek Getariako Joanes Etxeberriari.

1.7. Domenja Akoabarrenaren obligazioagiriak, ordainagiriak, etab.

- 1546-I-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1546-XII-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga es- ren aurrean Domenja Akoabarrena alarguna eta Dokribauak korrejidorearen aginduak zioena jakinara- mingo Garratza jostuna elkartu ziren. Domenjaren
zi zion Domingo Arronari. Domingok hantxe bertan Frantzisko Zubiaurre (edo Akoabarrena) semeak 10
Martin Arano izendatu zuen ikerlari balioespena egi- dukateko zorra egin zion Domingo Garratzari Esteteko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernan- ban Eztiola eskribauaren aurrean egindako obligaziodez Arreitzakoa, Martin Ondalde eta Joanes Ibañeta. -agiriaz.
- 1546-IX-2an, Zestoan, hauek elkartu ziren: Joan
Martinez Olotzagakoak izendaturiko Martin Goardia
ikerlaria eta Domingo Arronak izendaturiko Martin
Arano. Joan Martinezek Domingori (eta honek Martin Indori) saldutako basoak balioetsi zituzten ikerlariek. 80 karga ikatz atera zitezkeen. Zinpean egin
zuten aitorpena.

Zor hura Domenjak ordaindu zion Domingori, eta
honek ordainagiria eman zion, lekuko hauek izanik:
Asentzio Arano, Pedro Egaña eta Martin Akoabarrena
(ikus [XVI. m. (46-I) 18] agiria).

-1546-I-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta Pedro Eskoriatza-Agirre harakina agertu ziren. Pedrok Domenjari
Bekolan zegoen ikatzari buruz Joan Armendia ola- idi parea erosi zion, eta 5 dukat ken erreal bat zorretan
gizonak zioenez, 20,5 kintal burdina ken 10 erreal ba- utzi zizkion, baina zorra hurrengo ekaineko San Joan
lio zituen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin egunean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
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27. irudia.
Akoabarrenaberri.

Obligazio-agirian lekuko Domingo Amilibia hargina, Joan Etxenagusia (Arroakoa) eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (46-I) 28] agiria).

jari, eta Domenjak aita-semeei. Domenjari 47 dukat
ordaintzeko obligazioa geratu zen indarrean. Margarita
Artigak ere ordainagiria eman zion Domenjari, bere 16
dukatak (Katalinak testamentuan agindutakoak) jaso- 1546-V-16an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- tzeko anaiak eta aitak obligazio-agiria eman ziotelako.
biaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
Domenja Akoabarrena bere Joan Ibañez Zubiaurrekoa
Margaritak zioenez, bere senarra Ekialdean zebieta Martin Zubiaurre semeekin, eta, bestetik, Joan Arti- len, eta errege-epaileari eta aita Joan Artigari eskatuga, Frantzisko Artiga semea eta Margarita Artiga alaba. tako baimenaz, zin egin zuen aipatutako agiriak zioena bete egingo zuela.
Lehenago Frantzisko Artiga Katalina Zubiaurrerekin (Domenjaren alabarekin) ezkondu zen, baina
Lekuko hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats, Estestamentua eginda hil egin zen seme-alabarik izan teban Eztiola eskribaua eta Martin Artazubiaga.
gabe. Domenja Akoabarrenak alabari dote gisa 80 dukat eman zizkion ezkondu zenean.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Joan Artigak eta seme Frantzisko ArtiTestamentuan Katalina Zubiaurrek ama Domenja gak Margarita Artigari (Joanen alabari) obligazio-agiAkoabarrena izendatu zuen oinordeko. Katalinak Fran- ria eman zioten, urtebete barru Katalina Zubiaurreren
tzisko senarrari 14 dukat agindu zizkion; baita 12 alkando- testamentuan agindutako 16 dukatak ordaintzeko konra egiteko lihozko ehuna ere. 6 dukat balio zuen ehunak. promisoa hartuz (ikus [XVI. m. (46-V) 31] agiria).
Horrez gain, Katalina Zubiaurrek Margarita Artigari
- 1546-VI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri(Frantziskoren arrebari) 16 dukat agindu zizkion. Bes- bauaren bidez Domenja Akoabarrenak (Martin Ibañez
talde, Domenjak Joan Artiga aitari 44 erreal zor zizkion. Zubiaurrekoaren alargunak) ahalordea eman zien Joan
Ibañez Zubiaurrekoari eta Pedro Zubiaurreri. DomenHoriek guztiak kontuan izanik, eta elkarren arteko jak bi auzi zituen Zestoako alkatearen aurrean. Bata
tratuen kontuak eginda, Joan Artiga aitak eta Frantzis- Gregorio Elizalde eta emazte Maria Etorraren aurka
ko Artiga semeak, ordainagiria eman zioten Domen- zuen, eta bestea Maria Etorraren aurka.
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Ahalordea zutenek ordezkatuko zituzten Domenja
- 1546-XII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta bere seme-alaba adingabeak. Domingo Zatarain, bauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta Azpeitiko
Domingo Zuube eta Domingo Arrona zestoarrak izan Joan Martinez Lasaokoa azaldu ziren. Domenjak Joan
ziren lekuko (ikus [XVI. m. (46-VI) 11] agiria).
Martinezi 20 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman zion (1 kintal = 12 erreal). Azpeitiarrak zo- 1546-VII-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- rra hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean orkribauaren aurrean Domenja Akoabarrena alarguna, dainduko zion, burdinak emanda.
Gregorio Elizalde eta Maria Etorra emaztea azaldu
ziren. Senar-emazteek egindako 2 dukateko zorragaObligazio-agirian lekukoetako bi Joan Ganbara eta
tik ondasunak exekutatu egin zizkien Domenjak, eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (46egun hartan zordunek 2 dukateko zorra eta 359 marai- XII) 9] agiria).
ko auzi-gastuak ordaindu zizkioten.

1.8. Iraetako Nikolas Martinez Egiakoaren
Maria Etorra kexu zen, zor bera bi aldiz kobratu zietelako, tratu eta agiriak

baina Domenjak zioenez, bi aldiz ordaindu ziotela frogatzen
bazuten, 2 dukatak eta 359 maraiak itzuli egingo zizkien. 1.8.1. Iraetako burdinolaren eta olatxoaren
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko errentamendu-kontratua
Artiga, Martin Artazubiaga eta Tomas Azkona (Iraetako jaunaren morroia) (ikus [XVI. m. (46-VII) 7] agiria).
- 1546-X-21ean, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Irae- 1546-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- tako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrea (Joan Belbauaren aurrean bertako Joan Zubeltzu “Ezkerra” eta tran Iraetaren alarguna) eta Nikolas Martinez Egiakoa
Zestoako Domenja Akoabarrena elkartu ziren. Do- jauna, eta, bestetik, Azpeitiko Iñigo Goiatz.
menjak Joani zaldia bere kartola eta uhalekin saldu
zion, eta erostunak hurrengo Eguberrietan 4 dukat eta
Maria Perezek eta Nikolasek beren Iraetako bur2,5 erreal ordainduko zizkion saltzaileari.
dinola 4 urterako errentan eman zioten Iñigori, eta
errenta aldia aurreko hileko San Migel egunean hasi
Zorra ordaindu bitartean, zaldia hipotekatuta gera- zen. Errenta gisa azpeitiarrak nagusiei (Maria Perezi
tuko zen Domenjaren alde. Lekuko Domingo Baltzo- eta Nikolas Martinez suhiari) 90 kintal burdina orla, Martin Luberriaga eta Martin Azkaeta izan ziren dainduko zizkien urtero: erdia barratan eta beste erdia
(ikus [XVI. m. (46-VII) 18] agiria).
pletinatan; erdia Pazko garizumakoan eta beste erdia
iraileko San Migel egunean. Eguberrietan bi kapoi ere
- 1546-IX-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- emango zizkien.
bauaren aurrean Saiazko Migel Argiain (Lamiarriaga
baserriko maizterra) eta Zestoako Domenja AkoaBurdinola bere presa, ubide, tresneria eta erreminbarrena (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna) ta guztiekin martxan eta ongi prestaturik eman zioten
elkartu ziren. Domenja bere seme-alaben tutore eta errentan (hausporik gabe), eta Arrubia dorretxea ere bai,
zaintzaile gisa ere aurkeztu zen.
han bizi zedin, bere baratzearekin. Errenta aldia amaitzen zenean, Iñigo Goiatzek burdinola martxan utzi
Migel Argiainek 20 dukat eman zizkion hezitako beharko zuen, eta tresneria guztia, hartutakoan bezain
idi parea erosi ziolako, eta Domenjak ordainagiria egoera onean. Halaber Arrubia dorretxea eta baratzea.
eman zion. Lekuko Pedro Zubiaurre, Domingo Garratza eta Joan Zubiaurre zestoarrak izan ziren (ikus
Gabi-ardatza, hauspo-ardatza, gabia, ingudea,
[XVI. m. (46-IX) 5] agiria).
boga eta burdinolako gailurra berriak egin behar bazi- 44 -
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ren, nagusiek ordaindu beharko zuten, baina adituen
iritziz konponketa behar bazuten, Iñigo Goiatzen kontura izango zen.
Konponketak egiteko egurra nagusiek Iraetako basoetan emango zioten Iñigori, honek eskatu ondoren.
Haritzak moztuko zituen Iñigok, baina ez pagoa, gaztaina, lizarra edo fruta-arbola.
Maizterrak ordainduko zituen erregeak (edo erregearen pribilegioa zuenak) kobratzen zituen alkabalak, hau da, 6 kintal burdina urtero. Maria Perezek eta
Nikolasek, behar zen bakoitzean, Iraetako basoetan
gabigunak egiteko egurra emango zioten, baina gabigun bakoitzeko florina ordainduko zien azpeitiarrak.
Zuhaitzak moztu, garraiatu eta prestatzea Iñigoren
kontura izango zen.
Maria Perezek eta Nikolasek Iraetako basoetan
Iñigori urtean 1.000 karga ikatz egiteko adina egur
hartzen utziko zioten, eta 12 karga egiten zituen bakoitzeko, egurraren truke kintal bat burdina pletina
ordainduko zien. Urte hartako basoak 8 egun barru
emango zizkioten Iñigo maizterrari, eta hurrengo urteetakoak San Migel egunaren inguruan.
Lepatzeko ematen zizkioten haritzak eta gaztainondoak urriaren amaiera eta otsailaren amaiera bitartean lepatuko zituen, beti ere zuhaitz bakoitzari bi
adar nagusi utzita. Lepatzeko gizona nagusiek ekarri
eta ordainduko zuten, baina otordua Iñigo Goiatzek
emango zion. Iñigok, senideek eta burdinolako ofizialek behar zuten irina Iraetako errotara alea eramanda
egindakoa izango zen.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi aldeek
elkarri beren asmoen berri emango zioten, burdinolan jarraitzeko ala burdinola uzteko. Abisurik eman ezean,
errenta aldia beste urtebetez luzatuko zen.

28. irudia. Iraetako ermita.

Berme gisa Iñigo Goiatzek hipotekatu egin zituen nagusien alde bere ikatzak, burdin mea eta haiekin lortuko ziren burdina guztiak.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Joan
Perez Loiolakoa mazolaria, Frantzisko Egia (Nikolas
Martinez Egiakoaren anaia) eta Esteban Eztiola semea.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Maria Perezek eta Nikolasek 4 urterako Iraetako olatxoa
(burdinolaren ondokoa) errentan eman zioten Iñigo Goiatzi. Hausporik ez zioten eman, baina gainerakoan olatxoa
martxan zebilen burdina mehea lortzeko moduan. Errenta gisa urtero 10 kintal burdina pletina ordainduko zien
nagusiei Pazko garizumakoan.

Iñigo Goiatz errenta aldia amaitu baino lehen hilko
balitz, zer-nolako baldintzak bete ere zehaztu zuten.
Errenta aldia amaitzen zenean, olatxoa eta tresneIñigok bi hilabeteko epearen barruan behar bezalako
fidatzaileak aurkeztuko zituen, kontratua bermatzeko. ria osoa hartutakoan bezain egoera onean utzi behar- 45 -
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burruntzia; upela; ikatz eta burdin mearentzako
baheak; dendal azpiko burdina; errementari-ingudea; balantza bere pisuekin; sutegiko burdina guztiak; “goldaarteak” izeneko hauspoak altxatzeko 4
gako; eta burdinazko 2 patroi (kintal bat pisukoak)
Nagusiek olatxoan beren kontura burdina mehetu (ikus [XVI. m. (46-X) 10] agiria).
ahal izango zuten, baina hartarako ikatza eta behar ziren ofizial eta langileak beraiek ordainduko zituzten. 1.8.2. Ibañarrietako Azkarate baserriaren
errentamendu-kontratua
Ibaian ur gutxi zegoenean, olatxoa geldirik egongo
- 1546-IX-26an, Zestoan, Iraetako Nikolas Martinez
zen, burdinolak eta errotak lehentasuna zutelako.
Egiakoa eta Zumaiako Tristan Etxeberria azaldu ziren
Nagusiek hauspoak ematen bazizkioten, Iñigok Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Nikolas naguhartutakoan bezain egoera onean itzuliko zituen siak Tristan maizterrari Zumaiako partean Ibañarrieta
ondoko Azkarate baserria errentan eman zion.
errenta aldiaren amaieran.
ko zituen. Hauspo-ardatza, gabi-ardatza, gabia, boga,
ingudea eta etxearen gailurra berriak ipini behar baziren, nagusiek ordainduko zuten, baina konponketak
Iñigo Goiatzen kontura izango ziren.

Ondoren, Iraetako burdinolan eta olatxoan (orduko Debako lurretan) zeuden tresnen inbentarioa
egin zuten. Tresna hauek zeuden: 7 palanka (horietako bi agoa-palanka izanik); 2 kurrika handi (piezak berotzekoak); agoa-kurriken eta “kabea-kurriken” burdinazko 2 eraztun; 2 “belaunpe” beren
eraztunekin; kurrika txikiak (zizela berotzekoak);
bi kurrika pare (zizela uretara eramatekoak); agoa
ebakitzeko 2 zizel; burdinazko gako bat eta beste txiki bat; “bergaola” bat; barra bat; burdina zuzentzeko mailua; burdin mea txikitzeko mailua;
“zuzigaikia”?; 3 tobera; palak; orgatxoa; pertza;

Hurrengo San Migel egunean hasiko zen errenta aldia, eta 4 urterako izango zen. Errenta gisa urtero
maizterrak jasotako labore osoaren laurdena emango
zion Nikolasi. Gainera Eguberrietan bi kapoi eta udan
gaztanberak emango zizkion.
Baserrian behiak, ardiak, ahuntzak, txerriak eta
txerrama txerrikumeekin erdi bana behar bezala zaindu eta haziko zituen maizterrak. Tristanen erruz ganadurik galtzen bazen, ordaindu egingo zion kaltea
Nikolasi. Ganaduen balioaren erdia maizterrak etekinetatik ordainduko zion nagusiari errenta aldian.

29. irudia.
Ibañarrietako Benta
(Galtzagorrikoa).
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Kontzejuak eta Probintziak eskatutako zergak eta
gainerako alkabalak erdi bana ordainduko zituzten.
Errentamenduan Azpiazuko gaztainadia ere barne
hartu zuten.
Soroetako hesiak egoera onean utziko zituen maizterrak errenta aldiaren amaieran. Bertako gari-lastoa
eta simaurra baserrian utziko zituen epea amaitzean,
eta artatxiki-lastoaren erdia ere bai.

agindu zizkioten erregeari, eta haiek kobratuko zituen Joan Etxabek. Gero oriotarrak erreinuko kontulariekin eta altxorzainarekin kontuak egingo zituen.
Nikolas Martinezi beste zenbaitek egindako zorrak
ere kobratuko zituen Joan Etxabek, eta Nikolasen
ondasunak errentan emateko eta kudeatzeko ahalmena ere bazuen.
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Garratza apaiza, Grazian Arzallus eta Domingo Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (46-II) 16] agiria).

Tristanek bere etxerako behar zuen irina egiteko
alea Iraetako errotan ehoko zuen. Errenta aldia amaitu
baino urtebete lehenago elkarri asmoen berri emango
- 1546-VIII-14an, Iraetako presaren ondoan, berzioten, baserrian jarraitzeko ala uzteko.
tako Nikolas Martinez Egiakoa jauna Esteban Eztiola eskribauarekin elkartu zen. Nikolasek Nafarroako
Errenta aldia amaitu arte ganaduak hipotekatuta ge- erreinuan eta Iruñeko elizbarrutian zituen ondasunen
ratu ziren nagusiaren alde. Agirian lekuko zestoar hauek kudeatzaile Orioko Joan Etxabe zen.
izan ziren: Martin Arzallus, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-IX) 33] agiria).
Lizarra ondoko Deierrin Arandigoiengo elizaren
patronatua Nikolas Martinezek berea zuen, eta bertako erretore Pedro Maitea hil egin zelako, Joan Etxa1.8.3. Nikolas Martinezen obligazio-agiriak,
bek Iruñeko apezpikuari Pedro Azedo apaiza aurkeztu
ahalordeak, etab.
zion, erretore izenda zezan.
1546. urtean, hilen bateko 28an, Aizarnazabalgo eliNikolas Martinezek onetsi eta berretsi egin zuen
zaren aurrean, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: batetik Iraetako Nikolas egun hartan aurkezpen hura. Agirian lekuko hauek
Martinez Egiakoa jauna, eta, bestetik, Katalina Bal- izan ziren: Arroako Paulo Segura apaiza eta Joan
tzola (Martin Elorriagaren emaztea). Katalinak Niko- Arantza, eta Zestoako Esteban Eztiola semea (ikus
lasi 24 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman [XVI. m. (46-VIII) 11] agiria).
zion, eta Nikolasek zorra hurrengo iraileko San Migel
egunean ordainduko zion, Beduan burdinak emanda.
Handik 11 egunera, 1546-VIII-25ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Nikolas Martinez
Lekuko Arroako Joan Armendia eta agotetar bat, Egiakoak beste agiri bat egin zuen aurreko agiria
eta Zumaiako parteko Azpiazu baserriko Tristan ontzat emanez. Horrez gain, Nikolasek berak Pedro
Azedo aurkeztera joan ezin zuelako, bere prokuradomaizterra izan ziren (ikus [XVI. m. (46) 1] agiria).
re izendatu zituen Iruñeko apezpikutegiko Martin Be-1546-II-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- rrobi, Joan Ziritza eta Martin Enge?
ren bidez Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak
Nikolas ez zen iritziz aldatuko, eta agiriak zioeahalordea eman zion Orioko Joan Etxaberi. Nikolas
Martinez Nafarroako Lizarra hiriko eta bertako me- naren aurka joaten bazen, urrezko 300 florineko
isuna ordaindu beharko zuen: herena Iruñeko apezrindadeko zerga-biltzailea zen.
pikutegirako, beste herena Iruñeko Andre Mariaren
Nafarroako erreinuko hiru estatuek 1544. eta katedralerako eta beste herena Pedro Azedo apaiza1545. urteetarako 58 “koartel” eta 8 alkabala-sari rentzat.
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Egun hartan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien Joan Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa)
semeari, San Joan Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa)
semeari eta Martin Esteban Makatzagari. Hiru hauek
Burgosa joan eta Joan Ortega Curielgoa zenaren Pedro Curiel semeari kopuru hauek kobratuko zizkioten:
1544. urteko 26.767 marai eta 1545. urteko 60.000
marai. 1544. urteko kopuruari 3.000 marai kendu
behar zitzaizkion kobrantza-lanak ordaintzeko.
Ahalordea zutenek zordunak auzitara eramateko,
ordainagiriak emateko eta abarretarako ahalmena zuten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Grazian Etorraetxea eta Grazian Arzallus.
Jarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea
Pedro Curielentzat egin zuen, Burgosko hirian harentzat 1546. urteko alkabaletatik zegozkion 60.000 maraiak kobra zitzan (ikus [XVI. m. (46-I) 11] agiria).

30. irudia. Burgosko katedrala.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta
apaiza, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta San Joan
Amilibia (ikus [XVI. m. (46-VIII) 18] agiria).

1.9. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren tratu
eta agiriak
1.9.1. Burgosen eta Medina del Campon
kobrantzak egiteko ahalordeak
- 1546-I-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko
jauna) aurkeztu zen. Joan Perezen ama Domenja Lili
zenak errege-pribilegioa zuen urtero eta betiko Burgosko hiriko alkabaletatik 60.000 kobratzeko. Gero
eskubide hura seme Joan Perezen eskuetara etorri
zen, ama Domenja zenak dohaintzan eman ziolako.

- 1546-VI-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu
zen. Siziliako Palermon 1546-III-30ean Batista Catanio eta Benedito Palavesinok igorritako truke-letren
bidez, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta
Jakobo Ipintzak Valladolidko Medina del Campoko
urriko ferian 5.302 dukat eta 13 marai kobratzeko eskubidea zuten.
Truke letrek ziotenaren laburpena hau da:
Benedito Zenturionek eta Paulo Espinolak, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Jakobo Ipintzari 1546ko urrian Medina del Campon ospatuko zen
ferian 5.302 dukat eta 13 marai ordaintzeko konpromisoa hartu zuten (1 dukat = 375 marai izanik), hauek
saldutako 3.157 tarin gari eta 2.606 burdin barraren
ordainetan (860 barra ordurako ordainduak zituzten).
Jarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea
eman zien Valladoliden bizi zen Joanes Mantxola azkoitiarrari eta Zestoako Martin Esteban Makatzagari.
Hauek Medina del Campon urriko ferian Benedito
Zenturion eta Paulo Espinola jaunei gehienez 1.200
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dukat Joan Perezentzat eta Jakobo Ipintzarentzat koBenedito Zenturionek eta Paulo Espinolak, Zesbratuko zituzten.
toako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Jakobo Ipintzari 1546ko urrian Medina del Campon ospatuko zen
5.302 dukat eta 13 maraiko kopuru osoa kobratze- ferian 5.302 dukat eta 13 marai ordaintzeko konproko falta zenaren eskubideak Joan Perezek eta Jakobok misoa hartu zuten (1 dukat = 375 marai izanik), hauek
saldutako 3.157 tarin gari eta 2.606 burdin barraren
izango zituzten.
ordainetan (860 barra ordurako ordainduak zituzten).
Ahalordea zuten Joanes eta Martin Estebanek koJarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea
bratutakoaren ordainagiriak emateko eta zordunak
eman zion Jakobo Ipintzari. Honek Medina del Camauzitara eramateko ahalmena zuten.
pon urriko ferian Benedito Zenturion eta Paulo EspiLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Eze- nola jaunei eta beste zenbaiti 5.302 dukat eta 13 marai
narro, Joan Berastegi eta Martin Artazubiaga (ikus kobratuko zizkien Joan Perezentzat.
[XVI. m. (46-VI) 9] agiria).
Joakobo Ipintzak ahalmena zuen kobratutakoaren
- 1546-IX-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ordainagiriak emateko, zordunak auzitara eramateko,
bauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren bazki- truke-letrak protestatzeko, trukatzeko, birtrukatzeko
de zen Jakobo Ipintzak ahalordea eman zien honako eta kobratzeko behar ziren izapide guztiak egiteko.
hauei: Azkoitiko Joanes Mantxola lizentziatuari, eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope Ernataritz,
Zestoako San Joan Idiakaitzi eta Martin Esteban MaDomingo Ezenarro eta Pedro Olaskoaga (ikus [XVI.
katzagari.
m. (46-XI) 9] agiria).
Ahalordea zutenek, Valladolidko Medina del Campon eta Medina de Riosecon egiten ziren ferietan, 1.9.2. Joan Perezen obligazio-agiriak eta
Jakoborentzat Valentziatik eta beste leku batzuetatik ordainagiriak
igorritako truke-letrak eta truke-zedulak kobratuko
zituzten. Ahalmena zuten zordunak auzitara eramate- -1546-III-31n, Zestoako Altzolarats jauregian, Esteko eta truke-letrak nahiz zedulak protestatzeko, truka- ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
tzeko eta birtrukatzeko.
batetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik,
Aiako Martin Egia, bere fidatzaile San Joan Perez
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuarekin.
Olazabalgoa, Domingo Arrona eta Migel Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (46-IX) 6 ] agiria).
Martin Egiak errentan hartuta zeukan lizentziatuaren Altzolarats jauregiko burdinola. Egun hartan Joan
- 1546-XI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Perezek Martini eta San Joan Perez fidatzaileari 30
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu dukat maileguz eman zizkien, eta hauek zorra hurrenzen. Siziliako Palermon 1546-III-30ean Batista Cata- go maiatzaren 8an ordainduko zioten.
nio eta Benedito Palavesinok igorritako truke-letren
bidez, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Aiako
Jakobo Ipintzak Valladolidko Medina del Campoko parteko Joan Azpiazu, eta Zestoako Pedro Ausoroeurriko ferian 5.302 dukat eta 13 marai kobratzeko es- txea eta Santiago Idiakaitz (lizentziatuaren semea).
kubidea zuten.
Jarraian, leku berean, Martin Egiak eta San Joan
Truke-letrek ziotenaren laburpena hau da:
Perez lizentziatuak aitorpena egin zuten. Martin
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Egiak bere kintal burdinak saldu eta lehenbizi 30
dukateko zorra ordainduko zuen maiatzaren 8an.
Gainerako diruarekin San Joan Perez lizentziatuari
burdinolaren errenta ordainduko zion. Dena den,
maileguko 30 dukatak lizentziatuak jaso zituen,
nahiz eta fidatzaile izan (ikus [XVI. m. (46-III) 30]
agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Kristobal Indo eta Domingo Aisoro (ikus [XVI.
m. (46-VII) 27] agiria).

- 1546-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Larretxebekoa eta
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren.
Joan Perezek arroarrari maileguz 5 dukat, 4 erreal
- 1546-VII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eta 18 marai eman zizkion, eta honek zorra hurrengo
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Arroa- Eguberrietan ordainduko zion.
ko Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta
seme Joan Etxenagusia, eta, bestetik, Zestoako Joan
Biek adierazi zutenez, Joan Larretxebekoak lehePerez Idiakaitz-Lilikoa. Joan Perezek aita-semeei nago beste obligazio-agiri batzuk ere eman zizkion
maileguz urrezko 12 koroa (1 koroa = 350 marai iza- Lilikoari, eta haiek beren indarrean jarraituko zuten.
nik) eman zizkien, eta hauek zorra hurrengo Domu
Santu egunean ordainduko zioten.
Egun hartan, bestalde, arroarrak Joan Perezi ordainagiria eman zion, egun hartara arte Joan Larretxebekoak
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Tolosa- Liliko burdinolan eta burdinolatik kanpo egindako zerbiko Joan Belauntza maisua, eta Zestoako Joan Fernan- tzu guztiak Joan Perezek ordaindu egin zizkiolako.
dez Olazabalgoa eta Martin Gabiria (ikus [XVI. m.
(46-VII) 16] agiria).
Gainera, Joan Larretxebekoak hurrengo urtean eta
urtebetez, lan egingo zuen urtzaile gisa Liliko burdi- 1546-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- nolan. Joan Perez nagusiak urtzaileen ohiko jornala
bauaren aurrean Arroako Joan Martinez Baltzolakoa ordainduko zion arroarrari.
eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Perezek Joan Martinezi 11 dukat maileguz
Agirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Joan
eta interesik gabe eman zizkion, eta honek hari zorra Berastegi, eta Zestoako Klemente Aisoro eta Esteban
hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Eztiola (ikus [XVI. m. (46-VIII) 8] agiria).

31. irudia. Altzolarats
jauregia (atzea).
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- 1546-IX-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Tomas Olaberria eta Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. Joan Perezek
Tomasi urrezko 3 koroa (enperadorearen irudikoak, 1
koroa = 350 marai izanik) lehenago maileguz eman
zizkion, baina interesik ez kobratzekotan. Tomasek
zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Urbieta apaiza, Domingo Ezenarro mazolaria
eta Kristobal Indo (ikus [XVI. m. (46-IX) 18] agiria).
- 1546-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Olaskoaga eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Perezek Pedrori
4 dukat maileguz eman zizkion, eta honek hari zorra
hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Lekuko Grazian Arzallus, Martin Arzallus aita eta Domingo Aldalur izan ziren (ikus [XVI. m. (46-IX) 31] agiria).
- 1546-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Arroako elizako administratzaile Martin Ibarrola eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa. Azken honen emazte Maria Joanez
Zuatzolakoa hil egin zen, eta testamentuan 2 dukat
agindu zizkion Arroako elizari. Egun hartan Joan Perezek Martini 2 dukatak eman zizkiolako, honek hari
ordainagiria eman zion.
Lekuko Klemente Aisoro, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (46-XI)
7] agiria).
- 1546-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak dukata
eman zion Domingo Goibururi. Joan Perezen emazte
Maria Joanez Zuatzolakoa zenak testamentuan dukat
hura Oikiako elizari agindu zion, eta Domingo zen
bertako administratzailea.

32. irudia. Zestoako Portalekoa etxea.

- 1546-XI-22an, Zestoan, Joan Mondragon fraideak
onartu egin zuen San Frantziskoren abitua Maria Joanez Zuatzolakoaren hiletetarako eman eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa alargunak 2 dukat ordaindu zizkiola.
Lekuko Esteban Eztiola eta San Joan Idiakaitz batxilerra izan ziren (ikus [XVI. m. (46-XI) 19] agiria).
1.9.3. Joan Perezen ahalordeak, kontratuak, etab.
-1546-I-12an, asteartez, Zestoan, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Ana
Ipintza edo Urkia (Fernando Olazabalen alarguna),
eta, bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa jauna.

Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Domingo
Anak Joan Perezi Zestoako hiribilduan zuen etxea
Aisoro, Esteban Eztiola semea eta Lope Ernataritz eta honek elizan zuen gizonezkoen eserlekua saldu ziz(ikus [XVI. m. (46-XI) 13] agiria).
kion. Etxeak aurrean kalea zuen, eliza aldera Kristobal
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Artzubiagaren eta honen amaren etxea, eta beste aldera Joan Igarategi mandazaina, eta, bestetik Joan Perez
Palankadoko portale aldean, kantoiko pasabidea.
Idiakaitz-Lilikoa. Hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean hasita, arroarrak Joan Perezi urtebetez
Elizako eserlekua Artigakoen eta Portaleko etxe- garraio-lanak egingo zizkion Liliko hiru mandorekin,
koen artean zegoen. Salmenta haren aurka ez joateko bai gauez eta bai egunez.
bermeak eman zituen Ana Ipintzak. Hipotekatu egin
zituen harresiz kanpoko bere Errementarietxea (AizarJoan Perez nagusiak urtean 11 dukat, zapatak, jana
nako bide ondokoa), bertako baratzeak, Lizarraratsaz- eta edana emango zizkion mandazainari. Egun hartan
piko sagastia eta Enekosauztegikoa.
2 dukat aurreratu zizkion nagusiak. Hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunetik lau hilabetera 3 dukat
Joan Perezek orduantxe 107 koroa (1 koroa = 350 emango zizkion, beste lau hilabetera beste 3 dukat,
marai) eta Gaztelako 1,5 erreal ordaindu zizkion. Ana eta handik lau hilabetera azken 3 dukatak.
Ipintzak zin egin zuen eta bermeak eman zituen salerosketa hark balio osoa izan zezan. Isuna ere zehaztu
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
zuten.
Perez Altzolaraskoa, Lope Ernataritz eta Joan Erretzabal (ikus [XVI. m. (46-VI) 2] agiria).
Salerosketan lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko
Joan Akemendi eskribaua, Mutrikuko Joan Lopez La- 1546-VI-23an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lisaldekoa eskribaua eta Zestoako Esteban Eztiola se- likoa eta Bizkaiko Berriatuko Domingo Lariz erremea.
mentaria aurkeztu ziren Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean. Domingok hainbat hilabetez lan egin zuen
Egun eta leku berean, Ana Ipintzak Joan Perez sal- Liliko olatxoan burdina mehetzen, eta Joan Perezi
dutako etxera sartu zuen. Han bertan ibiliz eta ateak beste zenbait lan ere egin zion.
itxi eta irekiz, etxearen jabetza bere gain hartu zuen.
Gauza bera egin zuen elizan, Anak Joan Perezi eserJoan Perezek egun hartara arteko guztia ordaindu
lekua emanda.
zion Domingo Larizi, eta honek Lilikoari 2 dukat eta
2 erreal zorretan utzi zizkion. Domingok haren guzJarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, tiaren ordainagiria eman zion Joan Perezi.
Joan Perezek hiribilduko etxe erosi berria errentan
eman zion Ana Ipintzari erreal batean. Egun batzuk
Domingo Lariz Berriatura joan eta 6 egun barru
egingo zituen Anak han, Joan Perezek nahi zuen arte itzuliko zen lehengo lanetara. Nagusiak hilero Gazte(ikus [XVI. m. (46-I) 16] agiria).
lako 8 erreal ordainduko zizkion. Gainera mantenua
eta ohea etxean ere emango zizkion. Soldata hartatik
-1546-II-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- deskontatu egingo zizkion Joan Perezek aipatutako 2
ren aurrean Joan Perez Idiakaizkoa eta Ana Ipintza dukat eta 2 errealak. Gainera, lehen egindako hutsen(edo Urkia) alarguna elkartu ziren. Joan Perezek gatik beste 9 egunez lan egin beharko zuen.
Anari oholak erosi zizkion 4 dukatean, eta prezioa
orduantxe ordaindu zion. Ordainagirian lekuko zesLekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza,
toar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxilerra, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Domingo AranguKlemente Aisoro eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. ren (ikus [XVI. m. (46-VI) 19] agiria).
(46-II) 1] agiria).
- 1546-VI-30ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- 1546-VI-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- bauarekin Altzolarasko Maria Perez Arronakoa elkarbauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Arroako tu zen. Maria Perez, hain zuzen, San Joan Perez Idia- 52 -
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33. irudia. Segurako
eliz ataria.

kaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna zen. Seme-alaben ordezkari ere izanik, Zarauzko Beltran Mendiari
ahalordea eman zion. San Joan Urkia zarauztarrak 3
anega gariko zorra egin zion lehenago lizentziatu zenari, eta zor hura Maria Perez alargunarentzat kobratzen saiatuko zen Beltran Mendia.

tziatu zenari aurreratu egin zion. Maria Perez alargunak ere onartu egin zuen diru haiek Joan Perezek kobratu behar zituela, eta horretarako eskubide guztiak
eta ahalordea eman zizkion.

Azpeitiko hurrengo Batzar Nagusietan Segurako
Joan Gartzia Lazkanokoari (sukaldeka Probintziaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Lilikoa diruak bildu behar zituenari) kobratuko zizkion digaztea, Pedro Iribarrena eta Joanes Ibañeta apaiza.
ruak Joan Perezek. Lekuko Pedro Iribarrena, Joanes
Ibañeta eta Nikolas Martinez Egiakoa izan ziren (ikus
Leku berean eta eskribau beraren aurrean, Maria [XVI. m. (46-VI) 21] agiria).
Perez Arronakoa alargunak zedula bat erakutsi zuen.
Lizentziatu zenak eta Esteban Eztiola eskribauak egi- 1546-VII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrina zen, 1546. urteko otsailean.
bauaren bidez, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zion Zestoako Lope Ernataritzi. Joan PeBertan lizentziatuak zioenez, Gipuzkoako Probin- rezek anaia lizentziatu zenaren eta Maria Perez Arrotziak Seguran azkena egindako Batzar Nagusietan nakoa alargunaren eskubideak zeuzkan Probintziako
diru hauek ordainduko zizkiola agindu zuen: batetik, Batzarretatik, Joan Gartzia Lazkanokoaren eskutik,
56 erreal (8 egunengatik, 7na errealean), eta, bestetik, Azpeitiko Batzar Nagusietan 56 erreal eta 2.009 ma48 erreal (6 egun 8na errealean) gehi dukat bat, eman- rai kobratzeko.
dako iritziagatik. Guztira 56 erreal eta 2.009 marai
ziren. Kopuru hura probintziak Azpeitiko hurrengo
Eskubide haiek ahalorde bidez egun hartan Joan
Batzar Nagusietan ordaindu behar zion San Joan Pe- Perezek Lope Ernataritzi eman zizkion, diruak harez zenari.
rentzat kobra zitzan. Zestoar hauek izan ziren lekuko: Pedro Martinez Baltzolakoa, Joanes Ibañeta
Zedulak zioenez, diru kopuru hura Zestoako Joan apaiza eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. m. (46-VII)
Perez Idiakaitz-Lilikoak anaia San Joan Perez lizen- 2] agiria).
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1.9.4. Lasturko Olano baserriko errentamendukontratua

maizterrak obligazio-agiria eman zion Joan Perezi, urtebeteko epean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Lekuko honako hauek izan ziren: Errezilgo Joan
- 1546-IV-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Joan Zabala, eta Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre eta DoPerez Idiakaitz-Lilikoa nagusia, eta, bestetik, Lastur- mingo Arrona (ikus [XVI. m. (46-IV) 26] agiria).
ko Olano baserriko Domingo Oliden maizterra.
1.9.5. Joan Perezek Siziliara burdinak
Errentamendu-kontratuan Domingori Joan Pere- garraiatzeko egindako pleitamendu-kontratua
zek baserrian erdi bana hazteko ganaduak agindu eta
hauek eman zizkion: 22 ahuntz, 5 antxume, 17 ardi - 1546-IX-16an, Zestoako Liliko harizti ondoan, Eseta 4 arkume. Guztira 29 buru, bakoitzaren balioa ba- teban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Perez
tez beste 0,5 dukatekoa izanik, hau da, guztira 14,5 Idiakaitz-Lilikoa agertu zen. Ordurako Mutrikuko Joan
dukateko balioa.
Simon Iturritzak eta Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoak kargamendu-zedula egin zioten Joan Perezi.
Horiez gain, Zigaranzar baserritik ekarrita, Joan
Perezek Domingori ganadu hauek eman zizkion: 3
Hain zuzen Zestoako Andre Maria izeneko itsasonbehi, urtebeteko 2 txahal urrixa eta urtebeteko idis- tzian burdinak Siziliara eramango zituzten, eta aipatukoa. Legoiaga baserritik ekarrita ganadu hauek eman riko itsasontziko Domingo Ibañez Larangakoa eskrizizkion: behi bat, bi urteko biga eta urtebeteko txahal bau mutrikuarrak idatzi zuen delako zedula. Gainera,
urrixa (guztira 7,5 balio zuten).
eskribau berak idatzi zuen Joan Perezek, Andres Martinez Malleakoak eta Joan Simon Iturritzak egindako
Zigaranzartik ekarrita 10 dukateko idi parea ere pleitamendu-kontratua. Bidaian lehen eskala Cadizen
eman zion Joan Perezek. Beraz, behi, ahuntz, ardi eta egingo zuten, eta han Joan Perezen edo Andres Maridiek balio zuten prezioaren erdia 25 dukat eta 251 tinezen ordezkariek bost egun baino lehen erabakiko
zuten handik Napolira eta Siziliara joan, ala zuzenean
maraikoa zen.
Siziliara joan.
Domingo Olidenek aitortu zuenez, ganaduekin
Napoli alde batera utziz gero, itsasontzia Palermozeukan zor horrez gain, Joan Perezi egindako ikatz,
garraio eta zerbitzuengatik kobratuta zeukanagatik ra, Messinara, Catonara (gure ustez Reggio Calabriakora) eta beste portu batzuetara joango zen. Ibilbidea
beste 4 dukat eta 45,5 marai zor zizkion.
erabakitzeko ahalordea Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
Gainera, 1542-XI-11n egindako obligazio-agiriaz Eibarko Gregorio Lezetari eman zion. Itsasontzia
beste 8 dukat zor zizkion Domingok Joan Perezi. erregearentzat bahitu egiten bazioten, ezbeharrik baOndorioz, Domingok guztira 37 dukat eta 327 marai zegoen edo beste ezustekorik gertatuz gero, Gregorio
zor zizkion. Zor haren kontuak 1545. urteko azaroan Lezetak Joan Perezen interesen alde jokatuko zuen,
bai itsasoan eta bai lehorrean.
eginda zeuzkan.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan BeHandik aurrera izandako ganaduen irabaziak eta
ugalketak ere izan arren, haien kontuak urte hartako rastegi, Joanes Etxeberri eta Joan Martinez Arretxekoa (Akoakoa).
azaroan egingo zituzten.
Jarraian, leku berean eta lekuko berak hantxe izaGanaduak hipotekaturik geratu ziren nagusiaren alde,
Domingok bere zor osoa ordaindu arte. Horretarako nik, Joan Perezek Zestoako Andre Maria itsasontzia
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34. irudia. Mutrikuko
portua.

