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1. 1545. URTEA
1.1. Zestoarren eta ingurukoen testamentuak
1.1.1. Joan Ibañez Zubiaurrekoaren testamentua
- 1545-I-16an, Zestoako Urbietako Bengoetxean,
Joan Ibañez Zubiaurrekoa zaurituta zegoen, eta testamentua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren
bidez. Zestoako elizan ehortziko zuten Ausoroetxearen hilobian, eta bertan egingo zizkioten hiletak,
hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta gainerako
elizkizunak.
Zestoako elizan haren arimaren alde 30na meza
emango zituzten bikarioak, Klemente Aisorok, Joanes Ibañetak eta Joanes Garratzak. Limosna hauek
utzi zituen: mairuen gatibu zeuden kristauak askatzeko, erreal bat; Zestoako elizari, dukat bat; Aizarnako elizari, dukat erdia; Zestoako ospitaleari, 2 erreal;
Guadalupeko Andre Mariaren monasterioari, 2 erreal;
eta Santa Engraziako ermitari, 3 erreal.

behi txahalekin. 50 dukat ordaindu zizkion, 2 behi
eta txahalak ere bai, eta hiru epetan 51 dukat ere bai,
agindutako 100 dukatetatik. Ausoroetxeak beste 20
bat dukat ere zor zizkion Ana Lasao alargunari.
Joan Ibañezek alkabala-biltzaileek emanda zenbait diru jaso zuen: Grazian Etorraetxeak emanda, 8
dukat; Joan Majado de Pozaren emazteak emanda,
erroldak zioena; eta Aizarnateko emazteak emanda,
60 erreal ken 38 marai. Diru haietatik Joan Ibañezek
Martin Perez Idiakaizkoaren emazteari 4.033 marai
eman zizkion (ikus [XVI. m. (45-I) 25] agiria).
Joan Ibañezek Antonio Lizarrarats bikarioari 6 dukat zor zizkion behi batengatik. Zestoako Domingo
Amilibia eskribauak, berriz, 3 koroa zor zizkion Joan
Ibañezi, Errenteriako Batzar Nagusietan maileguz
eman zizkiolako (ikus [XVI. m. (45-I) 25] agiria).

Zestoako Zabaleta baserriko Joan Liendo maizterrak 4 dukat zor zizkion, eta 2 dukat Ana Lasaori.
Joan Ibañez Zubiaurrekoari ezkontza-kontratuan Errentamendu-kontratuan zehaztu ziren Joan LiendoDomenja Akoabarrena amak 50 dukat agindu ziz- ri erdi bana haz zitzan utzitako ganaduak (ikus [XVI.
kion, eta Ana Lasao amaginarrebari 100 dukat eta 2 m. (45-XII) 22] agiria).

1. irudia.
Akoabarrenaberri.
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Domenja Akoabarrena amak 36 ardi eta ahuntz garren urteurrena. Haren eta etxeko hildakoen arimen
eman zizkion Joan Ibañez semeari Joan Arraioren bi- alde 30na meza emango zituzten Joan Otxoa Artazudez, haien ugalketa beretzat har zezan. Pedro Egañak, biagakoa erretoreak eta Joanes Potzuetak.
berriz, 19 dukat zor zizkion idi pareagatik.
Limosna hauek utzi zituen: mairuen gatibu krisMartin Sostin zurginak 3 erreal zor zizkion. Joan tauak askatzeko, 2 erreal; Aizarnako elizari, 2 erreal;
Ibañezek Domingo Garratzari, berriz, 6 dukat eta marai eta Santa Engraziako ermitari erreal bat.
batzuk zor zizkion (zilarrezko katilua bahituta zeukan).
Grazia Edarritzagak, ondoren, ordaintzeko zeuzSan Joan Arraioren seme Domingok 2 dukat eta 7 kan zorren zerrenda egin zuen: Joan Lizasoren emazte
erreal zor zizkion, eta Kontzejuko Martin Arzallus fie- Katalina Edarritzaga ahizpari, 10 txanpon eta haren
lari ordaindutako dukata ere bai, Donostiara joan zire- testamentuan adierazitakoa zor zizkion; Joan Badiolanean maileguz eman ziolako. Domenja amari 14 erreal -Etxegarai eta Domenja alaba oinordekoari (Domingo
zor zizkion, Domingo Arretxe-Etxenagusiari hartuta- Ezenarroren emazteari), 14 dukat; Zumaiako Martin
ko kareagatik; baita 120 txanpon ere, amaren izenean Gartzia Arteagakoari eta Marina Garratza emazteari,
dirua eta kintal burdinak (gero zor hura eta auzi-gasLope Zelaiari sagar-landareak hartu zizkiolako.
tuak Maria Nikolas Zabala-Lasaok ordaindu zituen);
Testamentu-betearazle Grazia Iraeta emaztea eta Maria Nikolas Zabala-Lasaori Nafarroako beste 3
Domenja Akoabarrena ama izendatu zituen. Sebas- dukat (Nafarroako 1 dukat = Gaztelako 9 erreal); eta
tian Zubiaurre semea izendatu zuen oinordeko, he- Domingo Lizarrarats aitari 11 edo 12 dukat.
renaren eta bostenaren hobekuntza emanda. Grazia
Bestalde, Graziak Edarritzagabarrena etxetik eta MarIraeta emaztea haurdun zegoen, eta seme edo alaba
hura ere oinordeko izango zen, jaiotzen zenean. Bata tin Fernandez eta Martin anaiarengandik Maria Nikolas
hiltzen bazen, bestea izango zen oinordeko. Biak hil- Zabala-Lasaori egindako zorra kobratzeko zeukan.
tzen baziren, ezkontza-kontratuak zioena beteko zen.
Grazia Edarritzagak bere alaba Domenja GoroEmazte Grazia Iraetari alargun-urteagatik 30 du- sarriri eta Grazia Gorosarriri 7na dukat zor zizkien.
kat utzi zizkion. Gainera semeen tutore eta zaintzaile Etxean, gainera, zenbait behi eta ganadu zeuzkan. Batzuk bereak zituen, eta beste batzuk Joan Otxoa Goroizango zen.
sarrikoaren oinordekoekin erdi bana. Behiak GraziaTestamentuan lekuko honako hauek izan ziren: ren seme Martin Gorosarrirentzat izango ziren. Beste
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, Pedro Zu- ganadu batzuk alaba Grazia eta Domenjarentzat eta
biaurre, Grazian Arzallus, Joan Armendia eta Martin seme Joan Gorosarrirentzat izango ziren.
Zubiaurre (Joan Ibañezen anaia) (ikus [XVI. m. (45-I)
Grazia Edarritzagak testamentu-betearazle hauek
25] agiria).
izendatu zituen: Martin Gorosarri semea eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibia. Martin Gorosarri semea
1.1.2. Grazia Edarritzagaren testamentua
izendatu zuen oinordeko unibertsal, eta herenaren eta
- 1545-I-17an, Aizarnako Gorosarribekoan, Esteban bostenaren hobekuntza eman zion. Grazia, Domenja
Eztiola eskribauaren bidez Grazia Edarritzagak (Joan eta Joan Gorosarri seme-alabek 10na dukateko seniGorosarri-Garroren alargunak) testamentua egin zuen. partea izango zuten.
Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten GoTestamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
rosarribekoa etxearen hilobian. Han egingo zizkioten
hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bi- Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, Grazian Arza-4-
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2. irudia. Aizarnako
bista. (Indalezio
Oiangurenen argazkia).

llus, Martin Legarda eta Martin Zuube “Arotzarte”
(ikus [XVI. m. (45-I) 26] agiria).
1.1.3. Migel Aizarnaren testamentua
- 1545-I-25ean, Zestoan, Edarritzagako Olaberrin
maizter zegoen Migel Aizarnak testamentua egin zuen
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Hiltzen zenean
Zestoako elizan ehortziko zuten, gurasoak zeuden hilobian. Hilobi hartan eskubideak zituen Migel Aizarnak, 20 florin arrunt ordaindu zituelako.
Limosna hauek utzi zituen: kristau gatibuak askatzeko erreal erdia; Zestoako elizari, 3 erreal; eta Aizarnako elizari, 3 erreal.

no suhiari utzi zizkien ganaduak, baina hauek mantenduko, elikatuko eta jantziko zuten Migel bizi zen
artean. Hauek egingo zizkioten, hiltzen zenean, hiletak eta urteurrenak. Orduan Mariaren eta Domingoren
eskuetara etorriko zen ganduen erdiaren jabetza.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Domingo Arano suhia eta Blas Artazubiaga eskribaua.
Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo Garratza,
Martin Aizpuru eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m.
(45-I) 41] agiria).
1.1.4. Martin Ibia itziartarraren testamentua

Migel Aizarna maizterrak erdi bana zituen behi,
ahuntz, ardi, erle eta erlauntzak Blas Artazubiaga eskribau eta nagusiarekin. Ganadu haien erdiaren jabe
izateko 13 dukat ken 29 marai zor zizkion Migelek
Blasi.

- 1545-III-1ean, Itziarren, Esteban Eztiola eskribaua
Ezenarroko Martin Ibiaren etxean zen. Martin gaixo
zegoen hilabetetan, eta testamentua egin nahi zuen.
Hala ere, bost bat urte lehenagotik Arroako eta Itziarko eliztarrek auzia zuten Debako alkate eta ofizialekin, eta auzi hura bideratzeko Martinek eliztarren
ahalordea zuen.

Lasaoko andre Maria Nikolas Zabala-Lasaok 2 dukat eta 15 txanpon zor zizkion Migeli. Migelek zioenez, oso zaharra zen, eta herenaren eta bostenaren hobekuntza eginda oinordeko unibertsal Maria Aizarna
alaba izendatu zuen. Maria alabari eta Domingo Ara-

Martin Ibiak auziaren segimenduan gastu handiak
egin zituen, eta gai hartan egunetan lana ere egin
zuen. Kobratzeko zenbat zeukan zehaztu nahi zuen,
ondoren bere testamentua egiteko. Horretarako dei
egin zien eliztarren ahalordea zuten arroar eta itziar-
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Jasotako diruak hauek izan ziren: Santuru Erretenek
tar hauei: Santuru Erreteni, Martin Usarragari, Martin
Artzuriagari eta Joan Armendiari. Hauek ez zioten, emanda 6 dukat, Alvaradoren katilu batez (Valladolida
joan zenean); Tomas batxilerrari 6 dukat, Anton Eloordea, deiari erantzun.
suren bidez; Joan Armendiari 17 dukat; Tolosara joan
Ondorioz, Ezenarroko Martin Ibiak ahalordea zenean Joan Armendiari 3 erreal; Joan Perez Areitzaeman zion Matias Ibia semeari, aipatutako gastuen gakoari eta Joan Igarategi bere suhiari, dukat bat; Marinformazioa lor zezan. Lekuko hauek izan ziren: Zes- tin Usarragak eta Santuru Erretenek dukat bat; Joan
toako Grazian Arzallus, eta Debako Sebastian Arakis- Armendiak 3 dukat, Pedro Ubaiar Deban zegoenean,
beste 2 dukat Joan Zugastirekin Getariara joan zenean
tain hargin-maisua eta Joan Errogoitio?.
eta beste 2 dukat Tolosara Beltran Untzetarengana
Ondoren, Matias Ibiak errekerimendua egin zien joan zenean; San Joan Ermuak, Azpeitira eta Getariaitziartar eta arroar hauei: Martin Usarragari, Santuru ra joan zenean, 2 erreal; eta Martin Usarragak, Martin
Erreteni, Joan Armendiari, Martin Artzuriagari eta Uzkangak eta Domingo Errementarik 6 erreal; etab.
Domingo Arretxe-Etxenagusiari. Matiasen aitak DeMartin Ibiak guztira jasotako laguntzak 18.363
bakoekin Arroako eta Itziarko eliztarrek zuten auzian
Gipuzkoan eta Gipuzkoatik kanpo gastatu zuen guztia maraikoak izan ziren.
zehaztu behar zuten. Lekuko Grazian Arzallus, SebasMartin Ibiak auziaren jarraipenean Itziarko eta
tian Arakistain eta Itziarko Erretentxipiko Domingo
Arroako eliztarren ahalordeaz baliatuta, ordainketa
Erreten izan ziren (ikus [XVI. m. (45-III) 1] agiria).
hauek egin zituen: Joan Armendia, Joan Perez Arei- 1545-III-3an, Itziarko Ibia etxean, Esteban Eztio- tzagakoa eta Martin Usarragari 60 kintal burdina;
la eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Martin Esteban Eztiolari (Andres Gartzia Eginokoaren agiUsarraga, Joan Perez Areitzagakoa, Joan Armendia, riagatik) 4 erreal eta Alonso Suarez Sedenoren agiMartin Artzuriaga, Santuru Erreten eta Martin Ibia. riagatik (Olano eta Sasiola batxilerren aurkakoagaMartin Ibiak Itziar eta Arroako eliztarrek Debako al- tik) 8 marai; Martin Artzuriagari 6 dukat eta 6 erreal;
kate eta ofizialekin zuten auzian jaso zituen diruak eta Domingo Amilibia eskribauari 5 erreal; eta Sebastian
Arriola eskribauari 2 erreal.
egindako gastuak zehaztu zituen.

3. irudia. Itziarko eliza.

-6-

(1545)

Martin Ibiak ordaindutakoa jasotako beste batzuk
hauek izan ziren: Joan Arbestain eskribaua, Berriatua
batxilerra (korrejidoreordea), Joan Beltran Segurola eskribaua, Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Heredia,
Diego Fernandez de la Serna eskribaua, Juan Bueno
(Valladolidko abokatua), Daza lizentziatua, Paredes
batxilerra, Eizagirre batxilerra, Beltran Untzeta, Joan
Zugasti, Joan Martinez Mantelolakoa, Amador lizentziatua, Pedro Ubaiar, Maria Martinez Lasturkoa,
Martin Gartzia Arriolakoa, Joan Eizagirre, Domingo
Aitzaga, Joan Perez Arriolakoa eskribaua (sorginen
prozesuagatik, eta Arezti eta Olano batxilerrengatik),
Joan Martinez Lasturkoa, etab.

elizari, erreal bat; Itziarko ospitaleari, erreal erdia;
San Joango ermitari, erreal erdia; Elorriagako San Sebastian elizari, erreala; Arroako San Esteban elizari,
erreala; Andre Maria Garagartzakoari, erreal erdia;
eta Indanetako San Martini, erreal erdia.
Itziarko elizan Martinen arimaren alde 30 meza bi
aldiz emango zituen Martin Gartzia Arriolakoa bikarioak.

Gero Martin Ibiak ordaintzeko zeuzkan zorrak zerrendatu zituen. Hauek ziren hartzekodunak: Domingo Ibia, Joan Goenaga suhia, Martin Artzuriaga eta
Tomas Saroeberri batxilerra (Joan Ibañez AitzagakoaMartin Ibiak kobraturiko diruak, egindako gastuak ren zorragatik).
eta lanegunen soldatak kontuan hartuta, 19.664 marai
Martin Ibiari zorrak egin zizkiotenak hauek ziren:
zeuzkan kobratzeko eliztarrengandik. Martin Usarragak, Joan Armendiak, Martin Artzuriagak eta Joan Domenja iloba (Kristobal Artzubiaga eskribauaren
Perez Areitzagakoak ikusi zituzten kontu haiek. Gra- agiriaz), Joango Olaberria eta Maria Olaberria alaba
(Maria Martin Ariztondogatik), Sebastian Arakistain
zian Arzallus eta Matias Ibia izan ziren lekuko.
hargin-maisua, Maria Iturritza, Martin Ibia, AzkoitiOndoren Ezenarroko Martin Ibiak, Itziarko Ibia ko Joan Lopez Emasabelgoa (Martin Gartzia Ondaetxean, bere testamentua egin zuen. Itziarko elizan rroakoa eskribauaren agiriaz), Maria Joango Intsausti
lurperatuko zuten, Ibia etxearen hilobian. Alabak eta (Martin Perez Ibikoaren emaztea), Maria Goizueta,
suhiak ohiko hiletak eta elizkizunak egingo zizkioten. Joan Armendia, Martin Usarraga, Joan Oñati (SorarLimosna hauek eman zituen: gatibu kristauak aska- teko maizterra, Domingo Ortiz Lasaldekoa eskribauatzeko, erreal bat; Itziarko elizari, dukat bat; Debako ren agiriaz), Pedro Guridi “Portubeltza”? (Joan Mar-

4. irudia. Itziarko
Erretenberri.
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tinez Lasturkoa eskribauaren agiriaz), Iruregoeneko
Limosna hauek utzi zituen: Arroako elizari, 12 dupilotua, etab.
kat balioko zilarrezko kaliza eta aldarerako estalkia;
San Lorenteko ermitari eta Elorriagako San Sebastian
Martin Ibiak bere testamentu-betearazle hauek ermitari erreal erdi bana; Itziarko elizari, erreal erdia;
izendatu zituen: Maria Perez Ibikoa emaztea, Joan eta Arroako ospitaleari erreal erdia.
Goienaga eta Matias Ibia semea. Matias Ibia semeak
bere senipartea kobratuta zeukalako, eskubideei uko
Maria Zelaiari soineko beltza eta Grazia Elorriaegin behar zien bere arreba Domenja Ibiaren alde.
gari kapa beltza utzi zizkien. Seme Joan Akertzaren
Katalina Akertza alabari hauek utzi zizkion: 20 dukat,
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Martin ohe bat eta kutxa, bertako arropa guztiekin.
Gartzia Arriolakoa, Grazian Arzallus, Martin Usarraga eta Domingo Antsorregi.
Maria Joango Akertzak kobratzeko zorrak zituen,
eta hauek ziren zordunak: Martin Akertza (44 dukat
Jarraian, leku berean eta eskribau berak hantxe zor zizkion, horietako 4 dukat Maria Joanez Azkaeizanik, Itziarko eta Arroako eliztarrek Debako alkate takoagatik); eta Domingo Fernandez Dornutegikoa,
eta ofizialekin zuten auzian, Arroako Joan Armendiak Maria Migel Epelola eta Joan Atristain (20na dukat).
eta Joan Perez Areitzagakoak ahalordea eman zieten Azken hiru zordunen 60 dukatak Maria Joangoren
honako prokuradore hauei: Valladolidko Kantzela- seme Pedro Akertzari bere garaian egingo zizkioten
ritzako Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Cortiguerari, hiletak eta elizkizunak ordaintzeko izango ziren. InJoan Olaberriari eta Joan Angulori, eta Gipuzkoako dietan zebilen Pedro Akertza, eta Joan Akertza sekorrejimenduko Joan Herediari, Andres Martinez meak harentzat egindako gastuak ere diru hartatik
Aroztegikoari, Anton Migelez Elorregikoari eta Bel- ordainduko ziren.
tran Arizmendiri.
Maria Joango Akertzak etxean zuen sagardoa MarOndoren, leku berean eta eskribau beraren aurrean tin semeak salduko zuen.
Martin Ibia eta Martin Artzuriaga aurkeztu ziren.
Martin Artzuriagak bere Etxaiz izeneko sorora Ibia
Testamentu-betearazle hauek utzi zituen: Arroako
ondotik joateko bide-zorra aitortu zuten biek. Martin bikarioa (Joan Sorazu) eta Joan eta Martin semeak. OiIbiari ere errespetatu egingo zioten beste leku batera nordeko Joan eta Martin semeak izendatu zituen, eta
joateko bide-zorra.
geratzen ziren ondasunak erdi bana hartuko zituzten.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Sorazu, Martin
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Kortazar, Domingo Amilibia eta Joan Olea, eta ZestoaOndalde gaztea, Pedro Olaskoaga eta Grazian Arza- ko Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (45-III) 25] agiria).
llus (ikus [XVI. m. (45-III) 4] agiria).
1.1.6. Maria Perez Altzolaraskoaren testamentua
1.1.5. Maria Akertzaren testamentua
- 1545-III-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1545-III-27an, Arroako Olidenaundi baserrian, Ma- ren bidez Maria Perez Altzolaraskoak (Martin Baltzoria Joango Akertzak (Martin Akertzaren alargunak) laren alargunak) testamentua egin zuen. Hiltzen zetestamentua egin zuen Zestoako Esteban Eztiola es- nean Zestoako elizan ehortziko zuten, eta han egingo
kribauaren bidez. Hiltzen zenean Arroako San Este- zizkioten hiletak eta elizkizunak.
ban elizan lurperatuko zuten Akertza etxearen hilobian. Martin Akertza semeak han egingo zizkion ohiLimosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askako hiletak eta elizkizunak.
tzeko, 2 erreal; Zestoako elizari, 2 dukat; Aizarnako
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5. irudia. Altzolarasko
Bekola etxea.

elizari, dukat erdia; Sasiolako monasterioari 6 dukat
(Maria Perezen eta etxeko hildakoen arimen alde
otoitz egin zezaten); Zestoako ospitaleari 3 erreal; eta
Katalina Baltzola alaba zenaren aginduz, Zestoako
ospitaleari, 5 dukat.

Maria Perez Altzolaraskoak bere etxea eta ondasunak dohaintzan seme Joan Martinez Baltzolakoa
batxilerrari eman zizkion. Joan Martinez batxilerra
Sevillan ezkondu zen, eta Zestoako etxea eta ondasunak dohaintzaz eta salmentaz Maria Perezen biloba
Martin Perez Artzubiagakoaren eskuetara etorri ziren.
Zestoako elizan 30na meza emango zituzten haren Salmenta hura baliozkoa izatea nahi zuen Maria Perez
eta etxeko hildakoen arimen alde Antonio Lizarrarats Altzolaraskoak. Herenaren eta bostenaren hobekunbikarioak, Joanes Ibañetak eta Klemente Aisorok, eta tza eman zion horretarako Martin Perez Artzubiagakoa bilobari.
60 meza Joanes Garratzak.
Pedro Artzubiaga suhiari eta alaba Maria Martinez
Joanes Ibañetak (Maria Perezen aitorleak) esandako isilpeko pertsona bati 2 dukat emango zizkion, eta Baltzolakoari 20 dukateko zorra barkatu egin zien,
baina Pedro Garratzaren oinordekoei 10 dukat orisilpeko beste pertsona bati 8 erreal.
daindu beharko zizkieten, Maria Perezen anaia Pedro
Maria Perez Altzolaraskoak zioenez, bere ala- Altzolarats gatibu zegoela erreskatatzen gastatu zituzba Maria Martinez Baltzolakoari arreoa eta oheak telako.
eman behar zizkion, ezkontza-kontratuaren arabera.
Blas Artazubiagari 7 erreal emango zizkioten,
Arreoaren zati bat etxean zeukan, eta gainerakoa dirutan ordainduko zioten, Maria Perezen ondasunetatik, egindako agiriengatik. Testamentu-betearazle hauek
izendatu zituen: Pedro Artzubiaga suhia, Martin Perez
Amilibiko etxetik edo Pedro Indoren ondasunetatik.
Artzubiagakoa biloba, Anton Garratza? suhia, Martin
Maria Martinez Baltzolakoa alabari bahituta zeu- Martinez Baltzolakoa semea eta Ana Baltzola alaba.
kan zilarrezko katilua eman egin zion, eta Atristaingo
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Garrabehiak ere bai. Ana Baltzola alaba, berriz, bere seniparte osoa kobratuta zegoen. Hala ere, beste 6 dukat tza, Grazian Etorraetxea eta Joan Zuube (ikus [XVI.
m. (45-III) 30] agiria).
eman zizkion.
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1.1.7. Ana Ipintzaren kodiziloa

eta Itziarko elizari, erreal bat. Aizarnazabalgo elizan
30 meza emango zituen haren arimaren alde Martin
- 1545-III-31n, Zestoan, Ana Ipintzak (Fernando Ola- Etxezarreta apaizak, eta beste 30 meza Martin Goibuzabalen alargunak) lehen egindako testamentuari kodi- ru apaizak. Sasiolako San Frantziskoren monasterioan
ziloa erantsi zion, Esteban Eztiola eskribauaren bidez. hilen meza abestua emango zuten haren arimaren alde.
Testamentua 1541-III-2an egin zuen Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean (ikus VIII ZESTOA XVI. MENAizarnazabalgo Domenja Lertxundi serorak urteDEAN (1541) liburuko [XVI. m. (41-III) 3] agiria).
betez otoitz egingo zuen Maria Martinez Orroagakoaren hilobi gainean.
Testamentua osatuz agindu batzuk eman zituen
Ana Ipintzak. Fernando Olazabal senar zenarekin
Maria Martinezek zor hauek zeuzkan kobratzeko:
izandako irabaziekin zetazko ehuna, 20 dukat balio- Getariako Maria Ortiz Ondaldekoari, 3 dobloi (Fortun
koa, erosiko zuten gorpuentzat. Horrez gain Artigako Santxez Iraetakoa artzapez zenak emanak); Arroako
serorari 4 dukateko soinekoa emango zioten. Gaine- Martin Artzubiaga zenak kintal bat eta 26 libra burrako diruekin herriko apaizek 30na meza emango zi- dina; Joan Etxabe zenak, 2 dukat (Sasiolako San Joan
tuzten haren eta senar zenaren arimen alde. Klemente Aroztegi goardianoari emanak); Zumaiako Paskuala
Aisorok 40 meza emango zituen. Julian Olazabalen Gorostiagak (Joan Gorostiagaren emazteak), 6 dukat;
alaba Maria Olazabali dobloia emango zioten.
Aizarnazabalgo Joan Sasiolak, 6 erreal (ken antxume
bat); eta Bartolome Txiribogaren emazte Maria AitzaGrazia Perezi erosi zion sagastia saldu egingo zu- gak, 3 erreal.
ten, eta diru harekin etxea konponduko zioten. Maria
Ortiz Iraetakoari Anaren kapa emango zioten, eta MaMaria Martinez Orroagakoak ordaintzeko zeuzkan
ria Arbestain neskameari (Lilin hazitakoari) soinekoa. zorrak hauek ziren: Domingo Amilibiaren ama Maria
Altzifrezko kaxa oinordekoari utzi zion.
Joanez Baltzolakoari, 4 upel sagardo; Zestoako Domikutza Beaini, gehienez 4 erreal; Maria Joango TxerJoan Arretxeren emazte Marina Artigari Jakobo tudiri, dukat bat (eta zoronga eta arropak ere utzi zizIpintzak ekarritako zapi fina emango zioten. Kodizi- kion); eta Maria San Joan neskameari zenbait arropa.
loan lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro, Grazian Arzallus eta Sebastian Arbestain (ikus
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen:
[XVI. m. (45-III) 31] agiria).
Pedro Agirre anaia eta Maria San Joan Buztinaga
emaztea, eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibia. Oinordeko unibertsal Pedro Agirre anaia izendatu zuen.
1.1.8. Aizarnazabalgo Maria Martinez
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Arzallus,
Orroagakoaren testamentua
Oñatiko Joan Soraluze eta Zumaiako Joan Olazabal
- 1545-VI-14an, Aizarnazabalgo Kamio etxean, Zestoa- (ikus [XVI. m. (45-VI) 14] agiria).
ko Esteban Eztiola eskribauaren bidez Maria Martinez
Orroagakoak (Joan Amilibiaren emazteak) testamentua 1.1.9. Domingo Aizpururen testamentua
egin zuen. Hiltzen zenean Aizarnazabalgo San Migel
elizan ehortziko zuten, Kamio etxeak zuen hilobian. - 1545-VII-11n, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriHan egingo zizkioten ohiko hiletak eta elizkizunak.
bauaren bidez Domingo Aizpuruk testamentua egin
zuen. Aizarnako elizan ehortziko zuten, Aizpuru
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak as- etxearen hilobian. Haren arimaren alde Joanes Pokatzeko, erreal bat; Aizarnazabalgo elizari, 2 erreal; tzueta apaizak 30 meza emango zituen Aizarnako
Arantzazuko Andre Mariaren monasterioari, 2 erreal; elizan. Bertako Andre Mariaren irudiaren aurrean ha- 10 -
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ren eta Aizpuru etxeko hildakoen alde 3 meza abestu
emango zituzten Aizarnako apaizek, eta elizako San
Sebastianen irudiaren aurrean beste 3 meza abestuko
zituzten.
Limosna hauek eman zituen: kristau gatibuak askatzeko, erreal erdia; Aizarnako elizari, dukat erdia;
Zestoako elizari 2 erreal; eta Santa Engraziako ermitari 2 erreal.
Aizarnako Arretxekoek 12 dukat zor zizkioten Domingo Aizpururi, etxe hartakoen hiletak, elizkizunak,
olatak, argizariak, urteurrenak, etab. ordaindu zituelako. Aizarnako Arretxen zituen eskubide guztiak Mariatxo Aizpuru legezko alabari utzi zizkion.
Joan Arangurengatik Arretxek zor zituen 6 dukat
etxearen errentatik ordainduko ziren. Joan “Gorri” Lizasoetakoa aitaginarrebak 50 dukat eta behia bi txahalekin emanda zeuzkan Domingo Aizpururen emazte
zenaren dote gisa. Bestalde, Domingok 6 dukat zor
zizkion Blas Artazubiaga eskribauari, eta beste 9
erreal Martin Azkueri.

6. irudia. Aizarnako eliza.

Domingo Aizpuruk hiru seme-alaba zituen: Joan
30na meza errezatuko zituzten Aizarnan haren ariAizpuru, Txomin Aizpuru eta Maria Aizpuru. Joan semeari herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion. maren alde Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak,
Domingoren ama Grazia Aizpuru izendatu zuen seme- Domingo Urbietak eta Joanes Potzuetak. Limosna
hauek eman zituen: mairuen gatibu zeuden kristauak
-alaben kudeatzaile. Hark gobernatuko zuen etxea.
askatzeko, dukat erdia; Aizarnako elizari, dukat erdia;
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Gra- Santa Engraziako ermitari, 2 erreal; Aizarnazabalgo
zia Aizpuru, Joan “Gorri” Lizasoetakoa eta Nikolas elizari, 2 erreal; eta Zestoako elizari 2 erreal.
Lizasoeta (Domingoren koinatua). Lekuko hauek izan
Azpeitiko Joan Igartza jostunari 2 dukat zor zizziren: Joanes Potzueta, Joan Bikendi eta Joan Igartza
kion Martinek, arropak egin zizkiolako.
(ikus [XVI. m. (45-VII) 8] agiria).
1.1.10. Martin Lizasoetaren testamentua
- 1545-VIII-29an, Zestoan, Lizasoeta “Suhi” etxean,
Esteban Eztiola eskribauaren bidez, bertako Martin
Lizasoetak testamentua egin zuen. Hildakoan Aizarnako elizan, Lizasoeta etxearen hilobian, ehortziko
zuten. Han egingo zizkioten hiletak, bederatziurrena,
urteurrena eta ohiko elizkizunak.

Martinek kobratzeko zeuzkan zor batzuk hauek ziren:
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari, 9 kintal burdina
pletina eta 10 libra (Joan Etxenagusiak zekienez, Iraetako burdinolan emanak); Bartolome Txiribogari, 4 erreal
(ken laiak konpontzea kostaturikoa); Joan Bengoetxeari,
dukat erdia (Aizarnako elizari emateko); Maria Beltran
Urbieta zenaren oinordekoei, dukat bat (1 dukat = 47
txanpon); Bartolome Etxaberi, 6 erreal eta 5 marai ur-
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Oinordeko unibertsal seme Joan Lizaso izendatu zuen. Herenaren eta bostenaren hobekuntza eman
zion. Hori guztia baldintzapean eman zion aitak,
amaren onespenaz eta baimenaz ezkondu beharko
zuelako. Bestela etxea eta ondasunak Maria Martinez
Lizasokoa alabak hartuko zituen, edo bestela Grazia
Martinez Lizasokoa bigarren alabak.
Joan Lizaso amaren baimenaz ezkontzen bazen,
alaba bakoitzari 60 dukat, oheak, arropak eta arreoa
emango zizkion seniparteagatik. Emazte Maria Lopezek ondasunen gozamenaren erdia beretzat izango
zuen bizi zen artean. Testamentuan lekuko zestoar
hauek izan ziren: Bartolome Etxabe, Joan Bengoetxea
eta Domingo Lizasoeta.
Jarraian, leku berean, Domingo Lizasoetak anaia
Martin Lizasoetari ordainagiria eman zion, Lizasoetako ondasunetan seniparteagatik zegozkion azken 20
dukatak ordaindu egin zizkiolako. Esteban Eztiola semea izan zen hirugarren lekukoa (ikus [XVI. m. (45VIII) 32] agiria).
7. irudia. Urbieta baserria.

daiagatik; Joan Ondalderi, 2 erreal, ken eman zion sagardoa; eta Aizarnateko Domingo Amasi, 7 txanpon.