Mutrikuko kontxan zegoela zioen. Bertako kapitain
eta ontzi-maisua Joan Simon Iturritza zen, eta Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoak ere bazuen
itsasontzian aginpidea.

izango zen, pleitamendu-kontratuaren arabera. Kontratu hura Itziarren Domingo Ibañez Larangakoa eskribauak idatzi zuen aurreko uztailaren 20an, eta bertan
batetik Joan Simon Iturritzak, eta, bestetik Joan Perezek eta Andres Martinez Malleakoak sinatu zuten.

Itsasontzian burdina hauek kargatu zituen Joan
Burdinak ahalordea zutenei emandakoan, Joan SiPerezek: 10.441 barra burdina mehekoak, bakoitza 2
“ertz” pisukoa izanik; 3 barra burdina mehekoak, ba- mon Iturritzak pleitak kobratuko zituen, kontratuaren
koitza 3 “ertz” pisukoa izanik; eta (egiaztatuz gero) arabera (ikus [XVI. m. (46-IX) 20] agiria).
21 barra burdina mehekoak. 10.444 barren pisua
1.575 kintal eta 8 librakoa zen (Beduako neurrikoak).
- 1546-IX-21ean, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu zen. Bost
Burdina haien kargamendu-poliza Joan Simon egun lehenago bere burdinak Sizilia aldera eramateIturritzak eta Joan Fernandez Dornutegikoak aurre- ko egindako agiriak ontzat hartuz beste bat egin zuen.
ko uztailaren 14an egina zuten, Mutrikuko Domingo Bertan adierazten denez, Jakobo Ipintza, Andres Idiakaitz, Vernardi Sarroca edo Martin Gastia bertan egon
Ibañez Larangakoa eskribauaren bidez.
ezean, Cadiztik Napolira ala zuzenean Siziliako PaHorren ondorioz, Joan Perezek ahalordea eman lermora joateko erabakia Eibarko Gregorio Lezetak
zien Zestoako Jakobo Ipintzari eta Andres Idiakaitzi hartuko zuen. Ahalordea eman zion horretarako; baita
(gure ustez Joan Perezen semeari), eta hauek ezean ezbeharren bat edo ezustekoren bat bazegoen Joan
Napoliko Vernardi Sarroca katalanari eta Siziliako Perezen alde jokatzeko ere.
Martin Gastiari.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
Ahalordea zutenek bereganatu eta salduko zituzten Eztiola semea, Sebastian Arrona eta Joan Artiga (ikus
portuetan burdinak, eta kobratutakoa Joan Perezentzat [XVI. m. (46-IX) 24] agiria).
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ratzeko konpromisoa hartuz (ikus [XVI. m. (46-III) 7]
agiria).
-1546-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez bertako Isabel Iraetak obligazio-agiria
eman zion Antonio Lizarrarats bikarioari. Isabelek
premia izan zuenean, bikarioak maileguz hiru dukat
eman zizkion, eta hark zorra urtebete barru ordainduko zion.
Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
Domingo Arrona, Esteban Eztiola semea eta Agustin
Ernataritz (ikus [XVI. m. (46-III) 14] agiria).
- 1546-V-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Aizarnako Grazia Gorosarri azaldu ziren. Graziaren senar Joan Majado Pozakoa hil egin zen, eta bikarioak
Graziari 17 dukat maileguz eman zizkion.

35. irudia. Lizarrarats etxeko Ihs xpo inskripzioa.

1.10. Antonio Lizarrarats eta Domingo
Lizarraratsen agiriak

Graziak diru harekin elizako eta elikatzeko gastuak
ordainduko zituen, eta zorra urtebete barru itzuliko
zion Antonio Lizarraratsi. Obligazio-agirian lekuko
hauek izan ziren: Asentzio Igartza, Martin Akoabarrena eta Zumaiako Domingo Goiburu (ikus [XVI. m.
(46-V) 20] agiria).

- 1546-V-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Ma1.10.1. Antonio eta Domingo Lizarraratsen
ria Asentzio agertu ziren. Bikarioak Maria Asentziori
obligazio-agiriak
maileguz 4 dukat eman zizkion, eta honek zorra hu-1546-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- rrengo Eguberrietan ordainduko zion.
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako MarObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Dotin Azkaeta eta fidatzaile Martin Akertza, eta, bestetik, Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa. Antoniok mingo Urbieta eta Klemente Aisoro apaizak eta
arroarrei 12 kintal burdina pletina maileguz eman ziz- Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-V) 39]
kien, eta hauek zorra apirilaren amaierarako ordain- agiria).
duko zioten, burdinak emanda.
- 1546-V-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo bauaren aurrean Migel Artazubiaga, emazte Ana
Aranguren hargina, Grazian Ezenarro eta Martin Gabiria. Aisoro eta Antonio Lizarrarats bikarioa bildu ziren.
Antoniok senar-emazteei maileguz 6 dukat eman zizJarraian, Martin Azkaetak obligazio-agiria eman kien, eta hauek zorra hurrengo Eguberrietan ordainzion Martin Akertzari, hau obligazio hartatik onik ate- duko zioten.
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Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: DominJarraian eskribau beraren aurrean Gregorio Elizalgo Aisoro, Esteban Eztiola semea, eta Martin Diaz Li- de, Maria Etorra emaztea eta Katalina Etorra amagilikoa (ikus [XVI. m. (46-V) 41] agiria).
narreba azaldu ziren. Antonio Lizarrarats bikarioak 8
dukat eman zizkien maileguz, eta zorra urtebetera or-1546-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- daintzeko konpromisoa hartu zuten. Lekuko Dominren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: batetik San go Urbieta, Klemente Aisoro eta Arroako Kristobal
Joan Amilibia hargina, eta, bestetik, Antonio Lizarrarats Areitzaga izan ziren.
bikarioa (anaia Domingo Lizarrarats ordezkatuz).
Ondoren, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
San Joan harginak Txartinasagastia? izeneko le- Maria Etorrak ordainagiria eman zion Antonio Likuan guztira 80 “estado” luzeko hormak eraikiko zi- zarraratsi, Domingo Lizarrarats aita zenak aginduta
tuen, kare eta hondar ona erabiliz; “estado” bakoitza Antoniok Mariari 5 dukat ordaindu zizkiolako (ikus
6,5 errealean. Domingo Arretxe-Etxenagusiak Liza- [XVI. m. (46-I) 6] agiria).
rrarasko etxe ondoan eginda zeuzkanak bezalakoak
izango ziren hormak. Hamar anega kare erabiliko zi- 1546-V-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrituen, gutxienez, hormaren “estado” bakoitzeko. Hiru bauaren bidez Antonio Lizarrarats bikarioak ahalorurte eta erdiko epean amaituko zituen lan guztiak.
dea eman zion Martin Kortazarri. Arroakolako Joan
Ermua-Errementarik eta honen seme Anton Ermuak
Antonio Lizarraratsek 23 dukat aurreratu zizkion San 6 kintal burdina zor zizkioten Antoniori, eta zor hura
Joan harginari. Beste 7 dukat Joan Amilibiak aita Domin- Martin Kortazarrek ordaindu zion. Beraz, Martinek 6
go Lizarrarats zenari egindako zorrekoak ziren. Beraz, kintalak Joani eta Antoniori kobratuko zizkien.
guztira 30 dukat ordaindu zizkion bikarioak harginari.
Agirian lekuko Arroako Martin Azkaeta eta FerObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: nando Sorazabal, eta Zestoako Joan Garratza apaiza
Migel Artazubiaga, Gregorio Elizalde eta Esteban Ez- izan ziren (ikus [XVI. m. (46-V) 21] agiria).
tiola semea (ikus [XVI. m. (46-XII) 17] agiria).
- 1546-V-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Joan
1.10.2. Antonio eta Domingo Lizarraratsen
Fernandez Arreitzakoa aurkeztu ziren. Antoniok,
ordainagiriak, etab.
anaia Domingo Lizarraratsen izenean, Ertxiñondo
- 1546-I-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren au- edo Arteagagaraikoan zuten sagastia Joan Fernandezi
rrean hauek elkartu ziren: batetik Errezilgo Pedro Iturria- 3 urterako errentan eman zion. 2 dukatekoa zen errenga eta Domingo Iturriaga semea, eta, bestetik, Zestoako taren urteko prezioa.
Antonio Lizarrarats bikarioa. Errezildarrek Antonio LiSagastiak mugakide Artigako lurrak eta Maria Pezarraratsekin, honen aita Domingo Lizarrarats zenarekin,
Sevillan zegoen anaia Domingo Lizarraratsekin eta Joan rez Larretxekoa zenarenak zituen. Sagar guztia eta saArtigarekin izandako ikatz-tratuen eta gainerako tratuen gastitik kanpoko intxaurrondo baten intxaurrak Joan
kontuak egin zituzten. Errezildarrek 4 dukat utzi zizkio- Fernandezentzat izango ziren, eta azken urteko laboten zorretan Antonio bikarioari, eta zorra hurrengo ekai- rea ere bai. Joan Fernandezek bikarioari 1,5 dukat aurreratu zizkion, lehen urteko errentaren zati gisa.
neko San Joan egunean ordainduko zioten.
Lekuko Grazian Ezenarro, Kristobal Erretzabal eta
Gainerako guztiaren ordainagiria eman zioten elkarri. Lekuko Gregorio Elizalde, Domingo Urbieta Klemente Baltzola izan ziren (ikus [XVI. m. (46-V)
40] agiria).
eta Klemente Aisoro izan ziren.
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36. irudia. Ertxiñondo
edo Arteagagaraikoa.

1546ko abuztuan, ustez Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Errezilgo Pedro Iturriaga,
seme Domingo Iturriaga, eta Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa bildu ziren. Urte hartako urtarrilaren 6an aita-semeek obligazio-agiria eman zioten
Antonio Lizarraratsi eta senideei, 4 dukateko zorra
ordaintzeko konpromisoa hartuz (ikus [XVI. m. (46I) 6] agiria).

Honako zestoar hauek izan ziren lekuko: Joan
Ganbara, Kristobal Indo eta Esteban Eztiola semea
(ikus [XVI. m. (46-VIII) 7] agiria).
- 1546-VIII-8an, Zestoako errebalean, bertako Ana
Errezusta azaldu zen, Antonio Lizarrarats bikarioarekin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Anaren
anaia Joan Errezusta, Donostian bizi zena, hango Anton Ugaldek hil egin zuen.

Egun hartan Domingo Iturriagak Antonio Lizarraratsi (hau aita zenaren eta anaia Domingo Lizarraratsen ordezkari ere izanik) 3 dukat eman zizkion, eta
laugarrena bikarioak barkatu egin zien errezildarrei.

Ana Errezustak bizia barkatu egin zion Anton
Ugalderi, eta honek Zestoako Anton Lizarraratsi 24
dukat gordailuan utzi zizkion, Usurbilgo Domingo
Ganboaren bidez. Ondoren, Donostiako elizbarrutiko
Lekuko hauek izan ziren: Joan “Gorri” Lizasoeta, ofizialaren aurrean auzia izan zuten Antoniok eta DoNikolas Lizasoeta semea, eta Domingo Urbieta apai- mingok Donostian.
za (ikus [XVI. m. (46-VIII) 1] agiria).
Domingo Ganboak 24 dukatak bereganatu egin nahi
- 1546-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zituen. Donostiako ofizialak epaia eman ondoren, Antobauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Az- nio Lizarraratsek gora jo zuen Iruñeko apezpikuarengana.
koitiko Joan Landeta aurkeztu ziren. Joanek eta emazteak, lehenago, Joan Lopez Idiakaizkoa eskribauaren
Auzia egoera hartan zegoela, Domingo eta Antonio
aurrean 9 dukateko zorra egin zioten Antoniori. Ge- ados jarri ziren. Domingok 12 dukat jasoko zituen, eta
roztik emazteak dukat bat eta Joanek 3 dukat eman beste 12 Antonio bikarioak. Usurbilgo Antonio Atxazizkioten bikarioari. Ondorioz, Antonio Lizarraratsek ga eskribauak idatzi zuen agiria 1546-VI-6an, lekuko
ordainagiria eman zien, baina 5 dukateko zorrak inda- Nikolas Segurola eskribaua, Domingo Irigoien eta
rrean jarraitu zuen.
Martin Soroa izanik.
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Ana Errezustak horren guztiaren berri izan zuen. egin zizkioten zorrak kobratzen saiatuko ziren (batez
Onetsi eta berretsi egin zuen Antonio Lizarraratsek ere txosten batean idatzita zeudenak), eta zordunak
egindako gauza bakoitza. Gainera bikarioak auzi har- auzitara eramateko ahalmena ere bazuten.
tan 12 dukat baino gehiago gastatu omen zituen.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Artzubiaga, GraAnak zin egin zuen agiri hark eta Antonio Atxa- zian Arzallus eta Domingo Arretxe-Etxenagusia.
gak idatzitakoak ziotena ontzat hartuz. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Joan Artiga, Domingo Etxauzelin eta
Ondoren, Ana Ipintzak berari zor ziotenak zeinMartin Artzubiaga (ikus [XVI. m. (46-VIII) 9] agiria). tzuk ziren eta bakoitzaren zorra zehazten zuen txostena aurkeztu zuen. Hauek ziren zordunak: Arroako
- 1546-IX-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Maria Etorra, Arroako Domenja Ermua, Joan Olearen
bauaren aurrean Arroako Joan Errementari eta Zestoa- emazte Katalina Areitzaga, Grazia Lizarrarats, Maria
ko Antonio Lizarrarats bikarioa elkartu ziren. Domingo Enbil, Joan Perez Areitzagakoa, Maria Loieta, KataliLizarrarats aita zenaren oinordeko unibertsal Domingo na Errezusta, Grazia Lili, Maria Martinez Olidengoa,
Lizarrarats semea zen (bikarioaren anaia), eta haren Domenja Aizarna, Martin Otxoa Ermukoa, Maria
izenean ordainagiria eman zion Joan Errementariri. Zor Erramu, Juliana Ibañeta, Dornutegiko andrea, Martin
handiagoa egina zeukan Joan arroarrak, baina Arroako Arzallus, Maria Beltran Akeberro, Madalena Zuube,
Joan Sorazu bikarioaren bidez 6 kintal eman zizkion, Ezenarrogoiko etxekoak, Maria Arbestain, Zabalako
eta Joan Errementarik berak beste 16 kintal. Guztira 18 andrea, Maria San Joan Apategi eta Martin Esteban
kintalekoa zen ordainagiria. Lehenago emandako or- Makatzaga (ikus [XVI. m. (46-II) 3] agiria).
dainagiriak ere 18 kintal hauenak ziren.
-1546-XII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko hauek izan ziren: Arroako Domingo Aran- bauaren aurrean Domingo Elurra (bere emazte Matza? eta Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako ria San Joan Apategirekin) eta Ana Ipintza (Fernando
jauna) eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46- Olazabalen alarguna) elkartu ziren. Anak senar-emazIX) 1] agiria).
teei 13 erreal maileguz eman zizkien, eta hauek zorra
hurrengo Andre Mariaren egunean ordainduko zioten.
Maria San Joanek zin egin zuen agiriak zioenari ez
1.11. Ana Ipintza alargunaren agiriak
ziola aurka egingo.
- 1546-I-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Fernando Arantza eta Maria Domingez emaztea, eta, bes- Frantzisko Artiga, Migel Zubeltzu eta Gregorio Elitetik, Ana Ipintza alarguna. Elkarrekin egun hartara zalde (ikus [XVI. m. (46-XII) 19] agiria).
arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Anak
zor osoa ordaindu zien.
1.12. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren

eta emazte Maria Perez Arronakoaren
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ibañez agiriak

Zubiaurrekoa, Pedro Egaña eta Martin Zubiaurre
(ikus [XVI. m. (46-I) 10] agiria).
1.12.1. Sustraiaga baserriaren errentamendukontratua
- 1546-II-5ean, Zestoan, Ana Ipintza alargunak
ahalordea eman zien Esteban Eztiola eskribauari -1546-II-9an, Arroan, Zestoako Altzolarats jauregian,
eta Marina Artigari (Joan Arretxeren emazteari). Bi Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako San
hauek, hain zuzen, Ana Ipintzari zenbait pertsonak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta nagusia,
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37. irudia. Altzolarasko
Sustraiaga.

eta Joan Ezenarro aurkeztu ziren. Nagusiak bertako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena,
Sustraiaga baserria 6 urterako errentan eman zion Domingo Idiakaitz eta Anton Sorazabal (ikus [XVI.
Joan Ezenarro maizterrari. Errenta aldia hurrengo m. (46-II) 7] agiria).
iraileko San Migel egunean hasiko zen.
1.12.2. Indagarate baserriaren errentamenduJoan Ezenarrok biltzen zuen intxaurra eta Olazarreta- kontratua
ko gaztaina erdi bana izango ziren. Joan Ezenarrok etxe
ondoan baratzea egiteko lursaila hartuko zuen. Etxola- - 1546-VII-5ean, Zestoako Altzolarats jauregian, Esko simaurra Altzolarasko soroetarako izango zen.
teban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria Perez Arronakoa (San Joan Perez
Joan Ezenarrok lizentziatuaren errotan ehoko zuen Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna), eta, besalea. San Migel eguna arte urdeak haziko zituen maiz- tetik, Saiazko Ramos Uhegun. Maria Perezek Urdaterrak, eta handik aurrera txerrama (kumerik gabe ala netako bere Indagarate baserria 10 urterako errentan
kumeekin) ekarriko zuen, eta erdi bana haziko zuen; eman zion Ramosi, eta errenta aldia hurrengo iraileko
baita behi, ahuntz eta ardiak ere. Arretaz eta behar be- San Migel egunean hasiko zen.
zala zainduko zituen Joan Ezenarrok ganaduak.
Ramos maizterrak Maria Perez nagusiari lehen bi
Maizterrak 6 gazta edo gaztanbera emango zizkion urtebeteetan urte bakoitzean soroetan egindako laurtero nagusiari udan, eta kapoi parea Eguberrietan. bore guztien laurdena emango zion errenta gisa, hau
Joan Ezenarrok etxe ondoan etxola eraikiko zuen txe- da, lortutako gari, zekale, garagar, baba, zalke, dilisrrientzat. Nagusiak oholak, iltzeak, teilak eta otorduak ta, artatxiki, liho eta abarren laurdena. (Garai hartan
emango zizkion, baina jornalik ez.
baserrietan lantzen ziren zerealen zerrenda ematen da
kontratuan, ikusten denez).
Joan Ezenarrok Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari zenbait dukat zor zion. San Joan Perez lizenHirugarren urtetik aurrera errenta aldia amaitu arte
tziatuak ordainduko zion Joan Perez anaiari zor hura, Ramos Uhegunek urtero 12 anega gari eta 8 anega
baina gero nagusiak Joan Ezenarrori kobratuko zion. olo ordainduko zizkion abuztuko Andre Mariaren
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egunean Maria Perezi, anega Aiako neurrikoa izanik. urteren buruan maizterrak gariaren lasto guztia eta
Gainera 10 urteetan Eguberrietan urtero 2 kapoi eta artatxikiaren lastoaren erdia baserrian utziko zituen.
udan 6na gazta (2na librakoak) emango zizkion.
Nagusiak eta maizterrak, errenta aldia amaitu baiIndagaraten egongo zen ganadu guztia erdi bana no urtebete lehenago, elkarri asmoen berri emango
zaindu eta haziko zuen maizterrak. Erleak bazeuden, zioten, baserrian jarraitzeko ala baserria uzteko.
haiek ere erdi bana izango ziren. Txaradi moztu berrira ez zituen Ramosek ganaduak sartuko.
Beste zenbait baldintza ere adostu zuten Maria Perez Arronakoak eta Ramos Uhegunek. Ganaduak, adiMaizterrak Maria Perezi idi parearekin garraioan bidez, hipotekatuta geratu ziren nagusiaren alde. Malagunduko zion, nagusiak otordua emanda, baina bes- ria Perezek, gainera, maileguz 6 anega gari emango
te inori jornalean ez zion garraio-lanik egingo. Maiz- zizkion hasieran hazitarako maizterrari, eta 6 dukat
terrak bere etxerako behar zuen alea Altzolarats jau- ere bai, zenbait baldintzarekin.
regiko errotan ehoko zuen. Bestela laka ordaindu egin
beharko zion nagusiari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta
apaiza, Pedro Iribarrena eta Joan Martinez Akoakoa.
Maizterrak su-egurra eta hesietarako egurra ahalik eta kalte txikiena eginez hartu ahal izango zituen.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, ezIntxaurrondoak lepatu behar zirenean Ramosek berri kondua eta 20 urte bete gabea zen Saiazko Ramos Uheemango zion nagusiari. Sagarra, gaztaina eta intxau- gunek zin egin zuen errentamendu-kontratuak zioena
rra erdi bana izango zen, baina maizterrak bilduta. bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (46-VII) 3] agiria).
Maizterrak urtebetez, Altzolarats jauregiko beste baserriekin batera txanda zegokionean, jauregira haur 1.12.3. Urdaneta baserriaren errentamendubat hazteko esnea eramango zuen.
kontratua
Indagarate baserrian Maria Perezek ekarritako txe- - 1546-X-30ean, Zestoako Altzolarats dorretxean,
rrama eta txerrikumeak erdi bana haziko zituen. 10 Esteban Eztiola eskribauak Aiako Urdaneta baserria-

38. irudia. Urdanetako
Indagaratezar.
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ren errentamendu-kontratua idatzi zuen. Altzolarats
jauregiko Maria Perez Arronakoa (San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna) zen nagusia, eta Urdanetako Joan Aranguren maizterra. 10 urtekoa izango zen errenta aldia, hurrengo Domu Santu
egunetik hasita.

erruz galtzen bazen, honek ordaindu beharko zuen
kaltea. Ganaduak Urdanetako lurretan larratu ahal
izango ziren. Joanek errenta aldi osoan gutxienez bi
txerrama beren txerrikumeekin eduki beharko zituen.

Maizterrak ez zuen baserritik kanpo inorentzat garraio-lanik egingo. Maria Perezek eskatzen zionean
Joanek Maria Perezi errenta gisa urtero 21 anega bai, baina orduan otordua eman beharko zion nagugari eta 11 anega artatxiki emango zizkion. Gainera siak Joani. Maizterrak urtebetez haur batentzako esudan 6 gaztanbera eta Eguberrietan kapoi parea ere nea emango zion nagusiari, errentan emandako Altzolarasko beste baserriekin txanda zainduz.
emango zizkion.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago,
Baserriko sagarra, gaztaina eta intxaurra erdi bana
izango ziren. Joanek bildu eta erdia piloa eginda utzi- nagusiak eta maizterrak elkarri beren asmoen berri
ko zion nagusiari. Maizterrak aitzurtu eta simaurtuko emango zioten, baserria uzteko ala bertan jarraitzeko.
Bestela errenta aldia beste urtebetez luzatuko zen.
zituen sagarrondoak.
Bai Maria Perezek eta bai Joanek sagasti berriren
bat sortu nahi bazuten, Maria Perez nagusiak bere
kontura landatuko zuen, eta handik aurrera maizterrak
aitzurtu eta simaurtuko zituen. Joanek Maria Perezi
landutako soroa utziko zion, lihoa ereiteko. Urtero
gutxienez imina bat linazi erein ahal izango zuen. Maria Perezek zuhaitz-mintegiak ere eduki ahal izango
zituen baserriko lurretan.

Ezkur garaian Joanek ez zituen Urdanetako basoetako haritzak eta zuhaitzak hagaz joko. Ezkurra
Maria Perezek nahi zuenari saldu ahal izango zion.
Joan Aranguren maizterrak hipotekatu egin zituen baserrian zeuzkan behi, ardi, ahuntz eta txerriak Maria
Perezen alde, bere errenta guztiak ordaindu arte.

Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Zestoako Domingo Perez Idiakaizkoa (Joan Perez
Etxerako su-egurra, hesolak egiteko eta soroen Idiakaitz-Lilikoaren semea) eta Joan Martinez Akoaitxiturak egiteko egurra hartu ahal izango zuen Joanek koa gaztea, eta Oñatiko Joanes Soraluze (ikus [XVI.
Urdanetako basoetan, ahalik eta kalterik txikiena egi- m. (46-X) 16] agiria).
nez. Joanek bere etxerako behar zuen irina lortzeko,
alea Altzolarats dorretxeko errotara eramango zuen. 1.12.4. Aiako Erretzabal baserriaren
Han errotariak egun bat eta gau bat igaro baino lehen errentamendu-kontratua
eho beharko zion. Bestela alea beste errotaren batera
eraman ahal izango zuen.
-1546-XII-28an, Zestoako Altzolarats jauregian, San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta nagusiak
Baserrian ganaduak eta erleak maizterrak behar errentan eman zion Urdanetako bere Erretzabal babezala zainduta, erdi bana haziko zituen Joan Arangu- serria sei urterako Joan Azpiazu maizterrari. Errenta
renek. Urtero ikertuko zuten zenbat abere (behi, ardi, aldia aurreko iraileko San Migel egunean hasi zen.
ahuntz eta txerri) zeuden, eta alde bakoitzarenak zein
ziren zehaztuko zuten.
Ganadu guztiak (behi, ardi, ahuntz eta txerriak)
maizterrak erdi bana haziko zituen nagusiarentzat.
Ezbeharrez, otsoak zebiltzalako edo amildu egin Ganaduen zerrenda Esteban Eztiola eskribauaren
zelako ganadurik galtzen bazen, Joanek seinale ego- aurrean egina zen. Joan Azpiazuk txerriak ekarriko
kia ekarri beharko zion nagusiari. Ganadua Joanen zituen, eta lizentziatuak txerrama. Txerrien irabaziak
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39. irudia. Altzolarasko
Erretzabal.

erdi bana izango ziren. Baserriaren ondoan etxola duaren truke. Gero handik aurrera maizterrak aitzurtu
egingo zuen San Joan Perezek txerrientzat, eta hura eta simaurtuko zituen, ohi bezala, sagarrondoak.
egiten maizterrak lagunduko zion otorduaren truke.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi
Ganaduak behar bezala zaindu eta haziko zituen aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baJoan Azpiazuk, eta nagusiaren Urdanetako lurretan serrian jarraitzeko ala uzteko. Elkarri abisurik ematen
larratu ahal izango zituen, baina soroetara, hesita- ez bazioten, errenta aldia urtebetez luzatuko zen.
ko lekuetara eta bota berriak ziren basoetara sartu
gabe. Ezkurra ez zuen hagaz jota botako haritzetatik,
Maizterrak erleak ipiniko zituen baserrian, eta
eta nagusiak zuhaitzetako ezkurra saldu ahal izango erdi bana haziko zituen.
zuen.
Maizterrak bere idiekin garraio-lanak egingo zizMaizterrak egindako labore eta liho guztien laur- kion nagusiari, otorduaren truke. Gainera maizterrak
dena ordainduko zion nagusiari. Erretzabal baserri bere laborea Altzolarats jauregiko errotan ehoko
ondoko bi sagastietan jasotako labore osoa Joan Az- zuen. Joan Azpiazuk etxerako egurra Urdanetako
piazurentzat bakarrik izango zen, baina hesiak eta itxi- basoetatik hartu ahal izango zuen, ahalik eta kalte
turak hesolaz eta arantzaz ohi bezala egingo zituen.
txikiena eginda.
Maizterrak urtero nagusiari ohiko gazta eta gazBaserriari erreteila egin behar zitzaionean, natanberak emango zizkion, eta Eguberrietan kapoi pa- gusiak teila, iltzea eta lata ekarriko zituen, eta lana
rea ere bai.
Joan Azpiazuk egingo zuen.
Lehentxeago aipaturiko bi sagastietako sagarra lizentziatuarentzat izango zen. Lizentziatuak Erretzabalgo lurretan sagar-landareak aldatu nahi bazituen,
itxiturak eta landareak nagusiaren kontura izango ziren, eta maizterrak lagundu egingo zion aldatzen otor-

Esteban Eztiola eskribauak idatzitako errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Aiako Martin
Egia (Altzolarats jauregiko burdinolaren konpontzailea), eta Zestoako Pedro Iribarrena eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-XII) 13] agiria).
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40. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.

1.12.5. Altzolarats jauregian maiorazkoa sortzeko
errege-baimena

lehenago hil egin zela kontsideratuko zen, eta ondasunak oinordekoaren eskuetara etorriko ziren. Beraz,
maiorazkoak ez zituen ondasunak galduko, baldin eta
- 1546-VI-3an, Madrildik, Karlos enperadoreak eta Joana delitu hauetakoren bat ez bazen: heresia, errege-erreerreginak gutuna bidali zieten Zestoako Altzolarats jaure- ginen edo hauen familiakoen aurkako delitua edo nagiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari eta turaren aurkako bekatua.
emazte Maria Perez Arronakoari (edo Altzolaraskoari).
Enperadoreak eta erregeak salbuetsi egin zituzBaimena eman zieten Altzolarasko ondasun higigarri, ten senar-emazteak hainbat lege betetzetik, maiorazdiru, onibar, eliza, eskubide eta abarrekin maiorazkoa koa sor zedin eta gero oinordekoengana igaro zedin.
sortzeko. Maiorazkoa San Joan Perez eta Maria Perez Gainera gutun haren berri seme Felipe printzeari eta
emaztea bizi zirela, testamentu bidez edo nahi zutenean beren erreinuetako agintariei eman zieten, maiorazko
sortu ahal izango zuten, nahi zituzten baldintzak ipinita. hura aintzat har zezaten.
Maiorazko-gutun hura idazten, erregistratzen eta zigiMaiorazkoaren oinordeko eta jabe legezko seme
edo alabaren bat izango zen, eta hauek ezean, senar- latzen parte hartutakoak hauek izan ziren: Pedro de los
Cobos idazkaria, Diego Navarro kontularia eta Martin
-emazteek nahi zuten pertsona.
Bergara kantzelaria (ikus [XVI. m. (46-VI) 3] agiria).
Maiorazkoan bildutako ondasunak ezingo ziren zatitu, saldu, besterendu, trukatu edo dohaintzan eman. 1.12.6. San Joan Perezen eta Maria Perezen
Maiorazkotik kanpo geratzen ziren beste seme-alabak obligazio-agiriak, ordainagiriak, etab.
elikatu egingo zituen maiorazkoak, nahiz eta beste
seme-alabei seniparteagatik zegokiena elikadura-gas- -1546-III-29an, Zestoako Enekosauztegiko hariztian,
tuena baino gehiago izan.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Aiako Madalena OsMaiorazkoak delituak egiten bazituen eta ondasu- tolatza aurkeztu ziren. Lizentziatuak zioenez, zordun
nak kentzea bazegokion, delitua egin baino ordubete zituen Aiako Domingo Ostolatza aita, izen-deitura
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bereko semea (Madalenaren anaia), Domingo Larrume, Santuru Larrume, Migel Legarrola eta Domingo
Zinkunegi. 79 dukat, erreal bat, 9 marai eta beste zenbait gauza zor zizkioten. Zor guztiak 1545-IV-8an Altzolarats jauregian egindako agirian zehaztuta zeuden
(ikus XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) liburuko
[XVI. m. (45-IV) 9] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Idiakaitz, Grazian Arano eta Joanez Ibañeta apaiza (ikus
[XVI. m. (46-IV) 11] agiria).

-1546-IV-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak aitorpena egin zuen. Aiako Domingo Ostolatza aitak eta bere lagunek guztira 45 dukat, erreal
bat eta 9 marai zor zizkioten. Horrez gain Domenja
Iruretaren oinordekoek emandako 7,5 dukaten ordainagiria ere ekarri behar zioten.

Diru hura Maria Perezek zenbait alditan jaso zuen,
eta urrezko katea, zilarrezko katilua, etab. emanak zituen bahituran. Maria Perezek obligazio-agiria eman
zion Blasi, eta zor osoa hurrengo iraileko San Migel
egunean ordainduko zion.

- 1546-VI-17an, Altzolarasko dorretxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean bertako Ana Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa) aurkeztu zen. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (bere senarra) MaGeroztik San Joan Perez lizentziatuak 34 dukat jaso drilgo Lozoyuela herrian hil eta bertako Bariko San
zituen. Une hartan 14 dukat kobratu zituen Madalenak Nikolasen elizan hobiratu zuten.
emanda, eta lehenago beste 20 dukat Sautza Ganboaren eskutik Joan Fernandez Olaberrikoak bidalita, baiSenar zenaren gorpua, arropak, diruak eta gauzak
na Madalenak zioenez, bereak ziren 20 dukat haiek ere. handik ekartzeko Ana Perezek ahalordea eman zion
etxeko Anton Sorazabal morroiari. Horrela senar
Beraz, San Joan Perezek ordainagiria eta ahalordea zena, testamentuan aginduta bezala, Aizarnako Andre
eman zizkion Madalena Ostolatzari, 34 dukat haiek Mariaren elizan ehortziko zuten.
Domingo Ostolatza aitari eta lagunei kobra ziezazkien. Hala ere, lehenbizi gainerako zor osoa aiarrei
Antonek ahalmena zuen edozein epaileren aurrean
San Joan Perezek kobratu behar zien, eta gero Mada- auzitara jotzeko. Ahalordean lekuko hauek izan ziren:
lenak bere zatia.
Frantzisko Perez Idiakaizkoa (Usurbilgo Atxagako
jauna), Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna)
Hain zuzen Domingo Ostolatza aita korrejido- eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) (ikus
rearen kartzelan preso zegoen, eta San Joan Perezek [XVI. m. (46-VI) 14] agiria).
onartu egin zuen askatzea (lizentziatuak nahi zuen
arte), Domingok zor osoa aitortzen bazuen.
- 1546-VII-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Maria Perez
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arronakoa alarguna eta Blas Artazubiaga eskribaua
Sorazabal, Pedro Iribarrena eta Martin Esteban Ma- agertu ziren. Maria Perezen senar San Joan Perez
katzaga. Horrez gain, Madalena Ostolatzak Domingo Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren hiletak egiteko eta
Ostolatza anaiari 3 dukat eta 4,5 errealen ordainagiria hark agindutako limosnak emateko, Blas eskribauak
eman zion (ikus [XVI. m. (46-III) 26] agiria).
22 dukat maileguz eman zizkion.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza, Pedro Iribarrena eta Joan Ezenarro (ikus
Dena den, lizentziatuak eskea egin zion korrejido- [XVI. m. (46-VII) 15] agiria). Agiri honek gainean
reari, preso zeukan Domingo Ostolatza aita San Joan marrak ditu, testua baliogabetu egin zela adierazteko.
Perezek nahi zuen arte aske utz zezan. Lizentziatuak
beti izango zuen eskubidea zordunengan.
- 1546-VII-27an, Altzolarats jauregian, Esteban
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-maisua, eta, bestetik, bertako Maria Perez Arronakoa
andrea (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna).
Lehenago Domingok San Joan Perez lizentziatuarekin kontratua egin zuen Urdanetako elizaren
ondoan etxea eraikitzeko. Egin zituen hormengatik
guztira 38 dukat ken 0,5 erreal kobratu zituen senar-emazteengandik hiru alditan: lehenbizi 24 dukat ken
1,5 erreal; bigarrenik 10,5 dukat 1543. urteko elizako
hasikinetatik; eta hirugarrenik Martin Aranori 1.350
marai kobratzeko eskubidea emanez.
Domingo Arretxe-Etxenagusiak haien guztien ordainagiria eman zien. Gainera Domingok etxea kontratuaren arabera amaitu egingo zuen. Bere kontura
ekarriko zituen Getariako Garatetik Urdanetako etxera, ate, leiho eta argizuloetarako behar zuen hareharria, gurdikada bakoitza 20 txanpon ordainduta.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Anton Sorazabal eta Joan Ezenarro.
Egun eta leku berean, Domingo Arretxe Etxenagusiak
Maria Perezen Urdanetako Maiaga baserrian eraikitako
Eztiola eskribauarekin bertako Maria Perez Arrona- horma eta lanen kontuak egin zituzten. San Joan Perez
koa andrea eta Blas Artazubiaga eskribaua elkartu lizentziatu zenarekin egindako kontratuaren arabera, Doziren. Maria Perezen senar zena, San Joan Perez Idia- mingok Pedro Olarria hargin-maisua eta Maria Perezek
kaitz-Lilikoa lizentziatua, hila zen, eta alargunak 22 Joan Otaegi hargina izendatu zituzten lanak ikertzeko. 62
dukat maileguz hartu zizkion Blasi senarraren hiletak “estado” horma eraiki zituen Domingok, eta dukat erdia
eta elizkizunak egiteko. Zorra urtebeteko epean or- kobratu behar zuen bakoitzeko, hau da, 31 dukat.
dainduko zion alargunak Blasi.
Maiagako hormetan beste hobekuntza batzuk ere
Lekuko Joan Martinez Akoakoa, Anton Sorazabal egin zituen Domingo hargin-maisuak: 3 ate, 4 leiho,
3 gezileiho eta izkina bikoitzak. Haiengatik beste 18
eta Esteban Eztiola semea izan ziren.
dukat eta 2 erreal kobratu behar zituen, hau da, guztira
Jarraian Blas Artazubiagak emandako maileguaga- 49 dukat eta 2 erreal.
tik bahituran Maria Perezi hartutako bitxien zerrenda
Dena den, lehenago San Joan Perez zenak 20,5 duidatzi zuen: zilarrezko katilu txikia, katetxoa, urrezko
bitxi txikia, etab. (ikus [XVI. m. (46-VII) 23] agiria). kat aurreratu zizkion, dirua eta behia bi txahal urrixarekin emanda. Beraz, Maria Perezek 28 dukat eta 7,5
- 1546-IX-27an, Zestoako Altzolarats jauregian, erreal zor zizkion Domingori. Horregatik obligazioEsteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu -agiria eman zion, zorra hurrengo San Migel egunetik
ziren: batetik, Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin- urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
41. irudia. Urdanetako eliza.
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Lekuko hauek izan ziren: Anton Sorazabal, Joan
Ezenarro eta Urdanetako Martin Aranguren (ikus
[XVI. m. (46-IX) 37] agiria).
- 1546-XI-1ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Altzolarats jauregiko Maria Perez
Arronakoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna eta Urdanetako elizako patroi bakarra) azaldu zen. Zumaiako Joan Mirubiarekin auzia
zuen 14 dukat eta 4 errealeko zorragatik, eta ahalordea eman zien Zestoako Esteban Eztiola eskribauari
eta Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri
eta beste bost prokuradoreri, auzian ordezka zezaten.

Pedrok diru hura Azpeitiko Joan Iribe harakinari
zor zion, baina Joan Martinezek Joan Iriberi behiak
eman zizkiolako, azpeitiarrak Joan Martinezi zorra
egin zion. Ondorioz, eta hirurak ados egonik, Pedrok
zuzenean Joan Martinezi eman zion obligazio-agiria.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo
Arrona, Klemente Aisoro eta Frantzisko Artiga (ikus
[XVI. m. (46-III) 17] agiria).

- 1546-IV-16an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre
harakina eta Arroako Martin Azkaeta elkartu ziren.
Bien arteko tratuen eta harremanen kontuak egin ziLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, tuzten, eta Pedrok ordainagiria eman zion Martini, leMartin Ezenarro eta Martin Zubiaurre (ikus [XVI. m. kuko Fernando Olazabal medikua, Blas Artazubiaga
eskribaua eta Gregorio Elizalde izanik (ikus [XVI. m.
(46-XI) 2] agiria).
(46-IV) 20] agiria).

1.13. Pedro Eskoriatza-Agirre
harakinaren tratu eta agiriak

- 1546-IV-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Lasturko Olano
-1546-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- baserriko Domingo Oliden maizterra, Zestoako Pedro
ren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Eskoriatza-Agirre harakina eta Maria Etorra (GreJoan Martinez Akoakoa gaztea agertu ziren. Pedrok gorio Elizalderen emaztea). Domingok Gregoriori
Joan Martinez gazteari obligazio-agiria eman zion zaldia erosi zion 4,5 dukatean, baina, Maria Etorrahurrengo Pazko garizumakoan 5 dukat eta 6 erreal or- ren aginduz, diru hura Domingok Pedro harakinari
ordainduko zion. Horretarako obligazio-agiria eman
daintzeko konpromisoa hartuz.

42. irudia. Etorrazpi.
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zion Pedrori, hurrengo Domu Santu egunean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Joanek lehen txondorrerako iduria emango zieten
ikazkinei, eta 27,5 marai ere bai karga ikatz bakoitzeko.

Lekuko Errezilgo Joan Zabala maisua eta Zestoako Joan Olazabal eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Domingok eta San Joanek beste hirurei 200 karga
izan ziren (ikus [XVI. m. (46-IV) 34] agiria).
ikatzen prezio osoa ordaindu zieten, eta bi zurgini ere
ordainduko zieten ikazkinentzat kamaina prestatzeko
- 1546-V-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- lana. Maria Perez Potzuetakoak zin egin zuen obligabauaren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak zio-agiriak zioena bete egingo zuela.
obligazio-agiria eman zion Antonio Lizarrarats bikarioari. Harakinak 4 dukateko zorra hurrengo abuztuko
Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo ArroAndre Mariaren egunean ordainduko zion bikarioari. na, Joan Otaegi eta Martin Areitzaga (ikus [XVI. m.
(46-III) 23] agiria).
Lekuko Zestoako Domingo Arrona, Martin Ondalde eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI.
-1546-IV-8an, Zestoako portalean, Esteban Eztiom. (46-V) 55] agiria).
la eskribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta Debako Jakobo So- 1546-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- rarte mutila elkartu ziren.
bauaren aurrean, batetik Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, eta, bestetik, Maria Joanez Ibañetakoa, Juliana
Hurrengo 4 urteko epean Domingok hargintza
Ibañeta eta Grazia Ibañeta elkartu ziren. Pedro Esko- erakutsiko zion Jakobo aprendizari, eta horretarako
riatza Zestoako auzotarra izanik, Azpeitian bizi zen kontratua egin zuten. Jakobo gogoz saiatuko zen ikasorduan. Hiru emakumeek harakinari, maileguz eta ten, eta maisua ere bai irakasten. Domingok 24 erreal
interesik kobratu gabe, urrezko 10 koroa eman ziz- emango zizkion urtero mutilari jantziak, zapatak eta
kioten (1 koroa = 350 marai). Pedrok zorra hurrengo behar zuena izan zezan.
iraileko San Migel egunean ordainduko zien.
Maisuak, hargin-mutila mantentzeaz gain, etxea
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo eta ohea emango zizkion, eta Jakobok hargintzako
Urbieta apaiza, Domingo Aizpuru eta Martin Artazu- eta bidezko lanak egingo zizkion Domingori. 4 urtebiaga (ikus [XVI. m. (46-VIII) 15] agiria).
ko epea amaitutakoan, maisuak galtza zuriak, arpikoa
(hargin-zizela), mailua eta palatxoa emango zizkion
ikasleari.
1.14. Domingo Arretxe-Etxenagusiaren

tratu eta agiriak

Jakobo Sorartek, adinez 14 eta 25 urte bitartekoa
-1546-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zelako, zin egin zuen kontratu haren aurka ez zela
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Martin Arano, hasiko. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Alemazte Maria Perez Potzuetakoa eta Martin Esteban tzolarats, San Joan Amilibia eta Martin Amilibia, eta
Makatzaga, eta, bestetik, Domingo Arretxe-Etxena- Aiako Domingo Aranguren (ikus [XVI. m. (46-IV) 3]
agiria).
gusia eta San Joan Amilibia harginak.
- 1546-V-15ean, Zestoako errebalean, Esteban
Lehen hirurek Zestoako Kontzejuari basoa hartu zioten Edarritzaga bailarako Altzerrekan, eta han Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo merioorde
200 karga ikatz egingo zizkieten aipaturiko harginei, zestoarra eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia
hurrengo Domu Santu egunerako. Domingok eta San elkartu ziren. Martinek Domingori zaldi gaztainkara
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43. irudia. Aizarnako
Arano.

bere akats guztiekin erosi zion, eta zorraren azken za- Domingo Arano maizter zegoen Esteban Akertza
tia (23 errealekoa) hurrengo ekaineko San Joan egu- merkatariaren Errezilgo Antxiturbia baserrian. Zalnean ordainduko zion.
dia, bere akats eta guzti, 8,5 dukatean erosi zion, eta
6,5 dukat zorretan utzi zizkion, hurrengo zaldun-inauObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Za- te egunean ordaintzeko konpromisoaz. Zaldia hipoterauzko Domingo Segurola eskribaua, Martin Ondalde katuta geratu zen Domingo Aranok zor osoa ordaindu
gaztea eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46- arte (ikus [XVI. m. (46-V) 57] irudia).
V) 26] agiria).
- 1546-X-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1546-V-31n, Zestoako Artiga etxearen aurrean, bauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxenaguhiribilduko harresietatik kanpo, Esteban Eztiola es- sia eta Joan Etxenagusia aita-semeak aurkeztu ziren.
kribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxe- Joan semeak aita Domingori ahalordea eman zion,
nagusia hargin-maisua eta Aizarnako Martin Egaña hari egin zizkioten zorrak kobra zitzan. Edozein zoraurkeztu ziren. Martinek Domingori zaldi beltza bere dun edo pertsona auzitara eramateko ahalmena zuen
akats guztiekin erosi zion 10 dukatean, eta zorra bi aitak, eta auzitegietan semearen ordezkari izango zen.
epetan ordainduko zion: erdia hurrengo Asentzio egunean, eta beste erdia hurrengo urteko Pazko garizuHorrez gain Domingo aitak semearen ondasunak
makoan. Zaldia hipotekaturik geratu zen, Martinek kudeatu ahal izango zituen. Ondasunak saldu, erosi,
zor osoa ordaindu arte.
trukatu, etab, egingo zituen semearen izenean. Dirua,
burdina edo beste edozer maileguz hartu ahal izango
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Frantzis- zuen, ondasunak zorpetuz. Desadostasunak ebazteko
ko Artiga, Domingo Arretxe (Domingo Arretxe-Etxe- arbitro epaileak ere izendatu ahal izango zituen.
nagusiaren semea) eta Esteban Eztiola semea.
Joan Etxenagusia semea testamentua egin gabe
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, hiltzen bazen, aita Domingok egiletsiko zuen, Joanen
Domingo Arretxe-Etxenagusiak zaldi arrea, bere kar- semeetako bati herenaren eta bostenaren hobekuntza
tola eta uhaleriarekin Domingo Aranori saldu zion. emanda.
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Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Kristobal Indo eta Esteban Eztiola semea.
Ahalordean Joanek aita Domingori emandako ahalmenen luze-zabalera ikusita, badirudi semea bidaia
luzeren batean abiatzekoa zela (ikus [XVI. m. (46-X)
11] agiria).

1.15. Esteban Akertza merkatariaren tratu
eta agiriak
1.15.1. Esteban Akertzaren obligazio-agiriak
-1546-I-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Migel Artazubiaga jostunak obligazio-agiria eman zion Esteban Akertzari. Migelek Valladolidko Domingo Larreta jostunari 20 dukat zor
zizkion, eta zorra Esteban Akertzak ordainduko zuen
Valladoliden. Gero, abuztuko Andre Mariaren egunean, Migelek 20 dukat ordainduko zizkion Esteban
Akertzari.

eman zion, Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Esteban Akertzak azpeitiarrari 39.2380 marai maileguz
eman zizkion, eta honek zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Migel Artazubiaga eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-IV) 5] agiria).
- 1546-IV-23an, Zestoan, Martin Aranok obligazio-agiria eman zion Esteban Akertza merkatariari,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Merkatariak
Martini 2.301 marai maileguz eman zizkion, eta honek zorra handik 15 egunera ordainduko zion.
Lekuko Arroako hauek izan ziren: Domingo Baltzola, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Etxenagusia semea (ikus [XVI. m. (46-IV) 28] agiria).

- 1546-V-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Esteban Akertza merkataria eta Joan
Agirian lekuko Joan Ezenarroren semea, Esteban Ondalde agertu ziren. Bien arteko tratuen kontuak
Eztiola semea eta Grazian Ezenarro zestoarrak izan eginda, Joanek Esteban Akertzari 35 dukat ken 1,5
erreal zor zizkiola azaldu zen. Joan Ondaldek zorra
ziren (ikus [XVI. m. (46-I) 8] agiria).
bi epetan ordainduko zion merkatariari: erdia hurren-1546-IV-9an, Zestoan, bertako Esteban Akertzari go abuztuko Andre Mariaren egunean, eta beste erdia
Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoak obligazio-agiria hurrengo Eguberrietan.

44. irudia.
Motrollamendiko
Ondalde.
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Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Zestoako Esteban Akertza bildu ziren. Lehenago,
Martin Ondalde gaztea, Domingo Aisoro eta Migel 1534-X-17an, Joanek Domenja Zuube zenari 12,5
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (46-V) 43] agiria).
kintal burdinako prezioan zaldi zamaria erosi zion, eta
zor hura ordaintzeko beste obligazio-agiri bat eman
- 1546-V-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren zion Esteban Akertzari, hain zuzen Esteban Domenja
aurrean Esteban Akertza merkataria eta Joan Ondalde zenaren seme adingabeen kudeatzaile zelako.
agertu ziren. Bien arteko tratuen kontuak eginda, Joanek
Esteban Akertzari 35 dukat ken 1,5 erreal zor zizkiola
Lehen obligazioaren baldintzak indarrean jarraiazaldu zen. Joan Ondaldek zorra bi epetan ordainduko tuko zuten, baina ordaintzeko epe-muga hurrengo
zion merkatariari: erdia hurrengo abuztuko Andre Maria- Eguberrietan izango zen. Lekuko Zestoako Domingo
ren egunean, eta beste erdia hurrengo Eguberrietan.
Urbieta eta Joanes Potzueta, eta Arroako Klemente
Baltzola izan ziren (ikus [XVI. m. (46-V) 50] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Ondalde gaztea, Domingo Aisoro eta Migel 1.15.2. Esteban Akertzaren ahalordeak
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (46-V) 46] agiria).
-1546-IV-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1546-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean, Esteban Akertza merkataria eta Maria
bauaren aurrean Esteban Akertza eta Martin Arano Ezenarro elkartu ziren. Estebanek Mariari Zestoako
zestoarrak agertu ziren. Esteban Akertzak Aizarnako elizako hilobi bat dohaintzan eman zion. Hilobiak inArano baserria Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoari guruan beste lau hauek zituen: Joan Ierroa apaizarena
erosi zion, baina Martin Aranok auzia izan zuen Joan izandakoa, Gesalaga baserriarena, Grazia LizasoetaMartinezekin Aranon eskubideak zituelako.
ren ondorengoena eta Maria Antxietarena.
Esteban Akertzak Martin Aranori bere parteagaMaria Ezenarrok eskubidea izango zuen hilobi
tik eta auzi-gastuengatik 48 dukat eman zizkion, eta hartan eserlekua edukitzeko eta bertan nahi zituenak
Martinek ordainagiria eman zion Estebani.
ehorzteko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian
Arzallus, Joan Olazabal eta Esteban Eztiola semea.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ondalde,
gaztea, Domingo Arrona, Migel Artazubiaga eta EsteEgun eta leku berean, Esteban Akertzak bere
ban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-V) 48] agiria). arreba Ana Akertza serorari ahalordea eman zion,
Maria Ezenarrok Estebani saldutako orubeaz, bertaJarraian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Es- ko hormez eta elizako beste hilobi batez harentzat
teban Akertza merkataria, Martin Arano zorduna eta jabe zedin.
Martin Ondalde fidatzailea aurkeztu ziren. Esteban
merkatariak 20 dukat eta 4 errealen balioa maileguz
Ondoren, Zestoako elizan, Maria Ezenarrok Ana
burdinatan eman zion Martin Aranori, eta honek zorra Akertza, eskutik helduta, Estebanek erositako hilobi1547. urteko urtarrilaren amaieran ordainduko zion.
ra eraman zuen. Anak hango lurra harrotuz eta bertan
eseriz anaiarentzat jabetza hartu zuen.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Migel Artazubiaga, Domingo Arrona eta Esteban EzJarraian, Maria Ezenarrok Ana hain zuzen Estebatiola semea (ikus [XVI. m. (46-V) 49] agiria).
nek erositako orubera sartu zuen. Orubea Domingo
Arronaren eta Martin Otxoa Ermukoaren emazte Ma- 1546-V-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ria Artzubiagaren etxeen artean zegoen hiribilduan.
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Mirubia eta Maria Ezenarrok Ana orubera sartu zuen, eta honek,
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haiek errentamendu, kontratu, obligazio-agiri, truke-poliza, aseguru-poliza eta beste edozein agiriren bidez Esteban Akertzari egindakoak izango ziren.
Ahalordea zutenek, behar izanez gero, zordunak
auzitara eramango zituzten, eta han Esteban Akertzaren ordezkari izango ziren.
Esteban Eztiola eskribauak idatzitako ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Hondarribiko Pedro
Santxez Benesakoa, eta Zestoako Migel Artazubiaga
eta Martin Arano (ikus [XVI. m. (46-V) 6] agiria).
- 1546-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Esteban Akertza merkataria, Errezilgo Antxiturbiko Domingo Arano (Esteban Akertzaren maizterra) eta Martin Arano.
Domingok eta Martinek ahalordea eman zioten
Esteban Akertzari. Honek, lehenago arbitro epaileek
Aizarnako Aranoko seniparteagatik Domingori eta
Martini agindutako 120 dukatak haientzat Azpeitiko
Joan Martinez Lasaokoari kobratzen saiatuko zen.
Ahalmena zuen, behar izanez gero, auzitara jotzeko.

45. irudia. Hondarribiko portaleko armarria.

anaiaren izenean, bertan ibiliz lurra harrotu eta hormak arraspatu egin zituen, jabetza bereganatuz.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Miguel Zubeltzu eta Bartolome Etxabe (ikus
[XVI. m. (46-V) 7] agiria).

Gero, Zestoako elizan, Esteban Akertzaren ahalor- 1546-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauadeaz, Grazian Arzallusek Maria Ezenarro Estebanek
dohaintzan emandako hilobira eraman zuen. Han Maria ren bidez, Esteban Akertza merkatariak ahalordea
eman zion Hondarribiko Pedro Santxez Benesakoari.
hilobiaz jabetu zen (ikus [XVI. m. (46-IV) 9] agiria).
Pedro, Esteban Akertzari egin zizkioten zorrak ko- 1546-V-3an, Zestoan, Esteban Akertza merkata- bratzen saiatuko zen, eta Estebanen izenean auzitara
riak ahalordea eman zien honako hauei: emazte Mari- eraman ahal izango zituen. Haren ondasunak errentan
na Loiolari eta Azpeitiko Atxaran batxilerrari eta Pero eman eta tratuak egin ahal izango zituen.
Gartzia Loiolakoari. Ahalordea eman zien, halaber,
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Aizarnazestoar hauei: Blas Artazubiagari, Ana Akertzari eta
zabalgo Joan Sarasola, eta Zestoako Klemente Aisoro
Pedro Akoari.
apaiza eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46Ahalordea zutenek Esteban Akertzari egin zizkio- V) 9] agiria).
ten eta egingo zizkioten zorrak kobratzen saiatuko
- 1546-V-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriziren. Burdinak, dukatak, maraiak, garagarrak, ganaduak eta gainerako fruituak kobratuko zituzten. Zor bauaren bidez Marina Artigak baliogabetu egin zuen
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1545-VI-1ean Esteban Akertzari emandako ahalor- izenean, aipatutako betiko zentsua salduko zion Esdea. Ahalordea eman zionean lekuko Bartolome Etxa- teban Akertzari, eta ondasunen saneamenduaz ardube, Martin Arzallus eta Grazian Etorraetxea izan ziren ratuko ziren. Bermeak emango zituzten horretarako.
(ikus XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) liburuko
Grazia Montaot emazteak bere borondatez zin
[XVI. m. (45-VI) 2] agiria).
egin zuen ahalorde-agiriak zioena bete egingo zuela.
Zestoako alkateak egun hartan, Marinak Martin Lekuko hondarribitar hauek izan ziren: Joan LaborZubiaurreren ondasunen aurka zuen auzian, aitorpena da alkatea, Pedro Zuloaga eta Pedro Saez Lesakakoa
egin ondoren baliogabetu zuen Marinak aurreko ur- (Galtzadaburu etxeko Mikel Lesakaren semea).
tean emandako ahalordea. Lekuko hauek izan ziren:
- 1546-VIII-5ean, ostegunez, Sevillan, Alonso CaJoan Fernandez Arreitzakoa, Klemente Aisoro apaiza,
zalla eskribauaren aurrean, Zestoako Esteban Akertza
Joan Kortazar eta Domingo Segurola eskribaua.
merkataria eta Hondarribiko Joan Santxez Benesakoa
Esteban Eztiolak bi egun geroago eman zion Este- (anaiaren eta koinataren izenean) elkartu ziren.
ban Akertzari ahalorde-baliogabetzearen berri, EsteJoanek Estebani urtero 30.000 maraiko (edo 80 duban Eztiola semearen eta Domingo Aisoro lekukoen
kateko) zerga kobratzeko betiko zentsua saldu zion.
aurrean (ikus [XVI. m. (46-V) 25] agiria).
Horren berme zen Grazia Montaot andreak Donostiako alkabaletan urtero 40.000 marai kobratzeko zuen
1.15.3. Pedro Santxez Benesakoak emandako
eskubidea. Estebani 30.000 marai urtero Zestoan orahalordea eta zentsua
dainduko zizkioten, urtarrilaren lehen egunean. Lehen
- 1546-VII-14an, Hondarribian, Martin Santxez Zu- ordainketa 1547. urteko lehen egunean egingo zioten.
loagakoa eskribauaren aurrean, bertako Pedro San- 30.000 maraiko zerga hura hipotekaturik geratu zen
txez Benesakoa eta Grazia Montaot emaztea aurkeztu Esteban Akertzaren alde.
ziren. Senar-emazteek ahalordea eman zioten PedroEstebanek Joan Santxezi eta senar-emazteei urteren anaia Joan Santxez Benesakoari, hau han bertan
roko zerga hura kobratzeko 420.000 marai (edo 1.120
zegoelarik.
dukat, 1 dukat = 375 marai) ordaindu zizkien (hau da,
Zestoako Esteban Akertza merkatariari Joanek se- 14.000 marai milako bakoitzeko). Kopuru osoa epeka
nar-emazteek zeukaten betiko zentsua salduko zion. ordaindu zien. Lehenbizi 83.000 marai eman zizkien
Zentsu harengatik Esteban erosleak urtero 37.000 ma- Pedro Santxezi eta emazte Graziari. Beste 337.000
rai kobratuko zituen (14.000 marai milako bakoitze- maraiak bi epetan ordaindu zizkion Joan Santxezi:
ko). Horretarako Estebanek 525.000 marai epeka or- 276.079 marai Sevillan egun hartantxe, eta gaineradainduko zizkien, eta ordurako 83.000 marai Pedrok koa lehenago ordaindua zion.
eta emazteak kobratuta zeuzkaten Estebanek emanda.
Joan Santxezek ahalordea eman zion Estebani,
Grazia Montaot andreak eskubidea zuen, errege- Donostiako Kontzejuari alkabaletatik urtero 30.000
-pribilegioaz, Donostiako Kontzejuko alkabaletatik marai kobratzeko eskubidea izan zezan. Estebanek
urtero 40.000 marai jasotzeko, eta Hondarribian Ja- aukeratuko zuen urteko 30.000 maraiko zerga Donosmont Montaot izeneko dorretxea bere ondasunekin tiako Kontzejuari ala Pedro eta Grazia senar-emazteei
ere berea zuen, Joanzarren? lurrak mugakide zituela. kobratu.
Pedro Santxez Benesakoak eta emazteak (edo hauen
Berme haiekin guztiekin, eta ahalordeaz, Joan Santxez Benesakoak anaia Pedroren eta Maria koinataren oinordekoek) Estebani (edo oinordekoei) 420.000 ma- 73 -
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raiak itzultzen bazizkioten, egun hartan egin zuten zenOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Joan Otaetsu-salmenta hura deuseztatu egingo zen.
gi eta Joan Olazabal harginak eta Grazian Ezenarro
(ikus [XVI. m. (46-II) 12] agiria).
Pedrok eta emazteak bi urtez jarraian Estebani zerga ordaintzen ez bazioten, haiek galdu egingo zuten
-1546-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizentsua beraiek erosi eta berreskuratzeko eskubidea, bauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxeeta betiko zentsu bihurtuko zen. Gainera, Estebanen nagusia hargin-maisua eta Zestoako Esteban Akeraukeran, 30.000 maraiak kobratzeko jatorrizko esku- tza merkataria elkartu ziren. Lehenago egindako
bidea Estebanen eskuetara pasatuko zen ala zorra ha- obligazio-agiri baten arabera, Domingok hormak
lako bi ordaindu beharko zioten.
eraiki behar zizkion Estebani Zestoako baratzean.
Lan haien kontura Estebanek 12 dukat aurreraSenar-emazteek zentsua saldu nahiko balute, tu zizkion, eta Domingok diru haien ordainagiria
Esteban Akertzak lehentasuna izango luke, nahiko eman zion.
balu, erosteko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Otxoa ArBeste zenbait baldintza eta berme ere adostu zuten, tazubiagakoa, Joanes Ibañeta apaiza eta Martin Indo
eta salmenta-agiri hartan adierazi zituzten. Zentsu (ikus [XVI. m. (46-XII) 16] agiria).
hura salgai ipini zutenean, eskaintzarik onena Esteban
Akertzak egin omen zien.
- 1546-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Marina Artiga eta Esteban Akertza
Joan Santxezek eta senar-emazteek hartu zuten elkartu ziren. Marinaren senarra, Joan Arretxe, Inbere gain zentsuaren saneamenduaren ardura, eta dietan zebilen, eta 1538-XII-11n Panaman ahalordea
gai horri buruz Maria Montaot andreak bere bo- egin zuen bere emaztearentzat.
rondatez zin egina zen, tartean Errenteriako Joan
Perez Gabirikoa eta Hondarribiko Joan Laborda
Maria Arbestainek (Joan Martinez Amilibikoaren
alkatea izanik.
alargunak) lehenago Marinari eta senarrari 102 dukat
maileguz hartu zizkien, eta Joan Martinez Amilibikoa
Agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Igartza gi- zenak beste 12 dukat dobloitan. Zorra guztira 114 dupuzkoarra (Sevillan Domingo Lizarrarats zestoarraren katekoa zen.
etxean bizi zena), Orioko Joanes Arbe, eta Sevillako
Rodrigo Mayorga eta Rodrigo Cazalla eskribauak
114 dukateko zor hura Marinari Esteban Akertza
(ikus [XVI. m. (46-VII) 9] agiria).
merkatariak ordaindu zion, eta Marinak ordainagiria
eta ahalordea eman zizkion. Estebanek kopuru hura
Maria Arbestaini eta Joan Ibañez Amilibikoa semeari
1.15.4. Esteban Akertzaren obligazio-agiriak
kobratzeko eskubidea zuen.
(maiatza artekoak)
-1546-II-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia
hargin-maisuak ordainagiria eman zion Zestoako
Esteban Akertza merkatariari. Zestoako harresiz
kanpo Palankado izeneko lekuan Domingo harrizko hormak eraikitzen ari zen Esteban merkatariarentzat, eta honek 8 dukat ordaindu zizkion lan
osoaren zati gisa.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etorraetxea, Grazian Arzallus eta Joan Ganbara.
Ondoren, leku berean, Esteban Akertzak obligazio-agiria eman zion Marina Artigari. Lehentxeago
aipaturiko 114 dukatetatik 44 dukat 4 urte barru ordaintzeko konpromisoa hartu zuen. Bermeak eman
zizkion Marinari (ikus [XVI. m. (46-III) 5] agiria).
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-1546-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Esteban Akertzak ordainagiria eman zien Martin Lizarraratsi eta honen ama Maria Perez Idiakaizkoari. Joan Zugastik eta Martin Lizarraratsek konpromisoa
zuten Estebani itsasontziak egiteko guztira 650 besoko
luzera osatzeko oholaren prezioa ordaintzeko. Maria Perezek 325 beso luze osatzeko oholaren prezioa ordaindu
zion Estebani, dobloitan eta beste moneta batean, eta honek ordainagiria eman zien ama-semeei.
Lekuko Arroako Joan Zugasti eta Domingo Arretxe-Etxenagusia, eta Zestoako Agustin Ernataritz izan
ziren (ikus [XVI. m. (46-III) 16] agiria).
-1546-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana zestoar hauek hurbildu ziren: Domingo
Arrona eta Esteban Akertza.
Zestoako Joan Martinez Amilibikoaren Maria Arbestain alargunak eta Zumaian bizi zen Martin Ibañez
Amilibikoa semeak Domingo Arronari 16 dukat zor
zizkioten. Zorra ordaindu ez zutelako, korrejidorearen aginduz ondasunak exekutatu egin zizkieten, eta
Domingo Arrona egin zen haien jabe.
Horrez gain, Joan Martinez Amilibikoa zenak Domingo Arronaren gurasoei (Ana Arretxeri eta Domingo
Arrona aitari) 58 dukat eta 7 txanpon (1 txanpon = 7,5
marai) zorretan hartu zizkielako, Maria Arbestaini eta
Domingo Amilibia semeari ondasunak exekutatu egin
zizkieten. Exekuzio-gastuak 1.096 maraikoak izan zirenez gero, zor hura guztira 29.865 maraikoa zen.
Egun hartan, ordea, diru hura guztia Esteban Akertzak ordaindu egin zion Domingo Arronari, eta honek ordainagiria eta ahalordea eman zizkion, zorra Joan Martinez
Amilibikoa zenaren alargunari, Martin Ibañez Amilibikoa
semeari eta Domingo Amilibia semeari kobra ziezaien, edo
exekutaturiko ondasunen jabe izan zedin. Domingo Arrona
arduratuko zen ondasun haien saneamenduaz.

46. irudia. Arroagoiko eliza (Indalezio
Oiangurenen argazkia).

-1546-IV-11n, Zestoan, Esteban Akertza merkataria eta Blas Artazubiaga eskribaua elkartu ziren,
Esteban Eztiola eskribaua bertan izanik. Lehenago,
Domingo Arronak eskatuta, Joan Martinez Amilibikoa zenaren ondasunak exekutatu egin zituen korrejidoreak.
Ondasun haietatik zorra kobratzeko zeuden Domingo Arrona, Blas Artazubiaga eta beste zenbait
hartzekodun. Blasek egun hartan 30 kintal burdina
kobratu zituen Esteban Akertzak emanda, eta Blasek
ahalmena eman zion merkatariari 30 kintal haiek eta
auzi-gastuak kobra zitzan.

Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Joan Martingo
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian EzenaLasao eta Zestoako Frantzisko Urain eta Martin Ar- rro, Joan Zabala eta Klemente Baltzola (ikus [XVI. m.
tzubiaga (ikus [XVI. m. (46-III) 28] agiria).
(46-IV) 7] agiria).
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47. irudia. Arroako
Zugastiberri.

- 1546-IV-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Esteban Akertza merkatariak ordainagiria eman zion Arroako Joan Zugastiri. Domingo Arronaren bidez, Joanek 13 dukat zor zizkion merkatariari,
eta zorra ordaindu egin zion. Beraz, Esteban Akertzak
ordainagiria eman zion Joani.

kuko hauek izan ziren: Zestoako Migel Artazubiaga
eta Grazian Ezenarro, eta Zumaiako Domingo Zabala.

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Klemente Baltzola, Esteban Eztiola semea eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (46-IV) 19] agiria).

1.15.5. Esteban Akertzaren obligazio-agiriak
(maiatza-abendua bitartekoak)

Jarraian Lope Irurek eta emazteak agiria egin zuten
bere bi fidatzaileak fidantza hartatik onik eta kalterik
gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (46-IV) 33] agiria).

- 1546-V-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Esteban Akertza merkataria, Domingo
Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta San Joan
Amilibia hargina agertu ziren. Domingok Estebani
Zestoako Palankadoko portalearen ondoan harresiz
kanpo orubean egindako hormengatik 40 dukat kobratu zituen, Estebanek emanda. Ondorioz, Domingok ordainagiria eman zion Estebani.

- 1546-IV-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako
Lope Irure eta Maria Domingez Iraetakoa emaztea,
eta, bestetik, Zestoako Esteban Akertza. Estebanek
Loperi eta emazteari Portxeta etxea, errota eta Getariako Asuko ondasunak erosi zizkien lehenago, Joan
Perez Elorriagakoa eskribauaren aurrean. 252 dukatekoa zen erosketaren prezio osoa, eta Esteban Akertzak Blas eskribauaren aurrean egun hartan 100 dukat
Bestalde, Estebanen eta Domenja Aizarnaren
ordaindu zizkien. Gainera senar-emazteek beste 2 du- etxeen artean Domingok eta San Joanek egindako lakat ere hartutzat eman zituzten, hurrengo San Migel nagatik 16 dukat kobratu zituzten, eta haien ordainaegunera arteko errentagatik.
giria eman zioten Estebani.
Lopek eta emazteak fidatzaileak aurkeztu zituzten
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzo(Arroako Joan Zugasti eta Zarauzko Martin Sorola) larats, Fernando Zubeltzu eta Domingo Etxauzelin
saldutako ondasunen saneamendua bermatzeko. Le- (ikus [XVI. m. (46-V) 4] agiria).
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- 1546-V-4an, Zestoan, Arroako Domingo Baltzola
eta Zestoako Esteban Akertza merkataria elkartu ziren. Domingo Baltzola bere aita Joan Martinez Baltzolakoaren ordezkari ere bazen. Domingok Estebani
10.750 marairen ordainagiria eman zion, harria, egurra eta gainerako gaiak garraiatzeagatik, Estebanek
ordaindu egin zizkiolako.
San Joan Artazubiagak Domingori zor zizkion 12
dukatak ere Estebanek ordaindu zituen, eta haien ordainagiria eman zion Domingok.

nagusia hargin-maisua aurkeztu zen. Herritik kanpo
zebilen Esteban Akertza merkatariarentzat, Zestoako
harresiez kanpo Palankadoko orubean hormak eraikitzen ari zen Domingo, eta Estebanen Marina Loiola
emazteak 15 dukat ordaindu zizkion.
Domingok ordainagiria egin zuen Estebanentzat,
lekuko zestoar hauek izanik: Grazian Etorraetxea,
Migel Artazubiaga eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI.
m. (46-VII) 6] agiria).

- 1546-XI-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriEsteban Eztiola eskribauak idatzitako ordainagi- bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aizarrian, lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Ar- nazabalgo Joan Martinez Etxabekoa, eta, bestetik, Pezallus eta Esteban Eztiola semea, eta Errezilgo Joan dro Gartzia Loiolakoa, Zestoako Esteban Akertzaren
Artzalegi (ikus [XVI. m. (46-V) 15] agiria).
ahalordeaz.
- 1546-V-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Esteban Akertza merkataria eta arreba Ana Akertza (Zestoako elizako serora) bildu ziren.
Lehenago Estebanek Anari dirua, urrezko bitxiak,
arropak eta landutako zilarra bidali zizkion. Gainera
bien amak Estebanentzat onibarrak, ondasun higigarriak eta harizko zein kotoizko arropak utzi zituen.

Estebanek Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eskribauari 72 dukat eta 5 erreal zor zizkion. Zor hura
Joan Martinez Etxabekoak ordaindu zuen, Andres
Martinez Malleakoaren bidez, eta Pedrok ordainagiria eman zion. Joan Martinez Etxabekoari, horrez
gain, zorraren zatia geratu zitzaion Esteban Akertzari
ordaintzeko.

Arrebak Estebani haiek guztiak eman zizkion, eta
elkarrekin izandako tratuen kontuak ere egin zituzten.
Ondorioz, Estebanek Anari ordainagiria eman zion,
lekuko zestoar hauek izanik: Grazian Etorraetxea,
Joan Perez Altzolaraskoa eta Grazian Arzallus (ikus
[XVI. m. (46-V) 51] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Lilikoa gaztea, Kristobal Artzubiaga eskribaua eta Pedro
Altzolarats (ikus [XVI. m. (46-XI) 4] agiria).