1.1.11. Anitza Artazubiagaren testamentua eta
kodiziloa

- 1545-IX-1ean, Zestoako Urbietan, Blas Artazubiaga
Martin Lizasoetak kobratzeko zeuzkan beste zor eskribauaren bidez Fernando Arreitzaren Anitza Artazubatzuk hauek ziren: Pedro Iribarrenari, 2 dukat eta biaga alargunak testamentua egin zuen. Hiltzen zenean
80 marai (Joan “Gorri”rekin ere kontuak eginda); Aizarnako elizan ehortziko zuten, senar zena zegoen
Domingo Aranbururi, anega garia (1 anega gari = 10 hilobian. Han egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
erreal), eta 20 txanpon bi txerrikumegatik; Joan AlLimosna hauek utzi zituen: kristau gatibuak askadalur zenari eta Domingo Aldalur semeari, dukat bat;
Domingo Aizpururi, 8 txanpon; Domingo Arangure- tzeko, erreal bat; Aizarnako elizari, dukat bat; Sanni, 6 erreal eta txanpon bat; Aizarnako Maria Ortiz ta Engraziako ermitari, 2 erreal; Zestoako elizari, 2
Iraetakoari, 24,5 txanpon; Ezenarroazpiko Martin erreal; eta Aizarnazabalgo elizari, erreal bat. TestaEzenarro zurginari, 5 erreal urdaiagatik; Aranon lan mentu-betearazleek aukeratutako apaizek Aizarnan
egiten zuten Azkoitiko Lope eta Martin teilaginei, du- 30na meza ireki hiru aldiz emango zituzten haren arikat bat; Joan Otaegiri, 2 dukat; eta Joan Apategiren maren alde. Beste 30 meza ere bai, Anitzaren morroi
eta neskame izan zirenen arimen alde.
oinordekoei, 6 dukat.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Debako Elorriagako Maria Lopez Etxenagusikoa emaztea eta Joan Lizaso semea.

Anitza Artazubiagak kobratzeko kopuru eta zor
hauek zeuzkan: Esteban Edarritzagari, dukat bat eta
6 erreal; Anton Altzolaratsen emazte Domenja Akoa-
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ri, zilarrezko bost orratz; Joan Martinez Ibañetakoa
zenaren etxekoei, 12 erreal (Ana Ibañetak Joan Martingo Ibañeta anaia hil zenean emandako soineko
beltzagatik zor ziolako); Madalena Etorrari, tabarda
beltza; Paskualaren errainari, 3,5 erreal; Mariatxo Aizarnazabali, 3 erreal; Joan Martinen Mariatxo alabari,
8 erreal; Joan Mirubiari, 4 dukat eta 7 txanpon, eta
beste 2 dukat (Fernando Arreitzak egindako hauspoengatik); Joan Martin Indori, 2 dukat; Getariako
Domikutza Arriarani?, 2 dukat; etab.

egun lehenago egindako testamentuari kodiziloa erantsi zion. Lehenik eta behin, Anitzak bere suhi Martin
Enbil testamentu-betearazle izendatu bazuen ere, kargu hura kendu egin zion.
Bestalde, testamentuari zenbait puntu erantsi zion.
Katalina Gebarak, adibidez, 14 erreal zor zizkion, eta
Katalinaren ama Maria jostunak dukata, Domingo
anaiagatik. Joan Mirubiaren oinordekoek Anitzari eta
Fernando Arreitza senar zenari 45 txanpon zor zizkieten emandako kareagatik.

Anitza Artazubiagari ordaintzeko zerbait zeukaten
beste zordun batzuk hauek ziren: Maria Kortazar?,
Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunaren oinorKatalina Kortazar? eta Aiako Erretzabalgo Joan Az- dekoek 2 dukat zor zizkioten, Fernando Arreitza sepiazuren Maria Joango emaztea.
nar zenak Igartzako1 errotarako emandako “errotilagatik”. Anitzak etxeko baratzean karea zeukan, eta
Anitzak aitortu zuenez, hark bere Etxeandia etxeko se- testamentu-betearazleek hura saldu eta diruaz mezak
nipartea osorik kobratuta zeukan. 200 dukat eman omen eman eta herriko behartsuei lagunduko zieten.
zizkien senar zenari eta Joango Arreitza semeari, Antxiturbiko etxearen bidez. Gainera Joango semeak beste 100
Joan Martin Indok, txerriekin egindako anega erdi
dukat, 50 dukateko zilarrezko zinta eta zilarrezko 18 ma- gariko kalteagatik, izara eta beste zerbait bahituta harsusta (28 dukateko baliokoak) ere kobratu zituen.
tu zien, eta bahitutakoa berreskuratu egingo zuten.
Fernando Arreitza zenak semeari 150 dukat eman
omen zizkion zorrak ordaintzeko, eta semea gaixo
egon zenean Anitzak beste 30 dukat gastatu omen
zituen. Gainera 3 ohe-jantzi oso ere jasota zeuzkan.
Beraz, semea herentziaz zegokiona baino gehiago kobratuta zegoen. Zilarrezko zinta Ana Arreitza arrebari
itzuliko zion, eta lehenago eman zioten mandoa ere
bai. Artilezko eta lihozko arropak (Anitzak kutxatan
zeuzkanak) Ana alabarentzat izango ziren.

Lekuko hauek izan ziren: Martin Arzallus, Grazian
Arzallus eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (45IX) 4] agiria).
1.1.12. Martin Arzallusen testamentua

- 1545-X-31n, Zestoan, Martin Arzallusek testamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren
bidez. Etxeandiko sukaldean gaixo zegoen, eta
hildakoan Zestoako elizan, emazte Maria Joan ArAnitza Artazubiagak alaba Ana izendatu zuen oi- tazubiaga zenaren hilobian ehortziko zuten. Han
nordeko unibertsal. Herenaren eta bostenaren hobe- egingo zizkioten ohiko hileta eta elizkizunak. Zeskuntza eman zion. Testamentu-betearazle zestoar toako elizan 30na meza emango zituzten haren arihauek izendatu zituen: San Joan Perez Idiakaitz-Li- maren alde Joanes Ibañetak eta Joanes Garratzak,
likoa lizentziatua, Martin Arzallus, Blas Artazubiaga eta 30 meza Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak
eta Martin Enbil. Lekuko honako hauek izan ziren: Aizarnako elizan.
Grazian Arzallus, Joan Ganbara eta Martin Arzallus
(ikus [XVI. m. (45-IX) 2] agiria).
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askatzeko, erreal bat; Zestoako elizari, dukat erdia; Aizar- 1545-IX-5ean, Zestoako Urbietan, Fernando nako elizari, 2 erreal; eta Santa Engraziako ermitari,
Arreitza zenaren etxean, Anitza Artazubiagak lau erreal bat.
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Martin Arzallusek Zestoako Kontzejuari 28 erreal
kobratu behar zizkion, baina Joan Apategiri zor zizkion 13 erreal deskontatu behar ziren. Aizarnateko
Maria Joanes Potzuetakoak, berriz, 20 dukat zor zizkion. Joan Apategik 5 erreal zor zizkion, eta Madalena Etorrak 2 dukat eta 13 erreal. Martin Artzuriagari
Zestoako Gurutzeagan sagastia saldu zioten Martinek
eta emazte zenak, baina agindutakoa ez zien ordaindu.
Martin Arzallusek bere eta emazte zenaren oinordeko unibertsal Grazian Arzallus semea izendatu zuen. Herenaren eta bostenaren hobekuntza eman
zion. Maria Martinez Arzalluskoa eta Ana Arzallus
alabei bidezko senipartea emango zieten. Grazian
oinordekoa seme-alabarik gabe hiltzen bazen, testamentu-betearazleek erabakitako alaba izango zen oinordeko, eta haien baimenaz ezkonduko zen.
Martin Arzallusek testamentu-betearazle hauek
izendatu zituen: Fernando Olazabal medikua, Migel
Artazubiaga eta Blas Artazubiaga eskribaua. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Grazian Etorraetxea, Joan
Ezenarro eta Domingo Gorosarri. Idazten ez zekien
8. irudia. Zestoako Gurutzeaga.
Martin Arzallusek oso oroimen ona zuela erakutsi
zuen, buruz hainbat datu eskribauari emanda (ikus
Ondoren Martin Arzallusek ordaintzeko zeuzkan [XVI. m. (45-X) 40] agiria).
zorren zerrenda egin zuen: Iraetako andre zaharrari,
2 dukat eta 8 txanpon (Fernando Sorazabal eta Martin 1.1.13. Katalina Ereñoren testamentua
Aranoren bidez), eta beste dukat bat hamarrenak eduki zituenetik; Maria Etxeberria neskameari, 3 dukat; - 1545-XII-9an, Zestoako Ereño baserrian, Zuubeko
Esteban Eztiolari eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa Katalina Ereñok (Domingo Ereñoren alargunak) testalizentziatuari, zenbait dukat; Joan Perez Idiakaitz-Li- mentua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez.
likoari, 6 dukat; Sebastian Iturria lehengusuari, 13 Hildakoan Aizarnako elizan lurperatuko zuten Ereño
kintal burdina (Pedro Gartzia Loiolakoa eskribauaren etxearen hilobian. Han egingo zizkioten hiletak, hirurreagiria); Maria Iraurgiri, 3 dukat; eta Akertza serorari na, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena.
dukat bat.
30na meza emango zituzten Aizarnako elizan JoaMartinen beste hartzekodun eta zor batzuk hauek nes Potzuetak eta Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoziren: Domenja Akoabarrena, 6 dukat; Maria Anton reak haren arimaren alde. Limosna eman zuen gatibu
Indo, 1,5 erreal; Pedro Agirre harakina, 1 erreal eta 24 kristauak askatzeko, eta Aizarna, Zestoa eta Santa Enmarai haragi; Martin Ruiz Errekondokoa zena, 3 dukat; graziako elizetarako.
Grazian Etorraetxea, erreal bat; Joan Olea, 1,5 erreal;
Lope Zelaiaren emazte Maria Perezi 10 dukat maiAna Ipintza, 12 erreal; Moztiko zaharra, 3 dukat eta 8,5
leguz hartu zizkion, baina zenbait ganadu, kutxa eta
erreal, ganaduak erdi bana, eta beste 18 erreal.
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ohe-estalkiren balioa deskontatu behar zen kopuru
hartatik.

erreal bat; Martin Ezenarrori, 6 erreal; eta Domingo
Etorrari 2,5 erreal.

Bere alaba Katalinari, Kortazarkoari, agindutako ia
Domingo Ezenarro senarra sendatu nahian Maria
dote osoa ordaindu zion. Ohe-jantzi batzuk eta manta- Garratzak gastu handiak egin zituen, eta Domingoren
lak ematea falta zitzaion, baina 4 dukateko behia ema- Katalina amak 6 dukat emango zizkion Mariari alarna zeukan ordainetan.
gundutakoan, lehen urtean.
Domingo semeari behia eta zekorra utzi zizkion,
Testamentu-betearazle Katalina ama eta Maria GaJoan Ereño semearekin egindako kontratuan aginduta- rratza emaztea izendatu zituen.
koaz gain. Maria Martinez errainari txahal urrixa eman
zion, eta biloba Txomin eta Joanari zezenko bana.
Oinordeko Katalina ama izendatu zuen. Lekuko
hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaizkoa gaztea (edo
Ezenarrogoikoei Katalina Ereñok maileguz eman- Joan Perez Lilikoa), Joan Igartza maisua eta Joango
dako diru eta ganaduak ere zehaztu zituen. Joan Zuube Ezenarro (ikus [XVI. m. (45-XII) 20] agiria).
urtzaile zenaren oinordekoek ere dukat bat zor zioten.

1.2. Zestoako ezkontza-kontratuak

Testamentu-betearazle Joan Ereño semea eta Maria
Martinez erraina izendatu zituen. Joan Ereño semeari 1.2.1. Martin Ondalderen eta Marina Amilibiaren
herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion, eta ezkontza
oinordeko izendatu zuen.
- 1545-I-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Zuubeba- ezkontza-kontratua idatzi zuen. Martin Ondalde hausrrena, Joan Igartza maisua, Joan Zuube eta Joan Au- pogilea zen senarra, Martin Ondalderen eta honen
rrekoetxea (ikus [XVI. m. (45-XII) 7] agiria).
emazte Maria Ortiz Ondaldekoaren semea. Emaztea,
berriz, Marina Amilibia zen, Joan Martinez Amilibikoa
1.1.14. Domingo Ezenarroren testamentua
eskribau zenaren eta Maria Arbestainen legezko alaba.
- 1545-XII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domingo Ezenarrok (burdinolako ijezleak)
testamentua egin zuen. Hildakoan Zestoako elizan
aita zena zegoen hilobian ehorztea nahi zuen. Hilobia
Liliko jaunarena zenez gero, eskea egin zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Han egingo zizkioten hiletak
eta ohiko elizkizunak.

Senar-emazteen senideen onespenarekin Antonio
Lizarrarats bikarioak ezkondu zituen. Maria Arbestain
amak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, 1541-III-17an, bere seme-alabekin batera, testamentua egin
gabe hil zen Joan Martinez zenaren ondasunak banatzeko agiria egin zuen (ikus VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko [XVI. m. (41-III) 22] agiria).

Ondoren Domingok berak kobratzeko eta ordainAgiri hura errespetatuz, Maria Arbestainek ezkontzeko zorrak zerrendatu zituen. Ordaintzeko zorrak berriei dohaintzan Pedro Arbestain aita zenarengandik
hauek ziren: Domingo Garratzari, 16 erreal, eta Gra- jasotako Zestoako etxea eta ondasun hauek eman zizzian Etorraetxeari, 2,5 erreal.
kien: Enekosauztegiko sagastia (Akoarretxeko sagastiaren azpikoa); Arretxeazpiko sagastia (Pedro MarKobratzeko zeuzkan zorrak hauek ziren: Joan On- tinez Baltzolakoaren, Martin Perez Artzubiagakoaren
dalderi, 2 erreal; Tomas Olaberriari, 4 erreal; Mizpi- eta honen amona Maria Altzolarats Portalekoaren
retako Asentzio Arronari?, 3 erreal; Martin Legardari, sagastiaren ondokoa); Palankadoko baratzea (Grazia
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9. irudia. Ondalde
baserria.

Artigaren baratze ondokoa); Gesalagako gaztainadia
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
(Ipintzako gaztainadi eta sagastiaren ondokoa); eta apaiza, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Joan AmezJongosoroko? etxean zuen prestazioa eta eskubidea. nabar? (ikus [XVI. m. (45-I) 2] agiria).
Horiez gain Akoabarrenekoek bahituta zeukaten zilarrezko katilua eman zien, 3 ohe oso, etxeko arreo eta
- 1545-II-16an, Zestoako errebaleko Ariztondo
tresneria eta Marinaren arropak ere bai.
etxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek
agertu ziren: batetik, Joan Martinez Amilibikoa eskriMaria Arbestainek beretzat gorde zuen bizialdi- bau zenaren Maria Arbestain alarguna, eta, bestetik,
rako dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren Ana Amilibia eta Grazia Amilibia alabak.
erdia. Ezkonberriek edo etxean haien ondorengo zirenek egingo zituzten hiletak eta zegozkien elizkizunak.
Lehentxeago aipatutako 1541-III-17ko agiri hartan Zestoako Bañezetxea eta Zarauzko Amilibia etxea
1541-III-17an egindako agirian aipaturiko Zestoa- eta beren ondasunak zatitu gabe mantentzeko asmoa
ko Bañezetxea bere ondasunekin, Etorrako baserria izan zuten, eta ama Maria ondasun haiek seme-alaben
eta Zarauzko Amilibiaetxea bere ganadu eta ondasun artean banatzekoa zenez gero, beldur ziren bi alabak
guztiekin, Maria Arbestainen esku geratu ziren, eta kalteturik aterako ote ziren. Horregatik eskea egin
haietatik at geratu ziren Marina Amilibia eta Mar- zioten amari haien kaltetan inolako agiririk egin ez
tin Ondalde senarra. Hain zuzen ondasun haiek Joan zezan eta aita zenaren oinordekotzat har zitzan.
Martinez Amilibikoa eskribau zenak utzitakoak ziren.
Maria Arbestain amak zioenez, haren asmoa ez zen
Marina eta Martinen ezkontza legezko seme-ala- seme-alabetako inor kalteturik uztea, eta 1541. urteko
barik gabe, edo seme-alabak testamentua egin gabe agiriaren arabera egoki zerizkiona egingo zuen. Agihausten baldin bazen, alde bakoitzak ezkontzara eka- rian lekuko Domingo Garratza, Joan Zuube eta Marrritako ondasunak jatorrizko enborrera itzuliko ziren, tin Artazubiaga izan ziren.
irabazien erdiarekin. Marinak eta Martin senarrak zin
egin zuten ezkontza-kontratuan adierazitakoa bete
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskribauaegingo zutela.
ren aurrean, 1541-III-17ko agiriaren arabera, lau urte- 16 -
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ko epearen barruan, Joan Martinez Amilibikoa senar Beste 40 dukatak Bartolomeren arimaren aldeko elizzenak testamentua egin gabe utzitako ondasun eta zo- kizunetarako izango ziren.
rrak seme-alaben artean banatu zituen.
Bañezetxeak eta Amilibia etxeak 800 dukat orZestoako Bañezetxea, bere Etorrako baserri eta on- daindu behar zituzten: 450 Bañezetxeak eta 350 dukat
dasun guztiekin, Domingo Amilibia seme eskribaua- Amilibia etxeak. Horretarako Zestoako Etorra baserentzat izango zen, baina bere karga eta betebeharrei rria eta Zarauzko Amilibia etxea hipotekatu egin zituen, Joan Martinez Amilibikoa senar zenak utzitako
ere erantzun beharko zien.
zorrak ordaindu arte.
Zarauzko Amilibia etxea bere ondasunekin FerMartin Ibañez Amilibikoa semeari 100 dukat 3
nando Amilibia semearentzat izango zen, baina bere
hilabete barru emango zizkioten, eta beste 20 dukat
ordainketak eta betebeharrak izango zituen.
Amilibia etxera dotea etortzen zenean. Ana AmilibiaBañez etxeak eta Amilibia etxeak 100 dukat eman ri eta Grazia Amilibiari 100na dukat urtebete barru
beharko zizkioten Maria Arbestaini (60 eta 40 dukat emango zizkieten, eta Maria Amilibiari 6 urte barru.
hurrenez hurren). Urtebeteko epean ordainduko zioten. Ana, Grazia, Marina eta Mariari beste 10 dukat Amilibia etxera dotea etortzen zenean emango zizkieten.
Maria Arbestainek bere aitarengandik jasotako
Joan Martinez Amilibikoa zenaren hileta eta elizkietxea Marina Amilibia alabari eta Martin Ondalde senarrari eman zien, ezkontza-kontratuan zehaztutakoa- zunetan Domingo Amilibia seme eskribauak 41 dukat
ren arabera. Beste seme-alabek 100na dukat kobratu- gastatu zituen, eta bi etxeek ordaindu behar zizkioten.
ko zituzten, hau da, Martin Ibañez Amilibikoak, Ana
Maria Arbestain amak beretzat gorde zituen ganaAmilibiak, Grazia Amilibiak eta Maria Amilibiak.
du eta baso guztiak, eta onibarren gozamenaren erdia
Gainera 1541eko agiria egin ondoren Bartolome ere bai, 1541. urteko agiriaren arabera eduki zitzan.
Amilibia semea hil egin zen oinordekorik utzi gabe.
Blas Artazubiaga eskribauari 35 kintal burdina, 5
Haren 100 dukatetatik 20 Martin Ibañezentzat izango
ziren, eta beste lau alabek 10na dukat jasoko zituzten. dukat eta 24 erreal zor zizkioten, eta Blasek eskatu-

10. irudia. Zestoako
Bañezetxea.
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takoan ordainduko zioten zorra. Harrez gain, beste
Lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Artsuazor batzuengatik Blasek zilarrezko 2 katilu bahituran gakoa, Sebastian Ugarte eta Atxaran batxilerra (ikus
hartuta zeuzkan, eta zorraren zati bat (12 dukatekoa) [XVI. m. (45-X) 34] agiria).
kobratuta zeukan.
1.2.3. Martin Arangurenen eta Katalina Azkueren
Beste zorrak ere 1541. urteko agiriaren arabera or- ezkontza
dainduko ziren. Lekuko hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre, Fernando Zubeltzu, Martin Artazu- - 1545-XI-11n, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribiaga eta Domingo Amilibia hargina (ikus [XVI. m. bauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Martin Egaña
(45-III) 17] agiria).
eta Maria Nikolas Aranguren senar-emazte zenen
seme Martin Aranguren zen senargaia. Emaztegaia
1.2.2. Esteban Akertzaren eta Marina “Usoa”
Katalina Azkue zen, Martin Azkueren eta Maria GoLoiolaren ezkontza
rosarri senar-emazteen alaba.
- 1545-X-27an, Loiolan, Joan Martinez Lasaokoa eta
Pedro Gartzia Loiolakoa eskribauek ezkontza-kontratua idatzi zuten. Zestoako Esteban Akertza merkataria
zen senarra, eta Maria “Usoa” Loiola emaztea (Loiolako Beltran Oñatz-Loiola jaunaren arreba).

Martin Arangurenek ezkontzara 33 dukat ekarri zituen; hain zuzen arbitroen epaiaz Aranguren etxean
zegokion senipartea. Martin Azkuek eta emazteak
alabari 30 dukat, 2 ohe, kutxa eta arropak agindu
zizkioten. Pazko garizumakoan 15 dukat ordainduko
zituzten, handik urtebetera 7,5 dukat, eta beste urtebeLoiolako jaunak arrebari dote gisa 1.000 dukat tera azken 7,5 dukatak.
eta 10 ohe emango zizkion epeka. Lehen epeari zegokiona handik bost urtera ordainduko zion, eta gero
Joanes Potzuetak ezkondu zituen Martin eta Kahandik aurrera 250 dukat ordainduko zizkion urtero. talina Aizarnako elizan, senide eta lagunak bertan
Loiolako jaunak fidatzaile hauek aurkeztu zituen: izanik. Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten
Joan Martinez Enparangoa, Joan Argarain eta Joan bazen, edo seme-alabak testamentua egiteko adina
Egibar. Fidantza hartatik onik aterako zituen Beltran izan baino lehen hiltzen baziren, ezkontzara ekarritajaunak fidatzaileak.
ko ondasun bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko zen.
Esteban Akertzak ondasun higigarri asko zeukan
Senar-emazteek zin egin zuten ezkontza-kontratuak
han-hemenka, eta 8 hilabeteko epean egingo zuen zioena bete egingo zutela. Ezkontza-kontratuan lekuko
bere ondasunen inbentarioa. Gero zin egingo zuen. honako hauek izan ziren: Joanes Potzueta, Pedro Egaña
Senar-emazteek ekarritako ondasunekin izandako ira- eta San Joan Egaña (ikus [XVI. m. (45-XI) 13] agiria).
baziak erdi bana izango ziren.

1.3. Zestoako, Aizarnako eta Urdanetako
Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten ba- elizetako agiriak

zen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza jato- 1.3.1. Zestoako eta Aizarnako elizetako agiriak
rrizko enborrera itzuliko zen.
- 1545-I-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaMarina “Usoa” emazteak anaia Beltran maioraz- ren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoak obligaziokoaren alde uko egin zion Loiola etxean zegokion -agiria eman zion Zestoako elizari. Joan Fernandez
seniparteari. Zin egin zuen agindutakoa bete egingo elizako kudeatzaile zenean, etxea erre zitzaion, eta
zuela.
bertan hainbat ondasun galdu zuen. Elizaren 16 du- 18 -
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kat ere galdu zituen, baina elizari 8 dukat ordaintzeko konpromisoa hartu zuen: 4 dukat hurrengo iraileko San Migel egunean, eta beste 4 dukat handik
urtebetera.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Agirre,
Martin Arrona, Pedro Olaskoaga eta Martin Otxoa
Ermukoa (ikus [XVI. m. (45-I) 8] agiria).
- 1545-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Ausoroetxea eta San Joan
Amilibia zestoarrak aurkeztu ziren. Pedro Ausoroetxeak enkantean urte hartan Zestoa eta Aizarnako elizetako hasikinak jasotzeko eskubidea lortu zuen 36
dukat aginduta.
Eskubide hura Zestoako San Joan Amilibiari eman
zion, baina San Joanek 24 dukat (bi heren) Aizarnako elizari, eta 12 dukat (heren bat) Zestoakoari, eman
beharko zizkien.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Martin
Esteban Makatzaga eta Fernando Mendoza merioordea (ikus [XVI. m. (45-VII) 11] agiria).
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Ausoroetxeak eta San Joan Amili- 11. irudia. Zestoako Erdikalea eta eliza. (Indalezio
Oiangurenen argazkia).
biak obligazio-agiria eman zioten Zestoako elizari eta
bertako kudeatzaileei. Urte hartako hasikinengatik 12
dukat (eskainitakoaren herena) ordainduko zizkioten
- 1545-XII-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriZestoako elizari, azaroko San Martin egunean.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako elizako kudeatzaile Joan Fernandez Olazabalgoa,
Lekuko honako hauek izan ziren: Fernando Men- eta, bestetik, Aizarnateko Domingo Amas nagusia.
doza merioordea, Martin Esteban Makatzaga eta Gra- Domingo Amasek Joan Fernandezi 3 dukat eta auzian Arzallus.
zi-gastuen 1,5 erreal ordaindu zizkion, Domingo
Arangurenek eta fidatzaile Pedro Aizarnak egindako
Jarraian, Aizarnako elizari beste obligazio-agiri zorragatik. Joan Fernandezek Domingo Amasi eskubat eman zioten, San Martin egunean hasikinengatik bide guztiak eman zizkion zor hura zordunei kobra
24 dukat (eskainitakoaren bi heren) ordaintzeko.
ziezaien.
Lekuko honako hauek izan ziren: Fernando MenZestoako elizak zeuzkan gainerako obligazioek
doza, Martin Lizarrarats, Joan Fernandez Olazabal- indarrean jarraituko zuten. Lekuko hauek izan ziren:
goa eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (45-VII) 12] Domingo Urbieta, Martin Azkue eta Pedro Iribarrena
agiria).
(ikus [XVI. m. (45-XII) 3] agiria).
- 19 -
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1.3.2. Urdanetako elizako agiriak
- 1545-II-19an, Urdanetako San Martin elizan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, elizaren patroi eta jabe San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (Altzolarats dorretxeko
jauna), eta, bestetik, elizako Maria Isaskue serora.
Urdanetako elizaren eta etxearen ondasun higigarrien
inbentarioa egin zuen serorak.

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

- 1545-I-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak
agiria idatzi zuen, enkantean urte hartako alkabala
arrotza kobratzeko eskubideak Joan Artigak 2 dukatean hartu zituelako. Fidatzaile Frantzisko Artiga
izendatu zuen, eta 2 dukatak hurrengo azaroko San
Hauek ziren bertako ondasunak: sukaldeko kutxa- Martin egunerako ordainduko zituen.
txoa, suila, laratza, burdinazko koilara, eztainuzko katilua, azpila, bi eskailera, burdinazko zartagina, gorua,
Obligazio-agirian lekuko aipatutako Joan Artikutxatxoa giltzarekin, aitzur handia, 3 burruntzi, eltzea ga eta Frantzisko Artiga izan ziren (ikus [XVI. m.
esekitzeko trepetak, lixiba-ontzia, liho-arrastelua, 4 taiel, (45-I) 1] agiria).
katilua, lakari erdia, elizako kanpai-katea, aizkora, balantza, mahaitxoa, lihoa xehatzeko mazoa, oheak beren
- 1545-I-11n, Zestoako Enekosauztegin, Blas
izara, buruko, lastaira eta gainerako estalkiekin, etab.
Artazubiaga eskribaua bertan izanik, herriko Kontzejua bildu zen. Besteak beste hauek agertu ziren:
Horiez gain elizako aldarerako mantalak, eliz jan- Joan Bengoetxea alkatea, Domingo Garratza alkatziak, argimutilak, zilarrezko kaliza eta patena, letoiz- teorde eta fiela, Lope Ernataritz eta Joan Sorazako gurutze handia, meza-liburua, azpilak, eskulibu- bal zinegotziak, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
rua, Flandesko orriko lanpara, altzifrezko kaxatxoa, lizentziatua, Domingo Arrona, Pedro Iribarrena,
lurrezko pitxer zuria, armairu handia sarrailekin, sa- Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Etxeberria, Pegrarioko giltzak (giltza batzuk Joan Urdaneta kudea- dro Zubiaurre, Pedro Altzolarats, Martin Ondalde,
tzaileak zituen), elizako ateko giltzak, pontea, ezkila, Joan Fernandez Arreitzakoa, Joan Pagino, Nikokrisma-ontzia, sinodo-konstituzioak, bataio-eskuli- las Lizasoeta, Pedro Baltzola, Pedro Ausoroetxea,
burua (pergaminozkoa), kantu-liburua (pergaminoz- Joan “Gorri”, Joan Zelaia, Anton Aizarna, Pedro
koa), Flandesko orriaz egindako linterna, Maria Egia Egaña, Domingo Aldalur, Lope Zelaia, Joan Marseroraren arropak, zenbait ontzi, etab.
tinez Akoakoa, Pedro Akoa, Migel Artazubiaga,
Joan Zubiaurre, Martin Indo, Joan Ezenarro, DoMaria Isaskue serorak zioenez, Maria Sanz izebak mingo Larra?, Martin Arano, Domingo Igartza?,
Domingo Legarda, Joan Erretzabal, Martin Azkue,
zeukan txahal urrixaren erdia ere elizarena zen.
Joan Martin Indo, Joan Urbano, Domingo ArizOndasun haiek denak San Joan Perez lizentziatua- mendi, Joan Artiga, Grazian Etorraetxea, San Joan
renak ziren, eta seroraren esku utzi zituen, baina lizen- Amilibia, Martin Akoabarrena, Domingo Ezenatziatuak eta emazteak eskatutako bakoitzean egingo rro, Matxin Ondalde eta Martin Arrona.
zien inbentarioa. Elizako hasikinen kontua, kudeatzailearena eta argia edukitzekoarena ere aipatu zituzten.
Kontzejuak zituen zorrak, hartzekodunak, bakoitzaren kopurua, zordunak eta gainerako kontuak alLekuko hauek izan ziren: Saiazko Arangurengo kate eta fielarekin iker zitzaten, sei ordezkari hauek
Joan Urdaneta eta Joan Aranburu “Arteaga”, eta Zes- izendatu zituzten: Domingo Arrona, Joan Fernandez
toako Anton Sorazabal (lizentziatuaren morroia) (ikus Olazabalgoa, Pedro Zubiaurre, Pedro Etxeberria,
Martin Ondalde eta Pedro Ausoroetxea.
[XVI. m. (45-II) 19] agiria).
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12. irudia. Zestoako
udaletxea.

Ordainketak zein ordenatan egin zehaztuko zuten.
Gainera herri-lurretan egurrik ez zen aterako ogia
erretzeko labeetarako eta kanpoko labeetarako. 100
maraiko isuna ezarriko zen karga egur bakoitzeko.

don) 300 karga ikatz egiteko, Altzerrekan 200 karga
egiteko, Anatxaran eta Artzegi bitartean 100 karga
egiteko, Otolaondon 50 karga egiteko, Edarritzagabarreneko sagasti ondoan (Lasaoko mugarrien ondoan)
100 karga egiteko, eta Anatxarango presaren ondoan
100 karga egiteko.