- 1546-V-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Esteban Akertza merkataria eta
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua elkartu ziren. Domingo Estebani hormak eraikitzen ari zitzaion, eta lehen jasotako 42 dukatez gain
egun hartan beste 10 dukat ordaindu zizkion Estebanek. Domingok ordainagiria eman zion. Lekuko Domingo Arrona, Joanes Potzueta eta Domingo Urbieta
izan ziren (ikus [XVI. m. (46-V) 54] agiria).

-1546-III-5ean, Zestoako Ondalde baserriaren atarian, Esteban Eztiola eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik, bertako Martin Ondalde, Maria Ortiz Ondaldekoa emaztea eta Joan Ondalde semea, eta,
bestetik, Zestoako Esteban Akertza merkataria.

- 1546-VII-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxe-

1.15.6. Ondalde inguruko Petrisoro hariztiaren
eta Astrokieta soroaren salerosketa

Ondaldetarrek Esteban Akertzari Petrisoro izeneko
hariztia saldu zioten, bere lur eta zuhaitz guztiekin.
Ondaldetarrek proindibiso edo zatitzeke harizti haren
jabe ziren, Urbieta etxeko Bartolome Etxaberekin eta
honen emaztearekin batera. Martin, Maria eta Joanek
beren zatia saldu zioten Esteban Akertzari.
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baino lehen, Zestoako elizetan dei egin zuten saltzaileen asmoen berri emanez, eta Esteban Akertza izan
zen gehien agindu zien erostuna. Senar-emazteek
ahalmena eman zioten Joan semeari, Esteban Akertza
saldutako hariztira eta sorora sar zezan.
Salerosketan lekuko hauek izan ziren: Arroako
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta
Zestoako Bartolome Etxabe, Joan Kortazar eta San
Joan Amilibia.
Jarraian, leku berean, Maria Ortiz Ondaldekoak zin
egin zuen salmenta-agiriak zioena bete egingo zuela.
Ondoren Joan Ondaldek Esteban Akertza eskutik heldu eta Petrisoro izeneko hariztira sartu zuen.
Han ezpataz Estebanek adar batzuk moztu eta lurra
aitzurtu egin zuen. Horrela hariztiaren jabetza bere
gain hartu zuen. Lekuko Bartolome Etxabe eta Joan
Kortazar izan ziren.
Ondoren, Astrokieta izeneko sorora sartu zuen
Joan Ondaldek Esteban Akertza. Han Estebanek otea
moztu eta lurra aitzurtu egin zuen, jabea zela adieraziz (ikus [XVI. m. (46-III) 2] agiria).

48. irudia. Urbieta baserria.

Hariztiak guztira 418,5 sagarrondoko azalera zuen,
eta 209,5 sagarrondoko azalera (erdia) saldu zioten Estebani. Hariztiak mugakide hauek zituen: Urbieta etxeko Bartolome Etxaberen eta emaztearen lurrak, Estebanek lehenago Bartolome Etxaberi erositako lurrak, eta,
Altzolarats aldera Zestoako Kontzejuaren lurrak.
Ondaldetarrek Estebani, halaber, Astrokieta izeneko soroa saldu zioten, eta mugakide hauek zituen:
Indo etxeko soroa eta, beste hiru aldeetatik, Zestoako
Kontzejuaren lurrak. 192 sagarrondoko azalera zuen.
Hariztiko sagarrondo bakoitza 2,75 errealean saldu zioten, eta Astrokietako sagarrondo bakoitza 1,5
errealean. Bi lursailek guztira 78 dukat eta 3 erreal
balio zuten, eta prezio osoa ordaindu zien Esteban
Akertzak hiru saltzaileei.
Senar-emazteak eta Joan Ondalde semea arduratuko ziren saldutako ondasunen saneamenduaz. Saldu

-1546-III-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Elorrioko
Joan Martinez Estaibarkoa? eskribaua (bertako Joan
Ibañez Osakoa zenaren eta oinordekoen izenean), eta,
bestetik, Zestoako Esteban Akertza merkataria.
Joan Ibañez Osakoari Zestoako Martin Ondaldek
eta Joan Ondalde semeak (Joan Kortazar eta Joan Pagino fidatzaile izanik) 100 kintal burdina pletinako
zorra egin zioten (1 kintal = 14 erreal izanik), eta zor
hura Esteban Akertzak ordaindu zion Joan Martinezi dirutan. Beraz, honek, Joan Ibañezen oinordekoen
izenean, ordainagiria eta ahalordea eman zizkion Estebani, zorra ondaldetarrei kobra ziezaien.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Elorrioko Asentzio Urkizu, eta Zestoako Grazian Arzallus, Martin
Artzubiaga eta Joan Ganbara.
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Jarraian Esteban Akertzak aitorpena egin zuen.
Ordainagiriak Estebanek Joan Martinezi zorra dirutan
ordaindu ziola esaten bazuen ere, berez Estebanek zedula eman zion, Valladolidko Villalon herriko ferian
kobra zezan.
Ondoren, Esteban Akertzak 78 dukat eta 3 errealen
ordainagiria eman zien Martin Ondalderi, Joan Ondalderi eta fidatzaileei, balio hura zuten harizti eta soroa eman zizkiotelako. Diru hura, hain zuzen, Elorrioko Joan Martinezi ordaintzeko izan zen (ikus [XVI.
m. (46-III) 3] agiria).
1.15.7. Betiko zentsua eta Joan Lopez Jausorokoaren
La Trinidad karabela erosteko agiria
- 1546-I-8an, Errenterian, Martin Gabiria eskribauaren
aurrean hauek agertu ziren: batetik, Errenteriako Joan
Perez Gabirikoa eta emazte Maria Ortiz Aginagakoa,
eta, bestetik, Hondarribiko Pedro Santxez Benesakoa
Zestoako Esteban Akertza merkatariaren izenean.
Joan Perez eta emaztea, Errenteriako Zabaleta
etxeko jaunak ziren, eta bereak zituzten Oiartzungo
Ugarteola (Ugarteko burdinola) eta Errenteriako Gabiriolako erroten hiru laurdenak.

49. irudia. Mutrikuko eliza.

Bi urtetan jarraian zerga ordaintzen ez bazuten, burdinola eta errotak Esteban Akertzaren eskuetara etorriko ziren, berauek bitartean izandako hobekuntza guztiekin. Joan Perezek eta Maria Ortizek burdinola eta
errotak (denak bat eginda eta zatitu gabe) saldu nahi
bazituzten, Estebanek lehentasuna izango zuen, nahi
bazuen erosteko. 30 eguneko epean erabaki beharko
zuen. Burdinola eta errotak martxan edukitzeaz senar-emazteak eta oinordekoak arduratuko ziren.

Pedro Santxezen eskutik Esteban Akertzak senar-emazteei 224 dukat (edo 84.000 marai, hau da, 1
dukat = 375 marai izanik) eskura eman zizkien, eta
betiko zentsua sortu zuten Estebanen alde. Joan Perezek, Maria Ortizek eta hauen oinordekoek Esteban
Akertzari eta oinordekoei urtero 6.000 maraiko zerga edo errenta ordainduko zieten. Zentsua indarrean
igaro berri ziren Eguberrietan hasi zen, eta 1546. urte
Bai senar-emazteen oinordekoek, eta bai Esteban
amaierako Eguberrietan egingo zioten Estebani lehen
ordainketa. Errenterian ala Zestoan ordainduko zio- Akertzarenak, kontratu hau errepikatu egin beharko
zuten oinordeko berria indarrean hasi eta 60 eguneko
ten, Estebanek nahi bezala.
epean. Joan Perezek eta Maria Ortizek, edo hauen onBetiko zentsuari loturik eta hipotekaturik geratu dorengoek, Estebani edo oinordekoei 224 dukatak itzulziren aipatutako Ugarteola eta Gabiriola errotak. On- tzen bazizkieten, zentsua deuseztaturik geratuko zen.
dasun haietan ezbeharren bat gertatu arren, Estebani
Maria Ortiz Aginagakoak zin egin zuen agiriak
urtero 6.000 maraiko zerga ordaindu egin beharko
zioena bete egingo zuela. Lekuko errenteriar hauek
zioten.
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izan ziren: Martin Isasti, Migel Gabiria (Joan Perez
Gabirikoaren semea) eta Joan Fernandez Gabirikoa.

Joan Lopez arduratuko zen itsasontziaren saneamenduaz. Salerosketan lekuko hauek izan ziren: Debako Martin Ipintza eta Mutrikuko Martin Otxoa Aintziritzakoa, Joan Otxoa Berriatukoa eta Martin Aritz
(ikus [XVI. m. (46-I) 9] agiria).

Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Joanes Akorda agertu zen, eta senar-emazteek fidatzailetzat aurkeztu zuten, hipotekaturiko ondasunen
saneamenduaz ardura zedin. Senar-emazteek kon- 1.15.8. Baio baserriko errentamendu-kontratua
promisoa hartu zuten Joanes Akorda fidantza hartatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko.
-1546-II-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Esteban
- 1546-XII-27an, arratsaldeko lauretan, Mutrikun, Akertza merkataria, eta, bestetik, Elgoibarko Joan
Domingo Ibañez Larangakoa eskribauaren aurrean Olazabal eta Zestoako Maria Olabarria emaztea. Sehauek elkartu ziren: batetik, Mutrikuko Joan Lopez nar-emazteak Debako partean bizi ziren.
Jausorokoa ontzi-jabea, eta, bestetik, Zestoako Esteban Akertza merkataria.
Esteban Akertzak berea zuen Zestoako Baio baserria, eta senar-emazteei lau urterako eman zien errenJoan Lopezek Estebani bere La Trinidad izeneko tan. Errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egukarabela saldu zion 1.200 dukatean, bere soka, aingu- nean hasiko zen, baina maizterrak sei hilabete lehenara, aparailu, batel, artilleria, bela eta tresneria guztia- go hasiko ziren Baion bizitzen.
rekin. 600 dukat hantxe ordaindu zizkion Estebanek
Joan Lopezi dobloitan, eta beste 600 dukat handik
Maizterrek nagusiari urtero bildutako zerealen laurdena
hiru hilabetera ordainduko zizkion.
emango zioten uztailean eta abuztuan. Garia, artatxikia, garagarra, oloa, baba, txitxirioa, etab. landuko zituzten.
Itsasontzia Santanderko itsasadarrean zegoen, burdinaz eta salgaiz beteta, eta Sevillara joatekoa zen.
Baio baserrian lur guztiak sagarrondoz beteta zeuJoan Lopezek zenbait merkatarirekin bidaia hartarako den, eta laborea egiteko sororik ez zegoen. Hala ere,
egindako pleitamendu-kontratua bete egingo zuen Es- goiko sagastian, baserri ondoan, 220 sagarrondo berri
teban Akertzak.
(3 urtekoak) zeuden, eta han maizterrek soroak prestatuko zituzten laborea egiteko. Maizterrek sagarronDebako itsasadarreko eta Mutrikuko aberiak edo do haiek urtean bitan aitzurtuko zituzten, eta behar
pilotu-gastuak Joan Lopezek ordaindu zituen, baina bezala simaurtuko zituzten.
handik aurrerakoak Estebanen kontura izango ziren.
Joan Lopez Jausorokoaren erruz izandako kalteagatik
Joanek eta Mariak urtero bi gazta emango zizkiomerkatariek deskontua egiten bazuten, Joan Lopezek ten nagusiari ekainean, eta kapoi parea Eguberrietan.
ordainduko zuen kaltea.
Baserrian behi, ahuntz, ardi, txerri, erle, ahate eta beste zenbait abere maizterrek erdi bana haziko zituzten.
Joan Lopezek pertsona bat eskribau gisa bidali- Maizterren erruz galerarik bazegoen, senar-emazteek
ko zuen berak ordainduta Sanlucar de Barramedara ordainduko zuten kaltea.
eta Sevillara, eta ibilbideko geldialdi-portuetara, salgaiengatik jasotakoa merkatariei ordain ziezaien. EsEsteban nagusiak orduan zegoena baino ganadu
teban arduratuko zen egun hartatik aurrera bidaiaz eta gehiago ekartzen bazuen, maizterrek etekinetatik ormerkatariak zerbitzatzeaz. Handik aurrera izandako dainduko zioten nagusiari beren erdia, edo, bestela,
kalteak Estebanek ordaindu beharko zituen, eta on- Joan Olazabal maizterrak, hargina zelako, nagusiari
tziaren arriskuaren erantzule ere Esteban izango zen. hargin-lanak eginda.
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50. irudia. Baio
baserria.

Baioko sagastietako sagarra osorik Esteban Akertzarentzat izango zen, baina lehen aipaturiko 220 sagarrondoek emandakoa erdi bana. Gaztaina, intxaurra
eta gainerako fruituak erdi bana izango ziren.

Ganadurik saltzerik ez zegoen Esteban Akertzaren
baimenik gabe. Ganaduen eta abortuen larru eta azalak nagusiarentzat izango ziren, eta artilea erdi bana.
Nagusiak 4 dukat maileguz eman zizkien maizterrei
(3 dukat dirutan eta bat sagardotan). Zorra dirutan edo
Baioko lurretako hesi eta itxiturak egoera onean Joanek Estebanentzat hargin-lanak eginda ordaindumantenduko zituzten maizterrek, eta halaxe utziko zi- ko zuten.
tuzten errenta aldiaren amaieran.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Esteban Akertzak errenta aldiaren hasieran senar- Joan Otaegi eta Joan Olazabal (Frantzisko Olazaba-emazteei Baio baserria erreteila eginda emango zien, eta len semea), eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagugeroago, behar zenean, maizterren kontura izango zen sia (ikus [XVI. m. (46-II) 10] agiria).
erreteila egitea, baina teila Esteban nagusiak emanda.
1.15.9. Portxeta baserriko errentamendu-kontratua
Maizterrek txerrama ekartzen bazuten, erdi bana
haziko zuten, baina Esteban nagusiak bi anega zahi - 1546-V-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
emango zizkien txerramarentzat eta txerrikumeentzat. aurrean hauek aurkeztu ziren: Aizarnazabalgo Martin
Bestalde, maizterrek urtero 60 otar simaur emango Esnal maizterra eta Zestoako Esteban Akertza naguzizkioten nagusiari, sagastiak eta soroak simaurtzeko. sia. Nagusiak maizterrari Portxeta baserria bere lur
eta ondasunekin 6 urterako errentan eman zion, eta
Bi aldeek elkarri beren asmoen berri emango zio- errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egunean haten errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, ba- siko zen.
serria uzteko ala bertan jarraitzeko. Bestela errenta aldia beste urtebetez luzatuko zen. Baion ganadu guztia
Errentamendu-kontratu hartan ez ziren sartu erroerdi bana haziko zen, maizterrak bere lanetarako zaldi ta (eta bere ondasunak) eta basoak. Martin Esnalek
bat izan ezik. Ganaduak hipotekaturik geratu ziren, errenta gisa urtero 8 anega gari ordainduko zizkion
maizterrek beren zatia ordaindu arte.
nagusiari abuztuko Andre Mariaren egunean. Udan
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Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, alde
2na librako 8 gazta eta Eguberrietan gizendutako kabakoitzak bere asmoen berri emango zuen, baserrian
poi parea ere bai urtero.
jarraitzeko ala baserria uzteko.
Horrez gain Martinek Portxeta baserrian EsteMartin Esnalek bere fidatzailetzat Joan Kortazar
ban Akertzak emandako ganaduak erdi bana haziko
zituen, eta bere erdia nagusiari ganaduen etekin eta zestoarra aurkeztu zuen, eta kontratuan lekuko zesugalketatik (edo bere dirutik) ordainduko zion errenta toar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Grazian Ezenarro eta Bartolome Etxabe.
aldiaren amaieran.
Nagusiak emandako ganaduak hauek ziren: 4 behi
beren urtebeteko txahalarekin, 3 behi beren txahal
txikiarekin, eta hiruzpalau urteko zezenkoa (guztira
15 buru). Haien balioa 50 dukatekoa zen. Horrez gain
hauek ere eman zizkion: 11 ahuntz, 6 ahuntz zahar eta
4 antxume (guztira 21 buru). 2.195 marai balio zuten
ahuntzek. Beste 12 ardi arkumeekin, urtebeteko 3 ardi
2 ahari gazte eta zikiratzeko aharia (guztira 30 buru)
ere eman zizkion nagusiak. 8 dukat eta 8 erreal balio
zuten ardiek.

Jarraian, Martin Esnalek obligazio-agiria eman
zion Joan Kortazarri, fidantza hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz (ikus [XVI. m. (46-V) 19]
agiria).
Ez dakigu ziur Portxeta baserria non zegoen, baina Zestoan edo inguruetan izango zela pentsa liteke.
Gaur egun, Gipuzkoan, Urnietan eta Zizurkilen bada
Portxeta izeneko baserri bana.
1.15.10. Arano baserriko errentamendu-kontratua

Ganaduek guztira 64 dukat eta 6,5 erreal balio zuten, eta Martinek etekinetatik eta ugalketatik 32 dukat
eta 3,25 erreal (balio osoaren erdia) emango zizkion.
Ganaduez gain Estebanek Martini maileguz 6 dukat
eman zizkion. Beraz, errenta aldiaren amaieran maizterrak 38 dukat eta 3,25 erreal ordainduko zizkion nagusiari.

- 1546-V-26an, Zestoan, Esteban Eztiolarengana Esteban Akertza merkataria eta Aiako Domingo Zatarain
hurbildu ziren. Merkatariak aiarrari Aizarnako Arano
baserria 6 urterako errentan eman zion. Errenta aldia
hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen.

Kontratu hartatik kanpo geratu ziren lepatutako
Portxeta baserriko soroak ofizialen batek behar zuhaitzen basoak, Arano ondoan zegoen teileria (bere
bezala hesituko zituen, Esteban nagusiaren kontura. tresneria eta ondasunekin) eta Aranguren baserrikoa
Baserriaren erreteila Estebanek ordainduko zuen ha- izandako sagastia (Joan Martinez Lasaokoak Dominsieran, baina gero Martinen kontura izango zen, beti go Arangureni eta emazteari erositakoa).
ere nagusiak teila emanda.
Esteban Akertzak Joan Martinez Lasaokoari erosi
Ganaduen larruak erdi bana izango ziren, eta Mar- zion Arano baserria, eta 1546. urtean Joan Martinezek
tinek ezingo zuen ganadurik saldu nagusiaren baime- kobratu behar zituen laboreak eta fruituak Esteban nanik gabe. Gainera, salgai ipinitako ganadua erosteko gusiarentzat utzi zituen. Maizterrak egindako labore
lehentasuna izango zuen Estebanek. Horrez gain ga- guztiaren laurdena nagusiari ordainduko zion, Estenaduak hipotekatuta geratu ziren maizterrak zor osoa banek eultzitzeak balio zuena ordainduz.
ordaindu arte.
Sagarra eta intxaurra maizterrak bildu eta pilatuMartinek ezingo zituen baserriko lastoa eta simau- ko zuen, eta erdia nagusiari emango zion. Gaztaina
rra saldu; izan ere, bertako zerbitzurako izango bai- Domingorentzat osorik izango zen, Aranon zeuden
tziren.
txerri-aziendako hamaika buru erdi bana haz zitzan.
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gorenak; 8 ardi Estebanenak eta 26 Domingorenak;
eta txerri-aziendako 11 buru. Estebanen ganaduek
guztira 58 dukat eta 5 erreal balio zuten, eta Domingorenak 47 dukat eta 10 erreal. Beraz, ganadua erdi
bana hazteko 5 dukat eta 3 erreal ordainduko zizkion
maizterrak Estebani, ganaduaren etekinetatik eta
Maizterrak sagarrondoak urtean bitan aitzurtuko ugalketatik, edo bere dirutik.
zituen, eta bi urtetik behin simaurtuko zituen. AranoDomingok lagunen bati egur-garraioren bat egin
ko sagasti eta soroak ongi itxita eta hesituta edukiko
zituen Domingok. Estebanek itxita utziko zion Aizar- ahal izango zion noizean behin idiekin, ezer kobratu gabe. Nagusiari ere garraio-lanak egingo zizkion,
natik Gorosarrirako bide ondoko sagasti berria.
baina otordua emango zion Esteban nagusiak (jorMaizterrak urtero udan 2na librako 6 gazta emango nalik ez).
zizkion, eta Eguberrietan kapoi parea ere bai.
Esteban Akertzak etxea erreteila eginda emango
Aranon haziko ziren behi, ardi, ahuntz, txerri, er- zion, eta gero Domingok konponduko zuen teilatua,
launtza eta beste edozein ganadu erdi bana izango nagusiak teila emanda. Errenta aldia amaitzean, Doziren. Domingo maizterrak behar bezala zaindu eta mingok bertan utziko zituen lastoa eta simaurra.
haziko zituen. Maizterrak ordainduko zuen bere erruz
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago elkaganaduetan izandako kaltea. Domingok ezingo zuen
beste inoren ganadurik eduki, baina bi zaldi eduki rri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jaahal izango zituen bere lanetarako, nagusiaren parte- rraitzeko ala baserria uzteko.
rik gabe.
Ganadu-torroien larruak erdi bana izango ziren.
Arano baserrian ganadu hauek zeuden: behi-azien- Domingok bi txerrama eta txerrikumeak haziko zidako 12 buru Estebanenak, eta 10 Domingorenak; idi tuen. Txerriak ezkurretara kanpora eramaten zireparea erdi bana; 9 ahuntz Estebanenak eta 12 Domin- nean, gastuak erdi bana izango ziren.
Domingok urtero errenta gisa 11 anega gari emango zizkion nagusiari. Uholdeak egon zirelako, harria
egin zuelako edo beste ezbeharren bat izan zelako,
maizterrak ez zion errenta ordaintzeari utziko, eta
bere kontura izango ziren kalteak.

51. irudia. Aizarnako
Gorosarri.

- 83 -

XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546)

Domingok errentan etxeko laratzak eta aulkia hartu zituen, eta Estebanek upela beretzat gorde zuen.
Domingo Zatarainek bere aita Joan Zatarain fidatzailetzat aurkeztu zuen. Berme gisa, ganaduak hipotekatu egin zituen Domingok Estebanen alde, zor osoa
ordaindu arte.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Egaña,
Domingo Urbieta eta Domingo Arrona.
Jarraian, Domingo Zatarainek konpromisoa hartu
zuen bere aita Joan Zatarain obligazio hartatik onik
eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (46-V) 44]
agiria).
1.15.11. Esteban Akertzaren salerosketak, ganadukontratuak, etab.

Egun berean, Zestoako elizan, Maria Joanezek Ana
Akertza serora (Esteban Akertzaren arreba) hilobian
eta eserlekuan ipini zuen. Ana aulkian eseri zen, eta
gero, belauniko, lurra atera zuen hilobitik. Ondoren
lurra berriz hilobian ipini zuen. Horrela anaia Esteban Akertzarentzat hilobiaren jabetza bereganatu egin
zuen Anak (ikus [XVI. m. (46-I) 3] agiria).
-1546-IV-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Esteban Akertza merkataria eta Blas
Artazubiaga alkatea elkartu ziren. Merkatariak zioenez, hark Martin Akertzari Zestoako hiribilduko etxea
erosi zion, zergarik ez ordaintzeko baldintzaz erosi ere. Kontzejuak, ordea, etxea eta bere ondasunak
milakoetan sartu zituzten eta zergak ordainarazi egin
nahi zizkioten. Estebanek Kontzejuari kobratzeko zituen diruetatik ere deskontatu egin omen zioten zergei
zegokiona.

-1546-I-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Esteban Akertzaren protestan lekuko zestoar hauek
aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: Grazia Ibañeta
(Joan Gorosarriren alarguna) eta Maria Joanez Ibañe- izan ziren: Domingo Garratza, Juan Perez Idiakaitztakoa (Maria Ibañeta ilobaren oinordekoa, Joan Mar- -Lilikoa eta beste zenbait (ikus [XVI. m. (46-IV) 13]
agiria).
tinez Ibañetakoa anaiaren alabarena).
- 1546-IV-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: batetik,
Joan Zelaia eta Martin Ezenarro “Saustin” zurginak,
eta, bestetik, Esteban Akertza merkataria. Estebanek
Kortazarko gaztainadia hartu zuen, eta bertan aipatuAipaturiko hilobiak inguruan beste hauek zituen: Irae- tako bi zurginek oholak aterako zizkioten. 1.300 beta etxekoaren hilobia, Esteban Akertzarena, elizako har- soko luzera osatzerainoko oholak egingo zizkioten,
beso-luzera bi maraian.
mailak eta, kale aldetik, Blas Artazubiagaren hilobia.
Biek Zestoako elizan zeukaten hilobietako bat,
bere aulkiarekin, Esteban Akertzari dohaintzan eman
zioten, honek trukean elizako aldare baterako 4 dukaten balioko San Sebastianen irudia ipin zezan.

Ohol guztiak hilabete barru eginda egongo ziren, eta
Estebanek 7 dukat eman zizkien bere lanagatik. Esandakoa baino ohol gehiago atertzen bazen, gainerakoa
lanak amaitutakoan ordainduko zien Estebanek. 12
oholen lodierak besoa osatuko zuten, eta lurralde hartan ohikoa zen zabalera izango zuten oholek. Kutxak
Maria Joanez Ibañetakoak zin egin zuen agiriak egiteko ohol zabalak lehenbailehen aterako zituzten.
zioena bete egingo zuela.
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: DoLekuko Zestoako Grazian Arzallus eta Joan Ola- mingo Etxauzelin, Grazian Arzallus eta Grazian Ezezabal, eta Zarauzko Frantzisko izeneko bat izan ziren. narro (ikus [XVI. m. (46-IV) 27] agiria).
Dohaintza edo 4 dukateko salmenta haren bidez
Maria Joanezek eta senideek jabetza Esteban Akertzari eman zioten, eta handik aurrera Estebanek (edo
oinordekoek) erabakiko zuten nortzuk hilobiratuko
zituzten han.
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52. irudia. Zestoako elizako
ariztondotarren hilarri-zatia.

- 1546-V-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Esteban Akertza eta Bartolome Etxabe azaldu ziren. Esteban Akertzak behi-aziendako 9
buru eman zizkion Bartolomeri Urbieta baserrian hurrengo 6 urteetan erdi bana haz zitzan.
Emandako ganaduak hauek ziren: 3 behi, bakoitza
urtebeteko txahalarekin, behi ernaria eta bi biga. Aipaturiko ganaduek 33,5 dukat balio zuten, eta Bartolomek erdia (16,75 dukat) etekin eta ugalketatik (edo
bere dirutik) ordaindu beharko zion (irabazien erdia
gehituta) Esteban Akertzari 6 urteren buruan.

Emandako ganaduak hauek ziren: 5 behi, urtebeteko 5 txahal urrixa, beste 3 behi 3 txahal txikirekin, hiruzpalau urteko 3 biga eta bizpahiru urteko zekor bat.
Guztira 64,5 dukat balio zuten, eta 6 urteren buruan
Joanek Estebani erdia (32,25 dukat) eta irabazien erdia ordaindu behar zizkion.
Joanek ganaduak ongi zainduko zituen, eta bere
erruz izandako galerak osorik ordaindu beharko zituen. Ganaduak hipotekaturik geratu ziren Estebani
ganaduen erdia eta etekin nahiz ugalketen erdia ordaindu arte.

Bartolomek behar bezala zaindu eta gobernatuko
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Hondazituen behiak, eta bere erruz izandako galerak Barto- rribilo Pedro Santxez Benesakoa, eta Zestoako Klelomek berak ordainduko zituen. Ganaduak hipoteka- mente Aisoro apaiza eta Esteban Eztiola semea (ikus
turik geratu ziren, Bartolomek zor osoa ordaindu arte. [XVI. m. (46-V) 8] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Frantzisko Urain eta Klemente Baltzola (ikus
[XVI. m. (46-V) 2] agiria).

- 1546-V-12an, Indamendiko Aiztrokietan, Zestoako
partean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Esteban Akertza merkataria, eta, bestetik, Joan Kortazar bere emazte Katalina Ereñorekin.

- 1546-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Esteban Akertza merkatari zestoarra eta
Senar-emazteek Esteban Akertzari Aiztrokietan
Aizarnazabalgo Joan Sarasola agertu ziren. Esteban zuten lursaila saldu zioten. Mugakide zituen EsteAkertzak Joani behi-aziendako 20 buru eman zizkion ban Akertzaren lurrak (lehenago Martin Ondalderi
6 urterako, Sarasola baserrian erdi bana haz zitzan.
erosiak), Zestoako Kontzejuaren lurrak eta Indo ba- 85 -
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hura behar bezala bere baserrian (Aiagoitian?) hazteko.
Aiako Joan Zatarain fidatzailetzat aurkeztu zuen.
Lekuko honako hauek izan ziren: Aiako Domingo
Zatarain (Aranoko maizterra), Grazian Etorraetxea,
Domingo Aisoro eta Migel Artazubiaga.
Jarraian Domingo Ostolatza semeak konpromisoa
hartu zuen Joan Zatarain fidatzailea obligazio hartatik
onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (46-V) 45] agiria).
1.15.12. Indietako salgaien tratuak
Zestoako Frantzisko Olazabal Indietan zebilen merkataritzan Esteban Akertzaren bazkide gisa 1542. urteaz gero, baina 1546an handik itzuli egin zen. Estebanek eta Frantziskok kontuak egin zituzten, salgaiak
eta ondasunak balioetsita. Lan hartan ibilitako bat
Antonio Isasi izan zen, eta, hark zioenez, Frantziskok
Estebani zor guztiak ordaindu zizkion.
Martin Perez Artzubiagakoa zestoarrak Esteban Akertzari 31.578 marai zor omen zizkion. Hala ere, Martin
Perezek Domingo Lizarrarats zestoarrak Sevillan zeukan
bankuan 57.000 marai ordaindu omen zizkion.1

53. irudia. Aiako San Esteban elizako sarrera.

serriarenak. Estebanek 7 dukat eta 20 ardi ordaindu
zizkien lursailagatik, eta senar-emazteak arduratuko 1.16. Domingo Amilibia eskribauaren tratu
ziren saldutako lursailaren saneamenduaz.
eta agiriak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Bartolome Etxabe eta Grazian Arzallus. Jarraian
Katalina Ereñok, emakume ezkondua zelako, zin egin
zuen salmenta-agiriak zioenari ez zioela aurka egingo
(ikus [XVI. m. (46-V) 22] agiria).

1.16.1. Domingok sortutako betiko zentsua, eta amak
eta biek egindako zorrak

- 1546-V-22an, Iraetako oinetxean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean, Arroako Fernando Zubeltzu eta
Zestoako Domingo Amilibia eskribaua aurkeztu zi- 1546-V-26an, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- ren. Fernandok Domingori urrezko 340 dukat zahar
rrean Esteban Akertza merkataria eta Aiako Domin- eman zizkion egun hartan, betiko zentsua sortzeko,
go Ostolatza semea agertu ziren. Domingok Esteban eta Domingok urtero 17 dukateko zentsua edo zerga
merkatariari behi-aziendako 5 buru saldu zizkion 16 (% 5ekoa) ordainduko zion Santiago egunean. 1547.
dukatean. Bi behi 3 urtekoak ziren, bat 6 urtekoa, bat urteko Santiago egunean egingo zion 17 dukateko
8 urtekoa eta zezenko txiki bat.
zergaren lehen ordainketa.
Domingo Ostolatzak egun hartan kobratu zuen prezio
Zentsu hari lotuta eta hipotekatuta geratu ziren Doosoa. Gainera konpromisoa hartu zuen urtebetez ganadu mingo Amilibiaren ondasun hauek: Zestoako Bañe- 86 -
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zetxea, Zubiagako sagastia eta gainerako lursail,
baratze, sagasti, baso eta gaztainadiak, eta Etorrazpi
baserria bere ondasun guztiekin. Hipotekatuta geratu
ziren, halaber, Domingok Zarautzen zeuzkan Amilibia etxea (bere sagasti, baso, larre, mahasti eta abarrekin), Itiolazabal baserria eta Iñurritza baserria beren
ondasun guztiekin.

Domingok (edo ondorengoek) hiru urtez jarraian
Fernandori (edo ondorengoei) 17 dukateko zerga ordaintzen ez bazion, hipotekaturiko ondasun guztien
jabe Fernando Zubeltzu egingo zen.

Hipotekatutako ondasunen jabetza beste esku batzuetara pasatzen bazen, betiko zentsuaren obligazioa
ere jabetza hartu zuenak ordaindu beharko zuen. BesFernandok egun hartan bere 340 dukatak honela te zenbait baldintza ere adostu zuten Fernando Zubelordaindu zizkion Domingori: 272 dukat errealetan tzuk eta Domingo Amilibiak.
(1 dukat = 11 erreal eta marai bat), 14 dobloi eta 30
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas
kintal burdina Beduan; hau da, guztira 340 dukaten
Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Joanes Garratza apaibalioa eman zion.
za eta Tomas Azkona (Nikolas Martinezen morroia).
Domingok diru hura zorrak ordaintzeko behar
Egun berean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
zuen, baina berak (edo ondorengoek) Fernando Zubeltzuri (edo bere ondorengoei) 340 dukatak itzultzen aurrean Maria Arbestain azaldu zen (Domingo Amilibazizkion, betiko zentsu hura baliogabetuta eta deu- bia eskribauaren ama). Mariak zioenez, Joan Martinez
seztatuta geratuko zen, eta hipotekaturiko ondasunak Amilibikoa senar zenak zor handiak utzi zituen.
aske geratuko ziren.
Blas Artazubiagari 30 kintal burdina pletina zor
Domingo Amilibiak urteroko 17 dukateko zerga zizkion, Ana Arretxeren Domingo Arrona semeari 58
ordaintzen ez bazuen, Fernandok aukera izango zuen dukat eta 7 txanpon zor zizkion, eta Joan Arretxeren
ondasunak exekutatzeko edo hipotekaturiko ondasu- emazte Marina Artigari 6 dobloi.
netatik kobratzeko. Fernandok nahi izanez gero, urteBestalde, Maria Arbestainek eta Joan Ibañez Amilibiro bere 17 dukatak, Bañezetxea, Etorrazpi, Amilibia,
Itiolazabal eta Iñurritzako maizterrengandik kobratu koa semeak Marina Artigari eta Joan Arretxeri 102 dukat
zor zizkieten. Horrez gain, Mariak eta Domingo semeak
ahal izango zituen.

54. irudia. Amilibiko
indarretxea.
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Esteban Akertzari 54 dukat zor zizkioten (Domingo Lizarrarats eta Frantzisko Altzolaratsi egindako zorragatik),
eta Mariak bere seme Martin Ibañez Amilibikoarekin
Domingo Arronari 16 dukat ere bai. Maria Arbestainek,
gainera, Domingo Garratzari 6 dukat zor zizkion.
Zor haiek zirela eta, korrejidorearen aginduz zenbait ondasun exekutatu egin zizkieten Domingo Amilibiari eta ama Maria Arbestaini.

na eta hauen seme Domingo Amilibia eskribaua eta
Martin Ibañez Amilibikoa. Joan Martinez zenak Blas
Artazubiagari 30 kintal burdina zor zizkion. Maria
Arbestainek eta Joan Ibañez Amilibikoa semeak 102
dukat zor zizkieten Joan Arretxeri eta emazte Marina
Artigari. Horrez gain, Joan Martinezek 12 dukat (6
dobloi) zor zizkion Marina Artigari.

Beste zor bat Joan Martinezek Domingo Arronari
egin zion, 58 dukat eta 7 txanponekoa. Maria ArbesMaria Arbestaini Esteban Eztiola eskribauak tainek eta seme Martin Ibañezek ere 16 dukateko zorra
zehatz-mehatz eman zion Domingo Amilibia semeak egin zioten Domingo Arronari. Joan Ibañez Amilibikoa
Fernando Zubeltzurekin sortutako betiko zentsuaren seme zenak eta Maria amak Domingo Lizarraratsi eta
berri, eta Mariak erabat onetsi eta berretsi egin zuen, Pedro Altzolaratsi 54 dukat zor zizkieten, eta haiek kobratzeko eskubideak Esteban Akertzak zituen.
bere baldintza guztiekin.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez
Egiakoa, Joanes Garratza, Tomas Azkona eta Pedro
Altzolarats (ikus [XVI. m. (46-V) 35] agiria).
- 1546-V-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Amilibia eskribaua eta Domingo Garratza elkartu ziren. Domingo Amilibiaren
ama Maria Arbestainek 6 dukat zor zizkion Domingo
Garratzari, eta honek auzitara eraman zuen Zestoako
alkatearen aurrera. Gero, korrejidorearen aginduz,
Zarauzko Itiolazabal baserriko 14 behi eta eta Iñurritza baserriko beste 2 behi bahitu egin zizkion Mariari.

Domingo Arronak bere zatia kobratzeko, Joan
Martinezen eta Maria Arbestainen ondasunak exekutatu egin zituen. Horren aurka atera ziren Esteban
Akertza eta gainerako hartzekodunak. Esteban Akertzak, beste hartzekodun guztiei ordainduta, eskubideak erosi egin zituen.
Egun hartan, hain zuzen, Domingo Amilibiak 242
dukat, 30 kintal burdina pletina Beduan eta 3.598 maraiko auzi-gastuak ordaindu zizkion, eta Esteban Akertzak ordainagiria eta ahalordea eman zizkion Domingo
Amilibiari, zor haiek kobratzeko eskubidea izan zezan.

Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa,
Egun hartan, ordea, Domingo Amilibiak 6 dukat eta auzi-gastuetako mila marai ordaindu egin zizkion Domingo Tomas Azkona morroia, Fernando Zubeltzu eta Joanes
Garratzari, eta honek ordainagiria eta ahalordea eman ziz- Garratza apaiza (ikus [XVI. m. (46-V) 38] agiria).
kion, zorra eta auzi-gastuak amari kobra ziezazkion.
1.16.2. Maria Amilibia eta Grazia Amilibia arreben
Lekuko honako hauek izan ziren: Nikolas Martinez erreklamazioa
Egiakoa (Iraetako jauna), Fernando Zubeltzu eta Joanes Garratza apaiza (ikus [XVI. m. (46-V) 37] agiria). - 1546-II-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Amilibia eskribaua azaldu zen.
- 1546-V-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Auzia zuen Ana Amilibia eta Grazia Amilibia arrebauaren aurrean Esteban Akertza merkataria eta Do- bekin, aita Joan Martinez Amilibikoa eskribau zenak
utzitako ondasunez.
mingo Amilibia eskribaua agertu ziren.
Esteban Akertzak zioenez, zordun zituen Joan
Martinez Amilibikoa zena, Maria Arbestain alargu-

Lehenago Anak eta Graziak aita zenak utzitako ondasun-banaketari buruzko agiri batean zin egin zuten,
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55. irudia. Iruñeko
apaiz-egoitza.

eta zin hura deuseztatzea eta indargabetzea nahi zuten. Horri aurka egiteko Domingok ahalordea eman
zien Iruñeko apezpikutegiko prokuradoreei eta Zaragozako artzapezpikutegikoei.
Iruñeko prokuradoreak hauek ziren: Martin Berrobi, Pedro Plaza, Pedro Zabala, Migel Aria eta Joan
Ziritza. Zaragozakoak hauek ziren: Martin Ozta, Jeronimo Lamaza? eta Jeronimo Carnoy? Hauek Iruñea
eta Zaragozako epaitegietan apezpiku, artzapezpiku,
bikario nagusi eta gainerako ofizialen aurrean, auzian
Domingo Amilibia ordezkatuko zuten.

oinordeko izateko agiria eman zuten. Orduan pertsona
batzuk izendatu zituzten, eta agiri hura Ana eta Graziarentzat oso kaltegarria izan omen zen. Ondorioz,
amari eskea egin zioten agiri hura (edo antzeko beste
edozein) indargabetu eta baliorik gabe utz zezan.
Maria Arbestain amak zioenez, seme-alabak amarekin ez omen ziren esker onekoak izan, eta senar
zenak utzitako ondasunez haiek elkarrekin konpon
zitezela erantzun zien. Hala ere, Maria Arbestainek
ekarritako dotea eta senar zenaren ondasunetan zeukan eskubidea beretzat gorde zituen.

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Lekuko Joan Ganbara, Domingo Aisoro eta GreMigel Artazubiaga, Pedro Altzolarats eta San Joan gorio Elizalde izan ziren (ikus [XVI. m. (46-II) 13]
Amilibia (ikus [XVI. m. (46-II) 11] agiria).
agiria).
- 1546-II-23an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- 1.16.3. Domingoren baratze-tratu eta trukeak
biaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria Arbestain (Joan Martinez Amilibikoa eskri- - 1546-IX-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauabauaren alarguna), eta, bestetik, Maria Amilibia eta ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Grazian ArzaGrazia Amilibia alabak.
llus eta seme Martin Arzallus, eta, bestetik, Domingo
Amilibia. Bi aldeek elkarren ondoan zuten baratze
Mariak eta Graziak amari errekerimendua egin bana elkarri trukatu egin zioten.
zioten, testamentua egin gabe hil zen Joan Martinez
aitaren ondasunei buruz. Aita hil eta zenbait egunetaDomingo Amilibiak ematen zuen baratzean horra, ama Maria eta anai-arrebak bildu eta ondasunetan ma eraiki beharko zuen. Bi baratzeen artean horma
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eraikitzea nahi bazuten, hiru urteko epean Domingok
Ondoren Domingok Martin eta Grazian semea haegin eta erdi bana ordainduko zuten. Grazianek eta rena izandako baratzera sartu zituen. Hauek aiztoaz
semeak egun hartan beren baratzean zituzten mintegi eta eskuez lurra harrotu zuten, baratzearen jabe zirela
eta barazkiak beretzat gordeko zituzten.
erakutsiz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza,
Grazian Arzallusek, 25 urte bete gabea zelako, zin
Jakobo Ipintza, Domingo Garratza eta Domingo Eto- egin zuen baratze-trukeko agiri hark zioena bete egingo
rra (ikus [XVI. m. (46-IX) 12] agiria).
zuela. Lekuko Zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza,
Jakobo Ipintza, Domingo Etorra eta Domingo Garratza.
Ondoren, Domingok eta aita-semeek adierazi zutenez, elkarren ondoko baratze bana zuten ospitalearen
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
ondoan, eta trukea egin zuten. Martin eta semearen Domingo Amilibiak eskubidea eman zien Martini eta
baratzeak muga hauek zituen: errebaletik hiribildura- Graziani trukatu zioten baratzean zeuzkaten mintegi
ko errepidea, Marina Artigaren sagastia eta Domingo eta baratzeak eramateko. Mintegiko landareak 3 urteAmilibiaren baratzea.
ko epean eramango zituzten, eta barazkiak hurrengo
neguan (ikus [XVI. m. (46-IX) 13] agiria).
Domingo Amilibiaren baratzea askoz handiagoa
zen eta muga hauek zituen: Maria Perez Lizarraras- 1.16.4. Domingoren beste zenbait agiri
koaren lurra, hiribilduko harresia, aipatutako errepidea eta Marina Artigaren sagastia.
- 1546-IX-13an, Zestoan, bertako Domingo Amilibia
eskribaua eta Esteban Eztiola eskribaua elkartu ziren.
Martinek eta Grazianek beren baratzea eman zio- Lehenago Domingo Agirre eskribau zenak idatzitako
ten Domingori, eta Domingok bere lursail handiaren 68 orriko paper sorta (agiri publikoez betea) Dominzatia (Domingok jasotakoa adinakoa) eman zien ai- go Amilibiak Estebani eman zion. Domingo Amilibia,
ta-semeei. Domingok emandako zatiaren mugak ere hain zuzen, eskribau-lanetan Domingo Agirreren jazehaztu zituzten: harresia, Maria Perez Lizarraratsen rraitzailea izan zen. Paper sortako azken agiria Joan
lursaila eta Marina Artigaren sagastia.
Beltran Iraetaren ordainagiria zen (ikus [XVI. m. (46IX) 17] agiria).
Martinek eta semeak Domingok emandako baratzera etxetik izango zuten sarbidea, etxeko horma zu- 1546-IX-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrilatuta, edo, bestela, eskailera eginda. Domingok bere bauaren aurrean Zestoako Domingo Amilibia eskrikontura nondik norainoko baratze-horma eraiki behar baua eta Joan Martinez Akoakoa elkartu ziren. Biek
zuen ere erabaki zuten. Hiru urteko epea zuen Domin- Arbiaska? izeneko lekuan, Zubiaurre gainean, elkagok horretarako.
rren ondoan lursailak zituzten, baina ez zeuden ados
bien arteko mugei buruz.
Bi baratzeen arteko horma alde batek eraikitzen
zuenean, beste aldeak 20 eguneko epean kostuaren
Arazoa ebazteko arbitro epaileak izendatu zituzerdia ordainduko zion.
ten. Domingok, hain zuzen, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Fernandez Olazabalgoa izendatu
Gero aita-semeek Domingo Amilibia aita-semeena zituen, eta Joan Martinezek Jakobo Gesalaga eta Peizandako baratzera sartu zuten, eta Domingok minte- dro Altzolarats. Arbitroek erabakitakoa bi aldeek bete
giko adar batzuk eta belar batzuk aihotzaz moztu zi- egingo zuten, eta betetzen ez zuenak isuna ordaindu
tuen, eta lurra aitzurtu zuen, jabetza berea zuela adie- beharko zuen. Arbitroek 10 eguneko epea zuten beren
epaia emateko.
raztearren.
- 90 -

(1546)

56. irudia. Akoako
bailara.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes
Garratza, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Domingo
Garratza.

Zestoako Kontzejuari, Edarritzaga bailaran Ereñoztin
zeukan basoa erosi zioten, eta han Pedrok gutxi gora-behera 100 karga ikatz egingo zizkien. 27,5 marai
ordainduko zioten Pedrori karga ikatzagatik.

Egun hartantxe, lau arbitroak ados jarri ziren, eta
bi lursailen artean hiru mugarri ipini zituzten, ilaran,
Pedrok lan denak hurrengo iraileko San Migel egulerro zuzena osatuz. Bata kantoian, Zestoako zubi al- nerako amaituta edukiko zituen. Egun hartan Domindera zegoen, beste bat Arbiaska? aldera eta hirugarre- gok eta San Joanek 23,75 erreal (dobloi bat) aurreratu
na Erretzabalgo lurren aldera.
zizkioten Pedrori, eta gainerakoa Asentzio egunean
ordainduko zioten. Pedrori lehen txondorrera iduria
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Baltzola, Domin- eramango zioten San Joanek eta Domingok, eta handik aurrera Pedro bera konponduko zen.
go Arrona eta Martin Arzallus.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo
Bost egun geroago, irailaren 22an, Domingo Amilibiaren eta Joan Martinez Akoakoaren lurren artean Arrona, Bartolome Etxabe eta Martin Ondalde (Katalina
laugarren mugarria ipini zuten, beste hirurekin lerro- Altzolaratsen semea) (ikus [XVI. m. (46-V) 11] agiria).
katuta. Lekuko Joanes Garratza, Domingo Arrona eta
Domingo Garratza izan ziren (ikus [XVI. m. (46-IX)
- 1546-VIII-4an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es22] agiria).
kribauaren aurrean Domenja Igartza eta Blas Amilibia bildu ziren. Domenjak Blasi arropa batzuk egin
zizkion, eta Blasek ordainagiria eman zion haien ba1.17. Zestoako eta Aizarnazabalgo beste
lioa (2 dukatekoa) hilabete barru ordaintzeko konproamilibitarren agiriak
misoa hartuz.
- 1546-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik Pedro Egaña
ikazkina, eta, bestetik, Domingo Arretxe-Etxenagu- eskribaua, Martin Arano eta San Joan Etxegarai (ikus
sia eta San Joan Amilibia. Domingok eta San Joanek [XVI. m. (46-VIII) 6] agiria).
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- 1546-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia gaztea (Amilibia etxearen jabe Domingo Amilibiaren semea), eta, bestetik,
Zestoako San Joan Etxegarai olagizona. San Joanek
Domingo gaztearekin kontratua egin zuen, 3 urte eta
erdian burdinolako ofizioa irakasteko, prestatzaile,
urtzaile eta ijezle edo tiratzaile izan zedin.
San Joanek urtero mila marai ordainduko zizkion
Domingo ikasleari, eta 6 zapata pare ere emango zizkion. San Joanek agindutako lanak egingo zituen Domingo gazteak.
Domingo gaixotzen bazen, gero sendatzen zenean
denboraldia amaitutakoan gaixoaldiak iraun adina
denbora gehiago pasatuko zuen lanean, eta gaixoaldian San Joanek elikatzen bazuen, Domingok huts
egindako denbora halako bi igaroko zuen gero lanean.
Hori omen zen burdinoletako ohitura.
Domingo Amilibia gazteak zin egin zuen kontratuak zioena bete egingo zuela. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Arbestain, Joan Artiga eta Martin Andikano (ikus [XVI. m. (46-IX) 40] agiria).

1.18. Martin Aranok eta Joan Aranok beren
ondasunez izandako auzi eta agiriak

peitiko Joan Martinez Lasaokoa eskribaua (Arano
baserriaren jabea), eta, bestetik, Domingo Arano eta
Martin Arano. Joan Martinezek Joan Arano zenaren
eta honen ama Maria Joan Aranoren ondasunak bereganatu zituen.
Domingo Arano eta Martin Aranoren gurasoak
Joanto Arano zena eta Grazia Egaña alarguna ziren.
Hain zuzen Domingo eta Martin Arano beren anai-arreba guztien izenean zeuden.
Bi aldeek auzia zuten Aizarnako Aranoko ondasunei
buruz. Herriko alkateak bere epaia emana zuen, baina,
gora jota, auzia Valladolidko Kantzelaritzan zegoen.
Hala ere, beren desadostasunak ebazteko arbitro
epaileak izendatu zituzten: Domingo Aranok eta Martin Aranok Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia,
eta Joan Martinez Lasaokoak Zestoako Migel Artazubiaga. Arbitroek 15 eguneko epean emango zuten
beren epaia.
Arbitroek erabakitakoa bi aldeek beteko zuten.
Bestela 60.000 maraiko isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuen aldeak: erdia errege-altxortegirako eta
beste erdia alde obeditzailearentzat.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
Etxauzelin, Gregorio Elizalde, Tomas Olaberria eta
-1546-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (46-II) 14] agiria).
ren bidez Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoak ordaiEgun batzuk geroago, 1546-IV-8an, Zestoako errenagiria eman zien Zestoako Martin Aranori eta emazte
Maria Perez Potzuetakoari. Senar-emazteek lehenago baleko Ariztondo etxearen atarian, Blas Artazubiagamandarra erosi zioten 8 dukatean Joan Martinezi, eta ren aurrean berriz bildu ziren Joan Martinez Lasaokoa
honek, zorra ordaindu ez ziotelako, ondasunak exe- azpeitiarra eta Aizarnako Domingo Arano eta Martin
kutatu egin zizkien. Auzi-gastuak 6 errealekoak ziren. Arano anaiak.
Aizarnako Aranoko ondasunez zituzten desadosEgun hartan, ordea, Domingo Arronaren bidez Joan
Martinezi zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkioten. tasunak ebazteko antzeko agiria egin zuten, baina
Lekuko Joan Martingo Lasao, Frantzisko Urain eta Martin oraingoan arbitro epaileak hauek ziren: Migel Artazubiaga (lehen bezala Joan Martinezek izendatua), PeArtzubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (46-III) 29] agiria).
dro Altzolarats (Domingok eta Martinek izendatuta)
- 1546-II-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- eta Esteban Akertza (hirugarren arbitroa, beste biak
kribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Az- ados jartzen ez baziren parte har zezan).
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57. irudia. Lasaoko
markesaren etxea.

Hiru eguneko epea eman zieten arbitroei epaia
eman zezaten, eta bi aldeek beteko zuten erabakia.
Lekuko Domingo Etxauzelin, Joan Ondalde gaztea
eta Blas Amilibia izan ziren.

Aranguren eta Gregorio Elizalde izan ziren, eta bigarrenean Domingo Aranguren, Blas Amilibia eta Domingo Etxauzelin (ikus [XVI. m. (46-IV) 4] agiria).

- 1546-V-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriEgun hartantxe eman zuten epaia aho batez hiru ar- bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Domingo
bitroek. Joan Martinez Lasaokoa kondenatu egin zu- Arano, Martin Arano, Asentzio Arano, Joango Zuube
ten Domingo Aranori, Martin Aranori eta gainerako hargina, Joan Pagino eta Joan Zuube zapataria, eta,
anai-arrebei 120 dukat ordaintzera. 50 dukat hilabete bestetik, Zestoako Esteban Akertza merkataria. Lehen
barru ordainduko zizkien, eta 70 dukat hurrengo urta- hirurak Joanto Arano zenaren semeak ziren, eta beren
rrileko amaiera baino lehen.
beste anai-arreben ordezkari ere baziren. Joango Zuube, Joan Pagino eta Joan Zuube zapataria Aizarnako
Hala ere, Domingok eta anai-arrebek fidatzai- Aranoko aipaturiko anai-arreben fidatzaile ziren.
leak aurkeztuko zizkioten Joan Martinezi, Aranoko
ondasunen saneamenduaz ardura zitezen. Gainera
Aranoko anai-arrebek auzia izan zuten Azpeitiko
anai-arrebek beren eskubide guztiak Joan Martinezi Joan Martinez Lasaokoarekin Arano baserriaz, eta aremango zizkioten. Arbitroek bi aldeei “betiko isilta- bitroek beren epaia emana zuten urte hartako apirilasuna” ezarri zieten, hau da, gai harekin ezingo ziren ren 8an. Bi aldeek onartu zuten epaia.
berriz auzitan hasi. Auzi-gastuak, alde bakoitzak bereak ordainduko zituen, eta seina erreal emango zizArano baserria bere ondasunekin Joan Martinez Lakioten eskribauari. Lekuko San Joan Amilibia, Gra- saokoak Esteban Akertzari saldu zion. Hain zuzen Dozian Etorraetxea eta Anton Sorazabal izan ziren.
mingo, Martin eta Asentzio Aranok (eta Aranoko anai-arreba guztiek) Arano etxean zituzten eskubide guztiak
Egun berean Blas Artazubiaga eskribauak epaiak Estebani eman zizkioten, baserria hark erosi zuelako.
zioena jakinarazi zion Joan Martinez Lasaokoari; baita Gainera haiek eta hiru fidatzaileak arduratuko ziren EsDomingo Aranori eta Martin Aranori ere, euskaraz ja- teban Akertzak erositako ondasunen saneamenduaz. Eskinarazi ere. Lehen jakinarazpenean lekuko Domingo tebani aurka egiten zion edonor eramango zuten auzitara.
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58. irudia. Aizarnako
Egaña.

Aranoko baserri eta ondasunei buruzko epaian
anai-arrebei agindutako 120 dukatak Estebanek ordainduko zituen. Martin Aranori 44 dukat eta 6 erreal
emango zizkion, auzietan egin zituen gastuengatik.
Domingo Aranori 26 dukat eta 6 erreal ordainduko
zizkion, auzietan egindako gastuengatik, eta Asentzio
Aranori 12 dukat eta 10 erreal arrazoi beragatik.
Beste anai-arrebak hauek ziren: Gregorio Arano,
Joan Arano, Katalina Arano eta Grazia Arano. Hauetako bakoitzari 9 dukat emango zizkion Estebanek.
Martin Aranok bere 44 dukat eta 6 errealetatik 5 dukat
Joan Aranori emango zizkion anaia Martini, lehenago
auzitarako laguntza hura eman ziolako.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etorraetxea, Domingo Aranburu eta Joan Zabala (ikus [XVI.
m. (46-V) 42] agiria).
- 1546-XI-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Joango Arano agertu zen. Maria
Joango, hain zuzen, Domingo Etxeberriaren alarguna
zen. Bien seme Joan Arano zena Maria Joanez Amilibikoarekin ezkondu zenean, Mariaren aita Joan Amilibiak
(Aizarnazabalgoak) 110 dukateko dotea agindu zien.

Dote hura ahalordeaz Joan Arano seme zenak kobratu zuen, eta ordainagiriak eman zituen Joan Martinez Amilibikoa eta Esteban Eztiola eskribauen aurrean. Maria Joango Aranok onetsi eta berretsi egin
Jarraian Esteban Akertzak bere 120 dukateko zituen ordainagiri haiek.
zor osoaren zati bat (50 dukatekoa) hantxe bertan
ordaindu zien: 28 dukat eta 6 erreal Martin AranoLekuko hauek izan ziren: Joan Arano, Martin Arri, 17 dukat eta 6 erreal Domingori, eta 3 dukat eta tzubiaga eta Arroako Anton Baltzola (ikus [XVI. m.
10 erreal Asentziori. Gainerako 70 dukatak Esteban (46-XI) 17] agiria).
Akertzak hurrengo urtarrilaren amaierarako ordainduko zizkien.
1.19. Pedro Egañaren eta Domingo Egañaren

tratu eta agiriak

Bi aldeek bermeak eskaini zituzten agirian adostutakoa betetzeko. Gainera, Aranoko anai-arrebek
-1546-III-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikonpromisoa hartu zuten aipaturiko hiru fidatzaileak bauaren bidez Aizarnako Pedro Egañak eta Zestoako
fidantza hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
Antonio Lizarrarats bikarioak kontratua egin zuten.
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Bikarioak eta anaia Domingo Lizarraratsek Aizarnan zuen garia, artatxikia edo beste edozein labore eultzizeukaten Urrutikoetxea baserriari, Altzolarats aldera, tzeko. Ohol artean tarterik utzi gabe egingo zuen gela.
estalpea eraiki eta itsatsiko zion Pedro Egañak.
Esteban Akertzak 17 dukat (prezio osoa) ordaindu
Estalpeak baserriaren luzera izkinatik izkinara har- zizkion Pedrori, eta honek dolarea abuztuko Andre
tuko zuen, eta zabalean Martin Amilibiak eraikitako Mariaren egunerako amaituko zion, eta gelak hurrenhorma adinakoa (8,5 besokoa) izango zen. Bikarioak go San Migel egunerako.
emango zizkion teilak, “goiara” egiteko egur bat eta
lata egiteko haritz bat. Gainerakoa herri-basoetatik
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artzubiaedo baso pribatuetatik hartuko zuen. Lan haiek egi- ga, Martin Artzubiaga eta Joan Olazabal (ikus [XVI.
teko bikarioak 8 txanpon emango zizkion eguneko m. (46-V) 53] agiria).
jornal gisa Pedrori. Materialen garraioa Antonio Lizarraratsen kontura izango zen.
- 1546-XI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Etxeberriko Pedro Arzallus
Bikarioak Pedro Egañari 6 dukat aurreratu zizkion. eta Maria Ruiz Etxeberrikoa emaztea agertu ziren. SeLanak amaitu eta eraikina balioetsi egingo zuten. 6 dukat nar-emazteek auzia izan zuten Errezilgo Kontzejuarekin
baino gehiagoko lana egin bazen, diferentzia bikarioak Antxiturbiko baserriaz Valladolidko Kantzelaritzan.
ordainduko zion, eta gutxiago bazen, Pedrok bikarioari.
Auzi hartan Amasako Martin Mirandari zorra egin
Pedro Egañak lan guztiak hurrengo Pazko garizu- zioten Pedrok eta Maria Ruizek, eta amasatarrak Etxemarako amaituta edukiko zituen. Kontratuan lekuko berri baserria exekutatu eta bereganatu egin zuen. Bahauek izan ziren: Grazian Arzallus, Joan Arbestain serriko errentak, bildutako eta biltzeko zeuden gariak
kapagilea, Esteban Eztiola semea eta Liliko olatxoko eta fruituak kobratu zituen Martinek.
(Lilibeko) Domingo Lariz errementaria (ikus [XVI.
m. (46-III) 21] agiria).
Egun hartan, ordea, Pedro Arzallus eta Maria Ruizek, Martini eskea egin zioten Etxeberriko jabetza
- 1546-V-29an, Zestoan, Esteban Akertzak eta Pe- eta eskubide guztiak Zestoako Pedro Egañari eman
dro Egaña maisuak (Egañagoikoak) kontratua egin ziezazkion; izan ere, Pedro Egañak Martini 21 dukat,
zuten. Aizarnako Aranon Pedrok Estebanentzat dola- 25,5 erreal eta gastuak ordaindu zizkion.
rea egingo zuen.
Ordaindutako zor hura gero Pedro Egañak beregaLehenbizi dolarea bere ardatzarekin ipiniko zuen, natutako ondasunetatik kobratuko zuen. Maria Ruisagarra “sagar-tokian” bildu, sagarra jo eta sagardoa zek zin egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.
egiteko behar zen guztiarekin. Dolarea ez-ezik, su- Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxauzekaldearen eta sotoaren gainean zeuden bi geletan ere lin, Joan Ganbara eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI.
oholak ipiniko zituen, bere itxiturak eta ateak eginda. m. (46-XI) 8] agiria).
Bi ataka ere egingo zituen Pedrok, sukaldean eta
-1546-XII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribehar zen tokian, eta upela ere konponduko zuen, sa- bauaren aurrean Zumaiako Domingo Egañari hargardoz betetzeko.
tzekodun batek ordainagiria eman zion. Egun hartara
arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituzEsteban Akertzak iltzeak eta burdinak hornituko ten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzazituen, eta oholak eta gainerako gaiak Pedro Egañak llus, Joan Perez Altzolaraskoa eta Martin Artzubiaga
ipiniko zituen. Horrez gain Pedrok gela bat egingo (ikus [XVI. m. (46-XII) 20] agiria).
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59. irudia. Aizarnako
Etxeberri.

1.20. Fernando Olazabal medikuaren agiriak

- 1546-VII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak ahalordea idatzi zuen. Hain zuzen Zestoako
-1546-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Antonio Lizarrarats bikarioari Mutrikuko Paskual Itubidez bertako Pedro Eskoriatza-Agirrek obligazio- rritza hargin-maisuak 6 dukat zor zizkion, Joan Mar-agiria eman zion Fernando Olazabal medikuari. Fer- tinez Mantelolakoa eskribauaren aurrean egindako
nandok Pedrori maileguz urrezko 9 dobloi (18 dukat) agiriak zioenez, baina diru hura Zestoako Fernando
eman zizkion orduantxe, eta Pedrok zorra 9 egun ba- Olazabal medikuak eman zion Antoniori, eta honek
delako ahalordea eman zion Fernandori, zorra Pasrru ordainduko zion.
kuali kobra ziezaion.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian ArzaAgirian lehenbizi lekuko gisa hauek azaltzen dira:
llus, Joan Olazabal eta Domingo Amilibia hargina, eta
Debako Joan Etxenagusia (ikus [XVI. m. (46-I) 23] Pedro Martinez Baltzolakoa, Domingo Urbieta eta
Domingo Aisoro, baina izen hauek ezabatu eta besagiria).
te hauek azaltzen dira bertan: Joan Fernandez Arrei-1546-IV-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tzakoa, Joan Martinez Erretzabalgoa eta Domingo
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Pedro Etxauzelin (ikus [XVI. m. (46-VII) 10] agiria).
Eskoriatza-Agirre harakina, eta, bestetik, Fernan- 1546-VIII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrido Olazabal medikua. Premia izan zuenean Pedrori
Fernandok 8 dukat eta 2,5 erreal maileguz eman bauarengana bertako Fernando Olazabal medikua eta
zizkion, eta harakinak medikuari zorra urtebete ba- Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoa hurbildu
rru ordainduko zion. Pedrok bahituran zilarrezko ziren. Joan Martinez Etxabekoak, Martin Etxabe aita
katilua (barrua urreztaturik zuena) utzi zion Fer- zenak eta Maria Beltran Laurkain amak zorra egin
zioten Fernando Olazabali, eta honek Etxabegoikoa
nandori.
etxea bere ondasunekin bereganatu egin zuen.
Lekuko Joan Zuube hargina, Joan Otaegi eta Migel
Egun hartan Joan Martinezek 42 dukat eman zizArtazubiaga zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (46kion Fernandori koroatan eta maraitan, eta haien orIV) 6] agiria).
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dainagiria eman zion Fernandok. Hala ere, Fernando lea elkartu ziren. Egun hartara arte izandako tratuen
Olazabalek beregan gorde zuen Etxabegoikoaren eta kontuak egin zituzten; bai hauspo berriei buruzkoak,
ondasunen jabetza.
hauspo-konponketei buruzkoak eta beste zenbait gairi
buruzkoak.
Ordainagirian lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Olaskoaga, Domingo Legoiaga eta Domingo AiFrantzisko Karkizano eskribauaren aurrean eginsoro (ikus [XVI. m. (46-VIII) 12] agiria).
dako obligazioengatik 40 dukat zor zizkion Martinek
Joani, eta haiek indarrean utzita, beste guztiaren or- 1546-VIII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dainagiria eman zion zestoarrak elgoibartarrari. Lekuko
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Zumaiako zestoar hauek izan ziren. Grazian Ezenarro, Joan Artiga
Lope Irure eta Bernalt Aldalur, eta, bestetik, Zestoa- eta Martin Ondalde (ikus [XVI. m. (46-I) 5] agiria).
ko Fernando Olazabal medikua. Zestoarrak zumaiarrei hezitako idia saldu zien 7 dukatean, eta erostunek
- 1546-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrizorra bi epetan ordainduko zioten Fernandori: erdia bauaren aurrean Donostiako Maria Perez Erauntzetahurrengo iraileko San Migel egunean, eta beste erdia -Igeldokoa agertu zen. Maria Perezek zioenez, neshurrengo urteko zaldun-inaute egunean.
ka gaztea zela Zestoako errebalean Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspogilearen etxean neskame ibili zen
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban soldataren truke.
Eztiola semea, Domingo Arrona eta Martin Ondalde
gaztea (ikus [XVI. m. (46-VIII) 17] agiria).
Orduan Maria Perezek Joan Fernandezekin sexu-harremana izan zuen. Birjintasuna orduan galdu (hau
1.21. Joan Fernandez Arreitzakoaren eta San da, zortzi urte eta erdi lehenago) eta umea izan zuen.
Maria Perezen eta Joan Fernandezen ume hura hil beJoan Amilibiaren tratu eta agiriak
rria zen.
- 1546-I-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaMaria Perez amak zioenez, Joan Fernandez aitak
ren aurrean Elgoibarko Martin Saez Karkizanokoa
eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogi- zenbait alditan dirua eman zion, bai birjintasuna gala-

60. irudia. Txiribogako
Auspagindegi.
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razi ziolako eta bai umea elikatzeko. Behin 16 dukat
Blasek hormaren prezio osoa (3 dukat) dirutan oreman zizkion, beste behin 6 dukat, eta beste zenbait daindu zien harginei. Lekuko zestoar hauek izan zialditan beste kopuru batzuk. Egun hartan Domingo ren: Migel Zubeltzu, Esteban Eztiola semea eta DoUrbietaren eskutik beste 4 dukat kobratu zituen.
mingo Aisoro (ikus [XVI. m. (46-XII) 18] agiria).
Maria Perez amak guztiaren ordainagiria eman
zion Joan Fernandez hauspogileari. Lekuko hauek
izan ziren: Zestoako Joan Artiga eta Antonio Lizarrarats, eta Zumaiako Mateo Urkiola (ikus [XVI. m. (46V) 12] agiria).
- 1546-III-21ean, Arroako plazan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Etxenagusia eta
Zestoako San Joan Amilibia elkartu ziren. San Joan
Amilibiak bere etxe eta ondasunen gainean urtero 4
dukat Blas Artazubiagari ordaintzeko betiko zentsu
eta zerga sortu zuenean, Blasek 57 dukat eman zizkion San Joani.
Dukat haien erdia (28,5 dukat) ordea, Arroako Joan
Etxenagusiak jaso zituen, eta honek Etxenagusiaren
(eta bertako lur, sagasti, harizti, baratze, baso eta abarren) gainean urtero Urte berri egunean 2 dukat San
Joan Amilibiari ordaintzeko betiko zentsua sortu zuen.
Zentsuaren baldintzak lehenago San Joanek Blasekin
sortutakoan zehazturiko berberak izango ziren. Joan
Etxenagusia arduratuko zen ondasunen saneamenduaz.

- 1546-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik San Joan
Amilibia hargina, eta, bestetik, Martin Arano eta emazte Maria Perez Potzuetakoa. Zilarrezko 27 erreal San
Joanek maileguz eman zizkien senar-emazteei, eta
hauek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zioten.
Obligazio-agirian lekukoetako bi Joan Otaegi eta
Martin Esteban Makatzaga izan ziren (ikus [XVI. m.
(46-III) 27] agiria).

1.22. Maria Otxoa Akertzakoaren erosketa
eta ordainketak
1.22.1. Etorragoikoa baserriaren salerosketa-agiria
- 1546-IV-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: batetik, Gregorio Elizalde, emazte Maria Etorra eta Katalina Etorra
alarguna (Maria Etorraren ama), eta, bestetik, Maria
Otxoa Akertzakoa (Frantzisko Olazabalen emaztea).

Gregoriok, emazteak eta amaginarrebak ZestoaAgirian lekuko arroar hauek izan ziren: Domingo ko Etorragoikoa baserria saldu zioten Maria Otxoari,
Arretxe-Etxenagusia (Joan Etxenagusiaren aita), Do- bere lur, soro, sagasti, larre, zuhaitz, ur, eskubide eta
mingo Arretxe semea (Joan Etxenagusiaren anaia) eta gainerako ondasun guztiekin. Baserria erre egin zelaGrazian Armendia (ikus [XVI. m. (46-III) 13] agiria). ko, etxearen hormak zeuden.
- 1546-XII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako San Joan Amilibia hargina eta Arroako Domingo
Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua, eta, bestetik,
Blas Artazubiaga eskribaua.

Salmenta-prezioa guztira 440 dukatekoa zen, eta
Maria Otxoa Akertzakoak zatika ordainduko zituen.
Lehenbizi egun hartan, hantxe, Maria Otxoak Gregoriori, emazteari eta amaginarrebari 82 dukat eman
zizkien eskura, eta gainerakoarekin Gregoriok eta aipatutako bi senideek egindako zorrak ordainduko ziZestoako Gezatedia izeneko lekuan, bidearen on- tuen haien izenean Maria Otxoak.
doan, Blasen baratzeraino 33 “estado” luzerako horma
eraikiko zioten harginek eskribauari. Hormak “estado”
Hauek ziren Gregorioren aldeak zituen hartzekobateko altuera izango zuen, eta gutxienez 12 anega dunak eta zorrak: Maria Etorraren Martin Igartza eta
kare erabiliko zituzten luzerako “estado” bakoitzeko.
Katalina Igartza (edo Etorra) osaba-izebei 36 dukat, 2
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erreal eta 5 marai; Maria Martinez Lilikoari, 53 dukat
eta 47 txanpon; Domingo Lizarrarats aita zenaren oinordekoei, 50 dukat; Antonio Lizarrarats bikarioari, 8
dukat; Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, 15 dukat eta 22
txanpon; Blas Artazubiagari, 7 dukat eta 16,5 erreal,
Martin Ibañez Zubiaurrekoaren oinordekoei, 6 dukat;
eta Maria Martinez Baltzolakoari, 12 dukat.

Salerosketan lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre, Grazian Arzallus eta Domingo
Etxauzelin.

Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Maria Etorrak eta Katalina Etorra alargunak Gregorio
Elizalderi ahalordea eman zioten, honek Maria Otxoa
Akertzakoa Etorragoiko baserrira eta ondasunetara
Egun hartan Gregoriori, emazteari eta amaginarrebari sar zezan eta jabetza eman ziezaion.
Maria Otxoak eskura emandako diruaz eta hartzekoduEgun eta leku berean, Gregoriok, emazteak eta
nei emango zienaz, prezio osoa (440 dukat) osatuko zen.
Maria Otxoak, gainera, Zestoako elizan Etorragoikoa amaginarrebak Maria Otxoa Akertzakoari 82 dukaten
ordainagiria eman zioten, hantxe, eskura dirutan oretxeko hildakoen aldeko urteurrena ordainduko zuen.
daindu zizkielako. Maria Etorrak zin egin zuen orGregorioren aldeak konpromisoa hartu zuen sale- dainagiriak zioena bete egingo zuela.
rosketa haren aurka prezio merkeegian saldu zela edo
Jarraian, aipatutako bi aldeek kontratua idatzi zubeste ezer ez argudiatzeko. Eskubide guztiak Maria
Otxoari eman zizkioten. Salmenta-agiriak epailearen ten egindako salerosketaz. Bertan Gregorio, emazte
onespena behar bazuen, Gregorioren aldeak onetsi- eta amaginarrebaren hartzekodun guztiak izendatu
tzat eta berretsitzat jo zuen. Baserriaren jabetza osoa zituzten, hau da, guk lehentxeago ipinitakoak eta Debako Domingo Etxabe. Honi 8 dukat ordainduko zizMaria Otxoari eman zioten.
kion Maria Otxoak.
Gregorioren aldea arduratuko zen saldutako onHorrez gain Maria Otxoak 60 dukat gordeko zidasunen saneamenduaz, eta bere kontura bideratuko
zituen behar ziren gastu eta auziak. Maria Etorrak, tuen Frantzisko Etorra-Mandiolatzarentzat, Domingo
emakume ezkondua zelako, zin egin zuen saleroske- Etorra-Mandiolatzarentzat eta Grazia Etorra-Mandiolatzarentzat. Hauei 20na dukat emango zizkien, beren
ta-agiriak zioena bete egingo zuela.

61. irudia. Etorrako
ganadutegia.
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62. irudia.
Arroaerreka. Akertza
zaharra zegoen lekua.

seniparteagatik eta beste edozergatik baserrian zituzten eskubideak Maria Otxoari ematen zizkiotenean.

batzuk hartu eta zuhaitz batzuen adarrak moztu zituen, jabea zela adieraziz.

Gregoriok, emazteak eta amaginarrebak ziotenez,
haiek ziren zituzten zor guztiak, eta ez zeukaten besterik. Zorrak guztira 255 dukat eta 44 txanponekoak
ziren. Beste 184 dukat eta 6 txanponetatik 82 dukat
eskura ordaindu zizkien egun hartan Maria Otxoak.
Maria Etorrak zin egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.

Egun eta leku berean, Gregorio Elizaldek (emazte
eta amaginarrebaren ahalordeaz), Maria Otxoa Akertzakoa baserrira eta lurretara sartu zuen, eta honek jabetza bere gain hartu zuen, bertan ibiliz, harri batzuk
hartuz eta adarrak moztuz.

- 1546-IV-19an, Zestoako Etorragoikoan, eskribau
eta lekuko berak hantxe izanik, hauek bildu ziren: batetik Martin Igartza eta Katalina Igartza (edo Etorra),
eta, bestetik, Maria Otxoa Akertzakoa.

Egun berean, Zestoako errebaleko Ariztondo
etxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek
agertu ziren: batetik, Gregorio Elizalde, Maria Etorra
emaztea eta Katalina Etorra amaginarreba, eta, bestetik, Maria Otxoa Akertzakoa.