Martin Arronari eta Joan Perez Areitzagakoari baimena eman zieten bizpahiru pago botatzeko, Arroakolako burdinolan gabirako behar zituztelako. Lekuko
Kargako 18 marai eskaini ondoren, enkantean baso
Joan Larra?, Anton Aizarna eta Martin? Akoabarrena haiek San Joan Amilibia zestoarrari eman zizkioten,
izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I) 14] agiria).
eta hiru urteko epean atera behar zuen guztia. Bestela han utzitako egur eta ikatzak ezingo zituen eraman.
- 1545-II-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Enkantea Joan Bengoetxea alkateak eta Domingo Gabauak agiria idatzi zuen, zaldun-inaute egunetik ha- rratza fielorde eta errejidoreak bideratu zuten.
sita urtebetez Zestoako herria Aragoiko olioaz hornitzeko eskubidea enkantean Maria Anton Indok hartu
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Martinez
zuelako. Joan Artiga zen fidatzailea. Olioa falta zen Baltzolakoa, Pedro Altzolarats eta Pedro Ausoroetxea
bakoitzean 100 maraiko isuna ordainduko zuen Maria (ikus [XVI. m. (45-II) 11] agiria).
Antonek: herena salatzailearentzat, eta bi heren herriko galtzadak konpontzeko.
- 1545-II-25an, Zestoako Edarritzagan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: baHerriko jurisdikzioan beste inork ezingo zuen oliorik tetik Zestoako alkatea eta fiel errejidorea, eta, bestetik,
saldu. Lekuko Pedro Akoa, Pedro Altzolarats eta Pedro San Joan Amilibia. Alkateak bere ordezkari Domingo
Egaña izan ziren (ikus [XVI. m. (45-II) 6] agiria).
Ezenarro izendatu zuen, eta San Joanek Domingo
Arano. Bi hauek San Joanek Kontzejuari erositako
- 1545-II-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- basoak ikertu eta balioetsi egin zituzten.
bauaren aurrean enkantean saldu ziren Kontzejuaren
zenbait baso, ikatza egiteko. Basoak leku hauetan
Adiestainondo (edo Ariztainondon) 230 karga
zeuden: Ereñoztin eta Adiestainondon (Ariztainon- ikatz zeudela balioetsi zuten, basoa gurutze markaz
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Lizasoetakoa, Martin Otxoa Ermukoa, Joan Otaegi,
Joan Martin Indo, Pedro Altzolarats, Martin Ezenarro,
Domingo Legarda, Pedro Akoa, San Joan Egaña, Martin Azkue, Pedro Egaña, Joan Ibanez Zubiaurrekoa,
San Joan Amilibia, Joan Martinez Akoakoa, Martin
Akoabarrena, Joan Zubiaurre, Martin Amilibia, Migel
Artazubiaga, Martin Lizarrarats, Joan Pagino, Martin
Ondalde gaztea, Domingo Aranguren, Esteban Edarritzaga, Domingo Aizpuru, Nikolas Lizasoeta, MarSan Joan Amilibiak hiru urteko epea zuen baso haie- tin Legarda, Joan Bikendi, Joan ...?, Domingo Elurra,
tan ikatz guztiak egin eta bertatik atera eta eramateko. Martin Enbil eta Domingo Ezenarro.
Lekuko San Joan Egaña, Martin Artazubiaga eta araKontzejuan ziotenez, herri-basoak ikatza egiteko 3
notar bat izan ziren (ikus [XVI. m. (45-II) 29] agiria).
urterako emanda zeuden zenbait auzotarri. San Joan
- 1545-V-10ean, Zestoako Enekosauztegin, Blas Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Altzolarats jauregiko olaArtazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu gizona, Lasaoko burdinolako jabea, Joan Martin Indo,
zen. Han ziren, besteak beste, zestoar hauek: Joan Martin Indo, Domingo Aranguren, Joan Arano zena,
Bengoetxea alkatea, Domingo Garratza fielorde eta Joan Martinez Lasaokoa eta beste zenbait ziren herrierrejidoreordea, Lope Ernataritz eta Joan Sorazabal -basoak 3 urterako hartutakoak.
zinegotziak, Esteban Akertza, Joan Perez IdiakaitzDena den, epea igaro eta basoetatik egurra eta ika-Lilikoa, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Esteban Eztiola, Fernando Olazabal mediku eta tza atera gabe zeuzkan zenbaitek, eta Kontzejuari kalprobestuordea, Martin Arzallus, Martin Ondalde, te egiten zioten. Kontzejuak eta basoak hartutakoek
Joan Fernandez Arreitzakoa, Pedro Ausoroetxea, Joan akordioa egin zuten, eta hurrengo San Migel eguna
Sorazabal, Martin Ezenarro, Anton Aizarna, Joan baino lehen atera beharko zituzten egur eta ikatzak.
Zuube, Pedro Zubiaurre, Martin Aizpuru, Domingo Handik aurrera, epea amaitu orduko, dena KontzejuaArrona, Joan Urbano, Pedro Iribarrena, Joan “Gorri” rentzat geratuko zen.
errekaraino mugatu ondoren. Altzerrekan 300 karga ikatz zeudela balioetsi zuten, maldan Igartzeta?
mendiraino hartuz. Otolabelarren? 120 karga zeuden errekaraino. Upaegin (oraingo Upain) 100 karga
zeuden, gurutzez markaturiko basoan. Edarritzagabarreneko sagastiaren ondoko basoan 110 karga zeuden. Beraz, guztira 860 karga ikatz atera zitezkeen
baso haietatik.

13. irudia. Zestoako
udaletxeko Batzargela.
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Akordio hura gehienek onartu zuten, baina aurka- daindu zikion. Diru haien ordainagiria eman zion Joan
ko iritzia zuten honako hauek: Joan Fernandez Ola- Artigak Kontzejuari, eta Kontzejuak Maria Antoni.
zabalgoak, Pedro Altzolaratsek eta Pedro Zubiaurrek.
Kontzejuaren kalterako zela zioten.
Lekuko Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa eta
Domingo Etxauzelin, eta Oikiako Domingo Goiburu
Lekuko Martin Lizarrarats, Joan Pagino eta Migel Ar- izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VI) 4] agiria).
tazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (45-V) 12] agiria).
- 1545-VIII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga es-1545-V-1ean, Zestoako Enekosauztegin Kontze- kribauaren aurrean Kontzejuak bere basoetako urte
jua bildu zen Esteban Eztiola eskribaua bertan izanik. hartako ezkurra enkantean eman zuen. Lehenbizi, ohi
Bertan ziren zestoar hauek: Joan Bengoetxea alkatea, bezala, enkanterako deia egin zuten herriko elizetan.
Domingo Garratza fiela, Lope Ernataritz eta Joan Sorazabal zinegotziak, eta beste asko.
Joan Bengoetxea alkatea eta Domingo Garratza
fielordea bertan zirela, enkantean eskaintza handiena
Kontzejuak zituen zorrak eta hartzekodunak ze- (13 dukatekoa) Joan Paginok egin zuen. Gainera Joan
rrendatu zituzten. Hauek ziren hartzekodunak: Joan Fernandez Arreitzakoa fidatzaile gisa aurkeztu zuen.
Otxoa Artazubiagakoa, Joan Martinez Akoakoa, Fer- Joan Paginok 13 dukatak hurrengo azaroko San Marnando Olazabal medikua, Maria Otxoa Akertzakoa, tin egunean ordainduko zizkion Kontzejuko fielari.
Katalina Akertza, Lope Zelaia, Joan Igartza, Pedro
Ausoroetxea, Joan Sorazabal, Joan Bengoetxea, MarJoan Paginok besteren ganaduak bahitu ahal izantin Rumio? (Bedamakoa), Joan Gartzia Lasaokoa, go zituen Zelaitxipieta, Etorrasaroe, Enekosauztegi,
Esteban Akertza, Migel Artazubiaga, Joan Martinez Adiestain (oraingo Ariztain) eta Illurdaingo herri-baOlotzagakoa kontularia, Joan Gorosarri, Domingo soetan, baina gainerako herri-basoetan Zestoako auArano, San Joan Etxegarai, Domingo Aranguren, zotarrek beren ganaduak erabili ahal izango zituzten
Joan Zubiaurre, Martin Ondalde, Joan Arano, Joan (ikus [XVI. m. (45-VIII) 2] agiria).
Fernandez Olazabalgoa, Simona Olazabal, eta beste
hogeita bat zestoar.
1.4.2. Batzar Berezietarako prokuradoreak
izendatzeko bilerak
Kontzejuak 95.450 marai zor zizkien aipaturiko hartzekodunei, baina kobratzeko zor gutxi batzuk ere ba- - 1545-II-2an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga
zituen: Pedro Iribarrenari 2 dobloi (Urbietako galtzada eskribaua aurrean zela, Kontzejua bildu zen. Bertan
egiteko emandakoak), Maria Anton Indori, Joan Artigari ziren, besteak beste, honako hauek: Joan Bengoetxea
eta Gregorio Elizalderi (ikus [XVI. m. (45-V) 15] agiria). alkatea, Domingo Garratza fielordea eta errejidorea,
Lope Ernataritz zinegotzia, Fernando Olazabal medi- 1545-VI-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazu- ku eta probestuordea, eta beste zenbait auzotar.
biaga eskribauaren ondora hauek hurbildu ziren: batetik Joan Bengoetxea alkatea (Kontzejuaren izenean),
Ahalordea eman zieten Domingo Garratzari eta
bestetik Joan Artiga, eta, bestetik, Mari Anton Indo Domingo Amilibia eskribauari, biharamunean, as(Martin Ganbararen alarguna).
teartez, Azkoitiko Basarten egingo zen Batzar Berezian prokuradore izan zitezen.
Martin Ganbara fiel eta altxorzain izan zenean, 4.388
maraiko zorra utzi zion Kontzejuari. Bestalde, KontzeLekuko Domingo Ezenarro, Martin Arrona eta
juak Joan Artigari 53 dukat zor zizkion. Egun hartan, Joan Belez zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (45ordea, Maria Antonek 4.388 maraiak Joan Artigari or- II) 3] agiria).
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Altzolaratsek, Esteban Akertzak, Martin Lizarraratsek
eta Domingo Arronak (ikus [XVI. m. (45-V) 19] agiria)
- 1545-VI-17an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Besteak beste, bertan zestoar hauek izan ziren: Joan
Fernandez Arreitzakoa alkateordea (Joan Bengoetxea
alkatearen ordez), Domingo Garratza fielordea, Martin Lizrrarats, Joan Erretzabal, Pedro Baltzola eta Esteban Akertza.
Ahalordea eman zieten Domingo Garratzari eta
Pedro Zubiaurreri, Probintziak Bidaniko Usarragan
egun hartan egingo zuen Batzar Berezian Zestoaren
prokuradore izan zitezen. Lekuko Gregorio Elizalde,
Martin Ondalde eta Martin Arano izan ziren (ikus
[XVI. m. (45-VI) 21] agiria).
- 1545-VIII-6an, Zestoako udaletxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Bertan ziren Joan Bengoetxea alkatea, Domingo Garratza fielorde eta errejidoreordea (Martin Perez Artzubiagakoaren ordez), Joan Fernandez Arreitzakoa
alkateordea, Lope Ernataritz zinegotzia, Domingo
Arrona, Joan Pagino, Martin Ondalde gaztea, Urbano
Txiriboga, Migel Zubeltzu eta beste zenbait.

14. irudia. Azkoitiko Basarte etxearen sarrera.

- 1545-V-17an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Bertan ziren zestoar hauek: Joan Bengoetxea alkatea,
Domingo Garratza fielorde eta errejidoreordea, Esteban Akertza, Domingo Arrona, Jakobo Gesalaga, Pedro Zubiaurre, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, San Joan
Amilibia, Pedro Egaña, Martin Ondalde gaztea, Martin Lizarrarats eta Pedo Altzolarats.

Ahalordea eman zieten Domingo Garratza fielordeari eta Domingo Amilibia eskribauari, Azkoitiko
Basartera Probintziaren Batzar Berezietara prokuradore gisa joan zitezen. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Joanes Garratza, Pedro Olaskoaga eta Joan Arbestain (ikus [XVI. m. (45-VIII) 8] agiria).

Kontzejuak ahalordea eman zien Domingo Garratza fielordeari, Pedro Zubiaurreri eta Joan Fernandez
Olazabalgoari, Bidaniko Usarragan egingo zen Probintziaren Batzar Berezian Zestoaren prokuradore
izan zitezen.

- 1545-IX-16an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribaua bertan zela Kontzejua bildu zen. Hantxe ziren zestoar hauek: Joan Bengoetxea alkatea, Domingo Garratza fielordea, Fernando Olazabal mediku
eta probestuordea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Pedro
Altzolarats, Grazian Etorraetxea, Domingo Ezenarro,
Pedro Baltzola, Joan Otaegi eta beste zenbait.

Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Akoabarreneko
Biharamunean, ostegunez, Probintziak Azkoitiko
Martin Zubiaurre, Joan Zubiaurre eta Joan Artiga. Agiria
zestoar hauek sinatu zuten: Domingo Garratzak, Pedro Basarten egingo zuen Batzar Berezirako ahalordea
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- 1545-V-10ean, Zestoako Enekosauztegin, Blas
eman zieten Domingo Garratzari eta Domingo Arronari, Zestoaren prokuradore izan zitezen. Lekuko Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu
Grazian Arzallus, Martin Arzallus eta Domingo Eze- zen, lehenago deiak Zestoako elizetan eginda. Bertan
ziren zestoar hauek: Joan Bengoetxea alkatea, Dominnarro izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IX) 14] agiria).
go Garratza fielorde eta errejidoreordea (Martin Perez
Zestoako Kontzejuak Azkoitiko Basarterako otsai- Artzubiagakoa fiel eta errejidore izanik), Lope Ernatalaren 2an, Bidaniko Usarragarako maiatzaren 17an, ritz eta Joan Sorazabal zinegotziak, Nikolas Martinez
eta Azkotiko Basarterako abuztuaren 6an eta irailaren Egiakoa (Iraetako jauna), Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa,
16an egindako izendapenen Batzar Berezien aipame- San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Esteban
Eztiola, Fernando Olazabal mediku eta probestuordea,
nik ez dugu beste inon topatu.
Esteban Akertza, Martin Arzallus, Martin Ondalde,
1.4.3. Aizubiko errotaren presa berritzeko tratuak Joan Fernandez Arreitzakoa, Pedro Ausoroetxea, Joan
Sorazabal, Martin Ezenarro, Anton Aizarna, Joan Zuu- 1545-I-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- be, Pedro Zubiaurre, Martin Aizpuru, Domingo Arrona,
ren aurrean hiru hargin-maisu hauek aurkeztu ziren: Joan Urbano, Pedro Iribarrena, Joan “Gorri” LizasoetaAzpeitiko Domingo Ierroa, Arroako Domingo Arre- koa, Martin Otxoa Ermukoa, Joan Otaegi, Joan Martin
txe-Etxenagusia eta Zestoako San Joan Amilibia. Indo, Pedro Altzolarats, Martin Ezenarro zaharra, DoZestoako Aizubiko erroten presa (zaharra zelako eta mingo Legarda, Pedro Akoa, San Joan Egaña, Martin
kalteturik zegoelako) nola berreraiki eta zenbat kosta- Azkue, Pedro Egaña, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan
Amilibia, Joan Martinez Akoakoa, Martin Akoabarretuko zen balioetsi zuten.
na, Joan Zubiaurre, Martin Amilibia, Migel ArtazubiaHaiek ziotenez, presa harri lehorrezkoa egin behar ga, Martin Lizarrarats, Joan Paguino, Martin Ondalde
zen. Presaren gailurra mutur batetik besteraino neurtu gaztea, Domingo Aranguren, Esteban Edarritzaga, Doeta 35 “estado” edo besaldi inguru luzekoa zela ai- mingo Aizpuru, Nikolas Lizasoeta, Martin Legarda,
tortu zuten. Zimenduko zapatak hondoan 16 besoko Joan Bikendi, Joan Arretxe, Domingo Arrona, Martin
neurrikoa behar zuen, eta goian gailurrean 4 besokoa. Enbil eta Domingo Ezenarro.
Konporta aldean 7 besaldi luzeko horma eraiki
behar zen harriz eta karez, 5 oineko zabalekoa eta hori
baino luzexeagoa, ostiko edo zutabe izan zedin. Delako zutabeak barru aldetik paralelepipedo formako
harriz egina behar zuen. Zutabea 20 bat dukat kostatuko zen.
Zutabea zimendutik gora besaldi eta erdikoa izango zen, eta lauzaz estalia. Zubiarekin oso ongi elkartu
behar zuen zutabeak.

Kontzejuan zen Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
ere. Hain zuzen Aizubiko errotak erdi bana proindibiso
zeuzkaten Kontzejuak eta Nikolas Martinezek. Erroten
presa nagusia, ordea, hautsita zegoen eta konpondu ordez berria eraiki behar zen, ibaiertz lanetako adituek
ziotenez. Adituek, gainera, presa berriaren plano, neurri eta zehaztasunak eman zituzten, lehenago aipatutako hargin-maisuen txosten eta balioespenaren arabera.
Kontzejuak eta Nikolas Martinezek presa berria
aipaturiko planoaren eta zehaztasun guztien arabera
egitea erabaki zuten.

Zapata beste 20 dukat kostatuko zela balioetsi zuten, nahiz eta zurgin-maisuek ere beren balioespena
Presa eraikitzeko behar zen zura herriko basoeegin zezaketen. Zapataren gailurrerainoko asentuak
eta galtzada osoak 80 dukateko kostua izan zezakeen. tatik aterako zen, debekatutako saroi eta basoetatik
Presaren gorputzaren barne aldea 40 dukat kostatuko izan ezik. Falta zen zura presa eraikitzeko kontratua
hartzen zuenak hornitu beharko zuen. Presa berria
zen (ikus [XVI. m. (45-I) 36] agiria).
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15. irudia. Aizubiko
erroten presa
Zubimusun.

egin bitartean, erdi bana ustiatuko zuten Kontzejuak
eta Iraetako jaunak Aizubiko errota. Presa berria hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunetik 4 urtera
(1549an) amaituta egongo zen.

Migel Etxaniz eta Nikolas Mandiolatza elkartu ziren.
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez kontratua egin
zuten. Bi azpeitiarrek Zestoako hiribilduko kaleak
harriztatu egingo zituzten, Gipuzkoako hiribilduetan
ongien harriztaturik zeuden kaleen mailan.

Kontratua hartzen zuenak presa 1549an amaitu
Harriak eta galtzada lau ilaratan joango ziren, ereta beste 6 urtez bermatuko zuen, lurrikara, tximista,
uholde eta edozein akatsen aurka. Arriskuari beti ere dian kanala izanik. Nibelean eta bikain amaituta utzikontratua hartzen zuenak (hargin-maisuak) erantzun ko zituzten kaleak, isuria konpas bidez emanda, ura
bertan jaria zedin. Lanean akatsen bat eginez gero,
beharko zion.
Migelen eta Nikolasen kontura izango zen konponkePresa berria eraikitzeko lanen ardura Nikolas Mar- ta. Migelek lanaren erdia egingo zuen, eta Nikolasek
tinezena izango zen, baina Kontzejuak 200 dukat 4 beste erdia.
epetan (bakoitzean 50 dukat) ordainduko zizkion urLanean 10 egun barru hasiko ziren, eta iraileko
tebeteko tarteaz, 1546-V-10ean hasita.
San Migel egunerako dena amaituko zuten. Lanerako
Kontzejuaren eta Nikolas Martinezen arteko kon- behar zituzten harria eta gainerako materialak Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Ez- tzejuak ipiniko zizkien. Gainera, harriztaturiko “estatiola eskribaua, Fernando Olazabal medikua eta Pedro do” luzera bakoitzeko Gaztelako erreal bat ordainduAltzolarats. Nikolas Martinez Egiakoak eta Domingo ko zien Kontzejuak.
Garratza fielordeak ere sinatu zuten agiria (ikus [XVI.
Galtzadako 20 "estado"ren balioa emango zieten lana
m. (45-V) 10] agiria).
hasitakoan, eta hortik aurrera beste 20na "estado" harriztatu ahala ordainduko zieten, lan osoa amaitu arte.
1.4.4. Hiribilduko kaleak harriztatzeko tratuak
Horrez gain, Migelek eta Nikolasek Urbieta eta
- 1545-V-31n, Zestoan, Joan Bengoetxea alkatearekin eta Domingo Garratza fielordearekin Azpeitiko Iraeta bitartean 200 "estado"ko galtzada egingo zu- 26 -
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ten, "estado"ko 6 txanpon kobratuz. Harria azpeitiarrek ipiniko zuten. 100 "estado" galtzada Urbieta aldean egingo zituzten, eta beste 100 "estado" Amilibi
aldean. San Migel egunerako amaituko zuten lana. 20
"estado" galtzada egin ahala kobratuko zuten Migelek
eta Nikolasek beren lanagatik.
Kontratuan lekuko Domingo Arrona, Frantzisko
Artiga eta Domingo Ezenarro izan ziren (ikus [XVI.
m. (45-V) 30] agiria).
- 1545-VII-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Bengoetxea alkatea, Domingo
Garratza fielordea eta Azpeitiko Migel Etxaniz eta
Nikolas Mandiolatza elkartu ziren. Egina zuten kontratuaren arabera, Nikolasek eta Migelek Zestoako
hiribilduko kaleak harriztatu egin zituzten eta kontratuak zehaztutako galtzadak ere eginak zituzten Kontzejuarentzat.
Ondorioz, bi aldeek Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia izendatu zuten, honek, zin egin ondo16. irudia. Zestoako hiribilduko zoladura.
ren, lanen balioespena egin zezan. Domingok erabakitakoa bi aldeek bete egingo zuten. Lekuko hauek deak 8 dukat, 3,5 erreal eta 10 marai aurreratu zizizan ziren: Joan Otaegi, Pedro Baltzola eta Pedro Al- kion (Martin Perez Altzolaraskoak eman zizkionak
tzolarats (ikus [XVI. m. (45-VII) 22] agiria).
ere barne). Ondorioz, Migelek 110 erreal eta 5 marai
kobratzeko zeuzkan, hiribilduan egindako lanagatik.
- 1545-VII-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Urbietako bidean egin beharreko lanagatik 4 dukat
bauaren aurrean Joan Bengoetxea alkateak zina hartu kobratuta zeuzkan Migel Etxanizek.
zion Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuari.
Lekuko Joan Fernandez Arreitzakoa, Joan Otaegi eta
Nikolas Mandiolatzak 131,5 besaldiko luzera haJoanes Garratza izan ziren.
rriztatu zuen hiribilduko kaleetan, eta besaldi bakoitzak erreala balio zuen. Nikolasek 87 erreal eta 8,5
Jarraian hargin-maisuak Migel Etxanizek eta Ni- marai kobratuta zeuzkan, eta beste 44 erreal eta 8,5
kolas Mandiolatzak egindako lana neurtu, ikertu eta marai kobratzeko zeuzkan.
balioetsi egin zuen. Migelek Zestoako hiribilduan
kale nagusietan 159,5 besaldiko luzera zeukan harrizAgirian lekuko Joanes Garratza, Joan Fernandez
taturik, eta besaldi bakoitzak Gaztelako erreala balio Arreitzakoa eta Joan Pagino izan ziren.
zuen. Zeharkako kale txikietan 23,5 besaldiko luzera
zegoen harriztaturik, eta besaldi bakoitzak 60 marai
Ondoren Migel Etxanizek eskea egin zien alkateari
balio zuen.
eta fielordeari, egina zuen lan osoa kontratuaren arabera ordain ziezaioten edo kontratua hauts zezaten.
Beraz, Migelek hiribildu barruan 201,5 erreal eta Alkateak eta fielordeak kontratua betetzeko asmoa
15 maraiko lana egin zuen. Domingo Garratza fielor- erakutsi zuten (ikus [XVI. m. (45-VII) 31] agiria).
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1.4.5. Debako Kontzejuaren tratuak

Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Arroako
Fernando Sorazabal eta Martin Kortazar, eta Zestoako
- 1545-IV-10ean, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga Urbano Txiriboga eta Lope Ernataritz (ikus [XVI. m.
eskribauaren aurrean Debako Joan Zigaran eta Zes- (45-IV) 14] agiria).
toako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan
Zigaranek Debako Kontzejuari enkantean herri-baso 1.5. Esteban Akertza merkatariaren tratu
guztiak erosi zizkion 15 urterako, eta 15 urte igarota- eta agiriak
koan beste 9 hilabete izango zituen haiek ustiatzeko.
1.5.1. Esteban Akertzaren ordainagiriak
Joan Zigaranek Kontzejuari urtero 100 dukat ordainduko zizkion, eta Kontzejuak urtero 2 dukateko - 1545-I-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauasaria emango zion. Baso haien salmenta-kontratua ren aurrean Ana Akertza serora eta San Joan Amilibia
Deban Joan Martinez Lasturkoa eskribauak idatzi hargin zestoarra elkartu ziren. Anak, anaia Esteban
zuen.
Akertzaren izenean, 6 dukat ordaindu zizkion San
Joani, lehenago egindako kontratuaren arabera EsteEgun hartan, Joan Zigaranek eta Joan Perezek banentzat harria ateratzen ari zelako.
tratua egin zuten, Debako herri-baso haietako batzuk Joan Perezek ustia zitzan. Joan Zigaranek bete
Lekuko Martin Lizarrarats, Martin Indo eta Joan
beharreko baldintza berak beteko zituen zestoarrak. Pagino izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I) 28] agiria).
33 dukat ordainduko zituen urtero Joan Perezek, Joan
Zigaranek utzi zizkion herri-basoengatik.
- 1545-III-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Zestoako San Joan Amilibia harginak
Joan Perez zestoarrak hartu zituen basoek muga ordainagiria eman zion Esteban Akertza merkatariahauek zituzten: Aizubiko errotatik Auntzesietako ri. San Joan hargina harrobitik harria ateratzen ibili
muinora, Urtaran Gurutzeagagaina, Olasoroidoiaga, zen Estebanentzat, eta egun hartan Estebanen izenean
Debako bidetik Zigorlarreko (orain Ziolar) saroira, Pedro Akoa koinatuak 12 dukat eman zizkion. Ondoeta Otsaurteko zelaira, eta bidetik Otsaobietako ze- rioz, San Joan Amilibiak ordainagiria eman zion Eslaira, eta handik Larrederrera eta Beanezazpikora Es- tebanentzat.
kapaion, eta handik Sagastielusera eta Erroiazburura?
eta Zupidera? bidetik, eta Zaldukoelusera eta GorosLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Martidi barrenera bidea zihoan bezala, eta handik Minte- tin Artzubiaga, eta Arroako Joango Olaberria eta Joan
gietara.
Olazabal (ikus [XVI. m. (45-III) 16] agiria).
Muga haien barruko basoez gozatuko zuen Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoak, Joan Zigaranek zituen baldintza berak betez. Joan Zigaran arduratuko zen Joan
Perezi emandako basoen saneamenduaz.

- 1545-IV-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako Maria Perez Olidengoa
(Joan Martinez Usarragakoa “Getariarra”ren emaztea) eta Sevillan bizi zen Esteban Akertza zestoarra
elkartu ziren. Biek aurreko urtean kontratua egin zuJoan Zigaranek Debako Kontzejuarekin 1545-I-29an ten, Estebanek Maria Perezen senarra turkoen uztaregindako kontratuaren 6. kapituluan adierazten zenez, petik aska zezan (ikus X ZESTOA XVI, MENDEAN
Kontzejuak tratua egina zuen Debako lurretan zeuden (1544) liburuko [XVI. m. (44-XI) 23] agiria).
burdinolekin. Joan Zigaran arduratuko zen kapitulu
hartan zioena betetzen, Joan Perezek ere Debako parEgun hartan kontratua bertan behera uztea erabaki
tean burdinola zuela kontuan harturik.
zuten, eta horretarako Estebanek Maria Perezi 75 du- 28 -
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17. irudia. Arroako
Akertzaberri.

kat eta jaso zituen beste gauza batzuk itzuli zizkion.
Anak eta Maria Ortizek ordainagiria eman zioten
Elkarri ordainagiria eman zioten.
Esteban Akertzari, lekuko hauek izanik: Zestoako
Martin Lizarrarats eta Martin Otxoa Ermukoa, eta
Lekuko Joan Zugasti arroarra eta Zestoako Pedro Asteasuko Joanes Leizalume barberua (ikus [XVI. m.
Akoa eta Grazian Arzallus izan ziren (ikus [XVI. m. (45-X) 8] agiria).
(45-IV) 42] agiria).2
- 1545-XII-11n, Zestoan, Esteban Akertza eta Ma- 1545-X-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren rina Artiga (Indietan zebilen Joan Arretxeren emazaurrean hauek elkartu ziren: batetik, Fernando Olazabal tea) elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren auzenaren emazte Ana Ipintza eta ama Maria Ortiz Iraeta- rrean. Lehenago Zestoako Martin Zubiaurre zenak
16 dukateko zorra utzi zion Marinari, baina Esteban
koa, eta, bestetik, Esteban Akertza merkatari zestoarra.
Akertzak haietako 8 dukat ordaindu egin zizkion. MaFernando Olazabal zenak Indietan (Panama al- rinak Estebani 8 dukaten ordainagiria eta ahalordea
dean) ondasunak utzi zituen, eta haien zati bat kobra- eman zizkion, 8 dukatak Martin Zubiaurreren ondotu zuten, Esteban Akertzaren bidez, Anak eta Maria rengoei kobra ziezazkien.
Ortizek (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Eze1543) liburuko [XVI. m. (43-I) 16], [XVI. m. (43-II)
9], [XVI. m. (43-III) 6], [XVI. m. (43-III) 32], [XVI. narro, Agustin Ernataritz eta Martin Perez Idiakaizkoa.
m. (43-III) 34], [XVI. m. (43-VI) 28] agiriak).
Joan Arretxe zestoarrak Indietatik bigarren aldiz
Fernando Olazabal zenak (Fernando Olazabal medikuaren semeak) utzitako diruak bidali zituen. Esteban
Akertzak bidaiako aseguruak eta beste gastuak ordaindu ondoren, urrezko 100 pesoren balioa eman zien Ana
Ipintzari eta Maria Ortizi Gaztelako dirutan. Bi hauek
agiria egina zuten diru haiek nola banatu zehaztuz.

Ondoren, leku berean, elkarren arteko tratuen kontuak eginda, Estebanek Marinari 12.520 marai ordaindu zizkion, eta honek hari ordainagiria eman zion.
Jarraian, elkarren arteko kontuak eginda, Esteban
Akertzak Marina Artigari eman zion ordainagiria
(ikus [XVI. m. (45-XII) 8] agiria).
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1.5.2. Esteban Akertzaren obligazio-agiriak

1.5.3. Hormak eraikitzeko kontratuak

- 1545-V-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako San Joan Amilibia hargina eta
Esteban Akertza merkataria aurkeztu ziren. San Joanek Estebani 3.500 anega kare egingo zizkion Akoan,
Joan Martinez Akoakoaren etxe gainean, hilabeteko
epean. Anega bakoitzagatik 6 marai eta sos erdia jasoko zituen.

- 1545-VI-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Akoa eta Esteban Eztiola eskribaua
agertu ziren. Joanen eta Estebanen etxeen arteko horma
amaitu gabe zegoen. Hiribilduaren harresi gainean zegoen, eta beste hormaren altueraraino eraiki nahi zuten.

Estebanek ordainduko zuen horma eraikitzea, eta
kostatzen zenaren erdia Joan Akoak 8 urteko epean
Estebanek egun hartan urrezko 40 koroa aurreratu ordainduko zion Estebani. Horretarako Joanek bere
zizkion San Joani, egingo zuen lanagatik. Obligazio- etxea (Estebanen etxearen eta Migel Artazubiagaren
-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Liza- etxeen artean zegoena) hipotekatu egin zuen, bere errrarats, Martin Ondalde eta Domingo Amilibia (ikus dia osorik ordaindu arte.
[XVI. m. (45-V) 8] agiria).
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
- 1545-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Zestoako Domingo Arrona eta Fernando Olazabal
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxa- medikua, eta Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa (ikus
bekoa eta Zestoako Esteban Akertza aurkeztu ziren. [XVI. m. (45-VI) 23] agiria).
Estebanek Joan Martinezi maileguz 12 dukaten balioa
eman zion koroa, erreal eta maraitan, eta zorra hu- 1545-X-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarrengo Eguberrietan ordainduko zion.
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako San Joan
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Akoa, Amilibia harginak, eta, bestetik, Esteban Akertza eta
eta Azpeitiko Domingo Intxausti eta Martin Perez Domenja Aizarna (Joan Anton Arretxeren emaztea).
Erraztikoa (ikus [XVI. m. (45-V) 29] agiria).
Lehen biek 25,5 “estado” altuko horma eraikiko zuten
Zestoako hiribilduan, Domenjaren etxearen eta Este- 1545-VI-14an, Zestoan, Zestoako Esteban Eztio- ban Akertzaren orubearen artean.
la eskribauarengana Arroako Joan Baltzola eta Zestoako Esteban Akertza hurbildu ziren. Joanek EsteLehenago leku hartan egina zegoen hormaren
bani Akoa gaineko harrobitik hiribilduko Estebanen gainean eraikiko zuten harriz eta karez horma berria
etxeraino paralelepipedo formako 600 besoko luzera (zabalera eta lodiera berekoa), Domenjaren etxearen
osatzeko adina harri garraiatuko zion. 9 marai kobratu teilaturaino. 7,75 “estado” luzekoa izango zen, karez
zituen aurrez beso luzera bakoitzeko; guztira 18 koroa entokatua. Lanak hurrengo zaldun-inaute egunerako
eta 86 marai.
amaituta egongo ziren.
Joan Baltzolak garraio-lanak hurrengo abuztuko
Lanak etenda uzten bazituzten, Estebanek eta DoAndre Mariaren egunerako amaituta edukiko zituen. menjak beste hargin batzuen bidez egin ahal izango
Horrez gain Estebanek 9 erreal balio zuten 5 egur ere zuten horma, Domingoren eta San Joanen kontura.
erosi zizkion Joani.
Hormaren “estado” bakoitzagatik 14,5 erreal ordainduko zizkien Esteban Akertzak.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Klemente Baltzola, Grazian Arzallus eta Joan Ibañez ZuEgun hartan 181 erreal aurreratu zizkien Estebabiaurrekoa (ikus [XVI. m. (45-VI) 15] agiria).
nek, hau da, prezio osoaren erdia. Gainerakoa horma
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18. irudia. Alonderoko
aldapako horma.

eraiki ahala ordainduko zien. Kontratuan lekuko zesEsteban Akertzak “estado” bakoitzagatik dukatoar hauek izan ziren: Joanes Garratza, Pedro Altzola- ta ordainduko zion, eta beste 2 dukat lanak amaiturats eta Grazian Ezenarro.
takoan. Estebanek harea horma ondoraino ekarriko
zion, baina karea Domingok garraiatuko zuen Martin
Egun eta leku berean, San Joan Amilibiak or- Artzuriagaren etxetik.
dainagiria eman zion Esteban Akertzari. Hark honi
paralelepipedo formako harria (guztira 720 besoko
Horrez gain, hormetan mailu-puntaz landuta, kaluzera osatzeraino), 4.318 anega kare eta lanen jornal mioko kale aldera izkinak, portada, leihoak eta geziguztiak ordaindu zizkion.
leihoak egingo zituen. Haien kokalekua eta neurriak
Estebanek zehaztuko zizkion Domingori. Hormak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olaza- barrutik karez entokatuta utziko zituen.
bal medikua, Antonio Lizarrarats bikarioa eta Esteban
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (45-X) 3] agiria).
Domingo hargin-maisuak bere lan guztiak hurrengo Pazko garizumakorako amaituta edukiko zituen.
- 1545-X-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Estebanek ordainketa honela egingo zion: 12 dukat
bauak kontratua idatzi zuen. Batetik, Arroako Domin- hurrengo azaroko San Martin egunerako, beste 12
go Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua zegoen, eta, dukat harriak prestatu eta ezartzen hasten zenean, eta
gainerakoa hormak bukatutakoan.
bestetik, Zestoako Esteban Akertza merkataria.
Domingok Zestoako hiribilduan 40 “estado” neurriko horma eraikiko zion merkatariari, lehen Joan
Akertza zenarena izandako baratzean (eta orduan Estebanena zenean). Domingok berak egindako horma
zaharraren lodiera edukiko zuen berriak. Horma kare
eta harrizkoa izango zen, eta Estebanek eskatuz gero,
40 “estado” baino gehiagokoa izango zen.

Lekuko Domingo Arrona, Jakobo Sorarte eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45-X)
22] agiria).
Baliteke aipatutako horma, portada, leihoak eta gezileihoak oraingo Zestoako Alonderoko aldapakoak
izatea.
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1.5.4. Antxiturbiko errentamendu-kontratua eta
ganaduak

Domingok, bere familiako guztiekin, Estebani lagundu egingo zion baserriko lurretan 100 landare (haritz, gaztainondo, gereziondo, etab.) landatzen.

- 1545-VIII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
bauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Zestoako
Esteban Akertza zen nagusia, eta Domingo Arano aldeek elkarri bere asmoen berri emango zioten, bazestoarra maizterra. Estebanek Errezilgo partean zeu- serrian jarraitzeko ala baserria uzteko. Bestela errenta
kan Antxiturbibekoa baserria bere ondasunekin 4 ur- aldia urtebetez luzatuko zen.
terako errentan eman zion, eta errenta aldia hurrengo
irailean San Migel egunean hasiko zen.
Maizterrak ezingo zuen ganadurik saldu edo kendu, nagusiaren baimenik gabe. Galtzen edo hiltzen
Domingok Estebani urtero baserrian landu eta ja- ziren ganaduen kontu ere emango zuen. Maizterrak
sotako gari, artatxiki, garagar, olo eta babaren3 laurde- ordainduko zituen errurik bazuen.
na emango zion, bere garaian, errenta gisa. Domingok
Errenta aldia amaitzen zenean, baserriko simaurra berurtero goldatu eta ereingo zituen behar bezala soroak.
tan utziko zuen maizterrak. Ganaduak eta erleak hipoteHorrez gain maizterrak nagusiari urtero 2na librako katuta geratu ziren Estebanen alde, zor osoa ordaindu arte.
6 gazta, 4 gaztanbera eta 2 kapoi (hauek EguberrietaKontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
rako) emango zizkion. Baserriko ganadu guztiak erdi
bana haziko zituen Domingok: behi-azienda, ahun- Ezenarro, Grazian Arzallus eta Domingo Amilibia semea.
tzak, ardiak, txerriak, erleak, etab. Maizterrak behar
bezala zaindu eta haziko zituen ganaduak. Maizterrak
Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izaezingo zuen beste inoren ganadurik baserrian hazi, nik, Estebanek Domingori 24 dukat maileguz eman
baina etxeko lanetarako maizterrak eduki ahal izango zizkion, bere ganaduak eta hornidurak eros zitzan.
Errenta aldia amaitzean ordainduko zion zorra. Bere
zuen nagusiaren parterik gabe zaldi bat.
ondasunak hipotekatu egin zituen Domingo Arano
Nagusiak ganadu gehiago ekartzen bazuen, maiz- maizterrak (ikus [XVI. m. (45-VIII) 19] agiria).
terrak bere erdia ganaduen etekinetatik eta ugalketatik hornituko zuen, eta gero ganadu guztiak erdi bana
- 1545-IX-27an, Zestoan, Azpeitiko Domingo Inhaziko zituen.
tsausti eta Zestoako Esteban Akertza hurbildu ziren
Esteban Eztiola eskribauarengana. Domingok ErreBaserriko sagarra eta gainerako frutak zuhaitze- zilgo Antxiturbia baserrian zeuzkan ganaduak Estetatik Domingok eraitsiko zituen, eta gero erdi bana ban Akertzari saldu zizkion.
izango ziren nagusiarentzat eta maizterrarentzat. Soroetako itxiturak egoera onean mantenduko zituen
Hauek ziren saldutako ganaduak: 2 zezenko, 4
maizterrak errenta aldi osoan.
txahal, 4 behi ernari eta txahal urrixa. Beren balioa 29
dukatekoa zen. Gainera 35 ahuntz (handi eta txiki) eta
Estebanek baserria erreteila eginda emango zion 54 ardi (handi eta txiki) saldu zizkion. Azken hauek
Domingori, eta gero honek konponduko zuen teilatua, 29 dukat eta 4 erreal balio zuten, hau da, guztira 58
baina teila, lata eta iltzea nagusiak emanda. Domin- dukat eta 4 erreal.
gok txerrama ekarriko zuen baserrira, eta gero bere
txerrikumeekin erdi bana haziko zituen. Estebanek
Esteban Akertzak prezio osoa ordaindu zion Dominhorretarako txerrama bakoitzeko bi anega zahi eman- gori, eta hau arduratuko zen ganaduen saneamenduaz,
go zizkion.
hau da, hipotekarik edo inolako loturarik ez izateaz.
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19. irudia.
Hondarribiko
Zumardia.

Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Hondarri- rrean hauek azaldu ziren: batetik Marina Artiga (Inbiko Pedro Sanz Benesakoa, Zestoako Martin Liza- dietan zebilen Joan Arretxeren emaztea), eta, bestetik,
rrarats eta Errezilgo Joan Arzallus.
Esteban Akertza merkatari zestoarra.
Egun eta leku berean, Esteban Akertzak Errezilgo
bere Antxiturbia baserrian maizter zegoen Domingo Aranorekin tratua egin zuen. Estebanek ganadua
eman zion maizterrari, honek erdi bana haz zezan.
Hauek ziren ganaduak: 2 zezenko, 4 txahal, 4 behi
ernari, txahal urrixa (58 dukat eta 4 erreal balio zuen
behi-aziendak), idi parea, ardiak eta ahuntzak.

Marinak lehenago Martin Zubiaurreri sagastia erosi zion Zestoako Gurutzeagan 100 dukatean. Hura
ordaintzeko Marinak dirua bilatu zuen, eta zor hura
eta bere mantenua ordaintzeko diru-premian zen. Horretarako, Gurutzeagako sagastiaren erdia saldu nahi
zion Esteban Akertzari, baina senarra urrun zebilelako, baimena eskatu zion alkateari, sagastiaren erdia
50 dukatean saltzeko.

Ganaduak guztira 76 dukat eta 4 erreal balio zuen.
Marinak bere senarraz testigantzak hartzeko JaBeraz, erdia (38 dukat eta 2 erreal) maizterrak ganaduen etekinetik ordainduko zuen errenta aldiaren kobo Ipintza eta Pedro Altzolarats lekukoak aurkeztu
amaieran. Nagusiak eskatutakoan, maizterrak garraio- zituen. Hauek zin egin ondoren aitortu zutenez, Joan
-lanak egingo zizkion idi pareaz, otorduaren truke.
Arretxe Indietan zebilen eta ez zuten espero denboraldi batean etorriko zenik.
Ganaduak hipotekaturik geratu ziren Esteban
Akertzaren alde, zor osoa ordaindu arte.
Alkateak, bere aginpidea erabiliz, baimena eman
zion Marina Artigari salmenta egin zezan. Lekuko
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Intsausti, Martin Li- Domingo Garratza eta Pedro Akoa izan ziren.
zarrarats eta Joan Arzallus (ikus [XVI. m. (45-IX) 33] agiria).
Biharamunean, Zestoan Marinak Esteban Akertzari Gurutzeagako sagastiaren erdia 50 dukatean saldu
1.5.5. Sagasti-erosketa eta ohol-erosketa
zion. Estebanek orduantxe ordaindu zuen prezio osoa.
- 1545-V-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Sagasti erdia hiru mugarriz bereiztu zuten. Mugakide
bauaren eta Zestoako Joan Bengoetxea alkatearen au- hauek zituen: Ana Ipintza alargunaren txabola, Kris- 33 -
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tobal Artzubiagaren baratzea, Maria Perez Lizarraraskoaren soroa eta galtzada.

eta beste hiru prokuradoreri ere ahalordea eman zien
Marina Artigak.

Marina Artiga arduratuko zen saldutako sagasti erdiaren saneamenduaz. Gainera zin egin zuen salerosketa-agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko Joanes
Garratza, Martin Ezenarro zurgin-maisua eta Pedro
Akoa izan ziren.

Lekuko Zestoako Bartolome Etxabe, Martin Arzallus eta Grazian Etorraetxea izan ziren (ikus [XVI. m.
(45-VI) 2] agiria).

- 1545-IX-23?an, Zestoan, bertako Esteban Akertza
merkatariak eta Joan Ondaldek tratua egin zuten EsteOndoren, Zestoako Gurutzeagan, Marinak Esteban ban Eztiola eskribauaren aurrean. Hurrengo Domu Santu
eskutik helduta saldutako sagasti erdira sartu zuen, egunerako Joan Ondaldek, bere basoetan edo erositakoeeta Estebanek bertan sagarrondo baten zenbait adar tan, itsasontzi-alboak egiteko oholak prestatu eta Oikiako
moztu zuen, jabetza bere gain hartu zuela adieraziz itsasadarreko ontziola bateraino garraiatuko zituen.
(ikus [XVI. m. (45-V) 7] agiria).
Oholak 1.500 besoko luzera osatzerainokoak izan- 1545-VI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- go ziren, zortzi ohol beso bat lodi izanik. Oholaren
bauaren aurrean Marina Artiga eta Esteban Akertza luzeran beso bakoitzeko 15 marai ordainduko zizkion
aurkeztu ziren. Marinak Estebani ahalordea eman Estebanek Joani.
zion Martin Zubiaurreren oinordekoei 20 dukat eta
beste zenbait gauza kobra ziezazkien. Pedro ZubiauEstebanek 14.697,5 marai aurreratu zizkion Joani
rrek eta Maria Joanez Zubiaurrekoa arrebak auzia (urrezko 12 koroa lehenago, eta egun hartan gaineraipini zieten Marina Artigari eta Esteban Akertzari koa dobloitan eta errealetan). Ohol guztiak ontziolaGurutzeagako sagastiagatik. Ondorioz, auzi horietan raino garraiatutakoan, jarraian ordainduko zion Esteordezka zezaten Gipuzkoako korrejimenduko Andres banek kopuru osoa osatzeko falta zena. Oholak neurMartinez Aroztegikoari, Anton Migelez Elorregikoari tzeko Estebanek pertsona bat izendatuko zuen.

20. irudia. Oikiako
itsasadarra.
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Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Mar- 1.6. Blas Artazubiagaren agiriak
tin Lizarrarats, Martin Ondalde gaztea, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (45-IX) 1.6.1. Blas Artazubiagaren obligazio-agiriak
24] agiria).
- 1545-I-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
1.5.6. Indietako salgaien idazpenak
aurrean Zestoako San Joan Amilibiak obligazio-agiria eman zion Blas Artazubiagari. Honek hari 6 kintal
- 1545-IV-9an, Sevillatik Indietara Esteban Akertza burdina pletinaren balioa eman zion maileguz, eta San
merkatari zestoarrak igorritako zenbait salgairen bi- Joanek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordaindudalketa-datuak idatzi zituzten; baita haiengatik Se- ko zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
villan ordaindutako zergen kopuruak ere. Estebanek
bere gain hartu zituen bidaia haien arriskuak.
Lekuko Zestoako Migel Artazubiaga eta Sebastian
Arbestain, eta Arroako Klemente Baltzola izan ziren
Lehenbizi San Joan izeneko itsasontzian, ontzi- (ikus [XVI. m. (45-I) 27] agiria).
-maisu Rodrigo Alonso izanik, Indietako Santo Domingora Pedro de Campori (edo bestela Gabriel de
- 1545-II-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaBurgosi) salgai hauek bidali zizkien: 48 kintal burdi- ren aurrean Arroako Migel Etxeberria (edo Migel Azna mehe; 25 kintal eta arroa bat burdina pletina; 129 kue) eta Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua agertu
libra zinta zuri, ilarakoak; oholentzako 11.000 iltze ziren. Blasek Migeli mandarra saldu zion 12 dukatean,
eta alborako 5 arroa iltze. Zergatan 8 erreal eta 48 ma- eta Migelek epeka ordainduko zion: 15 egun barru 2
rai ordaindu zituen Estebanek.
dukat, hurrengo Pazko garizumakoan 3 dukat, eta hurrengo iraileko San Migel egunean 7 dukat.
Beste bidaia bat Santa Maria de la Concepción
itsasontziak egin zuen. Lazaro Guerrero zen ontziObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
-maisua, eta Indietara Andres Guerrerori (edo Lazaro Eskoriatza-Agirre, Fernando Zubeltzu eta Martin
Guerrerori) salgai hauek bidali zizkion Esteban Aker- Indo (ikus [XVI. m. (45-II) 8] agiria).
tzak: 157 kintal burdina; 15 upeletan 25,5 kintal albotarako iltze; eta 57.200 oholentzako iltze. Estebanek
- 1545-II-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri950 maraiko zergak ordaindu zituen.
bauaren aurrean San Joan Amilibia eta Blas Artazubiaga eskribaua aurkeztu ziren. San Joanek Blasi maiIndietako Espainia Berria (Mexiko) probintziara leguz 4 kintal burdina pletinaren balioa dirutan hartu
Santa Cruz itsasontzia joan zen, Gregorio Ibarrola zion, eta zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainontzi-maisu izanik. Veracruzko portura joan zen. Gre- duko zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
gorio Ruiz de Cordobari eta Francisco Rosalesi 150
kintal burdina pletinatan (322 “ertz” pisukoak) bidali
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
zizkien Esteban Akertzak. 804 marai ordaindu zizkien Joan Fernandez Olazabalgoa, Pedro Altzolarats eta
zergatan Esteban Akertzak Sevillako Alonso Hernan- San Joan Egaña (ikus [XVI. m. (45-II) 23] agiria).
dez? de Jerez eta Francisco de Leon “almojarifazgo”ko arduradunei (ikus [XVI. m. (45-IV) 13] agiria).
- 1545-IV-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako San Joan Amilibiak obligazio-agiEsteban Akertzak bere kontu-liburuetan urte har- ria eman zion Blas Artazubiaga eskribauari. Blasek San
tan egindako idazpenen erreferentziak eta kopuruak Joani 7 kintal burdinaren balioa maileguz eman zion, eta
Valladolidko Kantzelaritzan gero izandako auzi lu- honek hari zorra hurrengo uztaileko Santiago egunean
zean ere agertzen dira.4
ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
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Lekuko Joan Pagino, Joanes Ibañeta apaiza eta Kle- Joan Etxenagusia eta Zestoako Domingo Arrona, eta,
mente Baltzola izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IV) 1] agiria). bestetik, Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua. Blasek beste biei egun hartan 50 kintal burdina pletina- 1545-IV-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren balioa maileguz eman zien dukat, koroa, erreal eta
bauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: batetik maraitan. Bi zordunek zorra hurrengo urteko zaldunBlas Artazubiaga eskribaua, eta, bestetik, Fernando -inaute egunean ordainduko zioten, burdinak BeduaZubeltzu eta bere koinatu eta fidatzaile San Joan Ami- ko errenterian emanda.
libia. Blasek Fernandori eta San Joani 2 kintal burdina
pletinaren balioa maileguz eman zien, eta hauek zoLekuko Joanes Ibañeta apaiza, San Joan Amilibia
rra hurrengo uztaileko Santiago egunean ordainduko eta Joan Arbestain izan ziren.
zioten, burdinak Beduako errenterian emanda. Lekuko Migel Artazubiaga, Domingo Arrona eta Grazian
Ondoren, leku berean Joan Etxenagusiak konproArzallus izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IV) 18] agiria). misoa hartu zuen Domingo Arrona obligazio hartatik
onik ateratzeko, zor osoa berea zelako (ikus [XVI. m.
- 1545-VIII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola es- (45-IX) 19] agiria).
kribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta
Arroako Martin Kortazar eta Joan Zugazti elkartu zi- 1545-X-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriren. Arroarrek Domingori 20 kintal burdina pletinaren bauaren aurrean hauek elkartu ziren: Arroako Joan
balioa maileguz hartu zioten, eta zorra hurrengo urta- Armendia (Armendia etxearen jabea) eta Zestoako
rrilaren amaieran ordainduko zioten.
Blas Artazubiaga eskribaua. Blasek Joani 13 kintal
burdina pletinaren balioa dirutan eman zion (1 kintal
Obligazio-agirian lekuko Joan Bengoetxea alka- burdina = 12 erreal), eta Joanek zorra hurrengo Egutea, Grazian Arzallus eta Saiazko bat izan ziren (ikus berrietan ordainduko zion, burdinak Oikiako errenterian edo Beduakoan emanda.
[XVI. m. (45-VIII) 28] agiria).
- 1545-IX-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik Arroako

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Zuube (“Arotzarte”ren semea), Grazian Arzallus

21. irudia. Arroako
Zugastiberri.
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eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (45-X) 30]
agiria).
- 1545-XI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Blas
Artazubiaga eskribaua, eta, bestetik, Martin Igartza,
Maria Sevilla emaztea eta Katalina Etorra arreba.
Blasek beste hirurei 12 dukat maileguz eman zizkien orduantxe, hauek premia zutelako. Batez ere
Gregorio Etorra, Maria Etorra eta Katalina Etorrarekin Valladolidko Kantzelaritzan Etorra etxeaz zuten
auzirako behar zuten dirua. Zorra Blasi hurrengo urteko ekainean, San Joan egunean, ordainduko zioten.
Etorra baserria hipotekatuta geratu zen Blasek zor
osoa kobratu arte. Maria Sevilla emazteak zin egin
zuen obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela.
Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo Etxauzelin, Asentzio Arano eta Martin Artzubiaga (ikus
[XVI. m. (45-XI) 19] agiria).

Blas Artazubiaga eskribaua elkartu ziren. Joan harginak eta bere aitak egun hartara arte izandako tratuen
kontuak eginda, Blasek Joani ordainagiria eman zion.
Hala ere, aita-semeek eraikitzeko zeuzkaten horma
batzuk ez ziren ordainagiri hartan sartu.
Lekuko Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa, eta
Arroako Joan Baltzola eta Domingo Baltzola izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I) 35] agiria).
- 1545-II-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Egaña eta Blas Artazubiaga
eskribaua azaldu ziren. San Joanek Blasi 10 dukateko
zorra egin zion lehenago, eta, ordaintzen ez zuelako,
Blasek ondasunak exekutatu egin zizkion.
Egun hartan, ordea, San Joanek 10 dukatak eta
auzi gastuak ordaindu zizkion, baina 2 erreal zorretan
utzita. Blasek ordainagiria eman zion. Hala ere, San
Joan Egañak egindako beste obligazio-agiri batzuk
indarrean jarraituko zuten, Blasek denak kobratu arte.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzola- 1545-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- rats, Joan Fernandez Olazabalgoa eta San Joan Amilibauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Zestoa- bia (ikus [XVI. m. (45-II) 22] agiria).
ko Joan Pagino eta Aizarnazabalgo Mateo Enbil, eta,
bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua. Blasek beste
- 1545-VI-14an, Zestoako errebalean, Esteban Ezbiei maileguz 6 kintal burdina pletinaren balioa eman tiola eskribauaren aurrean Zestoako Blas Artazubiaga
zien, eta hauek zorra hurrengo martxoaren erdirako eta Azpeitiko Domingo Altuna azaldu ziren. Lehenago, Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean
ordainduko zioten.
Azpeitiko Joan Otxoa Ondarkoak, Sebastian Ugartek
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Eskoria- eta Domingo Altunak obligazio-agiria eman zioten
tza-Agirre eta Domingo Arrona, eta Arroako Esteban Blasi, 73 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Luberriaga.
Egun hartan Domingo Altunak 24,33 dukat (zorraOndoren Blasek ordainagiria eman zion Mateo En- ren herena) eman zizkion Blasi, eta honek ordainagibili, 6 kintaleko obligazioa alde batera utzita, gaine- ria eman zion. Zorraren bi heren zorretan geratu ziren.
rako tratuen kontuak egin zituztelako (ikus [XVI. m.
(45-XII) 16] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Azkue,
Martin Arzallus eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI.
m. (45-VI) 16] agiria).
1.6.2. Blas Artazubiagaren ordainagiriak, etab.
- 1545-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola es- 1545-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Etxenagusia eta Zestoako kribauaren aurrean Maria Oliden (San Joan Elgoi- 37 -

XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545)

22. irudia. Arroako
Olidentxiki.

barren emaztea) eta Blas Artazubiaga eskribaua elkartu ziren. Maria Olidenek Esteban Aisoro bikario
zenari erositako karea eta harria Blas Artazubiagak
Zestoako hiribilduan zeukan orube batean utzi zuen.
Orubearen (Isabel Iraetaren etxe ondoan eta elizaren
aurrean zegoenaren) jabea Blas zela onartuz, eskea
egin zion Mariak karea han edukitzen utz ziezaion.
Blasek baimena eman zion, baina hark nahi zuen bitartean edukiko zuen karea han.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Jakobo Ipintza (ikus [XVI.
m. (45-VII) 13] agiria).

- 1545-XII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Aizarna eta Blas Artazubiaga agertu
ziren. Mariaren aita Migel Aizarna zenak bere testamentu-betearazle izendatu zuen Blas, eta honek Mariari testamentuan agindutako 3 dukat ordaindu zizkion.
Maria Aizarnak emandako ordainagirian lekuko
hauek izan ziren: Martin Ondalde gaztea, Grazian
Ezenarro eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
(45-XII) 14] agiria).

1.7. Domingo Arronaren tratu eta agiriak
1.7.1. Domingo Arronaren obligazio-agiriak

- 1545-X-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Blas Artazubiaga eskribauak ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko 6
prokuradoreri eta Valladolidko Kantzelaritzako 4
prokuradoreri. Blasek auzia zuen Zestoako Domingo Arronarekin eta beste zenbaitekin Joan Martinez
Amilibikoa eskribau zenaren ondasunen inguruan,
eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten.

- 1545-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Arroako Larretxebekoan bizi zen Joan Larretxe eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren.
Joanek bere basoetan eta Debako Kontzejuari hartutakoetan 60 karga ikatz egingo zituen. Gero Iraetako
burdinolara garraiatu eta han hiru kintal burdina pletinatan Domingo Arronari emango zizkion, otsailaren
amaierarako. Izan ere, Domingok hiru kintal haien
Lekuko Azpeitiko Pedro Otxoa Ondarkoa eta balioa maileguz eman baitzion.
Zestoako Grazian Arzallus eta Pedro Eskoriatza-Agirre harakina izan ziren (ikus [XVI. m. (45-X)
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren. Zestoa9] agiria).
ko Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea, eta
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Aiako Maiagako Domingo Lizasoeta maizterra (ikus Arrona aurkeztu ziren. Domingok Estebani 4 dukat
[XVI. m. (45-I) 31] agiria).
maileguz eman zizkion, eta honek zorra hurrengo
Pazko maiatzekoan ordainduko zion.
- 1545-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Larretxebekoan bizi zen Joan
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Larretxeri Zestoako Domingo Arronak ordainagiria Pagino, Joan Arano eta Grazian Arzallus (ikus [XVI.
eman zion. Arroarrak, hain zuzen, 8 kintal burdina m. (45-II) 1] agiria).
ordaindu zizkion egun hartan. Bestalde, egun hartan
arroarrak zestoarrari emandako 3 kintal burdinaren
- 1545-III-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriobligazio-agiriak indarrean jarraituko zuen.
bauaren bidez Arroako Domingo Areitzaga mazolariak obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo
Lekuko Grazian Arzallus, Esteban Eztiola semea Arronari. Zestoarrak arroarrari dukat bat (edo 1 dukat
eta Urdanetako Maiagako Domingo Lizasoeta maiz- = 11 erreal) eman zion maileguz, eta honek hari zorra
terra izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I) 32] agiria).
hurrengo apirilaren 15ean ordainduko zion.
- 1545-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope Ernataritz,
aurrean Arroako Esteban Luberriaga eta Zestoako Do- Pedro Olaberria eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI.
mingo Arrona elkartu ziren. Estebanek Domingori obli- m. (45-III) 8] agiria).
gazio-agiria eman zion, hurrengo otsailaren amaierarako
7 kintal burdina pletinatan Iraetako burdinolan emateko.
- 1545-III-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak
Estebanek Iraetako burdinolara 14 kintal burdina obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo Arrolortzeko ikatza ekarriko zuen, eta Domingok burdi- nari. Martinek Domingori maileguz 7 kintal burdina
nola aurreko plazan zeukan burdin mearekin 14 kintal pletinaren balioa hartu zion, eta zorra hurrengo apirilortuko zituzten. Haietako 7 kintal izango ziren Do- laren amaierarako ordainduko zion, burdinak Beduamingo Arronari ordaindu beharrekoak.
ko edo Oikiako errenterietan emanda.
Lekuko Grazian Arzallus, Grazian Ezenarro eta
Joan Ezenarro (Grazianen anaia) izan ziren (ikus
[XVI. m. (45-I) 33] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre, Grazian Ezenarro eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (45-III) 10] agiria).

- 1545-I-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aiako Irarragorrin maizter zegoen
Migel Aginaga eta Zestoako Domingo Agirre elkartu
ziren. Migelek Domingo Arronari eta honen ama Ana
Arretxe zenari 17 erreal eta 7 maraiko zorra utzi zien,
eta zor hura hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko obligazio-agiria egin zuen.

Egun berean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Domingo Arronak ordainagiria eman zion
Martin Etxezarretari, 6 kintal burdina ordaindu egin
zizkiolako. Egun hartan egindako 7 kintalen obligazio-agiria, ordea, indarrean geratu zen (ikus [XVI. m.
(45-III) 11] agiria).

Lekuko Pedro Akoa, Martin Artazubiaga eta Fermin Igartza izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I) 43] agiria).
- 1545-II-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Esteban Edarritzaga eta Domingo

- 1545-III-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Martitz Luberriaga eta Zestoako
Domingo Arrona elkartu ziren. Martitzek Domingori
3 kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu zion,
eta Martitzek zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion, burdinak Iraetako burdinolan emanda.
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Arano bere emazte Maria Perez Potzuetakoarekin,
eta, bestetik, Domingo Arrona. Domingok senar-emazteei maileguz 2 kintal burdinaren prezioa
eman zien, eta hauek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zioten, burdinak Beduako
errenterian emanda.
Lekuko Martin Ondalde gaztea, Grazian Etorraetxea eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI.
m. (45-IV) 5] agiria).
- 1545-IV-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Bartolome Etxabe emazte Maria Joango Urbietarekin,
eta, bestetik, Domingo Arrona. Domingok senar-emazteei 14 anega gariren balioa maileguz eman
zien, eta hauek hari zorra hurrengo Santiago egunean ordainduko zioten, gariak Urbieta baserrian
emanda. Maria Joangok, emakume ezkondua zelako, zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete
egingo zuela.

23. irudia. Eztiola kalea.

Lekuko hauek izan ziren: Sebastian Arrona eta
Grazian Arzallus zestoarrak, eta Arroako Kristobal
Areitzaga (ikus [XVI. m. (45-IV) 15] agiria).

- 1545-IV-20an, Zestoako errebalean, Blas ArtaObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ondalde gaztea, Esteban Eztiola semea zubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Badiola
eta Klemente Aisoro apaiza (ikus [XVI. m. (45-III) eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogilea
aurkeztu ziren. Azpeitiarrak zestoarrari zelako zaldi
18] agiria).
gorribeltza erosi zion, eta hurrengo iraileko San Mi- 1545-III-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- gel egunean 5 dukat ordainduko zizkion.
bauaren aurrean Zestoako Joan Ondalde, anaia Martin
Obligazio-agirian lekuko Domingo Etxauzelin zesOndalde eta Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok bi anaiei 6 kintal burdina pletinaren balioa mai- toarra, Pedro Otxoa Ondarkoa azpeitiarra eta errezilleguz eman zien, eta hauek hari zorra hurrengo mar- dar bat izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IV) 22] agiria).
txoaren 20an ordainduko zioten.
- 1545-IV-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriObligazio-agirian lekuko Zestoako Grazian Ezena- bauaren aurrean Azpeitiko Joan Badiola eta Dominrro eta Grazian Arzallus, eta Aizarnazabalgo Martin go Arrona aurkeztu ziren. Zestoako Joan Fernandez
Mirubia izan ziren (ikus [XVI. m. (45-III) 24] agiria). Arreitzakoak azpeitiarrari zor zizkion 5 dukatak Domingok ordaindu zizkion, eta Joan Badiolak ahalor- 1545-IV-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dea eta eskubidea eman zizkion Domingori zor hura
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan Joan Fernandezi kobra ziezaion.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxauzelin, San Joan Amilibia eta Martin Otxoa Ermukoa
(ikus [XVI. m. (45-IV) 43] agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Sebastian Arbestain eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (45-VI) 35] agiria).

- 1545-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Arbeko Esteban Oliden eta
Domingo Arrona azaldu ziren. Domingok Estebani
6 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman
zion, eta Estebanek zorra hurrengo ekaineko San
Joan egunean burdinak Iraetako burdinolan utzita
ordainduko zion.

- 1545-X-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Domingo Arrona, eta, bestetik, Esteban Edarritzaga eta
Martin Legarda. Azken biek Domingori maileguz 3
kintal burdina pletinaren balioa hartu zioten (1 kintal
burdina = 11,5 erreal), eta zorra hurrengo San Andres
egunean ordainduko zioten.

Horrez gain, Estebanek Iraetako burdinolara San
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesJoan egunerako 12 kintal ateratzeko behar zen ika- toako Martin Zuube eta Grazian Arzallus, eta Debako
tza ekarriko zuen, eta Domingo Arronak burdin mea Joan Olazabal.
ekarriko zuen. Lortutako burdina erdi bana jasoko
zuten.
Jarraian Martin Legardak konpromisoa hartu zuen
Esteban Edarritzaga obligazio hartatik onik ateratzeLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoria- ko, egindako zor osoa Martinena zelako (ikus [XVI.
tza-Agirre, Jakobo Gesalaga eta Martin Akoabarrena m. (45-X) 10] agiria).
(ikus [XVI. m. (45-V) 3] agiria).
- 1545-XI-6an, Zestoan, Esteban Edarritzaga eta
- 1545-VI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Domingo Arrona aurkeztu ziren Esteban Eztiola esbauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Intxaurre- kribauaren aurrean. Maria Antonek bi kintal burdigi eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. Aizar- na pletinaren balioa sagardotan eman zion Esteban
nazabalgoak zestoarrak emandako dukat bat maileguz Edarritzagari, eta honek obligazio-agiria eman zion
jaso zuen, eta zorra hurrengo uztaileko Santiago egu- Domingori, 2 kintalak hurrengo San Andres egunean
nean ordainduko zion.
Beduako errenterian emateko konpromisoa hartuz.