Gregorioren aldeak Maria Otxoari 440 dukaten
Martinek eta Katalinak lehenago Etorrako ondasu- ordainagiria eman zion, Etorragoikoa baserriaren
nak exekutatu egin zizkieten Gregorio Elizalderi eta prezioa ordaindu zielako. Maria Otxoak une hartan
aipatutako bi senideei, korrejidorearen aginduz eta eskribauaren aurrean 100 dukat ordaindu zizkien,
Kantzelaritzako epaileen epaiaz. 700 florin arrunten urrezko dobloiak, koroak eta errealak emanda. Lehebi heren (herena eta bostena kenduta) zen kobratu nago, gainera, beste 80 dukaten ordainagiria eman
zioten.
beharreko zorra.
Bestalde, Gregorioren aldeak egindako zorrak orMaria Otxoak egun hartan zor osoa eta auzi-gastuak (guztira 36 dukat eta 5 marai) ordaindu zizkien. dainduko zituen Maria Otxoak. Hauek ziren hartzeMartinek eta Katalinak ordainagiria eman zien, eta kodunak: Martin Igartza eta arreba Katalina Igartza
baserrira sartu zuten. Maria Otxoak hormetako harri (edo Etorra), Maria Martinez Lilikoa, Domingo Li- 100 -
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zarrarats aita zena, Antonio Lizarrarats, Joan Perez
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez ZuIdiakaitz-Lilikoa, Blas Artazubiaga, Maria Martinez biaurrekoa, Joan Olaso eta Martin Artazubiaga (ikus
Baltzolakoa, Arroako Domingo Etxabe eta Frantzis- [XVI. m. (46-IV) 32] agiria).
ko, Domingo eta Grazia Etorra-Mandiolatza.
- 1546-V-5ean, Zestoako errebalean, Blas ArtaMaria Etorrak zin egin zuen agiriak zioenaren aur- zubiaga eskribauaren aurrean Domenja Akoabarreka ez zuela ezer argudiatuko. Lekuko zestoar hauek na (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna), Joan
izan ziren: Joan Ganbara, Martin Artazubiaga, Do- Ibañez Zubiaurrekoa semea eta Maria Otxoa Akermingo Etxauzelin eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. tzakoa (Frantzisko Olazabalen emaztea) bildu ziren.
m. (46-IV) 22] agiria).
Maria Otxoak Etorragoikoa baserria erosia zuen, eta
erosketako baldintzetako bat bete zuen, hau da, Gregorio Elizaldek, Maria Etorra emazteak eta Katalina
1.22.2. Maria Otxoaren ordainagiriak
Etorra amaginarrebak Martin Ibañezi egindako 6 du- 1546-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- kateko zorra oinordekoei ordaintzea.
ren aurrean Arroako Martin Akertza eta Maria IgarMaria Otxoak horixe egin zuen egun hartan, eta
tza alarguna aurkeztu ziren. Mariak Martini dirutan
maileguz 7 kintal burdina pletinaren prezioa (1 kintal Domenjak eta semeak ordainagiria eta zorra kobra= 12 erreal) eman zion, eta Martinek zorra urtebete tzeko eskubideak eman zizkioten.
barru ordainduko zion burdinak Beduan emanda.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako San Joan AmiObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoa- libia, Domingo Etxauzelin eta Joan Ganbara (ikus
ko Migel Artazubiaga eta Grazian Arzallus, eta Itziar- [XVI. m. (46-V) 17] agiria).
ko Joan Ibia.
- 1546-V-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJarraian, Maria Otxoa Akertzakoak (Frantzisko bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta MaOlazabalen emazteak) ordainagiria eman zion Mar- ria Otxoa Akertzakoa agertu ziren. Etorragoiko Gretin Akertzari (Akertza baserriaren jabeari), ordura gorio Elizaldek eta Maria Etorra emazteak 15 dukat
arteko elkarren arteko tratuen kontuak egin zituzte- eta 22 txanpon zor zizkioten Joan Perezi, eta Maria
lako. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Andres Ami- Martinez Lilikoak ondasunak exekutatu egin zizkien
libia eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (46-II) 9] Gregoriori eta emazteari.
agiria).
Egun hartan, ordea, Etorragoikoa baserria erosi
- 1546-IV-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zuen Maria Otxoa Akertzakoak 15 dukat eta 22 txanbauaren aurrean Maria Martinez Baltzolakoa eta Ma- pon ordaindu egin zizkion Joan Perezi, eta honek orria Otxoa Akertzakoa zestoarrak bildu ziren. Maria dainagiria eman zion.
Otxoak Etorragoikoa baserria erosi zuen eta bertako
Gregorio Elizaldek, emazteak eta amaginarrebak 12
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzadukat zor zizkioten Maria Martinez Baltzolakoari. llus, Domingo Garratza eta Grazian Etorraetxea (ikus
Egun hartan 12 dukateko zor hura Maria Otxoak or- [XVI. m. (46-V) 23] agiria).
daindu zion. Beraz, Maria Martinezek ordainagiria
eman zion Maria Otxoari, eta eskubideak ere bai 12
- 1546-V-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esdukatak Gregoriori eta senideei kobratzeko. Maria kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik AnMartinezek zin egin zuen agiriak zioena bete egingo tonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Frantzisko
zuela.
Olazabalen emazte Maria Otxoa Akertzakoa. Anto- 101 -
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63. irudia. Lizarrarats
etxea.

nio bikarioak Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats
Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo Uranaiaren ahalordea zuen.
bieta, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Joanes Potzueta
(ikus [XVI. m. (46-V) 28] agiria).
Gregorio Elizaldek, Maria Etorrak eta Katalina
Etorrak Domingo Lizarrarats aita zenari 48 dukat zor
- Egun berean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrizizkiotelako, ondasunak exekutatu egin zizkieten. bauaren aurrean zestoar hauek elkartu ziren: batetik,
Egun hartan, ordea, Etorragoikoa baserria erosi zuela- Pedro Eskoriatza-Agirre, eta, bestetik, Gregorio Eliko, Maria Otxoa Akertzakoak Antonio Lizarraratsi 48 zalde, Maria Etorra emaztea eta Maria Otxoa Akerdukat ordaindu zizkion, eta bikarioak anaia Domingo tzakoa.
Lizarraratsen eta beste anai-arreben ahalmena ere bazuen zor hura kobratzeko.
Maria Otxoak Etorragoikoa baserria erosi zuelako, Gregorio, Maria eta Katalinaren zorrak ordaindu
Gregoriok, Mariak eta Katalinak beste 8 dukat An- behar zituen. 8 dukateko zorra Domingo Etxaberi egin
tonio Lizarraratsi zor zizkioten, eta haiek ere Maria zion Katalinak (9 kintal burdina ken 650 maraikoa),
Otxoak ordaindu zizkion bikarioari. Antonio Lizarrara- baina dukat haiek kobratzeko eskubidea Pedro Eskotsek ordainagiria eman zion, eta bermatu egin zion Ma- riatza-Agirrek zuen. Maria Otxoak 8 dukateko zorra
ria Otxoari ordaindutakoa ez ziola inork berriz eskatu- Pedrori ordaindu zion, eta ordainagiria jaso zuen.
ko; ez eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fidatzaileari ere.
Lekuko Joan Pagino, Martin Arano eta Joan KortaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo zar izan ziren (ikus [XVI. m. (46-V) 29] agiria).
Urbieta, Joanes Potzueta eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa.
- 1546-X-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriEgun berean, Zestoako Lizarrarats etxean, Blas bauaren aurrean, batetik Maria Otxoa Akertzakoa, eta,
Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Joanez Li- bestetik, Kristobal Erretzabal eta Grazian Etorraetxea
zarraraskoa azaldu zen. Anaia Antonio Lizarraratsek agertu ziren. Azken bi hauek Joan de Rozas eskriMaria Otxoari emandako ordainagiria eta bermeak bauaren aurrean Frantzisko Etorrak egindako ahaloronetsi eta berretsi egin zituen.
dea zuten, eta Frantzisko bera Valladoliden zebilen.
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Gregorio Elizaldek eta Maria Etorrak Etorragoikoa
baserria Maria Otxoari (Frantzisko Olazabalen emazteari) saldu ziotenean, honek bere gain hartu zituen
hango zorrak. Frantzisko Etorrari ordaindu beharreko 20 dukatak Kristobali eta Graziani eman zizkien,
eta hauek, zin eginda, ordainagiria eman zioten Maria
Otxoari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga,
Frantzisko Artiga eta Domingo Etxauzelin.

herentziagatik jaso behar zuen seniparteaz desadostasunak zituzten bi aldeek. Auzia ebazteko, arbitro epaileak izendatu zituzten: senar-emazteek Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa, eta San Joanek Domingo Arrona.
Arbitroek beren epaia hurrengo abuztuko Andre
Mariaren egunerako emango zuten, baina epe hori
behin eta berriz luzatzerik izango zuten. Bi arbitroak
epaia emateko ados ez bazeuden, aipatutako biek hirugarren arbitroa aukeratu ahal izango zuten. Epaia
betetzen ez zuen aldeak 50.000 maraiko isuna ordaindu beharko zuen: erdia errege-ganberarentzat eta beste erdia obeditzen zuen aldearentzat.

Jarraian Blas Artazubiaga eskribauari 7 dukat ordaindu zizkion Maria Otxoak, Etorragoikoa erosi zuenean zor hura ere bere gain hartutakoa zelako. Eskribauak ordainagiria eman zion (ikus [XVI. m. (46-X)
Lekuko honako hauek izan ziren: Grazian Arano,
5] agiria).
Domingo Erretzabal eta Joan Zuube.

1.23. San Joan Etxegarairen tratu eta agiriak

Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Maria Etxegaraik zin egin zuen konpromiso-agiri
- 1546-IV-30ean, Balmasedan, bertako Nikolas Ba- hark zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (46-VII)
rajo eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik 17] agiria).
bertako Joango Akotegi “Luzea”?, eta, bestetik, Ai- 1546-VIII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauazarnako San Joan Etxegarai.
ren aurrean Bizente Etxegaraik eta emazte Maria EtxeLehenago Tomas Etxabe zenak 608 maraiko zo- garaik, batetik, eta Bizente Etxegaraik, bestetik, Arroan
rra egin zion Joangori. Bestalde, Balmasedako Diego urte hartako uztailaren 26an egindako agiri berdina egin
Markina alkateak 212 marai ordaintzera kondenatu zuten. Aipatutako bi arbitro epaileak izendatu zituzten,
eta 20 eguneko epea eman zieten epaia eman zezaten.
zuen San Joan Etxegarai.
Epe hori luzatzerik izango zuten. Lekuko honako zestoar
Egun hartan San Joanek Joango Akotegiri zor osoa hauek izan ziren: Joan Bengoetxea, Domingo Garratza,
(820 maraikoa) ordaindu zion Joangori, eta honek Pedro Olaskoaga eta Esteban Eztiola semea.
ordainagiria eta ahalordea eman zizkion aizarnarrari,
Jarraian Maria Etxegaraik zin egin zuen, uztailaren
Tomas Etxabegatik ordaindu zuena berreskura zezan.
26an bezala, konpromiso-agiriak zioena betetzeko.
Lekuko Balmasedako biztanle hauek izan ziren:
Handik bi egunera, 1546-IX-2an, Zestoan, Esteban
Joan Zedanes?, Pedro Akotegi (Joango Akotegiren
semea) eta Frantzisko Akotegi (ikus [XVI. m. (46-V) Eztiolak bi arbitroei (Nikolas Martinez Egiakoari eta
Domingo Arronari) konpromiso-agiriak zioena jaki56] agiria).
narazi zien. Pedro Olaskoaga eta Domingo Amilibia
- 1546-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- eskribaua izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (46-VIII)
bauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: bate- 21] agiria).
tik Bizente Ezenarro eta emazte Maria Etxegarai, eta,
- 1546-IX-6an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauabestetik, San Joan Etxegarai. Mariak (Etxegaraiko
bost seme-alabetako bat izanik) etxean bere gurasoen ren bidez Aizarnako San Joan Etxegaraik ordainagi- 103 -

XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546)

64. irudia. Aizarnako
Etxegarai.

ria eman zion Tomas Etxaberi. Hain zuzen Tomasek
Balmasedako Joango Akotegi “Luzea”ri 820 maraiko
zorra eta 5 errealeko auzi-gastuak egin zizkion, eta
dena San Joanek ordaindu zuen. Egun hartan, ordea,
Tomasek zor osoa ordaindu zion San Joani.
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Debako
Martin Elorriaga, Joanes Ibañeta eta Anton Sorazabal
(ikus [XVI. m. (46-IX) 7] agiria).
- 1546-IX-12an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Etxegaraik Martin Enbili
obligazio-agiria eman zion. 4 dukat eta 8 erreal hurrengo Eguberrietan ordainduko zizkion. Martin Enbilen
izen-deitura bereko osaba Martin Enbilek San Joanen
aita Pedro Exegarairekin tratuak izan zituen, eta San
Joanek Martin Enbil gaztearekin ere bai. Guztien artean izandako tratuen kontuak eginda eman zion obligazio-agiria San Joan Etxegaraik. Lekuko Domingo
Garratza, Joan Pagino eta Josepe Igartza izan ziren.

1.24. Joan Zugastiren tratu eta agiriak
- 1546-IV-18an, Zestoan, Arroako Joan Zugasti eta
Joan Errementari agertu ziren Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lehenago Joan Errementarik
Joan Zugastiri haritz handi bat (Joan Antonio Ermuaren etxe aurrean zegoena) saldu zion itsasontzi-masta
egiteko. Prezioa 3 dobloikoa (6 dukatekoa) zen, eta 2
dobloi ordurako ordainduta zeuzkan Joan Zugastik.
Dena dela, Joan Errementari kexu zen haritzak
gehiago balio zuela esanez. Joan Zugastik besterik
zioen, hark bere gain arriskuak hartu zituelako. Hala
ere, biak ados jarri ziren, eta erosleak emandako 2
dobloiez gain beste 5,5 dukat ordainduko zizkion:
dobloi bat (2 dukat) hurrengo Pazko garizumakoan,
beste dukat bat haritza Narruondora garraiatutakoan,
eta gainerakoa San Migel egunean.

Garbi dago Narruondon orduan itsas portua zegoela, masta haraino eramatekoak zirenez gero. Kontratuan
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, lekuko zestoar hauek izan ziren: Iraetako Nikolas MartiMartin Enbilek ordainagiria eman zion San Joan Etxe- nez Egiakoa jauna, Klemente Aisoro apaiza eta Domingarairi, ordura arte biek eta bien aipatutako senideek go Etxauzelin (ikus [XVI. m. (46-IV) 23] agiria).
izandako tratuengatik kontuak garbitu zituztelako. 4
dukat eta 8 errealeko obligazio-agiria, ordea, inda- 1546-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauarrean geratu zen (ikus [XVI. m. (46-IX) 15] agiria).
rekin bertako Maria Perez Urainziarkoa (Joan Urainziar
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65. irudia.
Arroaerrekako
Errementari.

zenaren alaba) eta Joan Zugasti bildu ziren. 9 dukat eta 40
Segurtasun-agiri hartan lekuko hauek izan ziren:
txanponen ordainagiria eman zion Maria Perezek Joan Zestoako Esteban Eztiola semea eta Martin Ondalde
Zugastiri, kopuru hura ordaindu ziolako. Hain zuzen diru gaztea, eta Zumaiako Joan Atristain (ikus [XVI. m.
hura Joan Urainziar aita zenaren hiletak eta elizkizunak (46-VIII) 16] agiria).
egiteko erabili zuen Maria Perez alabak.
- 1546-IX-16an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrera
Bestalde, Joan Urainziar aita zenak Joan Zugasti- hauek etorri ziren: batetik Arroako Joan Zugasti, eta, besren Artzabal baserria lehenago errentan hartu zuen, tetik, leku bereko Joan Errementari eta seme Anton Erreeta hil zenez gero, errentamendua bertan behera gera- mentari. Aita-semeek Joan Zugastiri behia, zekor urrixa
tu zen. Joan Zugastik Maria Perez alabarekin elkarre- eta bi txahal urrixa saldu zizkioten 11 dukatean. Honek
kin izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta elkarri haiei prezio osoa hantxe bertan ordaindu zien. Aita-seordainagiria eman zioten.
meen ardura izango zen ondasun haien saneamendua.
Maria Perez Urainziarkoak, 25 urte bete gabea
Salmenta-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
zelako, zin egin zuen agiri hark zioena bete egingo Domingo Arrona, Martin Artzuriaga eta Martin Enbil
zuela. Arroako honako hauek izan ziren lekuko: Joan (ikus [XVI. m. (46-IX) 21] agiria).
Sorazu bikarioa, Domingo Areitzaga eta Joan Arantza
(ikus [XVI. m. (46-VII) 19] agiria).
- 1546-IX-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Zugastik obligazio-agiria eman
- 1546-VIII-24an, Oikian, Esteban Eztiola eskri- zion Zumaiako Domingo Erretolari. Domingok Joabauaren aurrean, Elkanoko Martin Agote zapataria eta ni hezitako idi parea saldu zion, eta prezioaren zati
Arroako Joan Zugasti aurkeztu ziren. Martinek Joani bat (5 dukatekoa) Joanek Domingori hurrengo urteko
Errezusta izeneko lekuan, 22 karga ikatz egiteko ba- ekainean San Joan egunean ordainduko zion.
soa saldu zion. Horregatik, agiri haren bidez bermeak
eman zizkion, salmenta haren aurka beste inor hasten
Lekuko Kristobal Indo, Fernando Sorazabal eta
bazen kalteak ordaintzeko eta auziaren ardura bere Fernando Arantza izan ziren (ikus [XVI. m. (46-IX)
gain hartzeko.
41] agiria).
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1.25. Ana Lasaoren eta Fernando
Sorazabalen agiriak
-1546-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Errezilen bizi zen Maria Beltran Iraetak ordainagiria eman zion Ana Lasao amari. Maria
Beltranen ahizpa Grazia Iraeta Joan Ibañez Zubiaurrekoarekin ezkondu zenean, Ana Lasaok dirua, bi
ohe eta zenbait gauza agindu zizkion Maria Beltrani,
eta ondasun haiek eman egin zizkion amak.

- 1546-VII-12an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako Fernando Olazabal, eta, bestetik, Zestoako Martin
Ondalde aita eta Zumaiako Pedro Etxabe-Epelola.
Aizarnazabalgo Joan Esnal gazteak 7 dukat eta 20
txanponeko zorra egin zion Fernandori, eta honek ondasunak exekutatu egin zizkion. Egun hartan, ordea,
Martinek eta Pedrok zor hura eta 772 maraiko auzi-gastuak ordaindu egin zizkioten Fernandori. Honek
ordainagiria eta ahalordea eman zizkien, zorra Joan
Esnali kobra ziezaioten.

Maria Beltranek konpromisoa hartu zuen Ausoroetxean zegokion senipartea aurrerantzean ez eskatzeko. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Klemente
Lekuko Joan Artiga, Martin Indo, Martin Artiga
Baltzola, Esteban Eztiola semea eta Joan Ganbara eta Frantzisko Artiga izan ziren.
(ikus [XVI. m. (46-III) 8] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
- 1546-XI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Martin Ondaldek eta Pedro Etxabe-Epelolak Fernanbauaren aurrean Ana Lasao eta Pedro Agirre zestoa- do Sorazabali obligazio-agiria eman zioten, 12 egun
rrak bildu ziren. Elkarren artean ordura arte izandako barru 7 dukat eta 20 txanpon ordaintzeko konpromitratuen kontuak egin zituzten. Pedrok egun hartara soa hartuz (ikus [XVI. m. (46-VII) 8] agiria).
arte egindako zor guztiak ordaindu zizkion, eta Anak
ordainagiria eman zion.
- 1546-VIII-1ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Fernando Sorazabal aurkeztu
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Edarritzaga al- zen. Erroman zebilen Kortazar batxilerrak, bere
katea, Agineta baserriko Domingo Etxabe maizterra amak, Madalena Etxeberriak eta Grazia Kortazar
eta Pedro Arzallus (ikus [XVI. m. (46-XI) 3] agiria). arrebak ordura arte egin zizkioten zor guztiak or-

66. irudia. Oikiako
Epelolagoikoa.
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daindu egin zizkioten. Ondorioz, Fernandok ordaiZestoar hauek izan ziren lekuko: Pedro Altzolanagiria eman zien.
rats, Klemente Baltzola eta Martin Indo (ikus [XVI.
m. (46-VII) 12] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola semea, eta Arroako Joan Sorazu bikarioa eta Anton
- 1546-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriOlea (ikus [XVI. m. (46-VIII) 3] agiria).
bauaren aurrean Zumaiako Domenja Arlaureta agertu
zen. Arlaureta etxeko seniparteagatik auzia zuen Maria Arlaureta, Marina Arlaureta eta bien kudeatzaile
1.26. Joan Ondalderen eta Martin
Mateo Enbilekin.
Ondalderen agiriak
- 1546-VI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Ondalde azaldu zen. Zestoako Maria
Otxoa Akertzakoarekin auzia zuen Zestoako alkatearen aurrean, eta ahalordea eman zien honako hauei:
Martin Ondalde anaiari, Martin Otxoa Ermukoari eta
Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Beltran
Arizmendi eta beste bi prokuradoreri. Auzian Joan
Ondalde ordezkatuko zuten.

Domenjak ahalordea eman zien Zestoako Joan
Ondalderi, Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta hango beste lau prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari hango eta beste lau prokuradoreri. Hauek ordezkatuko
zuten Domenja bere auzietan.

Bestalde, Joan Ondaldek ahalmena zuen auzia arbitro epaileen esku uzteko. Lekuko zestoar hauek izan
Lekuko Joan Ganbara, Esteban Eztiola semea eta ziren: Joanes Ibañeta, Migel Artazubiaga eta Martin
Domingo Garratza? izan ziren (ikus [XVI. m. (46-VI) Artzuriaga (ikus [XVI. m. (46-VII) 21] agiria).
1] agiria).
- 1546-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- 1546-VII-17an, Zestoako errebalean, Esteban rrean Arroan bizi zen Fernando Sorazabal agertu zen.
Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Joan Aranburu Otxoa Epelolak 7 dukat eta 20 txanponeko zorra egin
azaldu zen, bere seme Joan Aranburu adingabearen zion Fernandori, eta honen aita, Aizarnazabalgo Joan
tutore gisa. Auzia zuen Martin Zulaika eta emazte ze- Esnal, fidatzaile zen. Hain zuzen Joan Esnalen ondanen oinordekoekin, eta ahalordea eman zien Zestoako sunen saneamenduaren ardura Martin Ondaldek, Joan
Martin Ondalde gazteari eta Martin Otxoa Ermukoari, Ondaldek (Martinen semeak) eta Aizarnazabalgo PeZestoako alkatearen aurrean eta beste edozein epaile- dro Etxabek zuten. Joan Esnali ondasunak exekutatu
egin zizkioten, eta gero zorra Fernando Sorazabali airen aurrean ordezka zitzaten.
patutako hiru arduradunek ordaindu zioten.
Lekuko Domingo Zuube, Esteban Edarritzaga eta
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Arroako
Domingo Etxauzelin izan ziren (ikus [XVI. m. (46Joan Sorazu bikarioa, Aizarnazabalgo Domingo AmiVII) 11] agiria).
libia eta Pedro Zubiaurre (ikus [XVI. m. (46-IX) 34]
1546. urteko uztailean, ustez hilaren 19an, Ai- agiria).
zarnan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Mar- 1546-IX-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritin Ondalde aitak eta izen-deitura bereko semeak
ordainagiria eman zioten Azkoitiko Maria Martin bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik ZumaiaErratzuni. Maria Martinek mandar baten prezioa ko Joan Fernandez Dorrekoa, eta, bestetik, Zestoako
eta dirua zor zien aita-semeei, eta, egun hartan, au- Joan Ondalde. Zumaiarra Errenteriako Martin Errenrreko martxoaren hasiera arteko epeari zegokiona teriaren ordezkari zen. Esteban Akertza merkatariaren
izenean Joan Ondaldek Martinentzat Joan Fernandezi
ordaindu zien.
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67. irudia.
Motrollamendiko Indo
baserria

guztira 1.014 besoko luzera zuten oholak eman zizkion, itsasontzi-saihetsak egiteko. Ondorioz Joan Fernandezek Joan Ondalderi ordainagiria eman zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Martin Ondalde eta Fernando Zubeltzu (ikus
[XVI. m. (46-IX) 39] agiria).

1.27. Joan Martinez Lilikoaren eta Maria
Liliren agiriak

zion Joan Martinez Lilikoa apaizaren Maria Lili alaba naturalari. Joan Otaegik Joan Martinezi lehenago
zorra egin zion, eta egun hartan alaba oinordekoari
azken zatia (zilarrezko 8 errealekoa) hurrengo San
Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zuube eta
Joan Olaso harginak, eta Joan Ezenarro (ikus [XVI.
m. (46-IV) 25] agiria).
- 1546-V-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Lili eta Aiako Domingo Ostolatza semea aurkeztu ziren. Maria, hain zuzen, Joan
Martinez Lilikoa apaiz zenaren alaba eta oinordeko
unibertsala zen.

- 1546-XII-29an, Zestoan, Joan Martinez Lilikoa apaiza gaixo zegoen ohean. Haren aurrean, Esteban Eztiola
eskribaua bertan zelarik, Domingo Lizasoeta (Indoko
maizterra) agertu zen. Joan Martinezek eta Domingok
egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten,
Domingo Ostolatza aitak (izen-deitura bereko seeta Domingori 6 errealeko zorra geratu zitzaion. Gainemea fidatzaile izanik) 19 dukateko zorra egin zion
rakoaren ordainagiria eman zion Joan Martinezek.
Joan Martinez apaizari, eta korrejidorearen aginduz
Lekuko Fernando Olazabal medikua, Antonio Liza- Domingo seme eta fidatzaileari ondasunak exekutatu
rrarats bikarioa eta Domingo Arrona izan ziren (ikus egin zizkioten. Joan Martinezek, bizi zela, 18 dukat
[XVI. m. (46-XII) 15] agiria). Agiri honek 1546. urte- eta auzi-gastuak kobratu zituen, eta Maria alabari Dokoa dela dioen arren, aurreko urtekoa delakoan gaude, mingo semeak azken dukata ordaindu zion.
hain zuzen Joan Martinez 1546ko martxoan hil zelako.
Ondorioz, Mariak ordainagiria eta ahalordea eman
- 1546-IV-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zizkion Domingo semeari, zorra aitari kobra ziezaion.
bauaren bidez Joan Otaegik obligazio-agiria eman Mariak ez zuen bere gain ondasunen saneamendurik
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hartu, eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari edo Joan Martinez Lilikoa zenari emandako beste edozein obligazio-agirik indarrean jarraituko zuen.

txeko baratzea eta Marina Artiga, Esteban Akertza eta
Kristobal Artzubiagaren sagastiak. Kristobalen Etxeandiko galeriaren azpian zegoen mintegia.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez IdiaMigelek konpromisoa hartu zuen mintegia handik
kaitz-Lilikoa, Martin Diaz (Joan Perezen semea) eta kendu eta lurra Maria Perezi emateko. Agirian lekuEsteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-V) 34] agi- ko hauek izan ziren: Domingo Lariz bizkaitarra (Joan
ria).
Perez Idiakaizkoaren morroia), eta Zestoako Joan
Ibañez Zubiaurrekoa eta Grazian Etorraetxea (ikus
[XVI. m. (46-III) 11] agiria).
1.28. Migel Artazubiagaren eta Joan Otxoa

Artazubiagakoaren agiriak

-1546-II-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Migel Artazubiaga eta Zumaian bizi zen Martitza Ipintza (Martin Ipintza zenaren alaba) elkartu ziren.
Martitzak Migeli maileguz 10 dukat eman zizkion, eta
zestoarrak zorra urtebete barru ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Esteban Eztiola semea, Grazian Ezenarro eta Agustin
Ernataritz (ikus [XVI. m. (46-II) 15] agiria).
- 1546-III-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Migel Artazubiaga eta Maria Perez
Lizarraraskoa (Blas Lasaoren alarguna) aurkeztu ziren.
Migelek zioenez, Maria Perezen lurretan sagarrondo-mintegia zeukan. Mugakide hauek zituen: Bañeze-

- 1546-IX-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta Blas Artazubiaga alkatearen aurrean, Migel Artazubiagaren Ana Aisoro alarguna agertu zen.
Bere Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Maria Otxoa
Artazubiagakoa seme-alaben ordezkari ere bazen.
Senarrak utzitako ondasunen inbentarioa egin zuten, Anak zin egin ondoren. Hauek ziren ondasunak:
Migel Artazubiagak bere testamentuan adierazitakoak; 2 soineko berri samarrak eta bat zaharra; oihalezko 3 kapa; 3 galtza pare; 3 jipoi (bat satin sastakatukoa eta bi justalezkoak); 2 txapel; balezta bat bere
grapekin eta matrazu batzuekin; 2 ezpata (bat puntarik
gabea); lepo-zapel beltza; lantza erdia; eta 2 mintegi
(bata Martin Perez Lizarraskoaren lurrean eta bestea
Bañezetxearen lurrean).

68. irudia. Akoako
Zuube edo Txaperi.
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Ondasun haiek Ana Aisorok inbentarioaren arabera onartu zituen. Gainera, beste ondasunen bat aurkitzen bazuten, inbentarioari erantsiko zioten.

Joan Martinez preso zegoen Aljer hirian mairuek gatibu zeukatelako, eta aipatutako hirurek Cartagena hiriko Abraiz merkatariari obligazio-agiria eman zioten.
Bertan ziotenez, 110 dukat emango zizkioten merkaLekuko Klemente Aisoro eta Domingo Aisoro izan tariari Joan Martinez askatu, Espainian lehorreratu eta
ekintza haren eskribau eta epailearen testigantza ekaziren (ikus [XVI. m. (46-IX) 28] agiria).
rri eta hilabetera.
- 1546-IX-27an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esAgirian lekuko hauek izan ziren: Debako Paulo
kribauaren aurrean Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea eta Joango Zuube zapataria elkartu Segura apaiza, eta Zestoako Joanes Ibañeta apaiza eta
ziren. Lehenago Joan Apategi zenak 5 dukat eta 2 Tomas Azkona.
errealeko zorra egin zion, eta ordaintzen ez ziolako,
erretoreak Margarita Zuube alargunari ondasunak
Ondoren, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
exekutatu egin zizkion.
Maria Perezek konpromisoa hartu zuen Nikolas Martinez eta Joan Zugasti obligazio hartatik onik ateratzeEgun hartan, ordea, Joango Zuube zapatariak ko (ikus [XVI. m. (46-I) 12] agiria).
(Margaritaren semeak) 5 dukat, 2 erreal eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkion. Beraz, erretoreak Joango- 1546-I-22an, Zestoako errebalean, Blas Artazuri ordainagiria eta ahalordea eman zizkion zorra kobra biaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: bazezan.
tetik, Azpeitiko Martin Ibarraga?, Martin Nuarbe eta
Paskual Lapatza (13 urte inguruko mutikoa), eta, besLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro tetik, Zestoako Pedro Zigorraga maisu zapataria.
Iribarrena, Joan “Gorri” Lizasoetakoa eta Sebastian
Altzolaras (ikus [XVI. m. (46-IX) 36] agiria).
Paskualek bost urte eta erdi egingo zituen aprendiz
Pedro maisuaren etxean lanbidea ikasten eta bertako
- 1546-XI-1ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- lanetan laguntzen. Bere lanak utzi eta alde egiten babauaren aurrean Martin Arano eta Joan Otxoa Arta- zuen, aipatutako hiru azpeitiarrek Pedro maisuari kalzubiagakoa (Aizarnako elizako erretorea) aurkeztu te guztiak ordainduko zizkioten. Gainera, faltaturiko
ziren. Joan Otxoak Martini dobloi bat (2 dukat) eta 4 denbora halako bi egingo zuen gero Paskualek lanean.
erreal maileguz eman zizkion, eta honek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Paskual Lapatza gazteari alkandorak Martin Nuarbek eta Martin Ibarragak? emango zizkioten. ZapaLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan tak eta gainerako arropak, berriz, Pedro Zigorragak
Otaegi, Martin Egaña eta Esteban Eztiola eskribaua emango zizkion, orduan ohi zen bezala.
(ikus [XVI. m. (46-XI) 1] agiria).
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako eta
Arroako Domingo Amilibia, Klemente Baltzola eta
1.29. Joan Martinez Usarragakoaren,
Joan Isurola (ikus [XVI. m. (46-I) 19] agiria).
Paskual Lapatzaren eta Domingo

Lizasoetaren agiria

- 1546-I-23an, Aia edo Saiazko Elkanon, Zestoa- 1546-I-10ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- ko Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkarren aurrean, Maria Perez Olidengoa (Joan Martinez tu ziren: batetik Elkanobeko Domingo Elkano, bere
Usarragakoaren emaztea), Iraetako Nikolas Martinez emazte Maria Aniza Lizasoetarekin, eta, bestetik,
Egiakoa jauna eta Arroako Joan Zugasti elkartu ziren. Zestoako Domingo Lizasoeta (Maria Anizaren aita).
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Senar-emazteek ordainagiria eman zioten Domingo
- 1546-I-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLizasoetari, honek ezkontza-kontratuan agindutako 3 bauaren aurrean Arroako Pedro Erkisketa agertu zen.
ohe, behi, ardi, ahuntz, kutxa, arropa eta abar eman Lehenago, Arroako Domingo Errementarikoak, bere
egin zizkielako.
ama Maria Enbilen eta aita Joan Errementarikoaren
laguntzaz, lepoan eta eskuineko besoan zauritu egin
Agirian lekuko Martin Ondalde, Pedro Ausoroe- zuen Pedro Erkisketa. Maingu geratu zen Pedro.
txea eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI.
m. (46-I) 20] agiria).
Korrejidorearen aginduz, Joan aita preso hartu zuten, eta Maria eta Domingo ama-semeek ihes egin zu- 1546-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ten probintziatik.
bauaren aurrean Ormaetxeko Domingo Lizasoeta eta
Domingo Lizasoeta “Suhi” azaldu ziren. Domingo
Dena den, Pedro Erkisketak barkatu egin zien DoLizasoeta “Suhi” Ormaetxekoaren tutore eta zaintzai- mingori eta senar-emazteei, eta auzi kriminala gerale izan zen, eta kontuak eginda, 20 dukat eta gainera- razi egin zuen. Adiskide izatea nahi zuen, eta elkarri
ko zor guztiak ordaindu zizkion Ormaetxekoari.
aurka ez egiteko konpromisoa hartu zuten. Bestela
isuna ordainduko zuen akordioa hausten zuenak.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Urbano Txiriboga, Martin Lili (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren seAgirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Dominmea) eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. m. (46-XI) 12] go Etxenagusia eta Martin Kortazar, eta Zestoako Esagiria).
teban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-I) 26] agiria).

1.30. Joan Errementariren, Ana Akoaren eta
Joan Martinez Akoakoaren agiriak

- 1546-I-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana Akoa agertu zen, Aizarnako elizako
serora. Auzi kriminala zuen Grazia Zabalarekin eta
- 1546-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Maria Urbietarekin, eta ahalordea eman zien anaia
aurrean Arroako Joan Errementarikoa eta emazte Ma- Joan Martinez Akoakoari eta Gipuzkoako korrejiria Enbil eta Pedro Erkisketa aurkeztu ziren. Domingo menduko Andres Martinez Aroztegikoa, Joan HereErrementarikoak (Joan eta Mariaren semeak) zauritu dia, Beltran Arizmendi eta Jeronimo Atxaga prokuraegin zuen Pedro Erkisketa, eta auzia izan zuten. Pe- doreei, auzian edo auzietan ordezka zezaten.
droren zauriak sendatzeagatik, botikengatik eta beste
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiozenbait gastugatik, senar-emazteek obligazio-agiria
eman zioten Pedro Erkisketari. 17 dukat bi epetan la semea, Joan Olazabal eta Agustin Ernataritz (ikus
emango zizkioten: erdia hurrengo Eguberrietan eta [XVI. m. (46-I) 24] agiria).
beste erdia urtebete geroago.
- 1546-VI-4an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriBerme gisa senar-emazteek hipotekatu egin zituz- bauaren bidez Nikolas Lizasoetak obligazio-agiria
ten bahituta zeuden behi eta txerriak, Joan Errementa- eman zion Joan Martinez Akoakoa gazteari. Nikolasek
rikoak bahituta zeuzkan ondasun higigarriak eta San Joan Martinezi hezitako idi parea erosi zion, eta haien
Lorenteko serorek bahituta zeuzkatenak. Maria Enbi- balioa (13 dukatekoa) hurrengo Eguberrietan ordainlek, emakume ezkondua zelako, zin egin zuen obliga- duko zion.
zio-agiriak zioena bete egingo zuela.
Zestoar hauek izan ziren lekuko: Domingo GarraLekukoetako bi Grazian Arzallus eta Domingo Arro- tza, Joan Ezenarro (Sustraiagako maizterra) eta Sina zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (46-I) 22] agiria). mon Legarda (ikus [XVI. m. (46-VI) 5] agiria).
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Amilibia etxean maizter zegoen Martin Araitzi. Martinek hartuta zeuzkan etxe eta lurrengatik ordura arteko
errenta osoa ordaindu zion Maria nagusiari, eta 1547.
urteko ekaineko San Joan egunera artekoa ere bai.
Lekuko Martin Ondalde gaztea, Domingo Ausoro
eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m.
(46-I) 25] agiria).
- 1546-II-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako Pedro Usarraga eta Zestoako
Martin Otxoa Ermukoa elkartu ziren. Martinek Pedrori lehenago Sebastian Arriola eskribauaren aurrean
zorra egin zion, baina gero zor hura eta gainerakoak
Martin Otxoak ordaindu egin zizkion.
Pedrok emandako ordainagirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Domingo Garratza, Pedro Zubiaurre eta Joan
Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m. (46-II) 5] agiria).
- 1546-X-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Kristobal Goienetxea eta
Zestoako Martin Otxoa Ermukoa bildu ziren. Kristobalek Martin Otxoari zaldi gaztainkara saldu zion 9
dukat eta 6,5 errealean, eta Martin Otxoak bi epetan
ordainduko zion zorra: 5 dukat eta 3 erreal hurrengo San Andres egunean eta gainerakoa 1547. urteko
ekaineko San Joan egunean.