24. irudia. Lasaoko
Mendibil, Gallari eta
Gallaritxo.
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Lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa, Martin Ara- ordaindu zion. Beraz, Domingok Martini ordainagiria
no eta Martin Otxoa Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. eman zion; baita ahalordea ere, burdina haiek Joan
(45-XI) 3] agiria).
Arbestaini kobra ziezazkion.
- 1545-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola esAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Arkribauaren aurrean Fernando Olazabal medikuaren tazubiaga, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Grazian
Gallariko maizter Domingo Aranguren agertu zen. Arzallus (ikus [XVI. m. (45-III) 2] agiria).
Domingo Arronari obligazio-agiria eman zion, Gaztelako 12 erreal hurrengo abuztuko Andre Mariaren
- 1545-IV-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaegunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
ren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioak ordainagiria eman zion Domingo Arronari. Lehenago Arroako
12 errealen balioa zuten koroa eta erreala eta 24 ma- Joan Zubeltzuk 2 dukateko zorra egin zion Antoniori,
rai eman zizkion maileguz Domingo Arronak Domingo baina egun hartan Domingok 2 dukatak eta auzi-gasArangureni, eta Domingo Arangurenek garia erosi eta tuen 20 erreal eta 14 marai ordaindu zizkion.
Domingo Arronari errentan hartuta zeukan soroan ereingo zuen. Gero zorra garitan edo dirutan ordainduko zion.
Ordainagirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa, Grazian Arzallus eta
Lekuko hauek izan ziren: Aizarnako Domingo Agustin Ernataritz (ikus [XVI. m. (45-IV) 6] agiria).
Aranguren, Joan Ameznabar, Esteban Eztiola eta Pedro Altzolarats (ikus [XVI. m. (45-XI) 15] agiria).
- 1545-V-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Zumaiako Joan Go- 1545-XII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- rostiaga elkartu ziren. Lehenago Domingok 6 dukat
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Martin Ondalde maileguz eman zizkion Aizarnako Pedro Iribarrenari,
gaztea azaldu ziren. Domingok Martini burdinolako Joan Gorostiaga fidatzaile izanik. Zorra ordaintzen ez
hauspoa egiteko ohola eman zion, eta Martinek zorra zuelako, Domingok exekutatu egin zituen Pedroren
(kintal bat burdina pletinaren baliokoa) Beduan or- ondasunak, korrejidorearen aginduz. Hala ere, egun
dainduko zion hurrengo Pazko garizumakoan.
hartan, Joan Gorostiagak Domingori 6 dukat eta auzi-gastuen dukata eta 2 erreal ordaindu egin zizkion.
Lekuko Grazian Arzallus, Joan Ganbara? eta Este- Domingok ordainagiria eman zion, eta ahalordea ere
ban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45-XII) bai, zor osoa Pedro Iribarrenari kobra ziezaion.
13] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Larretxe,
Domingo Arronak hainbat eta hainbat obligazio- eta Zestoako Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola se-agiri zeukala ikusita, argi eta garbi dago mailegu mea (ikus [XVI. m. (45-V) 31] agiria).
ugari ematen zuela, hau da, herriko eta inguruko biztanleentzat bankari-lanak egiten zituela.
- 1545-VI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domingo Arronak ordainagiria eman
zion Bartolome Etxaberi. Bartolomek lehenago egin1.7.2. Domingo Arronaren ordainagiriak
dako 14 anega gariko zorra ordaindu egin zion, eta
- 1545-III-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- gainerako tratuen kontuak ere egin zituzten.
ren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Saiazko
Lekuko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Grazian
Martin Agote elkartu ziren. Lehenago Zarauzko Joan
Arbestainek 3 kintal burdinako zorra egin zion Do- Arzallus eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus
mingori, baina egun hartan zor hura Martin Agotek [XVI. m. (45-VI) 24] agiria).
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- 1545-VII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Larretxebekoan bizi zen
Joan Larretxe eta Zestoako Domingo Arrona elkartu
ziren. Joanek Domingori 3 kintal burdinako zorra eta
auzi-gastuak ordaindu zizkion, eta Domingok ordainagiria eman zion.
Lekuko Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VII) 4] agiria).
- 1545-VII-18an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Arbeko Esteban Oliden eta Zestoako Domingo Arrona aurkeztu
ziren. Estebanek Domingori batetik 5 kintal burdina
eman zizkion (Joan Oliden aitaginarrebak egindako
zorragatik) eta bestetik 6 kintal burdina (Estebanek
zor zizkionak). Guztiaren ordainagiria eman zion Domingo Arronak. Lekuko hauek izan ziren: Domingo
Etxauzelin, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Azpeitiko
Migel Etxaniz (ikus [XVI. m. (45-VII) 17] agiria).
- 1545-VII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Santxez Zumaiakoa
eskribaua eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok Joan Santxezi ordainagiria eman zion,
honek hari 21 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.

25. irudia. Aizubiko etxea.

Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua azaldu ziren. Lehenago,
Lekuko Aizarnazabalgo Martin Ibañez Amilibikoa, 1541-VIII-25ean, San Joan Perezek eta emazte Maria
eta Zestoako Domingo Garratza eta Kristobal Erre- Perez Arronakoak obligazio-agiria eman zioten Dotzabal izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VII) 21] agiria). mingo Arronari, 13 dukat eta 7.075 marai ordaintzeko
konpromisoa hartuz (ikus VIII ZESTOA XVI. MEN- 1545-VII-31n, Zestoako Aizubiko erroten on- DEAN (1541) liburuko [XVI. m. (41-VIII) 26] agiria).
doan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo
Arrona eta Zarauzko Martin Esnal (Argoain baserriaEgun hartan lizentziatuak obligazioko zor osoa
ren jabea) elkartu ziren. Egun hartara arte elkarrekin ordaindu egin zion Domingo Arronari, eta honek orizandako tratu guztien kontuak egin zituzten, eta Mar- dainagiria eman zien senar-emazteei. Lekuko zestoar
tinek zor osoa ordaindu zion Domingori.
hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre harakina,
Grazian Ezenarro eta Esteban Eztiola semea (ikus
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Do- [XVI. m. (45-VII) 37] agiria).
mingo Narruondo, eta Zestoako Joanes Ibañeta eta Joanes Garratza apaizak (ikus [XVI. m. (45-VII) 36] agiria).
- 1545-VIII-28an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta
- 1545-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joan Arano bere emazte Maria Perez Potzuetakoarebauaren aurrean Domingo Arrona eta San Joan Perez kin agertu ziren. Senar-emazteek lehenago 2 kintal
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burdinako zorra egin zioten, eta Domingok ondasunak exekutatu egin zizkien. Joan Aranok, ordea, 2
kintal burdina, 399 maraiko auzi-gastuak eta merioaren gastua ordaindu egin zizkion.

Alkateak bi ahizpei galdetu egin zien zaintzaile nor
nahi zuten, eta Zestoako Domingo Arrona hautatu zuten. Domingo Arronak onartu egin zuen ahizpen zaintzaile izatea, eta zin egin zuen Maria eta Graziaren
alde zintzo jokatuko zuela eta leial kudeatuko zituela
Ondorioz, Domingo Arronak ordainagiria eman haien ondasunak eta auziak. Fidatzaile gisa Aizarnazien Frantzisko Artiga, Joan Pagino eta Domingo zabalgo Domingo Amilibia aurkeztu zuen, eta honek
Etxauzelinen aurrean (ikus [XVI. m. (45-VIII) 27] ere onartu egin zuen fidatzaile izatea.
agiria).
Domingo Arronak konpromisoa hartu zuen Domin- 1545-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- go Amilibia fidantza hartatik onik ateratzeko. Agirian
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Zumaiako lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Lizarrarats
Martin Etxezarreta azaldu ziren. Biek elkarrekin eta Grazian Arzallus, eta Arroako Joan Zugasti.
egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin
zituzten, eta Domingok Martini ordainagiria eman
Jarraian Zestoako alkateak, bere aginpidea erabizion. Lekuko hauek izan ziren: Domingo Amilibia, liz, Domingo Arrona ahizpen zaintzaile izendatu eta
Joan Esnal eta Joan Egaña (ikus [XVI. m. (45-IX) ahalordea eman zion, haien ondasunak ongi kudea
8] agiria).
zitzan eta auzietan ordezka zitzan (ikus [XVI. m. (45II) 25] agiria).
- 1545-XII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Arroako Es- 1545-III-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriteban Luberriaga aurkeztu ziren. Bien artean ordura bauaren bidez Arroako Domingo Arretxe-Etxenaguarte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Do- sia hargin-maisuak ordainagiria eman zion Zestoamingok Estebani ordainagiria eman zion.
ko Domingo Arronari. Aizarnako Etxeberriko Pedro
Arzallusek urrezko dobloia zor zion hargin-maisuari,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez eta Domingo Arronak ordaindu zion dobloia arroarraArreitzakoa, Martin Arzallus eta Grazian Arzallus ri. Ordainagiriarekin batera ahalordea ere eman zion
Domingo Arretxe-Etxenagusiak, zorra Pedrori kobra
(ikus [XVI. m. (45-XII) 18] agiria).
ziezaion (ikus [XVI. m. (45-III) 7] agiria).
1.7.3. Domingo Arronaren ahalordeak,
- 1545-IV-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrierrentamendu-kontratuak, etab.
bauaren aurrean Arroako Madalena Sorazabal eta
- 1545-II-28an, Zestoan, Joan Bengoetxea alkatearen Zestoako Domingo Arrona agertu ziren. Arroako
eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Arano Joan Zugastik Madalenari 2 dukat eta 3 errealeko
eta Grazia Arano aurkeztu ziren. Joan Arano zena eta zorra egin zion, eta diruak ordaindu ez zituelako
Maria Joanez Amilibikoa zena izan zituzten guraso, preso egon zen. 873,5 maraiko auzi-gastuak ere egin
eta kanpoan zebiltzan Sebastian Arano eta Domingo zituzten.
Aranoren arreba ziren.
Orduan Zestoako Domingo Arronak, Joan ZugastiAnai-arrebek 14 eta 25 urte bitarteko adina zuten, ren fidatzaile moduan, Madalenari 2 dukat eta 3 erreal
eta zaintzailea behar zuten haien ondasunak kudea- ordaindu zizkion, merioari 671 marai eta eskribauari
tzeko eta auziak bideratzeko. Joan Arano zenaren ama 100 marai ere bai. Ondorioz, Madalenak ahalordea
(bi ahizpen amona) adintsua zen (65-70 urtekoa) eta eta eskubideak Domingo Arronari eman zizkion, zor
osoa Joan Zugastiri kobra ziezaion.
ez zen gai lan hartarako.
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26. irudia. Azpeitiko
Badiolegitxo baserria.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxauzelin, Joan Zubiaurre eta Migel Zubeltzu (ikus [XVI.
m. (45-IV) 3] agiria).

Domingo Arangurenentzat errenta aldia hurrengo
Domu Santu egunean hasiko zen, eta urtero errenta
gisa 2 anega gari emango zizkion Gallarin nagusiari,
abuztuko Andre Mariaren egunean. Errenta aldiaren
amaieran 100 azao lasto (artatxikiarena) utziko zituen.
Itxiturak eta hesiak ere egoera onean utziko zituen.

- 1545-VII-8an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Pedro Badiola
eta Zestoako Domingo Arrona azaldu ziren. Pedrori
Zestoako Gregorio Elizaldek zaldia erosi eta 2 dukaDomingo Arronak lehen urtean maizterrari anega
teko zorra utzi zion. Zor hura, ordea, egun hartan Do- bat gari emango zion hazitarako, eta gero anega hura
mingo Arronak ordaindu egin zion, eta Pedrok ordai- ordaindu egin beharko zion maizterrak.
nagiria eta ahalordea eman zizkion Domingori, zorra
Gregoriori kobra ziezaion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gregorio Elizalde,
Grazian Ezenarro eta Pedro Eskoriatza-Agirre (ikus
Lekuko Domingo Artazubiaga, Martin Ondalde [XVI. m. (45-VIII) 23] agiria).
eta Martin Arzallus izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VII)
5] agiria).
- 1545-VIII-28an, Zestoan, Domingo Arrona eta
Arroako Julian Otalora agertu ziren Esteban Eztio- 1545-VIII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- la eskribauaren aurrean. Domingo nagusiak Julian
bauarengana Domingo Arrona eta Domingo Aranguren maizterrari bi urterako errentan eman zion Arroako
hurbildu ziren. Domingo Aranguren maizter zegoen Zes- Etxeaundia baserria, bere lur, sagasti, intxaurdi, gaztoako Fernando Olazabal medikuaren Gallari baserrian. tainadi eta ondasunekin.
Domingo Arronak soroa zuen oraingo Bainuetxe
ondoko Atristainen, eta 3 urterako errentan eman zion
Domingo Arangureni. Soroak mugakide hauek zituen: Pedro Artzubiagaren lurrak, herri-lurrak, ibaia
eta errepidea.

Errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen. Urtero 4 dukat ordainduko zizkion
Julianek Domingori errenta gisa, abuztuko Andre
Mariaren egunean, eta urtero bi kapoi ere bai Eguberrietan.
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Baserriko sagarra, intxaurra eta gaztaina erdi bana
- 1545-VIII-6an, Zestoako errebalean, Blas Artaizango zen nagusiarentzat eta maizterrarentzat. Julian zubiagaren aurrean Arroako Olidengo Joan Akertza
Otalorak behar bezala aitzurtu eta simaurtuko zituen eta Zestoako Domenja Akoabarren (Martin Ibañez
sagarrondoak.
Zubiaurrekoaren alarguna) azaldu ziren. Joan Akertzak Martin Ibañezi egindako 13 dukateko zorra orMaizterrak erdi bana zaindu eta haziko zituen ga- daindu egin zuen (zati bat bere garaian Martin Ibanezi
naduak baserrian. Julianek txerri bat beretzat bakarrik eta beste zatia gero Domenjari). Ondorioz, Domenjak
hazi ahal izango zuen, baina gehiago baziren, denak Joani ordainagiria eman zion, lekuko zestoar hauek
izanik: Domingo Etxauzelin, Domingo Ezenarro eta
erdi bana haziko zituen.
Martin Izarraga (ikus [XVI. m. (45-VIII) 5] agiria).
Domingok 32 dukat eta 7 errealen balioko gana- 1545-VIII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola esduak utzi zizkion Juliani, eta honek erdia (16 dukat
eta 3,5 erreal) ganaduen etekinetatik ordainduko zion kribauaren aurrean Domenja Akoabarrena alarguna
errenta aldian. Pedro Otalorak eta San Joan Ermuak eta Arroako Martin Kortazar elkartu ziren. Lehenago
balioetsi zituzten ganaduak. Ganadu haiek guztiak hi- Joan Liendok 4 dukateko zorra egin zion Domenpotekatuta geratu ziren maizterrak bere erdia ordain- ja Akoabarrenari, Martin Kortazar fidatzaile izanik.
Egun hartan, berriz, Martinek 4 dukateko zorra ordu arte.
daindu egin zion Domenjari, eta honek ordainagiria
Julian Otalorak ordaindu beharko zituen Arroako eta ahalordea eman zizkion, zorra Joan Liendori koelizan Etxeaundiko hildakoen arimen aldeko urteurre- bra ziezaion.
nak; baita ohiko argizari eta ogia ere.
Lekuko Domingo Ausoro, Pedro Eskoriatza-AgiMaizterrak bere fidatzaile gisa Arroako Martin rre eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI.
Kortazar aurkeztu zuen. Errenta-kontratuan lekuko m. (45-VIII) 34] agiria).
hauek izan ziren: Arroako Joan Zugasti, eta Zestoa- 1545-IX-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriko Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus
bauaren aurrean, Domenja Akoabarrena eta Aiako
[XVI. m. (45-VIII) 29] agiria).
Joan Zozaberro agertu ziren. Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna zen Domenja, eta Joan Zozaberro
1.8. Domenja Akoabarrenaren agiri eta
Joan Ortiz Zarauzkoaren (Zarauzko jaun zenaren) fitratuak
datzailea. Joan Zozaberrok 34 dukat ordaindu zizkion
Domenjari, eta honek ordainagiria eman zion.
1.8.1. Domenja Akoabarrenaren ordainagiriak
- 1545-VII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Errezilgo
Joan Zabala? zurgin-maisua, eta, bestetik, Zestoako
Domenja Akoabarrena eta bere seme Joan Ibañez Zubiaurrekoa. Ama-semeek errezildarrari egin zizkien
lanak ordaindu egin zizkioten, eta honek ordainagiria
eman zien.

Lekuko Martin Indo, Jose Igartza eta Joan Iribarrena zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IX) 18]
agiria).

- 1545-X-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena (Martin
Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna) aurkeztu zen. Domenja bere seme-alaba adingabeen tutore eta zaintzaiLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arza- le ere bazen. Joan Etorraetxea zenari eta honen emazllus, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Esteban Eztiola te Grazia Baltzolari ordainagiria eman zion, elkarren
artean izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
semea (ikus [XVI. m. (45-VII) 15] agiria).
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27. irudia. Etorrazar
baserria.

Lekuko Pedro Eskoriatza-Agirre, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola izan ziren (ikus [XVI. m.
(45-X) 33] agiria).

- 1545-I-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zabaleta baserriko Joan Liendo maizterra, Arroako Martin Kortazar fidatzailea eta Domenja
Akoabarrena alarguna agertu ziren. Domenjak Joani ze- 1545-XII-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- korra saldu zion 4 dukatean, eta Joanek eta fidatzaileak
kribauaren bidez Domenja Akoabarrena alargunak hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zioten zorra.
ordainagiria eman zion Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuari. Egun hartara arte elJoan Liendok konpromisoa hartu zuen Martin fikarrekin izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta datzailea obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko
Domingok zor osoa ordaindu zion.
zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: (45-I) 29] agiria).
Joan Ibañez Zubiaurrekoa (Domenjaren semea), Joan
Pagino eta Joan Egaña? (ikus [XVI. m. (45-XII) 23]
- 1545-I-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriagiria).
bauaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” eta
Zestoako Domenja Akoabarrena agertu ziren. Joanek
1.8.2. Domenja Akoabarrenaren obligazio-agiriak, Domenjari zaldi gaztainkara 32 errealean erosi zion, eta
zorra bi epetan ordainduko zion. Lehenbizi 6 egunen
etab.
barruan 11 erreal balio zuten sagar-landareak (bakoitza
- 1545-I-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren 12 maraikoa) emango zizkion Joanek, eta gainerako 21
aurrean Zestoako Domenja Akoabarrena eta Aiako errealak hurrengo Eguberrietan ordainduko zituen.
Migel elkartu ziren. Aiarrak Domenjari idi parea 20
Obligazio-agirian lekuko Debako Martin Artzuriadukatean erosi zion, eta zorra hurrengo abuztuko Anga, eta Joan Olazabal, eta Zestoako Pedro Martinez
dre Mariaren egunean ordainduko zion.
Baltzolakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I) 44] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1545-III-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Fernandez Olazabalgoa, Martin Ezenarro eta
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Domenja
Joan Zubiaurre (ikus [XVI. m. (45-I) 6] agiria).
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Akoabarrena nagusia (Martin Ibañez Zubiaurrekoa- jari, eta zorra hurrengo iraileko San Migel egunean
ren alarguna), eta, bestetik, Joan Zelaia (Joan Lopez ordainduko zion.
Zelaikoa zenaren seme naturala).
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
Domenjak Joan Zelaia maizterrari Akoako Enpa- Zubiaurre, Joan Arano eta Martin Gabiria (ikus [XVI.
randi baserria 4 urterako errentan eman zion, bere lur, m. (45-XI) 1] agiria).
soro, baso, gaztainadi, sagasti eta baratzeekin. Errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko 1.9. Antonio Lizarrarats eta Domingo
zen. Maizterrak urtero errenta gisa 5 anega gari eta 5 Lizarrarats anaien agiriak
anega artatxiki emango zizkion nagusiari, abuztuko
Andre Mariaren egunean eta Domu Santu egunean, 1.9.1. Antonio eta Domingo Lizarraratsen
hurrenez hurren.
ordainagiriak
Domenjak, behi eta ardi, ganadutan 27 dukat eta
3,5 errealeko balioa eman zion maizterrari. Ganadu
haiek erdi bana haziko zituen Joan Zelaiak, eta bere
erdia ganaduen etekinetik ordainduko zuen.
Errentamendu-kontratuan lekuko zestoar hauek
izan ziren: Jakobo Gesalaga semea, Joan Perez Altzolaraskoa eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (45-III)
15] agiria).
- 1545-XI-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Etorrazpin bizi zen Joango Ameznabarrek obligazio-agiria eman zion Domenja Akoabarrenari. Joangok 6 dukatean idi gorria erosi zion Domen-

- 1545-I-4an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats
bikarioa eta Joan Bikendi, eta Arroako Domingo Baltzola agertu ziren. Zestoarrek arroarrari 16 dukateko
zorra egin zioten lehenago, eta egun hartan bikarioak
zorra ordainduta Domingok ordainagiria eman zien.
Lekuko Domingo Urbieta eta Klemente Aisoro
apaizak, eta Anton Aizarna izan ziren (ikus [XVI. m.
(45-I) 5] agiria).
- 1545-III-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Jakobo Gesalagak ordainagiria eman
zion Domingo Lizarrarats semeari. Lehenago Domin-

28. irudia. Lizarrarats
etxea.
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go Lizarrarats aita zenak dukat bateko zorra egin zion
Jarraian, eskribau beraren aurrean, Domingo EzenaJakobori, eta egun hartan oinordeko zen Domingo rro mazolariak ordainagiria eman zion Antonio LizarraLizarrarats semeak dukata eman zion anaia Antonio rats bikarioari; izan ere, honek aita Domingo Lizarrarats
Lizarrarats bikarioaren bidez.
zenak mazolariari egindako 15 errealeko zorra ordaindu
egin baitzion. Lekuko Domingo Arrona eta Martin Indo
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Joan Fer- izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IV) 7] agiria).
nandez Arreitzakoa hauspogilea eta Klemente Baltzola (ikus [XVI. m. (45-III) 19] agiria).
- 1545-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Antonio Lizarrarats bikarioak anaia
- 1545-III-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Domingo Lizarraratsen izenean ordainagiria eman
bauaren bidez Errezilgo Martin Iturriagak ordainagi- zion Azpeitiko Migel Zabalagari. 7 kintal burdina
ria eman zion Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa- mehe ordaindu zizkion Migelek, eta Antoniok orri. Antonioren aitak Martini 45 txanpon zor zizkion, dainagiria eman zion.
eta semeak egun hartan ordaindu zizkion. Lekuko
Aizarnazabalgo Pedro Etxabe, eta Zestoako Martin
Lekuko hauek izan ziren: Fernando Mendoza meArtzuriaga eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus rioordea, Frantzisko Artiga eta Martin Otxoa Ermu[XVI. m. (45-III) 21] agiria).
koa (ikus [XVI. m. (45-VII) 10] agiria).
- 1545-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak ordainagiria eman zion Jakobo Gesalagari, 12 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako. Lekuko Urbano Txiriboga, Joan Pagino eta Esteban Eztiola semea izan ziren.

- 1545-VII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: batetik,
Antonio Lizarrarats bikarioa, eta. bestetik, Beduako
Maria Perez Arronakoa (Otxoa Martinez Beduakoaren alarguna). Antonio Lizarraratsek Sevillan bankari
zegoen anaia Domingo Lizarraratsek emandako ahaJarraian, leku berean eta eskribau bera aurrean lordea erakutsi zuen.
izanik, Zestoako Martin Otxoa Ermukoak obligazio-agiria eman zion Antonio Lizarrarats bikarioari.
Lehenago Maria Perezek Blas Artazubiaga eskriAntoniok 2 dukat eta 5 erreal eman zizkion Martin bauaren aurrean 29 dukateko zorra egin zion DominOtxoari garraio-lanak egiteko, baina ez zizkion egin. go Lizarraratsi, baina egun hartan zor osoa errealetan
Beraz, zor hura hurrengo ekaineko San Joan egunean eta urrezko koroatan ordaindu egin zion, eta Antonio
ordainduko zion bikarioari. Lekuko lehentxeago aipa- Lizarraratsek ordainagiria eman zion.
tutakoak eta Blas Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m.
(45-III) 29] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Fernando Olazabal medikua eta Migel Altzate
- 1545-IV-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- (ikus [XVI. m. (45-VII) 34] agiria).
bauaren bidez Martin Ezenarrok (Ezenarro etxearen
jabeak) seme Domingo Ezenarroren izenean ordaina- 1545-XI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrigiria eman zion Antonio Lizarrarats bikarioari. Lehe- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aizarnanago Antonioren aita Domingo Lizarrarats zenak 21 ko Domingo Bikendi, eta, bestetik, Zestoako Antonio
dukateko zorra egin zion Domingo Ezenarrori, eta Lizarrarats bikarioa (Domingo Lizarrarats aita zenaren
egun hartan Antoniok Martini ordaindu zion zorra.
oinordeko Domingo Lizarrarats semearen izenean).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Domingo Bikendik eta Antoniok, bi aldeek elkaOlazabalgoa, Domingo Arrona eta Agustin Ernataritz. rrekin izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta el- 49 -
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karri ordainagiria eman zioten. Domingo Bikendiri 3 Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Aizarnazadukateko zorra Antoniori ordaintzea geratu zitzaion. balgo Joan Atristain eta Maria Joango Narbazta (Petri
Narbaztaren emaztea).
Ondoren, Domingo Bikendik obligazio-agiria
eman zion Antonio bikarioari, hurrengo Eguberrietan
Lehenago Petrik zorra egin zion Antonioren aita
3 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekuko zes- Domingo Lizarrarats zenari, eta zorra ordaintzen ez
toar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Joan Bikendi, zuelako ondasunak exekutatu egin zizkioten. Egun
Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Esteban Eztiola semea hartan, ordea, Joan Atristainek zorraren zatirik han(ikus [XVI. m. (45-XI) 18] agiria).
diena ordaindu egin zion Antonio Lizarraratsi. Gainera, zorraren azken 4 dukat eta 6,5 errealak hurrengo
- 1545-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola es- uztaileko Santiago egunean ordaintzeko obligaziokribauaren aurrean Migel Artazubiaga eta Antonio -agiria eman zion. Antoniok Petriri bahitu zizkion
Lizarrarats bikarioa aurkeztu ziren. Antonioren aita 13 ahuntz Joan Atristaini eman zizkion, eta honek
Domingo Lizarrarats zenak 15 dukat eta 8 errealeko hipotekatu egin zituen ahuntzak Antoniori zor osoa
zorra egin zion Migeli. Domingo Lizarraratsek, bizi ordaindu arte. Maria Joango Narbaztak ontzat eman
zela, urrezko 10 koroa eman zizkion, eta gainerakoa zuen hura guztia.
seme Antonio bikarioak ordaindu zion. Ondorioz, Migelek zor osoaren ordainagiria eman zion bikarioari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, Domingo Urbieta eta Migel Zubeltzu (ikus [XVI. m. (45Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta eta II) 28] agiria).
Klemente Aisoro apaizak, eta Grazian Arzallus (ikus
[XVI. m. (45-XII) 24] agiria).
- 1545-II-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Antonio
Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Domingo Arrona.
1.9.2. Antonio eta Domingo Lizarrarats aitaren
Lehenago Joan Zubeltzu “Ezkerra” goitizenekoak 2
obligazio-agiriak
dukateko zorra eta 794 maraiko auzi-gastuak egin
- 1545-II-24an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban Ez- zizkion Domingo Lizarraratsi (Antonioren anaiari eta
tiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik aita Domingo Lizarrarats zenaren oinordekoari). Egun

29. irudia.
Aizarnazabalgo
Narbazta baserria.
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hartan, ordea, Domingo Arronak bikarioari obligazio- 1545-IV-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri-agiria eman zion, hurrengo Pazko garizumakoan zor bauaren bidez Zarauzko Martin Izetak (Aiako Izeta
osoa ordaintzeko konpromisoa hartuz.
baserriaren jabeak) obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo Lizarrarats semeari. Honek lehenago
Antonio Lizarraratsek eskubide guztiak eman ziz- 20 dukat maileguz eman zizkion, eta Martinek zorra
kion Domingo Arronari, zor osoa Joan Zubeltzuri hilabete barru ordainduko zion. Bitartean Izeta basekobra ziezaion. Lekuko Pedro Akoa, Joan Martinez rria bere ondasunekin hipotekatuta geratu zen DominLilikoa eta Klemente Aisoro izan ziren (ikus [XVI. m. goren alde.
(45-II) 31] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo DominJoan Zubeltzu “Ezkerra”ri Domingo Lizarraratsek go Amilibia eta Zestoako Domingo Arrona, Martin
(Antonio bikarioaren anaiak) bi ohe, mandarra eta beste Artzelus eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
gauza batzuk exekutatu zizkion, eta 2 dukateko zorra eta (45-IV) 24] agiria).
794 maraiko auzi-gastuak ordaintzeko obligazio-agiria
Domingo Arronak eman zuelako, kopuru haiek kobra- 1545-VII-9an, Zestoako Artigan, Esteban Eztiotzeko ahalordea eta eskubidea eman zion bikarioak Do- la eskribauaren aurrean Zarauzko Pedro Eizagirre eta
mingo Arronari (ikus [XVI. m. (45-II) 31] agiria).
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa aurkeztu ziren.
Hagak egiteko lizar batzuengatik, Pedrok Antoniori
- 1545-III-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 46,5 erreal zorretan utzi zizkion, eta zorra hurrengo
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Anto- Eguberrietarako ordainduko zion.
nio Lizarrarats bikarioa, Domingo Lizarrarats eta
Joan Artiga, eta, bestetik, Blas Amilibia eta Domingo
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Aranburu. Antonio Lizarraratsek Blas Amilibiari eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, FranDomingo Arangureni 11 dukat eta erreal bat eman tzisko Artiga eta Anton Sorazabal (ikus [XVI. m. (45zizkien, eta hauek zorra Edarritzagatik ikatzak Lasao- VII) 7] agiria).
ko burdinolara ekaineko San Joan egunerako garraiatuta ordainduko zioten.
- 1545-X-7an, Zestoako Lizarraratsen, bertako
Antonio Lizarrarats bikarioa eta Esteban Edarritzaga
Blas Amilibiak konpromisoa hartu zuen Domingo elkartu ziren, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
Aranguren obligazio hartatik onik ateratzeko, zor osoa Lehenago Esteban Edarritzagaren aita Martin Fernanberea zelako. Lekuko Joan Arretxe, Domingo Etxau- dez Edarritzagakoa zenak eta arreba Maria Edarritzazelin eta Grazian Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m. gak 22 kintal burdina eta 6 dukateko zorra utzi zioten
(45-III) 3] agiria).
Domingo Lizarrarats aitari.
- 1545-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Domingo Elormendik obligazio-agiria eman zion Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari. Bikarioak aiarrari maileguz dukat bat eman
zion, eta honek zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion.

Esteban Edarritzagak bere gain hartu zuen zor
hura, eta Antonio Lizarraratsek egun hartan maileguz
eman zizkion 4 dukateko zorra ere bai. Beraz, obligazio-agiria eman zion Antonio bikarioari. 22 kintal
burdina pletinatan handik urtebetera emango zizkion
Beduako errenterian, eta beste urtebetera 10 dukat.

Lekuko Zestoako Domingo Urbieta, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Martin Artazubiaga izan ziren (ikus
[XVI. m. (45-III) 27] agiria).

Edarritzagako etxe, burdinola, errota eta beste ondasunak zeuzkan Esteban Edarritzagak, bazituen bere
aita zenak eta arrebak Domingo Lizarrarats zenari
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- 1545-VI-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Saiazko
Obligazio-agirian lekuko honako zestoar hauek Alkatetzan zegoen Elkano unibertsitateko Nikolas
izan ziren: Joanes Potzueta eta Domingo Urbieta Urozperoeta.
apaizak, eta Klemente Baltzola (ikus [XVI. m. (45-X)
Antonio bikarioak anaia Domingo Lizarraratsen
4] agiria).
eta honen emazte Maria Perez Aldamarkoa getariarraren ahalordea zuen. Horregatik, senar-emazteek Geta1.9.3. Antonio eta Domingo Lizarrarats aitaren
rian zuten Arriarte baserria, bere lur eta ondasunekin,
ahalordeak, etab.
Nikolas Urozperoetari errentan eman zion Antoniok
- 1545-I-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren 6 urterako. Errenta aldia hurrengo Domu Santu eguaurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Joan Ezena- nean hasiko zen.
rro mandazaina azaldu ziren. Antonioren aita DominNikolas maizterrak urtero abuztuko Andre Mago Lizarrarats zenaren oinordeko unibertsal Domingo
Lizarrarats anaia zen, eta anaiaren ahalordea zuen An- riaren egunean 7 anega gari emango zituen errenta
gisa (Zestoako neurriko anegak), eta 2 kapoi ere bai
toniok haren ondasunak kudeatzeko.
Eguberrietan. Nagusiak eta maizterrak ganaduak erdi
Horregatik, Aizarnazabalgo Petri Narbaztari eta bana edukiko zituzten baserrian, eta Nikolasek zainArroako Joan Zubeltzuri ondasunak exekutatu egin du eta haziko zituen. Beste inoren ganadurik ez zen
zizkioten korrejidorearen aginduz. Domingo Lizarra- egongo Arriarte baserrian.
rats anaiaren izenean ondasun haien jabetza beregana
Domingo Lizarrarats nagusiak baserrian ganadu
zezan, Antonio bikarioak ahalordea eman zion Zeshauek utzi zituen: behi-aziendako 10 buru (27 dukat
toako Joan Ezenarro mandazainari.
baliokoak), eta 18 ahuntz eta 31 ardi (14 dukat, 17
Lekuko Zestoako Martin Artzuriaga, Grazian Eto- erreal eta txanpon bateko baliokoak). Nikolasek balio
rraetxea eta Martin Gabiria izan ziren (ikus [XVI. m. haren erdia (21 dukat, 4,5 erreal eta txanpon bat) etekinetatik ordaindu beharko zion nagusiari.
(45-I) 38] agiria).
(Antonioren aitari) egindako beste zor batzuk ere, eta
haiek indarrean jarraituko zuten.

30. irudia. Aiako
Elkanoko eliza.
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Ipinitako ganadu haietako batzuk (bi behi txahaAntonio bikarioak zuhaitz batzuen adarrak mozlekin eta 6 ardi) Antonio bikarioarenak ziren, eta ez tu zituen, jabea zela adieraztearren. Senar-emazteak
Domingo anaiarenak.
arduratuko ziren saldutako haritzen saneamenduaz.
Maria Aranburu emazteak zin egin zuen salerosketaMaizterrak soroetako itxiturak egoera onean edu- -agiriak zioena bete egingo zuela.
kiko zituen, eta errenta aldia amaitutakoan bertan
utziko zituen zegoen lastoa eta simaurra. Errenta aldia
Lekuko apaiz zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa
amaitu baino urtebete lehenago nagusiak eta maizte- Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Domingo Urbieta
rrak elkarri beren asmoen berri emango zioten, erren- eta Joanes Potzueta (ikus [XVI. m. (45-XII) 15] agiria).
ta aldia luzatzeko ala baserria uzteko.

1.10. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Altzo- lizentziatuaren kontratu eta agiriak

larats eta Joan Perez Altzolaraskoa, eta Arroako Joan
Martinez Baltzolakoa.

Jarraian, Nikolas Urozperoetak obligazio-agiria
eman zion Domingo Lizarraratsi (bikarioaren anaiari, hau da, Sevillan bizi zen bankariari), 38 dukat eta
7,5 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zor hura
Domingori Joan Elkanok egin zion, baina Nikolasek
hurrengo Domu Santu egunetik lau urtera ordainduko
zion (ikus [XVI. m. (45-VI) 30] agiria).

1.10.1. San Joan Perezek egindako errentamendukontratuak
- 1545-II-18an, Zestoako Altzolarats jauregian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Aiako Andres Orendain agertu ziren. San Joan Perez nagusiak 12 urterako Andres maizterrari Urdanetako Maiaga baserria
bere ondasunekin errentan eman zion. Errenta aldia
hurrengo azaroko Domu Santu egunean hasiko zen.

- 1545-XII-21ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Domingo Aranburu,
Andresek San Joan Perezi urtero, errenta gisa, jaMaria Aranburu emaztea eta Zestoako Antonio Li- sotako zereal eta liho guztien laurdena emango zion,
zarrarats bikarioa agertu ziren. Antonio bikarioa Do- bakoitza bere garaian. Garia jotzea nagusiaren konmingo Lizarrarats anaiaren ordezkari zen.
tura izango zen, baina beste ale motak eultzitzea ez.
Senar-emazteek Aranburu baserriaren aurreko 5
haritz on saldu zizkioten bikarioari 4 dukatean. Lehenago Domingo Aranburuk eta emazteak Domingo Lizarrarats aita zenari eta Domingo Lizarrarats anaiari
(Sevillan bizi zenari) 36 haritz saldu zizkieten; baita
Urrutikoetxekoekin erdi bana zeuzkaten haritzak ere.
Lepatutako haritz gutxi batzuk eta intxaurrondoak geratu ziren saldu gabe.
Antonio bikarioak eta Domingo Lizarrarats
anaiak 8 urteko epea zeukaten haritz haiek bota,
oholak egin eta handik eramateko. Bideak eta lurrak
aske izango zituzten garraiorako. Adartxoak eta ezkurra Domingo Aranbururentzat eta emaztearentzat
izango ziren.

Maiagako sagarra erdi bana izango zen nagusiarentzat eta maizterrarentzat, hamarrenak eta hasikinak
ordaindu ondoren. Behiak, ardiak, ahuntzak, txerriak
eta erleak erdi bana haziko zituen maizterrak, eta beste
inoren ganadurik ezingo zuen eduki. Urtzuriaga aldeko intxaurra eta gaztaina ere erdi bana izango zen, baina Iturmendiko gaztaina ez zen errentamenduan sartu.
Andresek lizentziatuari 6 gazta (bina librakoak)
emango zizkion udan, eta bi kapoi Eguberrietarako.
Andresek ezingo zuen beste lanbidetan lan egin, baserrikoan baizik. Etxerako su-egurra eta soroen itxiturako egurra hartu ahal izango zuen, ahalik eta kalterik
txikiena eginda. Andresek eta familiak beren zereal
guztiak Altzolarats jauregiko errotan ehoko zuten.
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31. irudia. Urdanetako
eliza.

Idiekin garraio-lanik ez zuen Andres Orendainek
besterentzat egingo, baina San Joan Perezi egingo
zizkion, honek otordua ematearen truke. Maizterrak
bi urtean haur batentzat adina esne emango zion nagusiari. Maizterrak ez zuen hagaz haritzetako ezkurrik lurrera botako.

ko Andres Orendain (Urdanetako Maiagako maizterra) azaldu ziren. Lizentziatuak 12 urterako errentan
eman zion Maiaga baserria maizterrari, eta errenta
gisa urtero egindako labore guztien laurdena eman
behar zion nagusiari. Kontratuko puntu hori aldatu
egin zuten, eta urtero 24 anega gari abuztuko Andre
Mariaren egunean eta 8 anega artatxiki Domu Santu
Nagusiak mintegiak hartzen zuen lur-zatia bere- egunean emango zizkion. Saiazko Aiako neurria eratzat gorde zuen, errentamendutik at. Sagar-landareak biliko zuten.
nagusiak Maiagan aldatzen zituenean, maizterrak lagundu egingo zion, eta gero sagarrondoak ohi bezala
Horrez gain lizentziatuak eta Joan Martinez Akoaaitzurtu eta simaurtuko zituen.
koak egun hartan zehaztutako lekuan lursaila utziko
zion maizterrak San Joan Perez nagusiak bertan minErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, elkarri tegia egin zezan. Kontratuko gainerako klausulek inberen asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitze- darrean jarraituko zuten.
ko ala uzteko. Luberria egiteko Andresek nagusiaren
baimena beharko zuen. San Joan Perez lizentziatuak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
hurrengo udan etxea ongi prestatuko zuen, maizterra Akoakoa gaztea, Anton Sorazabal eta San Joan Idiabertan bizi zedin. Errentamenduaren amaieran base- kaitz (lizentziatuaren semea) (ikus [XVI. m. (45-X)
rrian beste familia bat ere bizi ahal izango zen.
29] agiria).
Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Aiako
Martin Azkue eta Migel Argiain, eta Zestoako Joan
Martinez Akoakoa gaztea eta Anton Sorazabal (ikus
[XVI. m. (45-II) 17] agiria).

- 1545-VI-20an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (Altzolarats jauregiko jauna), eta bestetik, Getariako Joan Elkano. Lizentziatuak Getariako Garro baserria errentan eman
- 1545-X-24an, Zestoako Altzolarats jauregian, zion Joan Elkanori 6 urterako. Hain zuzen lehenago
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Aia- San Joan Urkiak baserria utzi egin zuen, eta Martin
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Maizterrek baserriko lanetan jardungo zuten, eta ez
beste ofiziotan. Soroetan lortutako zereal eta lihoaren
laurdena ordainduko zuten urtero. Eguberrietan kapoi
Joan Elkanoren errenta aldia hurrengo iraileko San parea emango zioten nagusiari, eta baita sei gazta ere
Migel egunean hasiko zen. Maizterrak nagusiari ur- (bi libra baino gehiagokoak). Urte batean, haur batentero abuztuko Andre Mariaren egunean 3 anega gari tzako esnea ekarriko zuten maizterrek.
emango zizkion, eta Eguberrietan kapoi parea AltzoSoroetako hesi eta itxiturak egoera onean mantenlaratsen. Soroetako hesi eta itxiturak egoera onean
mantenduko zituen. Sagarrondoak ere ondo aitzurtu duko zituzten, errenta aldia amaitu arte. Urdanetako
haritzetako ezkur eta gaztainak ez zituzten hagaz jota
eta simaurtuko zituen.
bilduko. Beren idiekin ez ziren jornalean garraio-laErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago maiz- nak egitera kanpora joango, baina nagusiak eskatutaterrak nagusiari dei egingo zion, errenta aldia luzatze- koan bai, otorduaren truke.
ko ala baserria uzteko.
Maizterrek ondo zainduko zituzten ahuntzak, UrLekuko honako hauek izan ziren: Debako Tomas danetatik Maiagako bide azpira pasa ez zitezen. SaSaroeberri apaiza, Zarauzko Joan Irureta, Garaikoe- garrondoak maizterrek behar bezala aitzurtu eta sitxekoa, eta Zestoako Fermin Igartza (ikus [XVI. m. maurtuko zituzten. Gero sagarra erdi bana izango zen
nagusiarentzat eta maizterrentzat.
(45-VI) 27] agiria).
Zinkunegik ere bai, Beltran Mendia eskribauak idatzitako agiriaz.

- 1545-XI-11n, Zestoako Altzolarats jauregian, Esteban Eztiola eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu
eta nagusiak Urdanetako Saroeberri baserria bere lurrekin bost urterako errentan eman zien Maria Joango
Egiari (Joan Arrutiren alargunari) eta Domingo Liatzeta suhiari. Errenta aldia 1546. urteko Domu Santu
egunean hasiko zen.

Baserriko ganaduak erdi bana hazi eta zainduko
zituzten maizterrek. Txerramak beren txerrikumeekin ere edukiko zituzten baserrian. Ganaduei buruzko
zenbait baldintza ere zehaztu zuten.
Saroeberriko senide guztiek beren alea Altzolarats jauregiko errotan ehoko zuten. Errenta aldiaren
amaieran artatxikiaren eta gariaren lastoa baserrian

32. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.
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bertan utziko zuten. Nagusiak eta maizterrek erren- bere soro, lur eta ondasunekin errentan eman zion.
ta aldia amaitu baino urtebete lehenago elkarri beren Indo aldera sagasti zaharra zegoen lekuko mintegia
asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala ez zuen San Joan Perezek errentamenduan sartu.
baserria uzteko.
Errenta aldia hurrengo Domu Santu egunean hasiAgirian lekuko hauek izan ziren: Aizarnako Pedro ko zen. Errenta gisa maizterrak urtero 18 anega gari
Iribarrena eta Anton Sorazabal, eta Aiako Martin Egia eta 12 anega olo (Zestoako neurrikoak) emango zizkion abuztuko Andre Mariaren egunean. 2 libra baino
(ikus [XVI. m. (45-XI) 12] agiria).
gehiagoko 6 gazta emango zizkion udan, eta 2 kapoi
ere bai Eguberrietan.
1.10.2. Urdanetako Agineta baserriaren
errentamendua
Gaztaina, intxaurra eta sagarra erdi bana izango
- 1545-X-21ean, Zestoako Altzolarats jauregian, Es- zen, Domingok bildu eta pilatu ondoren. Sagarronteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu zi- doak maizterrak urtean bitan aitzurtuko zituen, eta bi
ren: batetik, Migel Irarramendi eta emazte Paskuala urtez behin simaurtu. Su-egurra eta hesolak lizentziaZulaika, eta, bestetik, Domingo Etxabe suhia eta ho- tuaren basoetatik hartuko zituen Domingok, ahalik
eta kalte txikiena eginda. Basoetako ezkurra ez zuen
nen emazte Katalina Irarramendi alaba.
bilduko, eta lizentziatuak saldu ahal izango zuen.
Laurak Urdanetako Agineta baserrian maizter bizi
Domingok eta senideek beren alea lizentziatuaren
ziren, eta Domingok ezkontzan agindu zioten dotea
(30 dukat ganadutan) jaso zuen. Beraz, Domingok or- errotetan eho beharko zuten. Maizterrak ganaduak
dainagiria eman zien Migel eta Paskualari. Dote gisa (behi, ardi, ahuntz, txerri eta, agian, erleak) erdi bana
nekazaritzako erreminten erdia, 3 ohe oso eta arreoa behar bezala haziko zituen, zenbait baldintza betez.
Baserrian Domingok beti bi txerrama beren txerrikuere eman zizkioten Domingori.
meekin edukiko zituen. Idiekin jornalean besterentzat
Migel eta Paskuala adintsuak zirelako, handik au- lanera ez zen joango. Nagusiari garraio-lanak egingo
rrera suhiak eta Katalinak mantenduko zituzten. Do- zizkion, honek maizterrari otordua emanda.
mingok eta Katalinak 6,75 dukat zor zizkieten guraBaserriko lanak egingo zituen Domingok, eta ez
soei, eta Migelek eta Paskualak eskatutakoan ordainduko zizkieten. Gainera urtero Domu Santu egunez, beste ofiziotakoak. Maizterrak errenta aldia amaitzen
guraso bietako bati 1,5 anega gari eta 2 anega olo zenean itxiturak egoera onean utziko zituen. Lastoa
ere bertan utziko zuen. Bi urtetan lizentziatuari hauemango zizkioten, bizirik zegoenari.
rrarentzako esnea ekarriko zion. Lizentziatuak aukeGolderako idi parearekin zer egin ere zehaztu zu- ratuko zuen zein urte ziren.
ten. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton SoraAginetan sagarrondoak aldatzen maizterrak lagunzabal eta Joan Martinez Akoakoa, gaztea, eta Joan
Aranguren (Urdanetan bizi zena) (ikus [XVI. m. (45- du egingo zion nagusiari. 12 urteko errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, elkarri beren asmoen berri
X) 25] agiria).
emango zioten, baserrian jarraitzeko ala baserria uzteko.
- 1545-X-22an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Moztu berria zen txaradira ez zituen maizterrak
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta nagusia, eta Domingo Etxabe maizterra elkartu ziren, ganaduak sartuko. Gainera, behar zenean Domingok
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lizentziatuak egingo zuen etxeko erreteila, nagusiak teila, lata eta
Domingori 12 urterako Urdanetako Agineta baserria, iltzea ipinita.
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33. irudia. Urdanetako
Agiñetazar baserria.

Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Martinez Akoakoa gaztea, Anton Sorazabal eta San
Joan Idiakaitz (lizentziatuaren semea) (ikus [XVI. m.
(45-X) 26] agiria).

-Lilikoa lizentziatua, Domingo Lizasoeta eta Zulaikako
Pedro Azti elkartu ziren. Maiaga baserria lizentziatuarena zen, eta Domingo bertan zegoen maizter. Pedro, berriz, Zarauzko jaunaren Azti baserrian zegoen maizter.

1.10.3. San Joan Perezen obligazio-agiriak eta
ordainagiriak

Pedro Aztik San Joan Perezi eta Domingori 8 dukat
ordaindu zizkien idi batengatik, eta hauek ordainagiria
eman zioten hari.

- 1545-I-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Zarauzko Domingo Irureta eta San Joan
Urkia elkartu ziren. San Joan Urkiak lizentziatuari 5
dukat zor zizkion, eta Domingok San Joan Urkiari. Beraz, Domingo Iruretak zuzenean obligazio-agiria eman
zion lizentziatu zestoarrari, hurrengo zaldun-inaute
egunean 5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Ondoren San Joan Perez lizentziatuak ahalordea
eman zion Domingo Iruretari, 5 dukat haiek San Joan
Urkiari kobratzeko eskubidea izan zezan.

Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo Elkano (Aiako Elkano unibertsitatekoa eta Domingo Lizasoetaren suhia), eta Anton Sorazabal (lizentziatuaren
morroia) (ikus [XVI. m. (45-VIII) 25] agiria).
- 1545-X-19an, Aizarnan, Arroako Bernal Goienetxeak obligazio-agiria eman zion San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. San Joan Perezek abokatu-lanak
egin zituen, korrejidorearen aurrean Bernalen emazte
Katalina Ermuak zuen auzian. Horregatik Bernalek 2
dukat ordainduko zizkion hurrengo Eguberrietan.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Bengoetxea
alkatea, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Joan Ibañez
Lekuko Anton Sorazabal, Mateo Amilibia eta legarZubiaurrekoa (ikus [XVI. m. (45-I) 7] agiria).
datar bat izan ziren (ikus [XVI. m. (45-X) 21] agiria).
- 1545-VIII-26an, Urdanetako Maiagan, Esteban
- 1545-X-22an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz- San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta
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Aiako Martin Egia agertu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Martinek errentan hartuta zeukan
lizentziatuaren burdinola.
Lehenik eta behin lizentziatuak hasikinen 9,5 dukaten ordainagiria eman zion Martini. Gainera Martin
olagizonari Altzolarats jauregiko olaren errentamenduko lehen urteari zegozkion 36 kintal burdinaren eta basoen 24 dukaten (400 karga ikatzen) ordainagiria eman
zion, 350 dukateko maileguak indarrean jarraituz.

1.10.4. San Joan Perezen ahalordeak, etab.
- 1545-IV-8an, Zestoako Altzolarats jauregian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, bertako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua, eta, bestetik, Aiako Domingo Ostolatza
semea. Azken hau bere aita Aiako Domingo Ostolatza, Santuru Larrume, Migel Legarrola eta Domingo
Zinkunegiren ordezkari ere bazen.

Lizentziatuak eta Domingo Ostolatzak bi aldeek
Urdanetako Maiagako hasikinen txanpon batzuen elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituzten.
eta moztutako lizar baten kontuak ere egin zituzten. Lizentziatuari beste aldeak 69 dukat, erreal bat eta 9
Horregatik elkarri ordainagiria eman zioten. Lekuko marai zor zizkion. Joan Martinez Lilikoa apaizari zor
Joan Martinez Akoakoa gaztea eta San Joan Idiakaitz zioten dukat bat eta Esteban Eztiolari zor zizkioten
(lizentziatuaren semea) izan ziren (ikus [XVI. m. (45- 27 dukat, 5 erreal eta 26 marai ere sartuta zeuden zoX) 27] agiria).
rrean.
- 1545-XI-30ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuak ordainagiria eman zion Aiako Joan Gorriarani. Lizentziatuak Aiako Joan Beltran Iraetari 3
dukat zor zizkion, eta zor hura Joan Gorriaranek ordaindu zion, San Joan Perezen izenean.

Domingo Ostolatza semeak Domenja Iruretaren oinordekoen 7,5 dukaten ordainagiria ekarri behar zion
San Joan Perezi, eta Madalena Ostolatzaren 3 dukat
eta 4,5 errealen ordainagiria ere bai. Lizardi maisuak
burdinolari buruz adieraziko zuena ere ordainduko
zion Domingo Ostolatzak.

Ondorioz, lizentziatuak Joan Gorriarani ordainagiDomingo Arronak eta Joan Martinez Lilikoak eta liria eman zion, lekuko hauek izanik: Joan Fernandez zentziatuak exekutaturiko zereal, ondasun higigarri eta
Olazabalgoa, Pedro Iribarrena eta Martin Ondalde ganaduak ez zeuden Pedro Iribarrena gordailuzainaren
(ikus [XVI. m. (45-XI) 21] agiria).
esku; ezta lizentiatuaren esku ere. Lizentziatua ez zegoen ondasun haien saneamendua egitera behartuta.
- 1545-XII-7an, Aizarnan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Debako Martin Ollaoki eta
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: ZestoaZestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentzia- ko Pedro Iribarrena eta Joan Otaegi, eta Orioko Joan
tua elkartu ziren. Martinek auzia zuen Debako Do- Gonzalez Segurolakoa gaztea (ikus [XVI. m. (45-IV)
mingo Uzkangarekin Ollaoki baserriaz, eta lizentzia- 9] agiria).
tuak abokatu-lanak egin zizkion.
- 1545-VIII-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola esOndorioz, Martinek obligazio-agiria eman zion kribauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
San Joan Perezi hurrengo ekaineko San Joan egune- lizentziatua aurkeztu zen. Zestoako Kontzejuak lizenrako 5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
tziatuari zenbait zor egin zion, dirua maileguz hartuta
eta zerbitzuak eskatuta.
Lekuko honako hauek izan ziren: Anton Sorazabal
eta Arroako Martin Kortazar eta Pedro Erkisketa (ikus
Haietako zor batzuk kobratzeko eskubidea anaia
[XVI. m. (45-XII) 4] agiria).
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eman zion, honek 26
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34. irudia. Iribarrena
baserria.

dukat ordaindu zizkiolako. Hauek ziren anaiak kobratu beharreko zorrak: Frantzisko Zubiaurre alkate zela
maileguz emandako 12 dukat (Esteban Eztiola eskribauaren aurrean egindako zorra); 1543ko martxoan
maileguz emandako 3 dobloi edo 6 dukat (Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean); Joan Martinez Olotzagakoa alkate eta Domingo Arrona fiel zirenean maileguz
emandako 2 dukat; eta San Joan Perez lizentziatua alkate zela egindako 6 dukateko zorra. Guztira 26 dukat.

3,5 txanpon) eta 8,5 anega garikoa zen zorra, eta, ez
ordaintzeagatik, korrejidorearen aginduz Domingo
Arrizabalaga aita preso zegoen.

Joan Perez anaiak 10 dukat dobloitan eman zizkion, eta beste 16 dukat ere bai. Kopuru hori kobratuko zion Joan Perez anaiak Kontzejuari, eta hortik at
beste zor batzuk San Joan Perez lizentziatuak berak
kobratuko zituen.

1.11. Joan Fernandez Arreitzakoaren
agiriak

Ahalordea zutenek jarraipena emango zioten auziari, eta ahalmena zuten Azkoitiko aita-semeekin edozein
tratu edo akordio egiteko. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Anton Sorazabal, Martin Artzuriaga eta Martin
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (45-X) 7] agiria).

1.11.1. Joan Fernandez Arreitzakoak Joaniko
Arronarekin zuen auzia

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Grazian Arzallus eta Anton Sorazabal (ikus
[XVI. m. (45-VIII) 1] agiria).

1540. urteaz gero Joan Arronak ezkontzatik kanpo
Joaniko Arrona semea izan zuen, eta harrezkero auzitan ibili ziren Joan Arronaren familiakoak eta Joanikoren aldea. Joan Arrona hil ondoren, Joanikok haren
- 1545-X-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- etxe, baratze, sagasti eta ondasunen seirena eskatzen
bauaren bidez San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- zuen. Auzia Valladolidko Kantzelaritzara iritsi zen eta
zentziatuak ahalordea eman zien Zestoako Esteban han epaileek erabakia eman zuten.
Eztiola eskribauari eta Gipuzkoako korrejimenduko
Joan Heredia prokuradoreari. Azkoitiko Domingo
Korrejidorearen epaia zuzena zen, eta onetsi egin
Arrizabalagak eta izen-deitura bereko semeak zorra zuten. Hala ere, Marina Arronak zioenez anaia Joanen
egin zioten lizentziatuari. 17 dukat (ken erreala eta hiletetan egindako 40 dukateko gastua ez zuten on- 59 -
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35. irudia.
Ibañarrietako Benta.

- 1545-II-6an, Joan Angulok eskea egin zien epaitzat jo. Alde bakoitzak bere ordezkaria izendatuta (eta
behar izanez gero hirugarrena izendatuta) hiletako leei, Joanikoren aldeko arrazoiak aurkeztuz.
gastuak balioetsi egingo zituzten, eta hura deskonta- 1544-II-27an, Zestoako Ibañarrietan, Joaniko
tuko zitzaien ondasunei (ikus X ZESTOA XVI. MENArronaren etxe atarian, Blas Artazubiaga eskribauak
DEAN (1544) liburuko [XVI. m. (44-I) 7] agiria).
Joanikoren aitona Pedro Segura errementariari erreMarina Arrona hil eta ondasunak Joan Fernandez ge-gutunak zioenaren berri eman zion. Bere epean
Arreitzakoaren eskuetara etorri ziren, eta honek ere Pedro Segurak bere eskribaua izendatu behar zuen bijarraipena eman zion auziari. Bi aldeek epaiaren aur- lobaren izenean, epearen barruan Joan Fernandezenaka gora jo zuten Kantzelaritzan, eta berrikuspen mai- rekin batera testigantzak har zitzan. Lekuko Gregorio
Elizalde eta Joan Urbieta zestoarrak izan ziren.
lan auziak aurrera egin zuen.
- 1545-III-2an, Zestoan, Pedro Segurak Esteban
Joaniko Arrona adingabeak Joan Angulo prokuradorearen bidez egin zituen bere eskariak Kantzelari- Eztiola izendatu zuen bere aldearen eskribautzat. Joan
tzan, eta beste aldeak, Joan Fernandez Arreitzakoak, Fernandez Arreitzakoak hilaren 11rako (asteazkenerako) dei egin zion Estebani, Blas Artazubiaga eskriJoan Otxoa Urkizukoa prokuradorearen bidez.
bauarekin batera testigantzak har zitzan. Esteban Ez- 1545-I-16an, Valladoliden, epaileak bi aldeak onar- tiolak zioenez, lanpetuta zebilen eta ahaleginduko zen
tu egin zituen berrikuspen mailan auzitara, eta 80 egu- bere lana egiten. Blasek eta Estebanek zin egin zuten
beren lana zintzo beteko zutela.
neko epea eman zieten beren testigantzak aurkezteko.
- 1545-I-30ean, Valladolidtik, errege-gutuna bidali zuten agintarientzat. Gipuzkoako Ibarrako Joaniko
Arronak auzia zuen Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoarekin, eta Joan Fernandezek gutun hartan bere
lekukoen testigantzak bi eskribaurekin (alde bakoitzak berea ipinita) nola hartu zehaztu zen.

- 1545-III-11n, Zestoan, Joan Bengoetxea alkatearen aurrean Pedro Segurak zioenez, bere Esteban Eztiola eskribaua Zumaian zen. Joan Fernandezek hala
eskatuta, Blas Artazubiaga eskribauak bakarrik hartuko zizkien lekukoei testigantzak. Gainera Arroako
Joan Baltzola eta Zestoako Maria Perez Altzolaraskoa
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alarguna lekuko gisa aurkeztu zituen. Biek zin egin baiezkoa eman zien. Joan Arrona legezko seme-alazuten egia aitortuko zutela.
barik gabe hil zenean, oinordekoa Marina Arrona
arreba izan zen, eta honek eman zizkion ondasunak
Joan Fernandez Arreitzakoak lekukoei egin beha- testamentu bidez Joan Fernandez Arreitzakoari.
rreko galderen zerrenda aurkeztu zuen, aurrean Joan
Ondalde, Grazian Etorraetxea eta Frantzisko Artiga
- Arroako Joan Baltzolak 62 urte zituen. Galderei
zeudela. Hauek ziren galderak:
baiezkoa erantzun zien, oro har. Joan Arrona hil zenean, Marina Arrona arreba Donostian bizi zen, eta
1) Ea ezagutu zituzten Joango Arrona eta Katali- handik etorrita jabetu zen aipaturiko ondasunez.
na Areitzaga emaztea, Joan Arrona semea, honen
emazte Katalina Baltzola, eta ea ezagutzen zituzten
- Joan Otxoa Artazubiagakoak 53 urte zituen. Joan
auzitan zebiltzanak eta Katalina Areitzaga amak Arrona eta Joan Fernandez Arreitzakoa lehengusu
Joan Arrona ezkondu zenean emandako Zestoako txikiak zituen (hirugarren mailako odolkidetasunaz).
etxea, sagastia eta baratzea.
Marina Arrona bere senar Domingo Etxauzelinekin
Donostiatik etorri omen zen Zestoara bizitzera, anaia
2) Ea zekiten Joanikoren aita Joan Arrona Katalina Joan Arrona hil zenean.
Baltzolarekin ezkondu zenean dohaintzan etxea,
sagastia eta baratzea eman zizkiola, baina ezkontza
- Joan Artiga zestoarrak 51 urte zituen, eta Joan
seme-alabarik gabe hausten bazen ondasun haiek Fernandez Arreitzakoa hirugarren mailako senide
jatorrizko enborrera itzuli behar zutela.
zuen. Aurreko lekukoen antzera erantzun zuen.
3) Ea zekiten Joan Arrona eta Katalina Baltzola
ezkonduta egonik, ondasun haiek zeuzkatela, Katalina Baltzola hil egin zela, eta zenbait urte barru
Joan Arrona ere bai, berriz ezkondu gabe eta legezko seme-alabarik gabe.

- Pedro Akoak 23 urte zituen, eta honek ere onartu
egin zuen galderek ziotena, eta ondasunek jatorrizko
enborrera itzuli behar zutela.

Testigantza haiek guztiak Valladolidko Kantzelaritzan 1545-IV-28an Joan Fernandezen aldeak aurkeztu
4) Ea zekiten Joan Arrona seme-alabarik gabe hil ondoren, eta alde bakoitzak bere eskeak egin ondoren,
zenean, bere arrebak jabetu zirela ondasun haietaz, urriaren 13an berrikuspen mailan behin betiko epaia
eta Joan Fernandez Arreitzakoaren eskuetara testa- eman zuten. Apelazio mailan lehenago Kantzelaritzan
mentu bidez etorri arte eduki zituztela.
emandako epaia zuzena zen erabat, eta berretsi egin
zuten. Beraz, ondasunen seirena Joaniko Arronaren5) Ea zekiten orain arte esandakoa Zestoan eza- tzat izango zen. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak
ordainduko zituen (ikus [XVI. m. (45-I) 13] agiria).
guna zela.
- 1545-III-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eta Blas Artazubiaga eskribauen eta Joan Bengoetxea alkatearen aurrean Joan Fernandez Arreitzakoak lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea) eta Pedro Akoa. Hauek ere zin egin zuten Pedro
Martinez Baltzolakoaren eta Pedro Altzolaratsen aurrean.
- Maria Perez Altzolaraskoak erantzun zien lehenbizi galderei. 68 urte zituen eta galderei, oro har,

1.11.2. Joan Fernandez Arreitzakoaren gainerako
agiriak
- 1545-I-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileak
ahalordea eman zion bere morroi Domingo Goiburu
oikiarrari. Joan Fernandezi Itziarko Santuru Erretenek zorra egin zion. Gainera, Joan Fernandezen zordunak Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan eta Gaztelako
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erreinuetan zeuden, eta Domingo Goiburu saiatuko
- 1545-III-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizen ahalordeaz nagusiaren izenean zor haiek guztiak bauaren bidez Joan Fernandez Arreitzakoak ordainakobratzen.
giria eman zien Joan Artigari eta honen seme Frantzisko Artigari. Izan ere, aita-semeek 8 dukateko zoLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoria- rra ordaindu egin zioten. Lekuko zestoar hauek izan
tza-Agirre, Martin Agirre, Martin Legarda eta Blas ziren: Lope Ernataritz, Joan Fernandez Olazabalgoa
eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (45-III) 26]
Amilibia (ikus [XVI. m. (45-I) 39] agiria).
agiria).
- 1545-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1545-IV-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogilea
eta Itziarren bizi zen Zestoako auzotar Martin Artzu- bauaren aurrean Arroan bizi zen Joan Zinkunegi eta
riaga elkartu ziren. Joan Fernandezek egun hartara Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa azaldu ziren.
arte izandako behi-tratuengatik (eta ez beste harre- Joan Fernandez hauspogileak Joan Zinkunegi lanean
man batzuengatik) ordainagiria eman zion Martin Ar- ari zen burdinolako hauspoetan konponketak egin zituen, eta 5,5 dukateko zorra hurrengo ekaineko San
tzuriagari.
Joan egunean ordainduko zion Joan Zinkunegik.
Lekuko Grazian Ezenarro, Grazian Arzallus eta
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Frantzisko
Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45Artiga eta Martin Artazubiaga, eta Azpeitiko Joanes
I) 39] agiria).
Areso izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IV) 31] agiria).
- 1545-VI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Fernando Olazabal medikua, eta, bestetik, Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspogilea. Bartolome Txiribogari Joan
Fernandezek zorragatik ondasunak exekutatu egin
zizkion, eta azken 38 errealak kobratu gabe zeuzkan.
Egun hartan, ordea, Fernando Olazabalek obligazio-agiria eman zion Joan Fernandezi, 38 errealak urtebete
barru ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekuko hauek
izan ziren: Aranetako Domingo Areitzaga arroarra, eta
Zestoako Martin Indo eta Pedro Olaskoaga.
Jarraian, Joan Fernandezek ahalordea eman zion Fernando Olazabal medikuari, zorra Bartolome Txiribogari
kobra ziezaion (ikus [XVI. m. (45-VI) 33] agiria).