69. irudia. Aizarnako elizaren ataria.

- 1546-X-18an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joan Martinez Akoakoa
gaztea eta Azpeitiko Etxanizko Migel Berrasoeta bildu
ziren. Joan Altzatek 3,5 dukateko zorra egin zion Joan
Martinezi, eta Migel Berrasoetak bere gain hartu zuen
Zor osoa ordaindu arte zaldia hipotekaturik geratu
zorra. Obligazio-agiria eman zien Joan Martinez Akoakoari eta honen Domingo Baltzola suhi arroarrari, hi- zen Kristobalen alde. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
labeteko epean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Perez Altzolaraskoa, Grazian Arzallus eta Esteban
Eztiola gaztea (ikus [XVI. m. (46-X) 12] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Fernando Zubeltzu, Frantzisko Artiga eta Esteban Eztiola 1.32. Joan Migelez Olidengoaren, Esteban
(ikus [XVI. m. (46-X) 8] agiria).
Oliden-Arberen eta Baltasar Orioren agiriak

1.31. Maria Arbestainen, Domingo Otxoa
Ermukoaren eta Martin Otxoa Ermukoaren
agiriak

- 1546-I-1ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, Arroako Joan Migelez Olidengoak ordainagiria eman zion Aizarnazabalgo Joan Etxezarretari. Joan
Migelez Maria Loietaren senarra zen, eta Kristobal
- 1546-I-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Etxezarreta zuen aitaginarreba. Joan Etxezarretak Krisren bidez Maria Arbestainek (Joan Martinez Amilibi- tobali agindutako dotearen zati bat (20 kintal burdina
koaren alargunak) ordainagiria eman zion Zarauzko pletinakoa) Kristobal bera bizi zela ordaindu zion.
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70. irudia. Arroako
Agotetxiki.

Agirian lekukoetako bi Zestoako Fernando Ola- ren txondor ondoan. Ikatza egin ahala abisua emango
zabal medikua eta Grazian Leizaola izan ziren (ikus zioten Esteban Olideni, eraman zezan; izan ere, suagatik, uragatik, lapurretagatik edo beste arriskuren
[XVI. m. (46-I) 2] agiria).
bategatik kalterik eragiten bazen, arduradun Esteban
- 1546-II-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- izango zen.
ren aurrean Zumarragako Joan Lexaratzu eta ZumaiaIkatza egiteko behar zen iduria Estebanek emango
ko Baltasar Orio elkartu ziren. Joanek Baltasarri obligazio-agiria eman zion, hurrengo martxoaren amaiera- zien bi ikazkinei, txondor eta kamaina ondoan. Esterako, ferratzeko 120.000 iltze Zestoan hornitzeko kon- ban Olidenek 3,5 txanpon ordainduko zizkien karga
promisoa hartuz. Iltzeen erdiak “kolpe” batekoak izan- ikatz bakoitzeko. Egun hartan 6 dukat (errealetan)
go ziren, eta beste erdiak “bi kolpekoak”. 1.000 iltzek aurreratu zizkien, eta gainerakoa hurrengo uztaileko
Santiago egunean ordainduko zien.
harategiko 9 libra pisatuko zuten (1 libra = 6 ontza).
Obligazio-agirian lekuko, besteak beste, hauek
izan ziren: Pedro Zubiaurre eta Pedro Baltzola (ikus
[XVI. m. (46-II) 4] agiria).

Basoa garbi utziko zuten ikazkinek. Ikatza esandako epe eta baldintzatan ez egiteagatik sortutako kalteak ikazkinek ordaindu beharko zituzten.

- 1546-VI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Arroako Joan Larretxebekoa eta Joan Agote ikazkinak, eta,
bestetik, Arbeko Esteban Oliden. Esteban Olidenek
Izarrizko Eporkaranen? basoak erosi zituen, eta bi
ikazkinek han 100 karga ikatz egingo zizkioten. Zaku
ikatzak Arroako neurrikoak izango ziren.

Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Larretxegoikoa, Fernando Olazabal medikuaren Gallari baserriko Domingo Olazabal maizterra eta Joan Ibañez
Zubiaurrekoa.

Jarraian beste kontratu bat egin zuen Arroako Arbeko Esteban Olidenek Joan Larretxegoikoa ikazkinarekin. Honek Eporkaranen? 50 karga ikatz egingo
100 karga ikatzak hurrengo iraileko San Migel zizkion Estebani. Estebanek 2 dukat aurreratu zizkion
egunerako eginda egongo ziren, eta prest egongo zi- ikazkinari, eta gainerako baldintzak aurreko kontratuan
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ezarritako berak ziren. Lekuko Joan Agote, Domingo Indo eta Grazian Erretzabal izan ziren. Bitartean Zestoako Kontzejua bildu zen. Bertan zestoar hauek ziren:
Aranguren eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa izan ziren.
aipaturiko eskribaua eta alkatea, Pedro Altzolarats fielOndoren hirugarren kontratua egin zuen Arbe- -errejidorea, Fernando Olazabal (mediku eta probesko Esteban Olidenek Gallariko Domingo Arangu- tua), Domingo Aldalur eta Joan Arbestain zinegotziak,
ren maizter eta ikazkinarekin. Honek 80 karga ikatz eta beste zenbait. Ontzat eman zuten Fernando Asensio
egingo zizkion Eporkaranen? aurreko bi kontratueta- Loiolakoaren eskea. Lekuko Fernando Arbelaitz, Joan
ko baldintza berak betez. 2,5 dukat aurreratu zizkion Elgoibar eta Joan Perez Altzolaraskoa izan ziren.
egun hartan Estebanek Domingori egingo zuen lanaJarraian Fernando Asensiok lekuko zestoar hauek
ren kontura.
aurkeztu zituen: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurre- jauna), Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna),
koa, Joan Agote, Esteban Eztiola semea eta Joan La- San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (Altzolarats jauregiko jauna), Domingo Arrona, Esteban
rretxegoikoa (ikus [XVI. m. (46-VI) 20] agiria).
Akertza, Joan Perez Altzolaraskoa, Arrona lizentziatua eta Martin Lili. Denek ere zin egin zuten egia ai1.33. Fernan Asensio Loiolakoaren
tortuko zutela. Fernando Arbelaitz, Joan Elgoibar eta
kaparetasun-agiria
Joan Akoa izan ziren zinean lekuko.
- 1546-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJoan Perez Idiakaitz-Lilikoak zioenez, Beltran
ren eta Esteban Edarritzaga alkatearen aurrean Fernando Asensio Loiolakoa (Madalena Carpinteroren Ibañez Oñatz-Loiolakoa (Azpeitiko Oñatz eta Loiola
senarra) aurkeztu zen. Fernandok zioenez, Joan Nuñez etxeetako jauna) ezaguna zuen. Domenja Artazubiaga
Asensio Loiolakoaren semea zen, eta aitaren familia- Zestoako andre ezkongabea zen, bertako familiakoa,
ko kaparetasunaz, Zestoako alkateak bere aginpidea eta Beltran Ibañezekin Joan Nuñez Asensio Loiolakoa
(Fernandoren aita) seme naturala izan zuen. Domenerabiliz, eskribauak sinatutako agiria nahi zuen.
jak Joan Nuñezi seme deitzen zion, eta Joan Nuñezek
Fernando Errioxako Navarreteko auzotarra zen, ama. Beltranek bere semetzat onartu eta elikatu egin
eta Fuenmayor herrian bizi zen, bi herriak ere Kalago- zuen, eta Joan Nuñezek aita deitzen zion.
rriko elizbarrutiko hiribilduak izanik. Joan Nuñez aita
Joan Nuñez gaztea zela, Gaztelara joan omen zen
ere bi herri horietan bizi izan zen, baina gipuzkoarra
zen, Azpeitiko Beltran Ibañez Oñatz-Loiolakoa jau- bizitzera, Errioxako Navarrete eta Fuenmayor hiribilnaren eta Zestoako Domenja Artzubiaga andre ezkon- duetara. Han ezkondu zen eta seme-alabak izan omen
zituen. Haietako bat Fernando Asensio Loiolakoa zen.
gabearen semea.
Joan Nuñez Errioxatik aldian behin etortzen omen zen
Joan Nuñez aita, Gaztelako foruaren arabera, ka- Gipuzkoara senideak ikustera. Beltran Ibañezen etxeparea zen, 500 soldata sortzekoa. Ondorioz, Fernan- koak Gipuzkoan Ahaide Nagusietakoak eta kapare ando Asensio Loiolakoak Zestoako alkateari eskea egin tzinakoenetakoak omen ziren. Domenja Artzubiagaren
zion, Kontzejua bildu eta aurkeztuko zituen lekukoei familia ere kaparea zen, eta gainerako kapareei bezalaaita Joan Nuñezen seme-alabatasunaz testigantzak xe ondrak eta ohore-agerpenak egiten zitzaizkien. Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoak 78 urte baino gehiago zituen.
har zitzaten.
Nikolas Martinez Egiakoak (62 urte baino gehiaEsteban Edarritzaga alkateak Fernando Asentziori
lekukoak aurkez zitzala agindu zion. Fernandok egin- go zituenak) berdin-berdin erantzun zuen. Gauza bera
dako eskean lekuko Pedro Eskoriatza-Agirre, Kristobal egin zuen 78 urte baino gehiago zituen San Joan Pe- 114 -
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71. irudia. Azpeitiko
Loiola.

rez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak. Esteban Akertza Anton Ermua. Senar-emazteek Joan Antoni 5,75 dulekukoak 66? urte baino gehiago zituenak ere berdin kat balio zuten behia eta txahal urrixa eman zizkioten,
erantzun zuen. Errioxako Logroñora joaten zenean, 8 urtean erdi bana ongi zaindu eta haz zitzan.
Esteban Akertzak Joan Nuñez bere etxean ikusten
omen zuen.
Joan Antonek 5,75 dukaten erdia ganadu haien
ugalketa eta etekinetatik edo dirutan ordainduko
Domingo Arrona lekukoak (76 urte baino gehia- zien, 8. urtearen amaieran edo lehenago. Joan Antogokoak) aurreko lekukoek bezalaxe erantzun zuen, nek behar bezala zainduko zituen behia eta txahala,
eta gauza bera egin zuten 75 urte baino gehiagoko eta arriskua, irabaziak edo galerak erdi bana izango
Joan Perez Altzolaraskoak, Arrona lizentziatuak (50 ziren.
urte baino gehiagokoak) eta 60 urte baino gehiagoko
Martin Lilik.
Lekukoetako bi Joan Urbieta eta Joan Zubeltzu
izan ziren.
Esteban Edarritzaga alkateak, bere aginpidea erabiliz, agindua eman zion Esteban Eztiola eskribauari
Jarraian, Joan Agotek ahalordea eman zion emazte
testigantza guztiak agirian sinatuta, legezko indarra Marta Ermuari. Arroako Joan Igartzari 40 dukat koizan zezaten, Fernando Asensio Loiolakoari eman bratuko zizkion, epeka edo beste eraren batera; izan
ziezazkion. Lekuko Pedro Eskoriatza-Agirre, Joan ere, diru hura lehenago egindako zor handiagoaren
Elgoibar eta Fernando Arbelaitz zestoarrak izan ziren azken zati gisa zor zion Joan Igartzak Joan Agoteri
(ikus [XVI. m. (46-II) 8] agiria).
(ikus [XVI. m. (46-II) 17] agiria).

1.34. Joan Agoteren, Ana Kortazarren eta
Martin Kortazarren agiriak

- 1546-III-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Gregorio Ariztondok obligazio-agiria eman zion Ana Kortazarri (Julian Otalo- 1546-II-28an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola es- raren emazteari). Anak Gregoriori 2 dukat maileguz
kribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan eman zizkion, eta honek zorra hurrengo ekaineko San
Agote eta Marta Ermua emaztea, eta, bestetik, Joan Joan egunean ordainduko zion.
- 115 -

XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546)

Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren: lekoak zor zituen, 28 erreal Domingo Amilibiak (San
Martin Diaz Lilikoa, Domingo Aisoro eta Esteban Ez- Joanen anaiak), eta 13 erreal San Joan Amilibiaren
tiola semea (ikus [XVI. m. (46-III) 12] agiria).
San Joan izeneko anaiak (1 dukat = 11 erreal izanik).
Zor horien guztien erantzule San Joan Amilibia hargi- 1546-V-1ean, Iraetako Olatxoan, Esteban Eztiola na egin zen, lekuko hauek izanik: Antonio Lizarrarats
eskribauaren aurrean Arroako Joan Urain eta Martin bikarioa, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Klemente
Kortazar aurkeztu ziren. Joan Uraini bere aitaginarre- Baltzola.
ba Joan Ermuak (Arroakolako olagizonak) 7 dukateko zorra eta 306 maraiko gastuak egin zizkion. Zor eta
Jarraian Domingo Garratzak 56 errealen ordainagastu haiek, ordea, egun hartan Martin Kortazarrek giria eman zion San Joan Amilibia harginari; izan ere,
ordaindu zizkion. Ondorioz, Joan Urainek ahalordea San Joanek zor hura eta egun hartara arte izandako
eman zion Martini, honek zor osoa Joan Ermuari ko- gainerako tratuen zorrak ordaindu zizkion. 6 dukat eta
bra ziezaion.
8 errealeko obligazio-agiria baino ez zen indarrean
geratu (ikus [XVI. m. (46-III) 18] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan
Sorazu bikarioa eta Bizente Sorazu, eta Zestoako Es- 1546-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-V) 3] agiria). bauaren aurrean Zumaiako Martin Etxezarreta eta
Zestoako Domingo Garratza jostuna agertu ziren.
1.35. Pedro Agirreren, Domingo Garratzaren Martinek Domingori oihal eta arropa batzuengatik
zorra egin zion, eta zorraren zati bat (25 errealekoa)
eta Maria Ipintzaren agiriak
hurrengo Eguberrietan ordaintzeko obligazio-agiria
- 1546-III-12an, Zestoako Aizubiko errotetan, Esteban eman zion.
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: bateLekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiatik, Mutrikuko Pedro Agirre merkataria, eta, bestetik,
Donostiako biztanle ziren Rojel Estibao? eta emazte koa, Pedro Altzolarats eta Zumaiako Tristan EtxebeAna Ezuri. Pedrok senar-emazteei 20 dukat (11 ko- rria (ikus [XVI. m. (46-IX) 32] agiria).
roa eta gainerakoa errealetan emanda) maileguz eman
- 1546-III-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizizkien, eta hauek zorra hurrengo Santiago egunean
ordainduko zioten merkatariari. Ana Ezurik zin egin bauaren aurrean Isabel Iraeta eta Maria Ipintza azaldu
zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela. Se- ziren. Mariak Isabeli 10 dukat eta 4,5 erreal maileguz
nar-emazteek hipotekatu egin zuten Anari bere Ezuri eman zizkion. Ordaintzeko, Isabelek Mariari errentan 6 urterako Zestoako hiribilduan elizaren aurrean
etxean zegokion senipartea zorra ordaindu arte.
zuen etxea eman zion. Urteko dukata ordainduko zion
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Zuu- errenta gisa, hau da, guztira 6 dukat.
be, Joan Ganbara eta Klemente Aisoro (ikus [XVI. m.
6 dukat haiek deskontaturik, Isabelek Mariari bes(46-III) 6] agiria).
te 4 dukat eta 4,5 erreal zor zizkion, eta kopuru hura
- 1546-III-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- errenta aldiaren amaieran ordaintzeko obligazio-agibauaren aurrean Domingo Garratza jostuna eta San ria eman zion Isabelek Mariari.
Joan Amilibia hargina (Zestoako Amilibia etxearen
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martin
jabea) bildu ziren. San Joanek Domingori obligazio-agiria eman zion, hurrengo Pazko maiatzekoan 6 Otxoa Ermukoa, Urbano Txiriboga, Joan Olaso hargidukat eta 8 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. na eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-III)
Kopuru haren zati bat (3 dukatekoa) Joan Perez Porta- 19] agiria).
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72. irudia. Donostiako
Igeldo.

- 1546-XII-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Ipintza (Joanes Ipintza apaiz
zenaren oinordekoa) azaldu zen. Joan Igartza maisuak
4 dukateko zorra utzi zion Joanes apaizari. Bestalde,
Joanesek Maria Martinez Iribarrengoari dukat bat eta
Domenja Igartzari (Joan maisuaren alabari) 2 dukat
zorretan utzi zizkien.

rioa, Frantzisko Artiga eta Esteban Eztiola semea
(ikus [XVI. m. (46-III) 24] agiria).

- 1546-IV-12an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Pedro Elorriaga aurkeztu zen. Arreba Domenja Elorriagarekin eta Migel koinatuarekin
auzia izango zuen Elorriagako etxean zegokion seniparteaz. Ondorioz, ahalordea eman zien Gipuzkoako
Ondorioz, Maria Ipintzak eskubideak eta ahalordea korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari, Joan
eman zizkien Maria Martinez Iribarrengoari eta Domenja Herediari, Jeronimo Atxagari eta beste bi prokuradoIgartzari beren zorrak Joan Igartzari kobra ziezazkioten. reri, ordezka zezaten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Olaberrikoa, Domingo Aisoro, Pedro Ausoroetxea eta Esteban
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-XII) 8] agiria).
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Domingo Idiakaitz eta
Grazian Arano (ikus [XVI. m.(46-IV) 10] agiria).

1.36. Lope Zelaiaren, Pedro Elorriagaren eta
Marina Artigaren agiriak

- 1546-IV-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Grazia
- 1546-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Arratia (Joango Amilibiaren alarguna), eta, bestetik,
ren bidez Lope Zelaiak ahalordea eman zien emazte Marina Artiga (Joan Arretxeren emaztea).
Maria Perez Zuubekoari eta Fernando Olazabal meLehenago Graziak eta senar zenak Baio aldean 70
dikuari. Hauek Loperi eta emazteari egindako zorrak
kobratzen saiatuko ziren, eta zordunak auzitara era- sagarrondoko azalerako lursaila saldu zioten Marina
Artigari, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Debamateko ahalmena ere bazuten.
ko Joan Etxezabal zen Grazia Arratiaren fidatzailea.
Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Geroago Graziak eta senarrak lehengoaren ondoan
Klemente Aisoro apaiza, Antonio Lizarrarats bika- beste lursail bat saldu zioten Marinari. 121 sagarron- 117 -
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doko azalera zuen, eta San Joan Amilibia zen Grazia- Artzuriaga azaldu zen. Herritik kanpo zebilen Joan
Artzuriaga semearentzat obligazio-agiria egin zuen.
ren fidatzailea.
Hain zuzen urrezko 130 dukat eta 60 koroa urtebeteOndoren, Graziak eta senarrak Marinaren ama ko epean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen aitak.
Maria Perez Mantelolakoari Baion 66 sagarrondoko
Egun hartan Martin Artzuriagak 60 koroak jaso
azalerako lursaila saldu zioten, Joan Martinez Amilizituen Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioaren esbikoa eskribauaren aurrean.
kutik, Joan semearen izenean. 130 dukatak, berriz,
Urte erdi bat lehenago (1545. urtearen amaiera al- Sevillan bizi zen Domingo Lizarraratsek eman zizdera) Joango Amilibia hil egin zen. Orduan Marina kion Martini Joan semearen izenean. Artzuriaga etxea
Artigak eta Maria Perez amak 12 dukat eman zizkio- konpontzeko eta beste zenbait zor ordaintzeko zituen
ten Graziari elizkizunak ordaintzeko eta seme-alabak Martinek diru haiek.
elikatzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza,
Grazia Artigak onetsi eta berretsi egin zituen hiru Martin Ondalde gaztea eta Pedro Baltzola.
lursailen salmentak eta 12 dukat jaso izana. LursaiOndoren, Martin Artzuriagak Zestoako Antonio
len saneamenduaz arduratuko zen Grazia, eta zin egin
Lizarrarats bikarioari eman zion obligazio-agiria, huzuen agiri haren aurka ez zuela ezer argudiatuko.
rrengo ekaineko San Joan egunerako 30 dukat ordainLekuko honako hauek izan ziren: Zarauzko Fran- tzeko konpromisoaz. Martinek Joan Fernandez Arreitzisko Urain, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola se- tzakoa hauspogileari 24,5 dukateko zorra egin zion,
eta hura bikarioak ordaindu zuen. Gainera Antoniok
mea (ikus [XVI. m. (46-IV) 12] agiria).
maileguz 5,5, dukat eman zizkion Martini.

1.37. Martin Artzuriagaren agiriak

Egun eta leku berean, Joan Fernandez Arreitzakoa
- 1546-IV-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- hauspogileak 30 dukaten ordainagiria eman zion Anbauaren aurrean Zestoako eta Debako auzotar Martin tonio Lizarraratsi.

73. irudia. Artigatxiki
(desagertua).
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Martin Artzuriagak Joan Fernandezi bi zor egin
zizkion: 60 dukatekoa bata eta 14 dukatekoa bestea.
Zorra ordaintzen ez ziolako, Martini ondasunak exekutatu egin zizkioten korrejidorearen aginduz. Gainera, 3,5 dukateko auzi-gastuak egin ziren.
74 dukateko zorra eta 3,5 dukateko auzi-gastuak
ordaindu egin zizkioten Joan Fernandezi: 30 dukat
Antonio Lizarrarats bikarioak, eta 47,5 dukat Martin
Artzuriagak koroatan eta dobloitan. Ondorioz, hauspogileak bikarioari 30 dukaten ordainagiria eta ahalordea eman zizkion, zorra Martini kobra ziezaion.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta, Joan
Igartza eta Martin Ondalde gaztea (ikus [XVI. m. (46IV) 21] agiria).
- 1546-VIII-28an, Zestoan, Itziarko Artzuriaga
etxean, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Artzuriaga (Zestoako probestuorde izana) eta bigarren emazte Katalina Artiga agertu ziren.
Senar-emazteak Zestoako eta Debako auzotar ziren.
Martinek eta Katalinak ahalordea eman zieten Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats bankari zestoarrari eta Zestoako anaia Antonio Lizarrarats bikarioari. Bi anaiek ahalmena zuten Martin Artzuriagaren eta
lehen emazte Domenja Ipintzaren seme Joan Artzuriagari Itziarren eta Zestoan zeuzkaten hainbat ondasun dohaintzan emateko, zeuden zorrak ordaintzeko
ardura ere bere gain hartzen bazuen.
Debako partean zeuden delako ondasunak hauek
ziren: Itziarko Artzuriaga etxea bere lur, baso eta
zuhaitzekin (eta bertako tresneria guztiarekin); etxe
aurreko baratzea; Itziarko elizako bide ondoko lursaila; Artzuriaga ondoko sagastia; Artzuriaga gaineko
soroa eta zuhaitzak; Ibia etxe ondoko lursaila; Etxaiztaran izeneko soroa; Aldapako soroa; Aldapako sagastia; Larrekiko gaztainadia eta hariztia; Iribeko Ansoe
soroa; Artatzako gaztainadia; Gaztainadia; Gaztainazarragako soroak, sagastia eta gaztainadia; Gaintzako
etxe azpiko hariztia (Martin Artzuriagaren arrebak
bahituran emana); Martinen arrebak Santuru Erreteni

74. irudia. Zestoako Gurutzeaga.

saldutako hariztia (Sebastian Arriola eskribauaren aurrean saldutako prezioan berreskuratzekoa); etab.
Zestoan zeuzkaten ondasunak hauek ziren: Gurutzeagan erretako etxearen hormak eta orubea; eta harriz eta karezko hormaz hesitako baratzea (bere sagarrondo, pikondo eta mahats-parrekin).
Ondasun haiek guztiak Joan Artzuriaga semeari
dohaintzan emango zizkioten. Joanek ordaindu beharreko zorrak hauek ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 69 dukat; Blas Artazubiagari 47 dukat eta 7
erreal; Domenja Akoabarrenari 20 dukat; Joan Martinez Akoakoari 3 dukat; Santa Engraziako ermitari 7
dukat; Grazia Urozperoetari eta Martin Urozperoetari
19 dukat; Joan Amilibia hargin zenaren oinordekoei
4 dukat; Maria Otxoa Akertzakoari 5 dukat; Maria
Perez Mantelolakoari dukat bat; Grazia Iraetari 20
txanpon; Lopeitza Asperi 2 dukat; Pedro Altzolara-
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tsi 2 dukat; Domingo Garratzari 2 dukat eta 8 erreal;
Santuru Erreteni 15 dukat; Maria Zigarani dukat bat;
Maria Martin Lasturri eta Martin Arriolari 4,5 dukat;
Domenja Uzkanga-Intxilarteri 2 dukat; Amaskotegiko
semeari 1,5 dukat; Joan Otxoa Berriatukoari 5 dukat;
Pedro Ibañez Arantzakoari dukat bat; Domingo Eguzkitzari 6 dukat; Asentzio Zerainen emazteari 7 dukat;
Antonio Lizarraratsek zekien pertsona bati 30 dukat;
Esteban Akertzari 11 dukat (San Joan Artazubiagaren
bidez); Arroako eta Itziarko zenbaiti 6 dukat; etab.

1.38. Mateo Enbilen eta Bizente Sorazuren
agiriak

Zorrak guztira 309 dukat eta 3 errealekoak ziren,
eta ondasunak mantentzeko eta hobetzeko egin ziren;
baita guraso zenen testamentuak betetzeko eta elizkizunak ordaintzeko ere.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Aizpuru, San Joan Egaña eta Domingo Arrona.

Martinen eta Katalinaren seme Martinko Artzuriagari ere laguntza agindu zion Joan Artzuriaga anaiak.
Joan Artzuriagari Antonio Lizarraratsek eta Domingo
Lizarraratsek aipatutako ondasun guztiak dohaintzan
emango zizkioten, herenaren eta bostenaren hobekuntza eginez. Itziarko elizan eta Zestoakoan zeuzkaten
hilobi eta eserlekuak ere Joan Artzuriagaren esku
egongo ziren.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona, Martin Saustin Ezenarro eta Martin Azkue
(ikus [XVI. m. (46-IV) 31] agiria).

- 1546-IV-27an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Mateo Enbil eta Zestoako
Martin Esteban Makatzaga bildu ziren. Mateok Martin Estebani zaldia erosi zion, bere akats guztiekin, 8
dukatean, eta zorra bi epetan ordainduko zion: erdia
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean, eta beste
erdia hurrengo Domu Santu egunetik 15 egunera.

Egun berean, Zestoan, eskribau beraren aurrean,
Mateo Enbilekin Joan Pagino eta Blas Artazubiaga
Joan Artzuriaga semeak bere arrebei 100na dukat aurkeztu ziren. Joan Paginok Blasi 4 kintal burdina
agindu zizkien, etxeko seniparteagatik, ezkontzen zi- pletinatan zor zizkion, eta zor hura bere gain harrenerako. Hauek ziren arrebak (Martin eta Katalinaren tu zuen Mateo Enbilek. Aipatutako kintalak Mateok
alabak): Maria Artzuriaga, Grazia Artzuriaga, Ana Ar- emango zizkion Beduan Blasi hurrengo abuztuko Antzuriaga, Domenja Artzuriaga eta Katalina Artzuriaga. dre Mariaren egunean.

- 1546-V-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Aizarnazabalgo
Mateo Enbil eta Zestoako Joan Pagino lehengusu propioa. Joan Paginok, Pagiolarre baserrian bizi zela, zorrak egin zizkien Fernando Olazabal medikuari, MarMartinek eta Katalinak aipaturiko ondasunen go- tin Diaz Mirubikoari, Anton Altzolaratsi, Sebastian
zamenaren erdia beren bizialdirako beretzat gorde Artazubiagari eta beste zenbaiti.
zuten. Senar-emazteak bizi zirela gozamen osoa Joan
Artzuriagak beretzat hartzen bazuen, gurasoen eta
Ondorioz, Joan Paginori baserria bere ondasunekin
etxeko arbasoen hiletak eta elizkizunak ere bere kon- exekutatu egin zioten, baina ondoren Mateo Enbilek
tura ordainduko zituen.
61,5 dukat eta 25,5 kintal burdina ordaindu zizkien
hartzekodunei. Horrenbestez, Mateo Enbil egin zen
Katalina Artigak zin egin zuen agiri hartan adie- Pagiolarre baserriaren jabe. Beraz, Joan Pagino maizrazitakoa bete egingo zuela. Lekuko honako hauek ter zegoen han.
izan ziren: Debako Pedro Arriola (Sebastian Arriola
eskribauaren semea) eta Domingo Olloki, eta ZestoaJoan Paginok, egoera hura izanik, saldu egin zion Mako Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (46-VIII) 20] teori baserria bere lur, baso, belardi, larre, sagasti, gaztaiagiria).
nadi, baratze, soro eta hainbat zuhaitzekin. Joan Pagino
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75. irudia. Pagiolarre
baserria.

arduratuko zen ondasun haien guztien saneamenduaz. tu egin zizkioten. Egoera horretan zeudela, DominSalmenta-prezioa Mateok lehendik ordaindutakoa zen, go Intxaurregi eta Martin Enbil Mateoren fidatzaile
hau da, 61,5 dukat eta 25,5 kintal burdinakoa.
gisa aurkeztu ziren. Horregatik Mateok Domingori
eta Martini ganadu hauek eman zizkien: hezitako idi
Agirian lekuko hauek izan ziren: Debako Pau- parea, bi zaldi beren basta eta uhalekin, hamar txerri
lo Segura apaiza (Arroan bizi zena), Jakobo Sorarte (handi eta txiki), eta 28 ardi eta ahuntz.
(Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuaren
morroia), eta Zestoako Grazian Ezenarro eta Esteban
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian
Eztiola semea.
Ezenarro, Domingo Aisoro eta Esteban Eztiola semea
(ikus [XVI. m. (46-XI) 11] agiria).
Jarraian, lekuko eta eskribau beraren aurrean, Mateo Enbilek, baserriaren jabe izanik, agiria egin zuen
- 1546-V-1ean, Iraetako Olatxoaren ondoan, Esteeta bere bizialdirako Joan Paginori (honek seme-ala- ban Eztiola eskribauaren aurrean arroar hauek agertu
barik eta ondorengorik ez zuenez gero) eskubidea ziren: Domenja Ibarrola alarguna, Martin Ibarrola seeman zion Pagiolarreko zenbait fruitu eta etekin har- mea eta Bizente Sorazu.
tzeko. Mateok berak lurrak goldatu, mintegiak prestatu eta beste zenbait gauza egin ahal izango zuen PaAma-semeek hariztia zuten Ibarrola baserriaren lugiolarren (ikus [XVI. m. (46-V) 18] agiria).
rretan, eta, ohi bezala lepatuta (bi adar nagusi utziz)
moztuta lortuko zituen adarrak saldu zizkioten Bi- 1546-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zenteri. Adar haiekin gero egur-ikatza egingo zuen.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Zuhaitzen enborrik ez zioten saldu Bizenteri.
Mateo Enbil, eta, bestetik, Aizarnazabalgo Domingo
Intxaurregi eta Zestoako Martin Enbil.
32 marai ordainduko zizkien Bizentek ama-semeei, karga ikatz bakoitza egiteko adarrengatik: erdia
Mateo Enbilek zorra egin zien Azpeitiko Migel amari eta erdia semeari. Bizentek Martini 17 dukat
Odriozolaren seme-alabei eta hauen zaintzaile Joan aurreratu zizkion, eta Domenjari 2 dobloi (4 dukat).
Igartzari. Ondorioz, Mateori ondasunak exekuta- Bizentek Domenjari 6 dukat abuztuko Andre Maria- 121 -
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ren egunean ordainduko zizkion, eta gainerakoa, biei
Horrez gain, Joan Martinez Ibañetakoak utzitako
erdi bana, hurrengo Eguberrietan.
beste edozein diru kopuru eta ondasun ere kobratuko
zuten zestoarrentzat. Juliana Ibañetaren senarra herriAbuztuko Andre Mariaren egunaz gero, hurrengo tik kanpo zebilelako, ahalordea egiteko baimena Zesurteko martxoko Andre Mariaren eguna bitartean le- toako alkateak eman zion.
patuko zuen Bizentek hariztia.
Lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro apaiza,
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Grazian Arzallus eta Joanes izeneko harakina (ikus
Sorazu bikarioa eta Joan Urain, eta Zestoako Esteban [XVI. m. (46-V) 13] agiria).
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (46-V) 1] agiria).
- 1546-V-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Armendia (Bekolako?
1.39. Grazia Ibañetaren, Domingo
Urbietaren eta Gregorio Elizalderen agiriak olagizona) eta Zestoako Domingo Urbieta apaiza elkartu ziren. Domingok Joani zorretan 10 dukat balio
- 1546-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zuen zaldi gorribeltza eman zion, eta honek zorra bi
ren aurrean zestoar hauek bildu ziren: Grazia Ibañe- epetan ordainduko zion: erdia hurrengo ekaineko San
ta alarguna, Juliana Ibañeta ahizpa eta Maria Joanez Joan egunean, eta beste erdia hurrengo Eguberrietan.
Ibañetakoa izeba. Ahalordea eman zieten Zestoako
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro
Martin Lizarraratsi eta Sevillan bizi zen Joan MartiAltzolarats eta Pedro Akoa, eta Zumaiako Mateo Urnez Baltzolakoa lizentziatuari.
kiola (ikus [XVI. m. (46-V) 16] agiria).
Grazia eta Julianaren anaia Joan Martinez Ibañeta- 1546-V-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrikoa Indietako Mexiko hirian hil egin zen, eta bi ahizpak eta izeba ziren oinordekoak. Haien izenean aha- bauaren aurrean zestoar hauek bildu ziren: batetik,
lordea zutenek Sevillako Kontratazio Etxean 57.124 Gregorio Elizalde eta emazte Maria Etorra, eta, bestemarai kobratu behar zizkien Diego Garateri, Baltasar tik, Maria Lopez Zelaikoa. Senar-emazteek Maria Lopezi lehenago egindako 2 dukateko zorra ordaindu zioLoaisari eta beste zenbaiti.

76. irudia. Akoako
Zelaikoa.
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ten (2 koroa eta 50 marai emanda), eta Maria Lopezek
Bi arbitroak ados ez bazeuden, hirugarren arbitroa
ordainagiria eman zien (1 dukat = 1 koroa + 25 marai). izendatu ahal izango zuten. Hamar eguneko epean
emango zuten epaia, baina epea beste hamar egunez
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Ola- luzatzerik izango zuten. Arbitroen epaia bi aldeek bezabal medikua, Joan Pagino eta Martin Arano (ikus teko zuten, eta betetzen ez zuen aldeari 50.000 maraiko isuna ipiniko zioten.
[XVI. m. (46-V) 32] agiria).

1.40. Joan Etxezarretaren eta Joan
Bengoetxearen agiriak

Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Sorazu, Domingo Agote apaiza eta Fernando Sorazabal.

- 1546-II-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Etxezarreta eta Martin Etxezarreta semea azaldu ziren. Kristobal Etxezarretarekin, emaztearekin eta seme-alabekin auzia
zuten, eta ahalordea eman zieten honako hauei: Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari, Azpeitiko Agirre
lizentziatuari, Fernan Perez Zabalegikoari, Jeronimo
Atxagari eta Gipuzkoako korrejimenduko beste hiru
prokuradoreri; baita Valladolidko Kantzelaritzako
Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Antezanari eta beste
lau prokuradoreri ere.

Ondoren eskribauak arbitro izendatu zutela jakinarazi zion Domingo hargin-maisuari (ikus [XVI. m.
(46-V) 47] agiria).