36. irudia. Artigagaraikoa edo Ertxiñondo.

- 1545-X-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogilea eta
Ana Ipintza (Fernando Olazabalen alarguna) hurbildu
ziren. Joan Fernandezek eta Anak egur, gari eta beste zenbait gairekin tratuak izan zituzten, eta kontuak
eginda, 7 dukat zor zizkion Joan Fernandezek Anari.
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Ondorioz, obligazio-agiria eman zion alargunari, gain, elkarrekin egun hartara arte izandako tratuen kon7 dukat hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean tuak egin zituzten. Ondorioz, elkarri ordainagiria eman
ordaintzeko konpromisoaz.
zioten. Joan Zugastik ere ez zuen ezer eskatuko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Martinez
Domingok zioenez, Joan Sorazuk hitzez iraindu
Baltzolakoa, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola se- egin zuen, eta auzitara eramatea pentsatu zuen, baina
mea (ikus [XVI. m. (45-X) 2] agiria).
azkenean barkatu egin zion iraina. Lekuko hauek izan
ziren: Arroako Joan Igartza, Aizarnazabalgo Joan
1.12. Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin- Atristain eta Zestoako Grazian Arzallus (ikus [XVI.
m. (45-IV) 38] agiria).
maisuaren agiriak
- 1545-II-12an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta
Maria San Joan Larretxe (Joan Armendiaren emaztea)
aurkeztu ziren. Maria Nikolasek beste biei ordainagiria eman zien, 8 dukateko zorra ordaindu egin ziotelako. Maria Nikolasek beretzat gorde zuen beste zenbaiti zorrak kobratzeko eskubidea.

- 1545-VII-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako Jakobo Gesalaga (Katalina
Igartzaren senarra) elkartu ziren. Lehenago Katalina
Domingoren seme batekin ezkondu zen, eta semea hil
ondoren Katalina Jakoborekin ezkondu zen.

Katalinak bere lehen ezkontzara 66 dukat eraman
zituen dote gisa. Egun hartara arte Domingok 45 duLekuko Domingo Garratza, Joan Igartza eta Migel kat itzuli zizkien Jakobori eta Katalinari. Haien orArtazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (45-II) 9] agiria). dainagiria jaso zuen Domingok, baina beste 21 dukat
zorretan zeuzkan.
- 1545-IV-27an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
ren aurrean Arroako Joan Sorazu eta Domingo Arretxe-Etxenagusia elkartu ziren. Domingok Joani, Zugastiko Arreitzakoa, Domingo Etxauzelin eta San Joan Etxelurrak erosteagatik 22 dukat eman zizkion, eta horrez garai (ikus [XVI. m. (45-VII) 16] agiria).

37. irudia. Itziarko
kalea.
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- 1545-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Itziarko Joan Urainek Sebastian Aratristain (edo Sebastian Arakistain) hargin-maisuaren
izenean 9 dukat ordaindu zizkion Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuari. Sebastianek Domingori Aizarnako elizan Iraeta etxekoen kapera eraikitzean
egin zion zor hura.

Zestoan hiribilduaren harresiez kanpo Lizarrarats aurreko baratze eta soroak harri eta karezko hormaz eta
itxituraz inguratzeko.

Horma egiten Antonio Arronaren etxe-kantoitik hasiko ziren, eta markaturiko bidetik Lizarrarasko errementeria izandakoa zegoen lekuraino eraikiko zuten.
Hiru urteko epean amaituko zuten lan osoa. Antonio
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Zestoa- Lizarraratsek hormaren luzerako besaldi bakoitzagatik
ko Joan Fernandez Arreitzakoa eta Martin Indo, eta 6,5 erreal ordainduko zizkien, eta lanak amaitutakoan
Arroako Fernando Sorazabal (ikus [XVI. m. (45-VII) urrezko beste 2 dobloi (4 dukat) ere bai. Hormak guzti27] agiria).
ra 80 - 100 besaldiko luzera izango zuen.
- 1545-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriAntoniok Domingo hargin-maisuari eta Joan harbauaren bidez Arroako Domingo Arretxe-Etxenagu- ginari 30 dukat eta 2 dobloi (guztira 34 dukat) aurresiak eta Joan Perez Areitzagakoak elkarri ordainagiria ratu zizkien egingo zuten lanagatik, eta hortik aurrera
eman zioten. Bien artean egun hartara arte izandako horma eta itxiturak eraiki ahala ordainduko zien.
tratuen kontuak garbituta geratu ziren.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin ArtzuOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Zestoa- riaga, Joan Bengoetxea eta Klemente Baltzola (ikus
ko Joan Fernandez Arreitzakoa eta Martin Indo, eta [XVI. m. (45-VII) 30] agiria).
Arroako Fernando Sorazabal (ikus [XVI. m. (45-VII)
28] agiria).
1.13. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren tratu
- 1545-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako
Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Arroako
Domingo Arretxe-Etxenagusia eta seme Joan Etxenagusia. Antonioren aita Domingo Lizarrarats zenarekin
egindako kontratuaren arabera, Domingok eta Joanek
Zestoako Lizarrarats aurreko sagastian hormak eraiki
zituzten. Antoniok 63 dukat gehi 3 dukat (aita zenarengatik) ordaindu zizkien, eta arroarrek ordainagiria
eman zioten.

eta agiriak

1.13.1. Burgosen eta Valladoliden kobrantzak
egiteko ahalordeak
- 1545-II-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu zen.
Ama Domenja Lili zenak dohaintzan emanda, Joan
Perezek errege-pribilegioz eskubidea zuen Burgosko
hiriari urtero alkabaletatik 60.000 marai kobratzeko.

Egun hartan Joan Perezek ahalordea eman zien BurLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzu- gosko Pedro Ortega de Curieli (Joan Ortega de Curieriaga, Joan Bengoetxea eta Klemente Baltzola (ikus len semeari) eta Zestoako Jakobo Ipintzari, 1545. ur[XVI. m. (45-VII) 29] agiria).
teari zegozkion 60.000 maraiak Burgosko hiriari kobra
ziezazkioten. Joan Perezen izenean auzitara jotzeko eta
- 1545-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga es- beste edozein izapide egiteko ahalmena zuten.
kribauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa, eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
eta honen seme Joan Etxenagusia harginak aurkeztu Martin Lizarrarats, Grazian Arzallus eta Grazian Etoziren. Antoniok kontratua egin zuen aita-semeekin, rraetxea.
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Joan Perezek ahalordea eman zien Zestoako
Jakobo Ipintzari eta Martin Esteban Makatzagari,
Burgosen Joan Ortega de Curieli 1544. urteari zegozkion 60.000 maraiak Joan Perezentzat kobra ziezazkioten (ikus [XVI. m. (45-II) 16] agiria).

Lope Ernataritz (ikus [XVI. m. (45-VI) 17] agiria).
- 1545-XII-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu
zen. Joan Perezek, ama Domenja Lili zenak dohaintza
eginda, eskubidea zuen errege-pribilegioaz Burgosko
hiriaren alkabaletatik urtero eta betiko 60.000 marai
kobratzeko.

- 1545-V-15ean, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakitz-Lilikoa eta
Jakobo Ipintza elkartu ziren. Valentziatik Antso AnAlkabala haiek Joan Perezentzat urtero Burgosko
dak truke-letra bidali zion Joan Perezi, Valladoliden Joan Ortega de Curiel jaunak jasotzen zituen, baina
Luis Falaguer eta Rodrigo Lerma jaunei 500 dukate- hil egin zen. Ondorioz, egun hartan Joan Perezek aharainoko diru-kopurua kobra ziezaien.
lordea Burgosko Pedro Curieli (Joan Ortega de Curielen semeari) eta Zestoako Martin Esteban MakatzagaAntso Andak Luis eta Rodrigori aginduak eman ri eman zien. Biek 1544. urtean jaso gabe geratu ziren
zizkien truke-letraren bidez ordaindutako diruaren 26.667 marai kobratuko zituzten Joan Perezentzat.
idazpenak eta egin beharreko gainerako izapideak Diru hari 3.000 marai deskontatuko zizkioten, kobrazehaztuz. Truke-letra hura hurrengo abuztura arte tzeko lanagatik.
egongo zen indarrean.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Perezek Jakobo Ipintzari ahalordea eman zion, Domingo Etxauzelin, Joan Pagino eta Joan Otaegi.
Valladoliden diru haiek Joan Perezentzat kobra zitzan.
Letrak protestatzeko, trukatzeko eta birtrukatzeko, eta
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
zordunak auzitara eramateko ahalmena zuen.
Joan Perezek ahalordea eman zion Martin Esteban
Makatzagari, Burgosen Pedro Curieli 1545. urteari
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo zegozkion 60.000 maraiak Joan Perezentzat kobra
Ezenarro (burdinolako urtzailea), Joan Ezenarro eta ziezazkion (ikus [XVI. m. (45-XII) 12] agiria).

38. irudia. Valladolidko
udaletxea.
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1.13.2. Joan Perezen obligazio-agiriak eta
ordainagiriak

kuko Klemente Aisoro, Martin Ondalde eta Joan Artiga izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VI) 10] agiria).

- 1545-II-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Baltzola eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan
Perezek Joan Baltzolari 12 dukat maileguz eman zizkion, eta honek hari zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion.

- 1545-VI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan
Urbieta elkartu ziren. Lehenago, Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren bidez, Joan Urbietak 14 kintal
burdinako zorra egin zion Joan Perezi. Egun hartan,
ordea, Bartolome Etxabek (Joan Urbietaren suhiak),
burdinaren balioa dirutan ordaindu egin zion, eta LiliLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez ko jaunak ordainagiria eman zion.
Arreitzakoa, Domingo Etxauzelin eta Martin Arrona
(ikus [XVI. m. (45-II) 21] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Mendoza merioordea, Domingo Arrona eta Grazian Arza- 1545-II-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- llus (ikus [XVI. m. (45-VI) 25] agiria).
bauaren aurrean Bedamako Agerrebeko baserriaren
jabe Joan Agirre errezildarra eta Zestoako Joan Pe- 1545-VII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrirez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Perezek erre- bauaren bidez Joan Perez Idiakitz-Lilikoak ordainazildarrari enperadorearen markako urrezko bi koroa giria eman zion Antonio Lizarrarats bikarioari. Lehemaileguz eman zizkion, eta Joan Agirrek zorra hu- nago Antonioren aita Domingo Lizarrarats zenak 24
rrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaindu- dukateko zorra egin zion Joan Perezi (10 dukat erreako zion.
letan eta 14 dukat 7 dobloitan jaso zituen).
Lekuko Joan Otaegi, Domingo Etxauzelin eta San
Joan Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(45-II) 26] agiria).

Gero Domingok Joan Perezi honen mandazain
Joan Ezenarroren bidez 3 dukat eta 9 erreal ordaindu
zizkion, eta egun hartan Antoniok azken zatia (7 dobloi, 6 dukat eta 69 marai) ordaindu zion.

- 1545-VI-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Arbeko Esteban Oliden eta
Lekukoetako bi Fernando Olazabal medikua eta
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Estebanek Pedro Eskoriatza-Agirre harakina izan ziren (ikus
Joan Perezi obligazio-agiria eman zion, 10 kintal bur- [XVI. m. (45-VII) 18] agiria).
dina totxo Liliko burdinolan hurrengo Eguberrietarako emateko konpromisoa hartuz.
- 1545-VIII-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Ana Ipintza
Horrez gain Estebanek hurrengo San Migel egu- zestoarrak elkartu ziren. Anaren gurasoek (Madalena
nerako 20 karga ikatz ekarriko zituen Liliko burdi- Ipintzak eta Joan Getaria zenek) oihaletan eta beste gauza
nolara. Joan Perezek burdin mea ipiniko zuen, eta batzuetan 6 dukateko zorra utzi zioten Joan Perez Idiaolagizonen lana ere bai. Lortutako burdina totxoa kaitz-Lilikoaren aita Joan Perez Idiakaizkoari. Zor hura,
erdi bana izango zen, baina Esteban Olidenek kin- ordea, Anak hain zuzen Jakobo Ipintzaren eskutik ordaintal burdina bakoitzeko erreal erdia ordainduko zion du egin zion, eta Joan Perezek ordainagiria eman zion.
Joan Perezi.
Lekuko Esteban Eztiola eskribaua, Domingo EzeEstebanek zin egin zuen, adinez nagusi ez baldin narro eta Joan Akoa izan ziren (ikus [XVI. m. (45bazen ere agirian agindutakoa bete egingo zuela. Le- VIII) 26] agiria).
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1.13.3. Joan Perezen ahalordea, kontratuak, etab.
- 1545-II-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea
eman zion Zestoako Jakobo Ipintzari. Lehenago Joan
Perezen ama Domenja Lilik auzia izan zuen Alonso
Bilbaorekin soro batzuen salmentari eta anega gariei
buruz (ikus X ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m. (44-X) 2] agiria).
Domenjaren oinordeko gisa, Joan Perezek Jakobori
ahalmena eman zion Alonso Bilbaori eta oinordekoei
Valladolidko Kantzelaritzako epaiaren arabera anega
gariak kobratzeko, zentsua ezabatu eta 100 dukat kobratzeko edo haiekin beste edozein tratu egiteko.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Akoa, Joan Berastegi eta Pedro Ziorraga (Pedro
Ziorraga maisuaren semea) (ikus [XVI. m. (45-II) 30]
agiria).
- 1545-VI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Martin Oliden eta Zestoako
39. irudia. Lili jauregia.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Martinek
Joan Perezi 40 karga ikatz egingo zizkion aita Joan
Olidenek Azpeitiko Kontzejuari Izarritzen hartu ziz- bal baserriko maizterra) aurkeztu ziren. Lehenago Joan
kion basoetan (aurreko urtean Esteban Oliden semea- Olazabalek nagusiari emandako obligazio-agiriak alde
rekin ikatza egindako lekuan).
batera eta indarrean utzita, kontuak egin zituzten.
40 karga ikatz ekainaren amaierarako egingo zizIkatza egin eta garraiatzeagatik (iduriarekin eta
kion, eta egur gehiago bazegoen udan egingo zituen. gabe), burdin mea eta burdina garraiatzeagatik, Joan
Mandoak eta beste zamariak erraz iristeko lekuan egin- Olazabalek dirua kobratuta zeukan, eta 7 dukat, 8 erreal
go zuen ikatza, gero Liliko burdinolara eramateko.
eta 2 marai zor zizkion Joan Perez nagusiari. Gainera
nagusiari ganaduen etekinagatik 5 dukat, 5 erreal eta
Karga ikatzagatik erreala ordainduko zion Joan Pe- 3 marai zor zizkion, eta egun hartan beste garraio-lan
rezek, eta egun hartan 25 erreal aurreratu zizkion. Gai- batzuetarako 6 dukat eman zizkion Joan Perezek.
nerakoa ikatza egin ahala ordainduko zion. Lekuko honako hauek izan ziren: Elgoibarko Joan Martinez ArreGuztira 19 dukat, 2 erreal eta 5 marai zor zizkion
gikoa merioordea, eta Zestoako Grazian Arzallus eta maizterrak, eta dena hurrengo Eguberrietarako orSebastian Arbestain (ikus [XVI. m. (45-VI) 1] agiria). dainduko zion.
- 1545-VII-24an, Zestoako Liliko dorretxean, EsteObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
ban Eztiola eskribauarekin Joan Perez Idiakaitz-Lili- Lope Ernataritz, eta Azpeitiko Domingo Altuna maisua
koa nagusia eta Joan Olazabal (Debako parteko Olaza- eta Joan Altuna (ikus [XVI. m. (45-VII) 23] agiria).
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- 1545-IX-17an, Zumaian, Zestoako Esteban Eztiola es- aiarrari 500 gaztaina-landare erosi zizkion, landare
kribauaren aurrean Zumaiako Katalina Perez Indanetakoa bakoitzagatik txanpon bat ordainduta. Zestoarrak pre(Antonio Fernandez Zumaiakoaren alarguna) azaldu zen.
zio osoa (500 txanpon edo 10 dukat; 50 txanpon = 1
dukat) orduantxe ordaindu zion.
Katalina Perezek auzia zuen korrejidorearen aurrean, bere aita Andres Perez Indanetakoa zenaren
Joan Perezek landare haiek hurrengo otsaila baiitsasontzi bati buruzko dukaten inguruan, Arroako no lehen eramateko Pagoeta aldeko bideak eta lurrak
Joan Domingez Areitzagakoaren oinordekoekin.
aske izango zituen. Aiarra arduratuko zen landareen
saneamenduaz. Lekuko Domingo Arrona, Joan MarKorrejidoreak aginduta, Zestoako Joan Perez Idia- tinez Akoakoa eta Pedro Baltzola izan ziren (ikus
kaitz-Lilikoak Joan Domingezen kontu-liburua era- [XVI. m. (45-XI) 2] agiria).
kutsi zuen. Ondoren Katalinak eskea egin zion korrejidoreari kontu-liburua Joan Perezi itzul ziezaion.
- 1545-XI-13an, Zestoako Liliko dorretxean, EsteBehar zenerako ahalordea eman zien korrejimenduko ban Eztiola eskribauaren aurrean bertako senar-emazJoan Heredia, Beltran Arizmendi eta Andres Martinez teak aurkeztu ziren, hau da, Joan Perez Idiakaitz-LiliAroztegikoa prokuradoreei.
koa eta Maria Joanez Zuatzolakoa.
Lekuko hauek izan ziren: Getariako Martin Gorostiaga alkatea eta Zumaiako Lope Zumaia (ikus [XVI.
m. (45-IX) 15] agiria).

Haiek jakin zutenez, beren zaintzapean zeukaten
Domenja Idiakaitz alaba, isilpean eta gurasoen baimenik gabe, Zestoako Domingo Amilibiarekin ezkondu zen. Ezkontza hartan parte hartu zutenek eta
- 1545-IX-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- lekukoek delitua egin zuten, eta Joan Perezek eta Maren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Zumaiako ria Joanezek ziotenez, legeak ezartzen zituen zigorrak
Martin Larrabetzu errementaria elkartu ziren. Martinek eskatuko zituzten bere garaian haien aurka.
Liliko olatxoan lan egingo zuen Joan Perezentzat hurrenAitorpen harekin ez zuten nahi denbora igaro zelago iraileko San Migel egunetik 1546ko ekaineko San
Joan eguna arte, barra eta pletina lodiak berotu eta mehe- ko delitua egin zutenak zigorrik gabe eta herentziatik
tzen. Burdina mehea egiteaz gain Joan Perezek aginduta- kanpo irten gabe geratzerik nahi.
ko beste zenbait lan ere egingo zuen Martin Larrabetzuk.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez
Joan Perezek Martini hilean 8 erreal eta mantenua Lilikoa apaiza, Grazian Etorraetxea eta Joan Perez
emango zizkion. Egun hartan 6 erreal aurreratu ziz- Altzolaraskoa (ikus [XVI. m. (45-XI) 14] agiria).
kion, eta gainerakoa lana egin ahala ordainduko zion.
Martinek lana egiteari utziko balio, Joan Perezek bes- 1.13.4. Joan Perezek Joan Arriolarekin Siziliarako
te langile bat ipini ahal izango zuen, eta gastu guztiak egindako pleitamendu-kontratua
Martinek ordaindu beharko zituen.
- 1545-III-23an, Debako Sasiolako komentuan, ZesKontratuan lekuko Pedro Altzolarats, Joan Perez toako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan PeAltzolaraskoa eta Martin Itziar izan ziren (ikus [XVI. rez Idiakaitz-Lilikoa merkataria eta Ondarroako Joan
m. (45-IX) 16] agiria).
Arriola kapitain eta ontzi-maisua agertu ziren. Joan
Arriolak bere San Cosme e San Damian itsasontzian
- 1545-XI-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Joan Perezen 3.000 kintal burdina lodi eta mehe (1
bauaren aurrean Aiako Joan Zozaberro eta Zestoako kintal = 150 libra) garraiatuko zituen Siziliako PalerJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Perezek mo eta Messinaraino, tartean geldialdiak eginez.
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40. irudia. Ondarroako
portua.

San Joan egunerako Joan Arriolak ontzia prest
edukiko zuen, bela berriekin, artilleria eta armekin,
marinelekin eta tresneria osoarekin. Itsasontziak
Ondarroan, bertako barratik irten eta bertako badian
edo Mutrikuko kontxan nola kargatuko zuten zehaztu zuten.

Joan Arriolari Palermon, Messinan eta gainerako
portuetan burdina deskargatu eta 6 eguneko epean
Joan Perezek (edo ordezkoak) 100 kintaleko urrezko
30 dukat ordainduko zizkion (1 dukat = Siziliako 12
tarin).

Itsasontziak Ondarroako barra igarotakoan Joan
Hurrengo uztaileko Santiago egunean abiatuko zi- Perezek 24 dukat ordainduko zizkion Joan Arriolari,
ren Sizilia aldera, eta itsasontzian Joan Perezen burdi- bolborarako; baita itsasontzia barratik kanpo ateranez gain Joan Arriolaren 300 edo 350 kintal burdina tzen pinazek izandako aberiak ere.
baino ez zituzten garraiatuko.
Pleitamendu-kontratua betetzen ez zuen aldeak
Lehen geldialdia Cadizen egingo zuten, eta han 500 dukateko isuna ordainduko zuen: erdia alde obe30 lanegunez egongo ziren gehienez. Joan Arrio- ditzailearentzat eta beste erdia errege-altxortegiarenlak (edo ordezkoak) erabakita, lehenago utzi ahal tzat. Lekuko hauek izan ziren: Ondarroako Errodrigo
izango zuten Cadiz, eta Murtziako erreinuko Car- Romo?, Debako Pedro Igartua, Mutrikuko Domingo
tagenara, eta gero Valentziako erreinuko Alacante- Angela?, Zestoako Martin Esteban Makatzaga eta Sara joango ziren.
siolako Joan Mutriku eta Joan Mondragon fraideak
(ikus [XVI. m. (45-III) 22] agiria).
Alacantetik itsasoz Aliornako? (Livornoko?)
hondartzara joango ziren, eta handik Napolira, Joan
- 1545-VIII-15ean, Zestoako Liliko hariztian,
Arriolak (edo ordezkoak) nahi bazuen. Gero Palermo- Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez
ra eta Messinara helduko ziren.
Idiakaitz-Lilikoa agertu zen. Joan Perezek Bizkaiko
konderriko Ondarroako Joan Arriola ontzi-jabe, onCadizen zeudela erabaki ahal izango zuten Ma- tzi-maisu eta kapitainarekin kontratua egin zuen. Joan
llorcara eta Callar? izeneko portura joatea, Cartagena Arriolaren San Cosme e San Damian itsasontzia burdinaz beteta zegoen Mutrikuko kontxan.
alde batera utzita.
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Kontratu hura beteko zuten Andresek eta Jakobok,
Joan Perezen burdina hauek zeuden bertan: 15.667
barra burdina mehe (bakoitza 2 “ertz” pisukoa); 12 Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren izenean. Lekuko zesbarra burdina mehe (bakoitza 3 “ertz” pisukoa); eta toar hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa, Joanes
Etxeberria eta Pedro Olaberria (Joango Olaberriaren
barra 1 burdina lodi (3 “ertz” pisukoa).
semea) (ikus [XVI. m. (45-VIII) 12] agiria).
Burdina meheko barrek guztira 2.278 kintal pisatzen zuten, eta burdina lodiko barrek 758 kintal eta 62 1.13.5. Jakobo Ipintzak Siziliarako bidaian egin
libra (Beduako errenteriako pisu-neurrikoak. 1 kintal beharreko lanak, etab.
= 12 “ertz” inguru).
- 1545-VIII-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaItsasontzian kargatutako burdina haien poliza Joan rekin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Jakobo Ipintza
Arriolak Ondarroan egin zuen bertako Martin Gartzia zestoarrak elkartu ziren. Jakobo Ipintzak aitortu zuenez,
Galartzakoa eskribauaren aurrean 1545-VII-15ean. Joan Perezek honako agiri hauek eman zizkion:
Horrez gain, egun berean, Joan Perezek 400 dukat
maileguz eman zizkion Joan Arriolari Martin Gartzia
- Siziliarako pleitamendu-agiria, Joan Perezek OnGalartzakoa eskribau beraren aurrean.
darroako ontzi-maisu eta ontzi-jabe Joan Arriolarekin
egina. San Cosme e San Damian itsasontzia Joan PeJoan Perezek ahalordea eman zien Zestoako bere rezen burdinez kargatuta zegoen Mutrikuko kontxan,
legezko seme Andres Idiakaitzi eta Jakobo Ipintzari, eta pleitamendu-agiria Sasiolako monasterioaren atabidaian joan zitezen, burdinak sal eta kobra zitzaten, rian 1545-III-23an Zestoako Esteban Eztiola eskri400 dukateko mailegua kobra zezaten eta pleitak or- bauak idatzia zen.
dain zitzaten.
- Itsasontziaren kargatze-zedula, Joan Arriolak OnJoan Perezek eta Joan Arriolak pleitamendu-kon- darroan Martin Gartzia Galartzakoa eskribauaren bidez
tratua Sasiolako San Frantziskoren monasterioko ata- 1545-VII-15ean egina, eta kargatze-zedula edo poliza
rian egin zuten 1545-III-23an, Esteban Eztiola eskri- hartan zehatz-mehatz adierazita zeuden Joan Perezentzat
garraiatu beharreko burdinen kopuru eta ezaugarriak.
bauaren aurrean

41. irudia. Mutrikuko
portua.
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- Joan Arriolak Joan Perezei emandako obligazio- sunak bideratzen, lan horregatik ezer kobratu gabe.
-agiria, 1545-VII-15ean Martin Gartzia Galartzakoa Joan Perezek Jakobori idazten zionean, honek haren
eskribauak idatzia, maileguz hartutako 400 dukateko aginduak bete egingo zituen.
zorra Joan Perezi ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Jakobok, egokia zela iruditzen bazitzaion, Sizilian
- Joan Perezek Jakobo Ipintzari emandako ahalor- edota Pulan (Kroaziako Istrian) 1.000 upeleraino gari
dea, 1545-VIII-15ean egina, saldutako burdinen pre- kargatu eta Valentzia, Andaluzia, Portugal, Bizkaia
zioa eta Joan Arriolaren 400 dukateko zorra Joan Pe- eta Gipuzkoaraino ekarri ahal izango zituen.
rezentzat kobra zitzan. Ahalorde hura Jakoborentzat
eta Andres Idiakaitz edo Lilikoarentzat (Joan Perezen
Joan Perezek zioenez, itsasontziko burdina lodiko 248
legezko semearentzat) izan arren, Jakobo zen pro- barra pletina, bina “ertz” pisukoak, Zestoako Pedro Akoakuradore nagusia, eta Jakobok erabakiko zuen kasu renak ziren, eta haien arriskua ere Pedrok bere gain zuen.
bakoitzean zer egin. Andres Idiakaitz edo Lili semea
Jakobo falta baldin bazen baliatuko zen ahalordeaz.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Domingo Etxauzelin eta Grazian Arzallus.
Jakobok burdinak eta mailegua agirietan adierazita bezala kobratuko zituen, eta jasotzen zituen obligazio-agi- 1545-VIII-17an, Zestoan, lekuko berak aurrean
rietan zordunek Joan Perezi edo Jakobori “in solidum” izanik, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Joan
ordainduko zietela idatziko zuten. Dirua kobratzeko tru- Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Jakobo Ipintzak elkarri
ke-letrak egingo zizkion Joan Perezi Valentzia, Sevilla, ordainagiria eman zioten. Joan Martinez Arteagakoa
Cadiz, Valladolid, Burgos eta Gaztelako ferietarako.
zenaren itsasontziko kargagatik. Antso Andak Joan
Perezengatik ordaintzea agindu zuena eta Messinako
Joan Perez bertan ez bazen, Valentzian Antso An- Pedro ...? jaunaren truke-letrekin Jakobok Joan Perezi
dak jasoko zituen truke-letrak, eta Sevillan nahiz kobratzeko bidali ziona, etab. hartu zituzten kontuan.
Cadizen Nikolas Sanz Aranburukoak. Truke-letrekin
Jakobo bera etortzen bazen, haietan Joan Perezentzat
- 1545-VIII-18an, Zestoan, Blas Artazubiagaren
eta Jakoborentzat “in solidum” zirela idatziko zuen. aurrean Jakobo Ipintza eta Ana Ipintza alarguna elkarHorrela Jakobok truke-letrak Gaztelako ferietan ko- tu ziren. Ana, hain zuzen, Mariatxo Ipintza zenaren
bratu eta dirua Joan Perezi emango zion.
oinordekoa zen, eta Jakoboren ama Maria Perez Altzolaraskoa zenak 10 kintal burdinako zorra utzi zion.
Jakobok idatzi egingo zion Joan Perezi Valentzia,
Sevilla edo Cadiza, bidalitako truke-letretako kopuJakobok zorra ordaindu ziolako, Anak ordainagiria
ruen eta zehaztasunen berri emanez. Joan Perezek eman zion. Lekuko Martin Indo, Pedro Iribarrena eta Maragindutakoa egingo zuen beti Jakobok.
tin Arano izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VIII) 16] agiria).
Erregearen edo beste norbaiten aginduz itsasontzia 1.14. Iraetako Nikolas Martinez Egiakoaren
bahitzen bazieten, Joan Perezen alde egingo zuen beti tratu eta agiriak
Jakobok, bai itsasoan eta bai lehorrean.
1.14.1. Petri Baztandegi teilaginarekin egindako
Jakobo Ipintzak bere lanen ordain gisa, burdinak kontratua
salduta kobratutakoaren ehuneko bost beretzat izango
zuen, eta horren herena (% 1,666) Andres Idiakaitz
- 1545-V-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriedo Liliri emango zion. Jakobo arduratuko zen, gai- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Iraenera, Joan Perezek Sizilian zituen negozio eta onda- tako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, eta, bestetik,
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Arroan bizi zen Petri Baztandegi eta Lapurdiko Sarako (Frantziako erreinuko) anaia Kristobal Baztandegi.

jaunak bi ohe utzi zizkien, lanaldiak irauten zuenean
lo bertan egin zezaten.

Kristobal Baztandegik, 25 urte bete gabea zelako,
Bi anaiek Nikolas Martinezi, egun hartatik aurrera iraileko San Migel eguna arte, teilak eta adreiluak zin egin zuen kontratu hartan agindutakoa bete egingo
egingo zizkioten Iraetako teilerian. Egindako teila eta zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoadreilu guztiak Nikolas Martinezentzat izango ziren. riatza-Agirre, San Joan Amilibia eta Jakobo Gesalaga
gaztea (ikus [XVI. m. (45-V) 2] agiria).
Iraetako jaunak mila teila edo adreiluko 70 txanpon ordainduko zizkien (1 txanpon = 7,5 marai). Teila 1.14.2. Nikolas Martinezen obligazio-agiriak,
Bergarako neurrikoa izango zen, behar bezala erreta- ordainagiriak, etab.
koa. Teilak eta adreiluak egiten Petri eta Kristobal bi
anaiek bi laguntzailerekin jardungo zuten, edo anaia - 1545-VII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauabat hiru laguntzailerekin. Hautsitako teilak teilagina- ren aurrean zestoar hauek agertu ziren: batetik, Iraeren etxeko teilaturako izango ziren.
tako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, eta, bestetik,
Pedro Akoa eta emazte Katalina Akertza.
Nikolas Martinezek lau langileei ogia, sagardoa
eta gainerako mantenua emango zien, Zestoan orduan
Bi aldeek egun hartara arte burdina, diru eta beste zenelikagaiek egiten zuten prezioan. Mendiko “txusaka” bait gauzaren bidez elkarrekin izandako tratuen kontuak
eta otea ere Nikolas Martinezen Iraetako mendietatik egin zituzten. Agiri bidez eta hitzez egindako tratu guzhartu ahal izango zuten, teilak eta adreiluak behar be- tiak kontuan izan zituzten. Nikolasek senar-emazteei 78
zala erretzeko.
kintal burdina pletina zor zizkiela erabaki zuten.
Nikolas Martinezek hurrengo Domu Santu eguZor hura ordainduta, bi aldeak libre geratu ziren. Horrenean ordainduko zien lana teilaginei, mantenurako tarako Nikolas Martinezek obligazio-agiria eman zien selanaldian aurreratu ziena deskontatuz. Gainera garia nar-emazteei, 1546ko martxoko Andre Mariaren egunean,
teilaginek Iraetako errotetan ehoko zuten. Iraetako Beduako errenterian, 78 kintalak emateko konpromisoaz.