- 1546-VI-3an, Arroan, Maria Loietak Joan Etxezarreta eta Martin Etxezarretarein zuen auzian, Joan
Sorazu eta Domingo Arretxe-Etxenagusia arbitroek
epaia eman zuten. Martin Etxezarreta (Aizarnazabalgo Etxezarretaren jabea) eta honen aita Joan Etxezarreta kondenatu egin zituzten. Joan Etxezarretaren
anaia Kristobal Etxezarreta zenak gurasoak bizi zirela
jasotakoaz gain, Etxezarretako seniparteagatik Maria
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Loieta alargunari eta seme-alabei (Kristobal gazteaArreitzakoa, bere Martin Andikano morroia eta Kristobal ri eta Mariari) 41 dukat epeka ordainduko zizkieten
Areitzaga (Zestoa, Elgoibar eta Zumaiako auzotarrak, Martin Etxezarretak eta honen aita Joan Etxezarretak.
hurrenez hurren) (ikus [XVI. m. (46-II) 6] agiria).
Lehenbizi 6 dukat ekainaren amaieran ordainduko
- 1546-V-26an, Ibañarrietako Iruren, Debako par- zituzten, eta beste 6 dukat hurrengo abuztuko Andre
tean, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Mariaren egunean. Gainerako 29 dukaten erdia (14,5
hauek aurkeztu ziren: batetik, Debako Maria Loie- dukat) bi urte barru ordainduko zieten, eta beste erdia
ta (Kristobal Etxezarretaren alarguna, eta Kristobal handik beste bi urtera.
Etxezarreta eta Maria Etxezarreta seme-alaben tutoMaria Loietak eta bere seme-alabek hura kobrare eta zaintzailea), eta, bestetik, Aizarnazabalgo Joan
tuta uko egingo zioten beren seniparteari. Lekuko
Etxezarreta eta honen aita Martin Etxezarreta.
Joan Etxenagusia, Domingo Armendia eta Joan SoBi aldeak auzitan zebiltzan korrejidorearen au- razu izan ziren. Esteban Eztiola eskribauak orduantxe
rrean Kristobal aita zenak Aizarnazabalgo Etxezarreta eman zion Maria Loietari epaiaren berri (ikus [XVI.
etxean Martin Zigaran eta Maria Martin Etxezarreta- m. (46-VI) 4] agiria).
ren hiru seme-alabetako bat zelako zegokion senipar- 1546-V-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriteagatik. Hala ere, egun hartan auzia arbitro epaileen
esku uztea erabaki zuten. Maria Loietak Arroako Joan bauaren aurrean Zestoako Joan Bengoetxea eta ZuSorazu izendatu zuen arbitro, eta Joan eta Martin maiako Joan Fernandez Dorrekoa azaldu ziren. ZesEtxezarreta aita-semeek Arroako Domingo Arretxe- toarrak konpromisoa hartu zuen Joan Fernandezentzat 500 besoko luzera osatzeraino itsasontzi-ohol
-Etxenagusia hargin-maisua.
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garraiatzeko, hain zuzen Oikiako ibaiertzeraino eta ria, Domingo Baltzola eta Nikolas Martinez Egiakoa
ekaineko San Joan egunerako. Oholik motzena 12 (ikus [XVI. m. (46-VI) 16] agiria).
edo 13 besokoa izango zen, eta zortzi oholek lodieran
besoa osatuko zuten.
- 1546-IX-3an, Arroako Baltzola etxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Martinez
Joan Fernandezek beso ohol bakoitzeko 15,5 ma- Baltzolakoa azaldu zen. Joan Martinezek zioenez,
rai ordainduko zizkion, eta egun hartan 100 erreal au- Maria Andres emaztea hil egin zen eta egun hartan
rreratu zizkion Joan Bengoetxeari, Iraetako Nikolas ehortzi zuten.
Martinez Egiakoaren eskutik, egingo zuen lanaren
kontura. Gainerakoa oholak garraiatu eta neurtu onBaltzola etxean emazte zenak utzitako ondasun higidoren ordainduko zion.
garrien inbentarioa egin zuten. Hauek ziren ondasunak:
Lekuko Joanes Ibañeta, Joan Ganbara eta Nikolas
Martinez Egiakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (46-V)
52] agiria).

- 5 lastaira berri lumarekin.
- 3 ohe-estalki lumarekin eta 3 burko berri lumarekin, oihalgainik gabeak.

- 1546-X-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Bengoetxea eta Pedro Egaña
- 3 lastaira lumarik gabe.
(Sebastian Artazubiaga zenaren suhiak) eta Joan Artiga bildu ziren. Lehenago Martin Txiribogak 8 kintal
- 37 kana harizko ehun, oheko luma edukitzekoak,
burdinako zorra egin zion Sebastian zenari, eta egun “luma-estalkia” deitua.
hartan Joan Artigak zorra ordaindu egin zien bi suhiei.
Hauek ordainagiria eta ahalordea eman zizkioten, zo- 6 izara landu, “misizare” izenekoak.
rra kobra zezan.
- 9 oihalgain berri landu, burko-azaletarakoak.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan
Otaegi, Domingo Garratza eta Pedro Etxeberria (ikus
- 6 ohe-estalki, ohe-oihalgain berriak, arruntak.
[XVI. m. (46-X) 2] agiria).
- Beste 3 burko-azal berri arrunten oihalgainak.

1.41. Joan Martinez Baltzolakoaren eta
Maria Martinez Baltzolakoaren agiriak

- 6 izara: 3 berri eta 3 uretan sartuak.

- 1546-VI-20an, Zestoan, Joan Martinez Baltzolakoa
- Mahai-zapien pieza, 19 kana luzekoa, landu gabea.
(Baltzolako nagusia) eta Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren
- Kotoizko 2 mantal pare landu.
aurrean. Joan Martinezek idiekin bi zuhaitz-mastaska
garraiatu behar zituen Iraetako Telleria, Iraoko lur eta
- 11 zoronga berri, uretan sartu gabeak (5 erabili
Areztizabal aldetik. Horretarako baimena eskatu zion gabeak eta 6 gutxi erabiliak).
Nikolas Martinez Egiakoari, eta honek eman egin
zion, baina garraio hartarako baino ez eta egindako
- Zoronga egiteko ehun gabeko haria.
kalteak Joan Martinezek ordaintzekotan.
- Jantzitako 4 ohe, etxean erabiltzen zituztenak.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, Domingo Garratza, Domingo Ezenarro mazola- Emaztearen testamentuan aipatutako bitxia.
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1.42. Katalina Areitzagaren, Maria Anton
Indoren, Joan Indoren eta Joan Zigaranen
agiriak
- 1546-VI-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Katalina Areitzaga alarguna eta Azpeitiko Ramos Etxegarai azaldu ziren. Lope
Zabalaren Artzubiaga baserria, Arroakoa, bere lurrekin Katalinak Ramosi 8 urterako errentan eman zion,
eta errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egunean
hasiko zen.
Ramos maizterrak urtero Katalina nagusiari 4 anega gari eta beste 4 anega artatxiki emango zizkion
errenta gisa: gariak abuztuko Andre Mariaren egunean
edo San Migel egunean, eta artatxikiak San Martin
egunean. Eguberrietan kapoi parea ere emango zion
maizterrak; baita imina bat intxaur ere, intxaur-urtea
zenean.

77. irudia. Baltzola etxea.

Baserrian behiak, ardiak eta ahuntzak erdi bana haziko zituen Ramosek. Txerriak maizterrarenak izango
ziren, baina Katalinak bere txerriak sartu ahal izango
zituen baserriko basoetara ezkurra zegoenean.

Golderako eta garraiorako idiak maizterrarenak
Inbentarioa egitean lekuko hauek izan ziren: Domingo Amilibia (Zumaiakoa), Esteban Eztiola, se- izango ziren. Baserriko zumeak, ordea, Katalinarenmea, eta Martin Sorarte (ikus [XVI. m. (46-IX) 4] tzat izango ziren. Nagusiak maizterrari lizarrak emango zizkion, Ramosek bere kontura upel-uztaiak egin
agiria).
zitzan.
- 1546-XII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriSagarra maizterrarentzat izango zen, eta Ramosek
bauaren bidez Pedro Artzubiagaren emazte Maria
Martinez Baltzolakoak ahalordea eman zien zenbaiti. ezingo zuen zuhaitzik moztu Artzubiagako basoetan.
Horretarako senarraren baimena zuen, eta bere auzie- Maizterrak baserria 8 urte barru uzten zuenean, itxitutan ordezkari izan zitezen hauei eman zien ahalordea: rak egoera onean utziko zituen.
Zestoako Domingo Arronari, Gipuzkoako korrejiKatalinak 20 otarkada sagar emango zizkion maizmenduko Beltran Arizmendiri, Joan Herediari eta
beste lau prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzela- terrari, eta honek bi urte barru, sagar-urtea zenean,
ritzako Joan Antezanari, Joan Otxoa Urkizukoari eta itzuli egingo zizkion. Gainerako sagarra Katalina
Areitzagarentzat izango zen.
beste bi prokuradoreri.
Baserriaren ohiko zergak Katalinak ordainduko ziAgirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (46-XII) 3] tuen. Debako Kontzejuak eskatutako gainerakoa Ramosek ordainduko beharko zuen.
agiria).
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78. irudia. Arroako
Areitzagazelaia.

Katalinak bere kontura sagar-landareak aldatu ahal
Agirian lekuko Joan Martinez Indokoa eta Anton
izango zituen, baina handik aurrera maizterrak zain- Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (46-IX) 14] agiria).
duko zituen.
- 1546-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Do- bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako
mingo Urbieta eta Grazian Arzallus, eta Debako Mi- Domenja Ibarrola eta seme Martin Ibarrola, eta, besgel Zulaika (ikus [XVI. m. (46-VI) 17] agiria).
tetik, Debako Joan Zigaran. Domenjak Joani Ibarrolako basoetako 75 haritz saldu zizkion. Haien prezioa1546. urteko uztailean, ustez Zestoan, Blas Artazu- ren zati bat (16 dukat ken 3 errealekoa, edo 15 dukat
biaga eskribauaren aurrean Zumaiako Andres Marti- eta 8 errealekoa) hurrengo Eguberrietan ordaintzeko
nez Malleakoa aurkeztu zen. Ordainagiria eman zien obligazio-agiria eman zion Joanek Domenjari.
Zestoako Maria Anton Indo alargunari, Martin Aranori
eta Martin Ondalde gazteari. Hiru zestoarrek 16 kintal
Lekuko Zestoako Joanes Ibañeta eta Migel Artazuburdinako zorra egin zioten, baina Maria Antonek 10 biaga, eta Arroako Fernando Zubeltzu izan ziren.
kintal ordaindu zizkion, eta beste bi zordunek 6 kintal.
Jarraian Domenjak eta Martin semeak ordainagiria
Lekuko hauek izan ziren: Martin Diaz Mirubikoa, eman zioten Joan Zigarani, Sebastian Arriola eskriJoan Ondalde eta Maria Bedua (ikus [XVI. m. (46- bauaren aurrean saldutako 75 haritzen 48 dukateko
VII) 1] agiria).
prezio osoaren zati bat (32 dukatekoa) dirutan ordaindu zielako (ikus [XVI. m. (46-VII) 20] agiria).
- 1546-IX-12an, Aizarnazabalgo Errezustako etxean,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Indo (Joan 1.43. Joan Ezenarroren, Katalina Akertzaren
Martinez Indokoaren semea) azaldu zen. Joan Indok au- eta Anton Olearen agiriak
zia zuen Zestoako Joan Ereñorekin, eta ahalordea eman
zien Gipuzkoako Korrejimenduko Joan Herediari, Joan - 1546-VI-21ean, Zestoako Altzolarats dorretxean,
Martinez Untzetakoari, Pedro Zabalari, Andres Martinez bertako Maria Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa)
Aroztegikoari eta beste hiru prokuradoreri.
alarguna eta ondoko Sustraiaga baserriko Joan Ezena- 126 -
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rro zurgina (eta maizterra) bildu ziren Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean.

- 1546-VII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Martin Igartza eta Zestoako Katalina Akertza (Pedro Akoaren emaztea) azaldu
ziren. Martinek Katalinari mandar beltza bere kartola
eta uhalekin 14 dukatean saldu zion. Katalinak prezio
osoa ordaindu zion azpeitiarrari.

Lehenago Joan Ezenarrori Maria Perezen San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu zenak maileguz 6
dukat eman zizkion. Gainera San Joan Perez nagusi zenarekin errentamendu-kontratua egin zuen Sustraiaga baserria 6 urterako errentan hartzeko. Errenta
Lekuko Frantzisko Artiga, Domingo Zulaika eta
aldia hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen Joan Urruzuno izan ziren (ikus [XVI. m. (46-VII) 13]
eta 1552. urteko San Migel egunean amaituko zen.
agiria).
Baserrian erdi bana hazteko San Joanek Joan Ezenarrori 9 ahuntz, 6 antxume, 17 ardi eta 9 arkume
eman zizkion. Ganaduak 11 dukat eta 9 erreal balio
zuen, eta horren erdia (5 dukat eta 10 erreal) maizterrak etekinetatik ordainduko zion errenta aldiaren
amaieran.

- 1546-VIII-1ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Arroako Anton Olea (bere aita Joan Ermuaren ordezkari ere
izanik), eta, bestetik, Arroako Joan Sorazu bikarioa,
Julian Otalora eta Grazia Kortazar (Martin Kortazarren prokuradoreak).

Joan Ezenarrok obligazio-agiria eman zion Maria
Martin Kortazarrek guztira 150 kintal burdinako
Perez Arronakoa alargunari senar zenari zor ziona or- zorra egin zien hartzekodun hauei: Zumaiako Mardaintzeko eta errentamenduan hitzartutako baldintza tin Diaz Mirubikoari, Andres Martinez Malleakoari,
guztiak betetzeko.
Joan Martinez Ganboakoari, Joan Martinez Indanetakoari eta Joanes Amezketari, Azpeitiko Martin
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Jakobo Zandategiri eta Debako Martin Igartzari. Martin
Ezenarro (Joan Ezenarroren semea), Pedro Iribarre- Kortazarrek hartzekodun bakoitzari egindako zorra
na eta San Joan Idiakaitz (ikus [XVI. m. (46-VI) 18] zenbatekoa zen bakoitzak zituen obligazio-agirietan
zehaztuta zegoen.
agiria).

79. irudia. Arroakola
berria.
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Martin Kortazarri ondasunak exekutatu egin zizkioten, eta Anton Olea eta honen aita Joan Ermua
ziren fidatzaile. Horregatik Joan Sorazuk eta beste
bi prokuradoreek ondasunak eman zizkioten Anton
Oleari, Martin Kortazarren zorrak eta auzi-gastuak ordain zitzan. Hauek ziren emandako ondasunak: 52,25
kintal burdina pletina, beste 6 kintal burdina, Arroakolan zegoen burdin mea (162 kintal burdina lortzeko
adina), Areitzagazelaian hartutako basoak, Arroakolan zeuden 43 karga ikatz, burdinolako hauspoa, etab.

kontularia, eta, bestetik, Arroako Joan Armendia olagizona. Joan Armendia maizterrak errentan hartuta
zeuzkan Joan Martinezen Bekolako etxe, burdinola
eta errota.
Haien egoerari buruz agiria egin zuten, eta zenbait
zehaztapen eman zuten. Aldaparoak, adibidez, konpondu berriak zeuden, eta maizterrak urik irteten ez
zuela itzuliko zizkion nagusiari. Zutabeak falta bazituzten, Joan Martinez nagusiak egurra basoan emango zion Joan Armendiari.

Ondasun haien balioa zorrarena eta auzi-gastueErrota ere martxan zegoen, eta konpondu berria
na baino handiagoa baldin bazen, soberakoa Anton
Oleak itzuli egingo zuen. Txikiagoa baldin bazen, zen. Handik aurrera maizterrak konponduko zuen,
prokuradoreek Martin Kortazarren beste ondasun ba- baina turtukiak eta errotarriak nagusiaren kontura
izango ziren.
tzuk ere emango zizkioten.
Maizterrak harturiko erreminta eta tresneria guzAipatutako ondasunak hipotekaturik geratu ziren
tia lehen Martin Indok sinaturiko txostenean zegoen
zor osoa eta auzi-gastuak ordaindu arte.
adierazita, eta bost urteko errenta aldia amaitzean
Agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Paulo haiek itzuliko zizkion Joan Armendia olagizonak.
Artzuriaga apaiza eta Joan Arantza, eta Zestoako SeBurdinolako hauspo-ardatz berria eta “errotila”
bastian Arrona eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
eta hauspategia Joan Martinezek konponduta eman
m. (46-VIII) 4] agiria).
zizkion, eta Joan Armendiak halaxe itzuliko zizkion,
1.44. Joan Martinez Olotzagakoaren agiriak ardatz nagusia izan ezik. Aldaparoak, ubideak, errotako estolda, etab, garbituta itzuliko zizkion maizterrak
1546. urtean, dirudienez uztaileko 28an, Zestoan Blas nagusiari.
Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Anton Indo
Presa Joan Armendiak konponduko zuen, baina
aurkeztu zen. Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa
kontulariak zorra egin zion Maria Antoni, eta ira- nagusiak basoan egurra emango zion horretarako.
gandako apirilean 20 dukat ordaindu behar zizkion. Gainera Martin Ezenarro eta Martin Guardia zurginLehenbizi kontulariak 2 dukat eman zizkion, eta egiun -maisuek ziotenez, nagusiak maizterrari 39 dukat eta
hartan kontulariaren emazte Maria Lopez Altzolaras- 12,5 kintal burdina eman behar zizkion, honek egindako konponketa eta hobekuntzengatik.
koak beste 18 dukat.
Nagusi, maizter eta bi zurgin-maisuek onartu egin
Ondorioz, Maria Antonek ordainagiria eman zion,
lekuko hauek izanik: Fernando Azkona nafarra, To- zuten aitorpen hura eskribauaren aurrean, lekuko
mas Azkona eta Domingo Etxauzelin (ikus [XVI. m. hauek izanik: Martin Artazubiaga, Martin Arano eta
Kristobal Indo.
(46-VII) 24] agiria).
Ondoren nagusiak eta maizterrak Bekolako erren- 1546-IX-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Azpeiti- tamenduagatik zituzten tratuen kontuak egin zituzten.
ko eta Zestoako auzotar Joan Martinez Olotzagakoa Joan Armendiak aurreko urtetik 78 dukat eta 9,5 erreal
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zor zizkion; izan ere Bekolako mendietan nagusiak
4.550 karga ikatz egiteko basoa eman zion (hau da,
394 dukat eta 125 maraiko balioa), bost urteko errenta
aldian ordaintzekotan. Igarotako ekaineko San Joan
egunera artekoa zen zor hura.
Gainera Joan Armendiak urtebeteko errentagatik
55 kintal burdina zor zizkion nagusiari; baita 25,5
kintal burdina ere, Domingo Arronari ematekoak zirenak. Horrez gain Joan Martinez kontulariak maileguz
emandako 10 dukat ere zor zizkion maizterrak. Guztira 88 dukat eta 9,5 erreal eta 75,5 kintal burdinakoa
zen zorra.
Joan Armendiari zor hartatik 100 dukat deskontatu
zizkion nagusiak, 300 dukateko mailegua eman ordez
200 dukat baino eman ez zizkiolako. 39 dukat eta 12,5
kintal burdina ere deskontatu zizkion, kopuru haiek
Bekolan hobekuntzetan gastatu zituelako.
Kintal burdina 14 errealeko prezioan eginik (1 kintal = 14 erreal), egun hartara arte Joan Armendiak 30
dukat eta 0,5 erreal zor zizkion Joan Martinezi. Handik aurrera hurrengo urteko San Joan egunean ordaindu beharko zuen maizterrak zegokion errenta.
80. irudia. Bergarako Aroztegi etxea.

Agirian lekuko Martin Arano, Martin Ezenarro eta
Martin Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (46-IX)
2] agiria).
rra egin zion, eta egun hartan Zestoako Edarritzaga
etxeko oinordekoei 35 kintal burdina eta 5 dukateko
1.45. Martin Martinez Artzubiagakoaren eta auzi-gastuak (guztira 42 dukat) kobratzeko ahalordea
eta eskubideak eman zizkion.
Kristobal Artzubiagaren agiriak
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Bautista
- 1543-II-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Esteban Akertza merkatari zestoa- Hurtado eta Diego Merida.
rra eta Martin Perez Artzubiagakoa bildu ondoren,
- 1546-IX-10ean, Sevillan, Esteban Akertzak aiMartinek Estebani 210 dukateko zorra utzi zion (ikus
IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko torpena egin zuen Martin Perezek Estebani 210 dukat ordaindu zizkiola adieraziz. Lekuko hauek izan
[XVI. m. (43-II) 29] agiria).
ziren: Martin Lizarrarats, Magnes? Igartza eta Pedro
- 1546-VII-26an, Sevillan, Gradas kalean, Garcia Arretxe Santa Kruz batxilerra. Gipuzkoako korrejidode Leon eskribauaren aurrean Esteban Akertza eta rearen aginduz, Andres Martinez Aroztegikoak agiria
Martin Perez Artzubiagakoa zestoarrak elkartu ziren. aztertu zuen, Joan Zabala eta Joan Olaskoaga lekuko
Martin Perezek Estebani lehenago 210 dukateko zo- izanik.
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Estebanek beste aitorpen bat ere egin zuen, uztai- 1546-IX-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrilaren 26an Martin Perezek 42 dukat kobratzeko aha- bauaren aurrean Bekola errentan hartuta zeukan Joan
lordea eman ziola adieraziz (ikus [XVI. m. (46-VII) Armendia azaldu zen. Ahalordea eman zien Zestoako
22] agiria).
Martin Otxoa Ermukoari eta Grazian Etorraetxeari,
haren edozein auzitan ordezka zezaten. Lekuko zes- 1546-IX-9an, Zumaian, Blas Artazubiaga eskri- toar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Kristobauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zumaia- bal Indo eta San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (46-IX)
ko Andres Perez Indanetakoa zenaren alaba Katalina 9] agiria).
Perez Indanetakoa alarguna, eta, bestetik, Zestoako
Domingo Zabala zenaren Graziana Zabala alaba eta
- 1546-X-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriKristobal Artzubiaga suhia. Grazianak eta Kristobalek bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Debako
Katalinari egun hartara arte bi aldeek izandako tratuen eta Mutrikuko auzotar zen Domingo Armendia, eta,
kontuak ordaindu zizkioten, eta lehenago egindako 6 bestetik, Arroako Joan Arbe eta San Joan Arbe anaia.
dukateko zorra ere ordaindu zioten Katalinari. Ondo- Bi hauek 24 kintal burdinako zorra ordaindu zioten
rioz, Katalina Perezek ordainagiria eman zien.
Domingori, eta honek ordainagiria eman zien.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Artazubiaga eta Martin Andikano, eta Zumaiako Martin
Fernandez Zumaiakoa eta Mateo Urkiola (ikus [XVI.
m. (46-IX) 10] agiria).

1.46. Igartzatarren, akertzatarren eta
armendiatarren agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Joan Perez Lilikoa (gure ustez Liliko jaun Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren semea), Ortuño Zarautz apaiz
zarauztarra, eta Tolosako Domingo Aburrutza (ikus
[XVI. m. (46-X) 7] agiria).

- 1546-XI-16an, Zestoan, Arroako Joan Otalora,
emazte Ana Igartza eta Joan Igartza (Anaren anaia) el- 1546-VIII-11n, Zestoako errebalean, bertako Men- kartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Ardiolatzaren Katalina Igartza alargunari ordainagiria bitro epaileek beren epaia eman zuten Anari Arroako
eman zion Domenja Eginok, Esteban Eztiola eskri- Igartza etxean zegokion seniparteaz, eta Joan Igartza
bauaren bidez; izan ere, ordura arte elkarrekin izanda- anaiak 29 dukat ordaindu zizkion. Ondorioz, senar-emazteek ordainagiria eman zioten anaiari, eta Anak
ko tratuen kontuak egin zituzten.
zin egin zuen ordainagiriak zioena bete egingo zuela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel ArtazuLekuko honako hauek izan ziren: Paulo Segura
biaga, Klemente Baltzola eta Esteban Eztiola semea
apaiza, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea.
(ikus [XVI. m. (46-VIII) 10] agiria).
- 1546-IX-6an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Iñigo Goiatz eta Martin Akertza agertu ziren. Iñigo Goiatzek errentan hartuta zeukan Iraetako
burdinola, eta Arrubian bizi zen. Egun hartan Martinek Iñigori 12 kintal burdinako zorra ordaindu ziolako, honek hari ordainagiria eman zion.

Jarraian Joan Otalorak ahalordea eman zion emazte Ana Igartzari, egin zizkieten zorrak kobra zitzan.
Zordunak auzitara eramateko ahalmena ere bazuen
(ikus [XVI. m. (46-XI) 14] agiria).

1.47. Aiako Joan Aranburu eta Aizarnako
Gorosarriberriren errentamendu-kontratua

Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza,
Joan Fernandez Olazabalgoa eta Joan Igarategi (ikus - 1546-IX-23an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri[XVI. m. (46-IX) 8] agiria).
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aiako
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Joan Aranburu (Joan Aranburu seme adingabearen ordezkari ere izanik), eta, bestetik, Maria Zulaika (Martin Zulaika eta emazte zenen alaba).

Aranburu. Orduan Gorosarriberri baserrian maizter
zegoen Martin Egañak San Joan Egaña izendatu zuen
lan hartarako.

Mariak zioenez, hark eta anai-arrebek guraso zenen
ondasunei uko egin zieten, zorrak egin zituztelako.
Mariaren gurasoek behi-aziendako 12 buru utzi zituzten. Haietako bi idi gazteak ziren, eta Joan Aranburuk
Aizarnako Gorosarriberri baserritik eramanak zituen,
Martin Zulaika eta emaztea Joan Otxoa Gorosarrikoa
nagusi zenaren maizter zirenean. Joan Otxoak Martin eta emaztea hil baino urtebete lehenago eman zien
Gorosarriberri errentan.

Hiru ikertzaileek, zin egin ondoren, ondasun bakoitzaren balioa zein zen jakinarazi zuten. Joan Aranburuk oheak opari eman zizkion Maria Zulaikari.
Gainera Gorosarriberri baserriko azken hiru urteetako
errentak Joan Aranburuk kobratuta zeuzkan.

Joan Aranburuk une hartan Gorosarriberrin utzitako ganaduen balioa 23 dukat eta 4 errealekoa zen, eta
beste 29 dukat eta 2 erreal balio zuten ganaduak, 9
anega gari eta 5 anega artatxiki ere jaso zituen Joan
Martin Zulaikak utzitako behi-aziendako bi buruk Aranburuk.
hezitako idi parea osatzen zuten. Gainera, hasikin edo
Ondoren Joan Aranburuk Gorosarriberri baserria
primizia ordaindu ondoren 26 ahuntz (horietako 2 antxumeak) utzi zituzten, eta 18 ardi eta 8 arkume ere bai. Aizarnako Martin Egañari 4 urterako errentan eman
zion. Hurrengo San Migel egunean hasiko zen errenta
Ganaduaz gain, 2 ohe oso, jasotako gariak eta so- aldia. Urteko errenta hau izango zen: 5 anega gari, 3
roan biltzeko zeuden artatxikiak ere utzi zituzten; bai- anega artatxiki, kapoi bat Eguberrietan, sagarra erdi
ta biltzeko zegoen sagarra ere. Kutxa eta aulki zaharra bana eta ganadua erdi bana.
ere utzi zituzten Mariaren gurasoek.
Joan Aranburuk ganadu hau utzi zion maizterraJoan Aranburuk Aiako Domingo Zatarain (Ara- ri: behi-aziendako 10 buru (34 dukat balio zutenak,
non maizter zegoena) izendatu zuen ondasun haiek idi parea barne); 26 ahuntz (87 erreal balio zutenak)
balioesteko, eta beste aldeak Aizarnako Domingo eta 18 ardi (64 erreal balio zutenak). Martin Egaña

81. irudia. Aizarnako
Gorosarri.
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maizterrak ganaduaren balioaren erdia errenta aldian
ordainduko zion etekinetatik. Bitartean ganaduak hipotekaturik egongo ziren nagusiaren alde.

Egun hartatik hasita 6 urteren buruan Joanek 9,25
dukat (ganaduen balioaren erdia) ordainduko zizkion
Domingori ganaduen etekin eta irabazietatik. Joanek
ganadua behar bezala zainduko zuen, eta bere erruz
Kontratu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joa- ganadurik galtzen bazen, kaltea osorik ordaindu
nes Potzueta apaiza, Domingo Aranburu, San Joan Egaña beharko zuen.
eta Martin Azkue (ikus [XVI. m. (46-IX) 27] agiria).
Ganadu hura ezingo zen saldu edo zorpetu, eta hipotekaturik geratu zen Domingo nagusiaren alde, ho1.48. Joan Etxenagusiaren, Pedro
nek zor osoa kobratu arte.
Ausoroetxearen eta Joan Aizarnazabalen

agiriak

Horrez gain, Domingo Erretolak maileguz 12,75
- 1546-IX-12an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola dukat eman zizkion Joan Aizarnazabali, eta honek zoeskribauarekin Azpeitiko Joan Perez Zelaiarangoa eta rra 6 urteren buruan ordainduko zion. Lekuko zestoar
Arroako Joan Etxenagusia elkartu ziren. Joan Perezek hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan Ereño
arroarrari maileguz 120 kintal burdina pletinaren ba- eta San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (46-IX) 38] agilioa (1 kintal = 12 erreal izanik) eman zion, eta honek ria).
zorra hurrengo urtarrilaren amaierarako ordainduko
zion, burdinak Beduan emanda.
1.49. Loietatarren, plazentziatarren eta

ameznabartarren agiriak

Lekuko Tomas Olaberria, Martin Zubiaurre eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (46-IX) - 1546-X-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua16] agiria).
ren aurrean Maria Loieta eta Martin Etxezarreta agertu ziren. Maria hain zuzen Kristobal Etxezarretaren
- 1546-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- alarguna zen, eta bere seme-alaben tutore eta zaintzairrean Pedro Ausoroetxea eta Martin Azkue elkartu le gisa ere aurkeztu zen. Joan Sorazu eta Domingo
ziren. Pedro Ausoroetxeak lehenago 60 dukat eta 3 Arretxe-Etxenagusia arbitroek emandako epaiaren
errealeko zorra egin zion Azpeitiko Joan Martinez arabera, Kristobali Etxezarreta etxean seniparteagatik
Lasaokoari. Azpeitiko Joan Ibañez Irarragakoa eskri- 41 dukat eman behar zizkioten Martin Etxezarretak
bauaren aurrean Joan Martinezek zor hura kobratzeko eta Joan Etxezarreta aitak.
eskubideak Zestoako Martin Azkueri eman zizkion.
Hain zuzen zorra Pedro Ausoroetxeak Martin Azkueri
Egun hartan 13 dukat eman zizkioten Mariari, eta
ordaindu zion, eta honek ordainagiria eman zion.
honek 13 dukaten ordainagiria eman zien, lekuko hauek
izanik: Aizarnazabalgo Frantzisko Esnal, eta Zestoako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Urbieta, Grazian Ezenarro eta Domingo Aisoro (Klemente AiJoan Martinez Akoakoa eta Domingo Arretxe-Etxe- sororen semea) (ikus [XVI. m. (46-X) 4] agiria).
nagusia (ikus [XVI. m. (46-IX) 35] agiria).
- 1546-X-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1546-IX-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren aurrean fraide frantziskotar goardiano hauek
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Erretola azaldu ziren: Sasiolako San Frantziskoren komentuko
eta Joan Aizarnazabal azaldu ziren. Domingok Joani Joan Plazentzia, Elgoibarko Pietate komentuko Marerdi bana haz zitzan 6 urterako ganadu hau eman zion: tin Margarita eta Arantzazuko Amaren komentuko
2 txahal idisko, bi txahal urrixa eta 3 behi. 18,5 dukat Pedro Oñati. Debako Joan Diez Agirrekoari ahalorbalio zuten guztira.
dea eman zioten, Zumaiako Fernando Agirre zenak
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82. irudia. Arantzazuko
eliza.

haientzat testamentuan utzi zuena iker zezan eta haien
eskubideak zain zitzan.

biagaren alarguna. Anak zioenez, senar zenak bere
testamentuan adierazi zituen kobratzeko zeuzkan
zorrak eta berak utzitako zor txikiren bat edo beste.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Zestoako errol- Ana testamentu-betearazle izendatu zuenez, komeni
dako Domingo Amilibia eta Kristobal Artzubiaga es- zitzaion zorrak kobratu eta ordaintzea. Hain zuzen sekribauak, eta Joan Fernandez Arreitzakoa (ikus [XVI. narraren hileta eta elizkizunak ordaindu behar zituen.
m. (46-X) 9] agiria).
Hortik at, Ana Aisorok eta seme-alabek ez zuten
- 1546-XI-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- artean Migel zenaren herentzia onartu, eta Anaren dobauaren aurrean Zestoako Frantzisko Artiga eta Joan teko ondasunak ere ez zituzten erabili.
Ameznabar (Etorrako maizterra) azaldu ziren. Joan
Ameznabarrek 2,5 dukateko zorra egin zion IruñeAgirian lekukoetako bi hauek izan ziren: Joan Peko San Antonio Olitekoa parrokiari, eta bertako Joan rez Lilikoa eta Grazian Etorraetxea (ikus [XVI. m.
Ulibarri parrokoak ondasunak exekutatu egin zizkion. (46-XII) 1] agiria).
Gero Joanek zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zituen, eta parrokoaren izenean Frantzisko Artigak or- 1546-XII-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridainagiria eman zion.
bauaren aurrean Madalena Zuubek onartu egin zuen
Migel Sorazabali 170 txanpon zor zizkiola eta ordainLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, Gra- ketak egin zituela (ikus [XVI. m. (46-XII) 2] agiria).
zian Arzallus eta Grazian Etorraetxea (ikus [XVI. m.
(46-XI) 18] agiria).
- 1546-XII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Martin
1.50. Ana Aisororen, Madalena Zuuberen eta Azkue, eta bestetik, Joan Isurola eta bere fidatzaile
Pedro Ausoroetxea. Martinek Joani zaldi gaztainkara
Martin Azkueren agiriak
argia 7 dukatean saldu zion, eta Joanek zorra bi epe- 1546-XII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tan ordainduko zion: erdia hurrengo Eguberrietan, eta
ren aurrean Ana Aisoro aurkeztu zen, Migel Artazu- beste erdia 1547ko iraileko San Migel egunean.
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Deba, Arrasate eta Zestoako prokuradoreek baimena eskatu zioten Probintziari Kontzejuaren zorrak
herritarren artean banatu eta kobratzeko.
Probintziak Batzar Nagusi haietan 302.488 marai
zituen zorretan, eta 2.228 sukaldek ordainduko zituzten, hau da, 136 marai sukalde bakoitzak.2
1546ko bigarren Batzar Nagusiak Zarautzen ospatu ziren, azaroaren 14tik 24ra bitartean. Pedro Altzolarats izan zen Zestoako prokuradore. Frantziarren
ezku preso zeuden gipuzkoarren erreskateaz hitz egin
zuten; baita apaizek egindako delituez, Arabako bideez, atun-arrantzaz, danbolindariez eta abarrez ere.
Zestoako prokuradoreak Probintziari baimena eskatu zion Kontzejuaren 200 dukateko zorra herritarrek ordain zezaten. Probintziaren zorra 208.713 maraikoa zen, eta sukalde bakoitzari 91,5 marai ordaintzea zegokion.3
Batzar hauetako eta Batzar Berezietako Zestoako
prokuradoreei buruz liburu honetako 1.4.2. atalean
emana dugu zenbait albiste.

83. irudia. Azpeitiko eliza.

Lekuko hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Andres
Aranburu eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
(46-XII) 4] agiria).

1.51. Gipuzkoako Batzarrak, etab.

Argitu beharra dago Probintziak Batzar Nagusietan
bere Igorpen-alkatea izendatzen zuela, Probintziara
sartzen ziren eta Probintziatik irteten zuten gaiak kontrolatzeko. Gutxienez 1546. urteaz gero Probintziako
hiribilduak eta Alkatetzak hamar taldetan banatzen
ziren, talde guztiek antzeko sukalde kopurua izanik.
Zozketaz hamar talde horietako bat aukeratzen zen, eta
gero aukeratutako taldearen barruko hiribildua, bakoitzaren sukalde kopurua kontuan hartuz. Zestoak Hondarribia, Getaria, Oiartzun eta Errenteriarekin osatzen
zuen taldea, eta bakoitzak zozketarako zuen txartel kopurua hurrenez hurren hau zen: 9, 11, 10, 11, 5.4

Gipuzkoako 1546ko lehen Batzar Nagusiak Azpeitian
izan ziren, maiatzaren 8tik 18ra. Bertan Zestoako prokuradore Joan Fernandez Olazabalgoa batxilerra izan zen.
Bertan Zestoak Azpeitiak bezalako botoa eman zuen,
Pedro Arrandolatza ermandade-alkatearen gaian. Beste
Horrez gain, Donostian auzia zuten Santa Maria elizenbait bozketa ere egin zuten Batzar Nagusi haietan.
zako eserlekuari buruz Isabela Okendok eta Katalina
Olarriak (Anton Okendoren emazteak). Domingo Agirre
Zestoako prokuradoreak Probintziatik kanpora batxilerra zen elizbarrutiko kanpoko ofiziala. 1530-1546.
eramaten ziren eta kanpotik sartzen ziren ganaduen urte bitartean San Bizente parrokiako buru izan zen, eta
gaia aurkeztu zuen.
1546-1560 bitartean Santa Mariako parrokiako buru.5
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Gainera urte hartan Donostiako familia nagusieta- zirela esan daiteke. Haietako bat Debako Joan Etxekoek San Sebastian Antiguakoa komentua sortu zu- nagusiaren Tomas semea zen. Aljer hirian zegoen,9
ten, domingotar lekaimeena.6
eta gure ustetan Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuaren semea edo Joan EtxenaguBestalde, 1546. urtean (edo ingurukoren batean) siaren anaia zen.
Joan Ibañez Lili-Idiakaitz Amilibia jaio zen, hau da,
Domenja Idiakaitz-Lilikoaren eta Domingo Amilibia
Beste gai bat Beduako ontziolarena da. Hain zu7
eskribauaren alaba.
zen 1546. urtean hasi zen lanean eta 47 urtez iraun
zuen ontzigintzan. Kokaleku egokia zen, bertako
Gainera 1546. urtean Madrilen Fortun Ibañez Agi- errenteria eta portura salgai asko (zura barne) iristen
rrekoak kodiziloa egin zuen. Hark zioenez, Zumaia, zelako.10
Zarautz eta Zestoa hiribilduetatik urtero 30.000 marai
kobratzeko eskubidea zuen.8
Literaturaren arloan, Nafarroako Margarita Angulemakoa erregina 1546. urtean hasi zen bere HeptaKontuan hartu beharreko beste gai bat, itsasoan meron izeneko ipuin-bilduma idazten. Boccacio-ren
mairuen edo turkoen mende erortzen ziren kristaue- Dekameron lanaren antzera egin zuen, baina helburu
na da. Garai hartan gatibu kristauak esklabo ere ba- moralizatzaileaz.11

84. irudia. Beduako
ontziolen kokalekua.
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