42. irudia. Iraetako
Teileria.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ondalde
Lekuko Tomas Azkona, Joanes Ibañeta apaiza eta
gaztea, Andres Potzueta eta Grazian Arzallus (ikus Domingo Ausoro izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IX)
[XVI. m. (45-VII) 33] agiria).
29] agiria).
- 1545-VIII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jauna azaldu zen. Ahalordea eman zion Orioko Domingo Arratola bikarioari, Orioko Martin Santxez Ondarkoa kapitainaren Ondarretxeko ondasunak eduki
zitzan. Gainera, Orioko Kontzejuari 10 dukat kobratuko zizkion Nikolasen izenean, eta Asteasuko unibertsitateko Karabela deiturako jaunari beste 20 dukat.

- 1545-X-27an, Zestoan, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa nagusia eta Katalina Altzolarats maizterra elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
Nikolas Martinezek Urbietako Jauregietxea bere lur
eta sagastiekin errentan eman zion Katalinari.

Egun hartan, ordea, Fernandoren izenean Martin Lizarraratsek 58 kintal eman zizkion, eta Nikolas
Martinezek haien ordainagiria eman zion Fernando
Sorazabali. Nikolas Martinezek bazituen Fernandori
kobratzeko beste zor batzuk ere.

- 1545-I-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Zestoako
Ana Ipintza (Fernando Olazabalen alarguna) aurkeztu
ziren. Joan Perezek Anari 24 kintal burdinako zorra ordaindu zion, eta honek hari ordainagiria eman zion.

Katalinak urtero urrezko florina eta kapoi parea
emango zizkion Nikolasi errenta gisa. Sagarrondo
zahar eta gazteek urtean 20 otarkada sagar eman arte,
Diru haiek Martin Santxez Ondarkoa kapitainak sagarra Katalinarentzat izango zen. 20 otarkada baino
zor zizkion Nikolas Egiari, eskribau aurrean egindako gehiago ematen zutenean, sagarra erdi bana izango zen
agirien bidez. Lekuko zestoar hauek izan ziren: To- nagusiarentzat eta maizterrarentzat. Katalinak bilduko
mas Azkona, Andres Aranburu (Nikolas Martinezen zuen bere kontura, eta Nikolasi berri emango zion.
morroia) eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (45-VIII)
10] agiria).
Katalinak urtean bitan aitzurtuko zituen sagarrondoak, eta bi urtez behin simaurtu egingo zituen. Sa- 1545-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- gastien ekoizpena 20 otarkadaraino jaisten zenean,
bauaren aurrean Martin Lizarrarats eta Iraetako Niko- errenta aldia amaitu egingo zen.
las Martinez Egiakoa jauna bildu ziren. Nikolas Martinezek Martini lehendik zor zizkion 100 kintal burdina
Nikolas Martinezek Bengoetxeko errotaren erdia beordaindu zizkion. Horrez gain elkarrekin egun hartara rea zuen, eta bere erdia errentan ematen bazuen, Jaurearte izandako tratuen kontuak ere egin zituzten.
gietxeko zati bat errotako maizterrari emango zioten, eta
Katalinari errenta arabera jaitsi egingo zion nagusiak.
Martinek emandako ordainagirian lekuko hauek
izan ziren: Tomas Azkona, Joanes Ibañeta apaiza eta
Joan Bengoetxearen sagastiaren ondoan aldatzeko
Domingo Ausoro (ikus [XVI. m. (45-IX) 28] agiria). Nikolasek sagarrondo-landareak ematen bazizkion,
Katalinak aldatu eta zainduko zituen. Katalina Altzo- 1545-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- laratsen Grazia alabak onetsi egingo zuen, zin eginda,
bauaren aurrean Arroako Fernando Sorazabal eta Irae- amaren errentamendu-kontratua. Lekuko zestoar hauek
tako Nikolas Martinez Egiakoa jauna elkartu ziren. izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Tomas Azkona eta
Lehenago Nikolas Martinez hain zuzen Fernandoren Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (45-X) 31] agiria).
zor batzuetan fidatzaile izan zen, eta horregatik San
Joan Artazubiagari 46 kintal burdina eta Pedro Akoari 1.15. Ana Ipintzaren eta Maria Ipintzaren
12 kintal ordaindu zizkien Fernandoren zorrengatik.
agiriak
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43. irudia. Aizarnako
Autsoro baserria.

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo zorra egin zion garia eta ogi errea hartuta. Zor hura
Arrona, Pedro Altzolarats eta Domingo Aisoro (ikus Mariak hurrengo uztaileko Santa Ana egunean or[XVI. m. (45-I) 10] agiria).
dainduko zion.
- 1545-II-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriObligazio-agirian zestoar hauek izan ziren lekuko:
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxa- Pedro Akoa, Sebastian Arrona eta Grazian Ezenarro
bekoa eta Zestoako Maria Ipintza aurkeztu ziren. Ma- (ikus [XVI. m. (45-II) 4] agiria).
ria Ipintza, hain zuzen, Joanes Ipintza apaiz zenaren
oinordekoa zen, eta Joan Martinez, bestalde, Maria
- 1545-III-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriBeltran Laurgainen semea.
bauaren aurrean Zestoako Ana Ipintzak (Fernando
Olazabalen alargunak) ordainagiria eman zien AizarMaria Beltranek Joanes apaizari 11 dukateko zo- nazabalgo Martin Etxezarretari eta honen fidatzaile
rra utzi zion, eta ondasunak exekutatu egin zizkioten. Domingo Arronari. Izan ere, Martinek 9 kintal eta
Maria Beltranen ganadua Joan Perez Idiakaitz-Lili- 27 libra burdina ordaindu egin zizkion Anari. Lekukoari eta honen maizterrari salduta Mariak dirua jaso ko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
zuen, eta egun hartan azken 1.921 maraiak hurrengo Frantzisko Artiga eta Fernando Zubeltzu (ikus [XVI.
Pazko garizumakoan ordaintzeko obligazio-agiria m. (45-III) 6] agiria).
eman zion Joan Martinezek.
- 1545-IV-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Maria
apaiza, Pedro Martinez Baltzolakoa eta Grazian Arza- Ipintza (osaba Joanes Ipintza apaiz zenaren oinordellus (ikus [XVI. m. (45-II) 10] agiria).
koa), eta, bestetik, Saiazko Maria Beltran Laurgain eta
bere seme Joan Martinez Etxabekoa. Joanes Ipintzari
- 1545-II-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ama-semeek 11 dukateko zorra egin zioten, eta Mabauaren aurrean Zestoako Ana Ipintza (Fernando Ola- riak ondasunak exekutatu egin zizkien. Gero, ordea,
zabalen alarguna) eta Debako Maria Loieta alarguna zorraren eta auzi-gastuen zati bat ganaduak hartuta
azaldu ziren. Mariak Anari 6 dukat eta 4,5 errealeko kobratu zituen Maria Ipintzak, eta gainerakoa dirutan.
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Beraz, Mariak ordainagiria eman zien Maria Beltrani egindako testamentua erakutsi zuten. Han maiorazko
eta semeari.
Joan Gartzia Lasaokoa seme zaharrena izendatu zuten, eta maiorazkoan ondasun hauek sartu zituzten:
Lekuko Zestoako Grazian Arzallus, Domingo Ai- Lasaoko etxea, burdinola, errota, etxe, baserri eta
soro eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. beren onibarrak, eta Azpeitiko hiribilduko dorretxea,
etxe, baserri eta gainerako onibarrak.
m. (45-IV) 20] agiria).
- 1545-VII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Fernando Olazabalen Ana Ipintza
alarguna aurkeztu zen. Ahalordea eman zion Sevillan
zebilen Pedro Durangori eta Zestoako Frantzisko Altzolaratsi eta Esteban Akertzari. Ahalordeaz Maria
Joango Aretari eta Klemente Iturritzari Anari zor zizkioten 4 dukat kobratzen saiatuko ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Joan
Perez Altzolaraskoa eta Arroako Domingo Araneta
(ikus [XVI. m. (45-VII) 3] agiria).

1.16. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren eta
Pedro Gartzia Lasaokoaren agiriak

Errege-pribilegioz ondasun haiek maiorazkoarenak ziren, eta ezingo zituen saldu, zatitu edo besterendu. Maiorazkotik kanpo geratutako beste seme edo
alaba bakoitzak seniparte edo dote gisa 200 dukat jasoko zituen.
Pedro Gartzia Lasaokoa prest agertu zen baldintza
haiek guztiak betetzera, eta ama Maria Nikolasek 500
dukat ordaindu zizkion seniparteagatik, 423 kintal
burdina emanda (1 kintal burdina = 13 erreal). 669
barra burdina pletina eman zizkion, bakoitza bi “ertz”
pisukoa izanik.

Pedro Gartziak horrenbestez uko egin zien bere eskubideei maiorazkoaren alde, eta zin egin zuen agiri
- 1545-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- hartan agindutakoa bete egingo zuela. Lekuko hauek
ren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna eta izan ziren: Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa eta
Arroako Martin Olaskoaga elkartu ziren. Maria Ni- Grazian Leizaola, eta Azpeitiko Iñigo Goiatz (ikus
kolasek Martini 8 dukat eta 7 erreal maileguz eman [XVI. m. (45-VI) 11] agiria).
zizkion. Zorra epeka honela ordainduko zion: 2 dukat
- 1545-VI-28an, Zestoako Enekosauztegin, Estehurrengo Pazko maiatzekoan, beste 2 dukat 1546-II-24an, handik urtebetera beste 2 dukat eta, azkenik, ban Eztiola eskribauaren eta Joan Bengoetxea alkatearen aurrean Pedro Gartzia Lasaokoa aurkeztu zen,
beste urtebetera 2 dukat eta 7 erreal.
hau da, Martin Gartzia Lasaokoa zenaren eta Maria
Martin Olaskoagak mailegu hura gordailuan edu- Nikolas Zabala-Lasao alargunaren semea.
kiko zuen. Lekuko Migel Zubeltzu, Joan Fernandez
Pedro Gartziak zioenez, Zestoako jurisdikzioan
Olazabalgoa eta Esteban Eztiola semea izan ziren
ondasunik ez zuen, eta ezkongabea zen. Zestoako au(ikus [XVI. m. (45-II) 27] agiria).
zotar izateari utzi eta Valentzia aldeko auzotar izan
-1545-V-12an, Beduako errenterian, Zestoako Do- nahi zuen. Beraz, eskea egin zion alkateari Zestoako
mingo Amilibia eskribauaren eta alkate Joan Bengoe- auzotar izan ez zedin. Alkateak agindua eman zion estxearen aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria Ni- kribauari, horretarako agiria egin zezan.
kolas Zabala-Lasao andrea (Martin Gartzia Lasaokoaren
Jarraian, Enekosauztegin Kontzejua bildu zen.
alarguna), eta, bestetik Pedro Gartzia Lasaokoa semea.
Bertan alkatea eta eskribauaz gain zestoar hauek zeuBere garaian Martin Gartzia Lasaokoak emaztea- den: Domingo Garratza fiel eta errejidorea, Fernando
rekin batera Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Olazabal mediku eta probestuordea, Blas Artazubiaga
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44. irudia. Lasaoko
Granero etxea.

eskribaua, Lope Ernataritz zinegotzia, Esteban Aker- eta ahalordea eman zizkion Joan Arzallusi, zorra eta
tza, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Do- auzi-gastuak Martin Otaegiri kobra ziezazkion.
mingo Arrona, Migel Artazubiaga, Pedro Altzolarats,
Joan Martinez Akoakoa, gaztea, Pedro Iribarrena,
Lekuko Azpeitiko Joan Perez Loiolakoa, eta ZesJoan Ondalde, eta beste zenbait.
toako Joan Igartza maisua eta Martin Egaña izan ziren
(ikus [XVI. m. (45-IX) 34] agiria).
Pedro Gartzia Lasaokoak eskea egin zion Kontzejuari, egin zioten agiria bertako zigiluaz zigila zezaten. 1.17. Fernando Olazabal medikuaren tratu
Lekuko hauek izan ziren: Joan Igartza maisua eta Do- eta agiriak
mingo Etxegarai (ikus [XVI. m. (45-VI) 37] agiria).
- 1545-IV-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1545-IX-27an, Lasaon, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Ferbauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, berta- nando Olazabal medikua azaldu ziren. Fernandok Peko Maria Nikolas Zabala-Lasao andre alarguna, eta, drori maileguz 100 erreal eman zizkion, eta harakinak
bestetik, Errezilgo Joan Arzallus.
zorra hil haren amaieran ordainduko zion.
Lehenago, Errezilgo Martin Otaegik Zumaiako
Lekuko Grazian Arzallus, Klemente Baltzola eta
Martin Diaz Mirubikoari 17,5 kintal burdina pletinaren Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45balioko zorra egin zion. Martinen ordez zorra zumaia- IV) 17] agiria).
rrari Maria Nikolasek ordaindu ziolako, honek zeukan
eskubidea kintalak Martin Otaegiri kobratzeko.
- 1545-IX-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joanes Garratza apaiza eta Fernando
Egun hartan, ordea, Martin Otaegiren izenean Olazabal medikua agertu ziren. Bartolome Txiribogak
Errezilgo Joan Arzallusek ordaindu zizkion Maria eta Joan Bengoetxea fidatzaileak lehenago zorra egin
Nikolasi 17,5 kintal eta auzi-gastuak (kintal erdia eta zioten Joanes apaizari, eta azken 3 dukatak ordaindu
dukat bat). Ondorioz, Maria Nikolasek ordainagiria ez zituztelako, Bartolome Txiriboga preso egon zen.
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Egun hartan, ordea, 3 dukatak eta 180 maraiko
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Urain,
auzi-gastuak Fernando medikuak ordaindu zizkion Joan Olazabal eta Martin Perez Idiakaizkoa (ikus
Joanesi, eta honek ordainagiria eta ahalordea eman [XVI. m. (45-XII) 10] agiria).
zizkion, zorra Bartolomeri edota fidatzaileari kobra
ziezaien.
1.18. Iraetako Maria Perez IdiakaitzLekuko Joan Ezenarro, Martin Ondalde eta Domingo Garratza izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IX) 3]
agiria).

Lilikoaren ahalorde, obligazio-agiri, etab.

- 1545-IV-21ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez bertako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andre
alargunak ahalordea eman zien Gipuzkoako korreji- 1545-IX-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- menduko bost prokuradoreri. Andres Martinez Arozren bidez Fernando Olazabal medikuak ordainagiria tegikoa, Joan Heredia, Anton Migelez Elorregikoa,
eman zion Joan Zabalaren alargunari. Joan Zabalak, Joan Martinez Untzetakoa eta Beltran Arizmendi zilehenago, 6 dukateko zorra egin zion medikuari, eta ren prokuradoreak, eta Maria Perezek zituen auzietan
emazteak ordaindu zion egun hartan.
ordezkatuko zuten.
Lekuko Domingo Amilibia, Martin Azkue eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IX)
6] agiria).

Lekukoetako bat Joan Beltran Iraeta izan zen (ikus
[XVI. m. (45-IV) 27] agiria).

- 1545-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1545-XII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren aurrean Zestoako Joan Bengoetxea lagun
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zes- Pedrorekin aurkeztu zen. Iraetako Maria Perez Idiatoako Fernando Olazabal medikua, eta, bestetik, Joan kaitz-Lilikoa andreari obligazio-agiria eman zioten.
Martinez Etxabekoa eta honen guraso Maria Beltran Maria Perezek Beduan 15,5 kintal burdina pletinatan
Laurgain eta Martin Etxabe. Azken hirurek, Esteban eman zizkien maileguz, interesik gabe, eta hauek zoAkertzaren eskutik, 50 dukateko zorra ordaindu zio- rra hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko
ten medikuari, eta honek ordainagiria eman zien.
zioten, burdinak Beduan emanda.

45. irudia. Iraetako
Granero.
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Lekuko honako hauek izan ziren: Debako Joan
Olazabal eta Anton Arriola (urte hartan ermandade-alkate zena), eta Zestoako Grazian Arzallus (ikus
[XVI. m. (45-IV) 36] agiria).

Saletxea baserriari Kontzejuko gastuetan zegokiona erdi bana ordainduko zuten, eta alkabalak alde
bakoitzak bereak ordainduko zituen. Baserriko ganaduak (behi, ardi, ahuntz eta txerriak, hegaztiak izan
ezik) Joan Aialdek erdi bana haziko zituen.

- 1545-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa
Errenta aldia amaitutakoan simaur dena baserrian
andre alargunari obligazio-agiria eman zioten Zestoako geratuko zen. Errenta aldia amaitu baino urtebete
Pedro Egañak eta Joan Bengoetxeak, nahiz eta beste lehenago maizterrak bere asmoen berri emango zion
obligazio-agiri batez berehala baliogabetu egin zuten. Maria Perezi, eta biek erabakiko zuten errenta aldia
luzatu ala ez.
Joanek eta Pedrok maileguz eta interesik gabe
15,5 kintal burdina pletinatan jaso zituzten Maria PeOndoren Maria Perezek eta Joanek ipinitako garezek emanda, eta haiek zorra hurrengo iraileko San naduak eta haien balioa zehaztu egin zituzten, gero
Migel egunean ordainduko zioten, burdinak Beduan maizterrak erdi bana haz zitzan. Joan Aialdek bere
emanda. Lekuko Debako Anton Arriola, eta Zestoako erdia ordaindu arte, ganaduak Maria Perezen alde hiGrazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea izan ziren potekatuta geratu ziren.
(ikus [XVI. m. (45-IV) 40] agiria).
Kontratuko baldintzak betetzen ez zituenak 10.000
- 1545-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- maraiko isuna ordaindu beharko zion errege-altxorbauaren aurrean Arroako Domingo Larretxe eta Irae- tegiari. Joan Aialdek bere fidatzaile gisa Migel Orentako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andre alarguna el- dain aiarra aurkeztu zuen. Lekuko hauek izan ziren:
kartu ziren. Maria Perezek Domingori 5 kintal burdina Joan Igartza maisua, Pedro Eskoriatza-Agirre eta
pletinatan maileguz eta interesik gabe eman zizkion, Grazian Arzallus.
eta Domingok zorra hilabete barru ordainduko zion,
burdinak Beduan (zerga guztiak ordainduta) emanda.
Ondoren, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
Joan Aialdek konpromisoa hartu zuen Migel OrenLekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Arzallus, dain fidantza hartatik onik ateratzeko. Gainera Joanek
Bergarako Andres Martinez Aroztegikoa eta Arroako Migeli hezitako idia erosi zion 7 dukatean, eta zorra
Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (45-IV) 39] agiria).
urtebeteko epean ordainduko zion. Zorra ordaindu
arte idia hipotekatuta geratu zen Migelen alde.
- 1545-V-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Iraetako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andre alarguna, eta, Pedro Agirre, Joan Artiga eta Esteban Eztiola (ikus
bestetik, Aiako Joan Aialde. Maria Perezek Aiako [XVI. m. (45-V) 24] agiria).
partean, Bedaman, Saletxea izeneko baserria (bere
lur, belardi eta abarrekin) zeukan, eta 5 urterako Joan
- 1545-VI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAialde maizterrari errentan eman zion. Errenta aldia bauaren aurrean Bartolome Etxabe eta Iraetako Maria
hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen.
Perez Idiakaitz-Lilikoa alarguna elkartu ziren. Lehenago Maria Perezek betiko zentsuan Bartolome EtxaJoanek Maria Perez nagusiari urtero 7,5 anega gari beri, Maria Joango Urbieta emazteari eta Joan Urbieeta 2,5 anega olo emango zizkion; baita 6 gazta eta gaz- ta aitaginarrebari 100 dukat eta Urbietako Ibarrolako
tanbera ere (eta beste gaztanbera bat ere bai, hala eskatuz errota eman zizkien, urtero 10 dukateko zentsua orgero). Eguberrietan kapoi parea emango zion Joanek.
daintzekotan.
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Egun hartan, ordea, Bartolomek Ibarrolako errota, 100 dukat eta zor guztiak ordaindu zizkion Maria
Perezei, eta betiko zentsua deuseztaturik geratu zen.
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa, Grazian Arzallus, Joan Iturtzaeta? eta Bartolome
Mendia (ikus [XVI. m. (45-VII) 22] agiria).

1.19. Katalina Olidenen eta Maria Anton
Indoren tratu eta agiriak

Joan Paginok obligazio-agiria eman zion Joan Artigari
9 dukat haiek bi epetan ordaintzeko: 4,5 dukat hurrengo Eguberrietan, eta beste 4,5 dukat urtebete barru.
Lekuko Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa eta
Domingo Etxauzelin, eta Oikako Domingo Goiburu
izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VI) 5] agiria).

Ondoren, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
Maria Anton Indok (seme-alaben tutore eta zaintzaile
- 1545-III-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ere izanik), ordainagiria eman zion Zestoako Joan Paren aurrean Arroako Katalina Oliden aurkeztu zen, ginori, 9 dukateko zorra ordaindu egin ziolako (ikus
hau da, Martin Lizasoren emaztea. Senarraren baimen [XVI. m. (45-VI) 6] agiria).
eta ahalordeaz baliatuta, ahalordea eman zien Arroa- 1545-VIII-6an, Zestoan, Arroako Olidengo Joan
ko Esteban Oliden anaiari eta Migel Igartzari, eta
Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxaga, Joan Akertzak obligazio-agiria eman zion Katalina OlideHeredia, Beltran Arizmendi eta beste bi prokuradore- ni, Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Martin Lizasoren emaztea zen Katalina Oliden, eta Olidengoikoa
ri, haren auzietan ordezka zezaten.
baserrian senipartea zegokion. Senipartearen azken
Lekuko Pedro Akoa eta Grazian Arzallus zestoa- zatia, 10 kintal burdina pletinatan emanda urtebete
barru ordainduko zion Joan Akertza koinatuak, Berrak izan ziren (ikus [XVI. m. (45-III) 12] agiria).
duako errenterian. Bestela dirutan ordainduko zion (1
- 1545-VI-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazu- kintal burdina pletina = 12,75 erreal).
biaga eskribauaren aurrean Joan Artiga eta Joan Pagino
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Igartza eta
zestoarrak bildu ziren. Joan Paginok Maria Anton Indori lehenago 9 dukateko zorra egin zion, eta zor hura Lope Irure, eta Zestoako Grazian Arzallus (ikus [XVI.
Joan Artigak ordaindu zion Maria Antoni. Ondorioz, m. (45-VIII) 6] agiria).

46. irudia. Indo
baserria.
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Leku berean eta eskribau zein lekuko berak bertan
izanik, Katalina Olidenek Lopeitza Oliden ahizparen senar Olidengo Joan Akertzari ordainagiria eman
zion, egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin
zituztelako. Egun hartan Katalinari Joan Akertzak
emandako 10 kintal burdinako obligazio-agiriak, ordea, indarrean jarraituko zuen.

1.20. Itziarko Joan Sorazuren eta Bizente
Sorazuren kontratuak
- 1545-I-12an, Iraetako burdinolan, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik
Itziarko Joan Sorazu eta seme Bizente Sorazu, eta,
bestetik, suhi eta koinatu Joan Zugasti arroarra (Maria
Joanez Sorazukoaren senarra).

Ondoren, Martin Lizasoren emazte Katalina Olidenek zioenez, hark dotea jaso zuenean bere seniparLehenago Joan Sorazuk eta Bizente semeak Joan
teagatik zituen eskubideei ahizpa Lopeitza Olidenen Zugastiren izenean tratuak izan zituzten Azpeitiko
alde uko egin zien, Joan Perez Etxezarretakoa eskri- Martin Santxez Goiazkoarekin eta oinordekoekin.
bauaren aurrean.
Bestalde, Joan Martinez Lasturkoa eskribauaren aurrean Bizente Sorazuk 67 dukateko obligazio-agiria
Gero, ordea, Narruondoko dorretxea erre egin zen emana zion Joan Zugastiri.
Joan Perez eskribauaren erregistroekin. Horregatik
Katalinak egun hartan berriz uko egin zien eskubideei
Gainera Joan Zugastik ahalordea eman zien lehenaLopeitza ahizparen alde.
go Joan Sorazuri, Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta
Maria Joanez Sorazukoari. Ahalordeaz baliaturik, Joan
Katalinak bere garaian dote gisa hauek jaso zi- Sorazuk Joan Zugastiren lur batzuk saldu egin zituen,
tuen, Lopeitzak eta Joan Akertzak emanda: 40 du- eta diru harekin Joan Zugastiren zorrak ordaindu zituen.
kat; jantzitako 2 ohe berri oso; koloretako oihalezko
3 soineko berri; 3 zoronga (bi berriak); emakumeEragiketa eta ordainketa haien guztien kontuak
-kapoteak; beste zenbait arropa; behia txahalarekin; egin zituzten, eta alde bakoitzak besteari zor guztiak
zekor urrixa; zezenkoa; eta 12 ardi. 10 kintal burdina ordaindu zizkion. Elkarri ordainagiria eman zioten.
zeuzkan kobratzeko Katalina Olidenek. Gainerakoa
jasoa zuen.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) eta Joanes
Katalinak zin egin zuen agiri hartan aginduta- Ibañeta, eta Arroako Fernando Zubeltzu (ikus [XVI.
koa bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (45-VIII) 7] m. (45-I) 16] agiria).
agiria).
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskri- 1545-IX-29an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- bauaren aurrean, Itziarko Bizente Sorazu eta Zestoabiaga eskribauaren aurrean Domingo Arronak ordaina- ko Martin Lizarrarats agertu ziren. Bizentek Martini
giria eman zion Maria Anton Indo alargunari. Egun Arroako lursail bat bere haritz eta zuhaitzekin saldu
hartara arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zion 66 dukatean.
zituzten. Lekuko Domingo Etxauzelin, Esteban Edarritzaga eta Joan Ondalde izan ziren.
Saldutako lursaila eta zuhaitzak Bizentek Arroako
Joan Zugastiri erosi zizkion 1540-I-16an, Joan MartiJarraian, Maria Anton Indok ordainagiria eman nez Lasturkoa eskribauaren aurrean, eta bi egun geroago
zion Joan Ondalderi, honek hari 5,5 dukateko zorra Joan Zugastik berak berretsi egin zuen salmenta hura.
ordaindu ziolako. Lekuko Domingo Etxauzelin, Esteban Edarritzaga eta Domingo Arrona izan ziren (ikus
Delako Arroako lursailak mugakide hauek zituen:
[XVI. m. (45-IX) 36] agiria).
behean Joan Errementariren gaztainadia eta zuhaiztia;
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47. irudia. Txiribogako
Kortazar.

Areitzaga aldera Arroakolako ubidea; goian Azkaetako hariztiak, eta Zugasti aldera erreka.

Martinek lursaila erosi zion Bizenteri, eta Bizentek
Joan Sorazu aitari zor zizkion 50 dukat haiek.

Saldutako lur eta zuhaitzak inolako kargu eta loturarik
gabe zeuden, eta behar izatekotan, Bizente Sorazu arduratuko zen ondasun haien saneamenduaz. Martin Lizarraratsek 66 dukat haien zati batekin Bizenteren zorrak
ordaindu zituen, eta gainerakoa Bizenteri eman zion.

- 1545-I-19an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Kortazar eta Martin Lizarrarats agertu ziren. Bizente Sorazuren izenean, Martin
Kortazarrek Martin Lizarrarats saldutako lursail eta
zuhaiztira sartu zuen. Martin Lizarraratsek zuhaitzen
adar batzuk aiztoaz moztu zituen, jabea zela adieraziz.

Martinek erositako lursaila 268 sagarrondoko azalerakoa zen. Bizente Sorazuk ahalordea eman zien
Zestoako Domingo Arronari eta Arroako Martin Kortazarri, haren izenean Martin Lizarrarats lursailera sar
zezaten eta jabetza bere gain har zezan. Arroako Joan
Zugasti ere hantxe zen besteekin batera.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Akoa eta
Martin Artazubiaga, eta Arroako Andres Errementari
eta Pedro Errementari (ikus [XVI. m. (45-I) 17] agiria).

1.21. Zarauzko Martin Elkano Domingo
Elkano eta lagunekin lursail bategatik
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Nikolas Mar- auzitan

tinez Egiakoa (Iraetako jauna) eta Joanes Ibañeta
apaiza, eta Arroako Fernando Zubeltzu eta Domingo 1.21.1. Auzirako arbitro epaileak izendatzeko
Arretxe-Etxenagusia.
agiria
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
bertan izanik, Martin Lizarraratsek obligazio-agiria
eman zion Itziarko Joan Sorazuri (Bizente Sorazuren
aitari). 50 dukat ordainduko zizkion bi epetan: maiatzaren lehen egunean 25 dukat, eta iraileko Andre
Mariaren egunean beste 25 dukat.

- 1545-II-18an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Elkanogoeneko Martin Elkano (Zarautzen bizi zena), eta, bestetik,
Joan Oliden eta Elkanobarreneko Domingo Elkano.
Azken biak Lertxundiazpiko Lorentza Aldaiaren?
(eta seme-alaben), Joan Lertxundiren, Joan Elkano-
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Jarraian, bi arbitro epaileek beren erabakia hartu
ren, Domingo Agoteren, Martin Agoteren, Domingo
Agote semearen, Elkanobitarteko Joan Elkanoren eta zuten. Bi aldeak onartu egin zituzten auzitara. Esteban Eztiola izendatu zuten bi aldeen lekukoei testiNikolas Urozperoetaren ordezkari ere baziren.
gantzak hartzeko eskribau. Sei eguneko epea zuten bi
Martin Elkanok, batetik, eta Joan Olidenek eta aldeek testigantzak hartu eta aurkezteko.
Domingo Elkanok, bestetik, desadostasunak zituzten
Anton Sorazabal, Domingo Lizasoeta eta GetariaElkanoko lursail bati buruz. Martinek zioenez, lursail
hura berea zen, baina Joan eta Domingok ziotenez El- ko Domingo Etxabe izan ziren lekuko (ikus [XVI. m.
(45-II) 18] agiria).
kanoko unibertsitatearen herri-lurra zen.
Auzia ebazteko alde bakoitzak arbitro epaile bat
izendatu zuen: Joan Olidenek eta Domingo Elkanok
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua, eta Martin Elkanok Saiazko alkatetzako
Joan Aranburu “Arteaga”. Hauek emandako epaia bi
aldeek bete egingo zuten. Bestela 20.000 maraiko isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuenak. Arbitroek
12 eguneko epea zuten beren erabakia emateko, baina
epea luzatu ahal izango zuten.
Konpromiso-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Potzueta apaiza, Grazian Arano, Martin
Indo eta Domingo Legarda.
- 1545-II-19an, Aiako Elkanoko San Pedro elizaren ondoan, Esteban Eztiolaren ondoan hauek bildu
ziren: alde batetik, Zarautzen bizi zen Martin Elkano, eta, bestetik, Domingo Elkano, Domingo Agote,
Martin Agote, Joan Lertxundi, Nikolas Urozperoeta,
Elkanobitarteko Joan Elkano gaztea eta Maria Akertza ama. Denak ziren Elkano unibertsitateko Kontzejukoak. Joan Lertxundi zinegotziak deituta bildu ziren, eta ontzat eman zuten denek Aizarnan bezperan
bi aldeek egindako konpromiso-agiria.

1.21.2. Lekukoen testigantzak
- 1545-II-19an, Aiako Elkanon, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Elkanoko Kontzejuko Joan Lertxundi zinegotziak bere lekukoak aurkeztu zituen, Martin
Elkanorekin eta honen amarekin lursail baten jabetzaz
zuten auzian arbitro epaileei aurkezteko testigantzak
eman zitzaten.
Hauek ziren lekukoak: Domingo Lizasoeta (Saiazko Maiagako maizterra), Getariako Domingo Etxabe,
Domingo Urozperoeta, Domikutza Agote (Elkanoko
San Pedro elizako serora), Martin Agote, Joan Elkano, Domingo Agote eta Domingo Elkano. Hauek denek (eta Joan Lertxundik) zin egin zuten egia aitortuko zutela.
- 1545-II-20an, Elkanon, Joan Lertxundi zinegotziak beste lekuko hauek aurkeztu zituen: Zarauzko
Grazia Lertxundi (Joan Perez Elkanokoaren emaztea),
Itziarko Maria Mokoroa (Elkanon bizi zena), Martin
Urozperoeta eta Zarauzko Domenja Aranburu (Santuru Zulaikaren emaztea). Hauek ere zin egin zuten.

Bestalde, Esteban Eztiolak zina hartu zien auzi
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Soraza- hartan Elkanoko Kontzejuaren aurka zebiltzan Maria
bal (San Joan Perez lizentziatuaren morroia), Zarauz- Joan Aranbururi (Joan Elkanoren emazte eta Martin
ko Joan Olaso, Getariako Domingo Etxabe eta Maia- Elkanoren amari) eta Martin Elkano semeari.
gako Domingo Lizasoeta maizterra.
Ondoren, Esteban Eztiola eskribaua lekukoei testiOndoren Esteban Eztiola eskribauak, izendaturiko gantzak hartzen hasi zen.
bi arbitro epaileei aurreko bi agiriek ziotena jakinarazi zien. Anton Sorazabal eta Domingo Lizasoeta izan
- Maria Joango Aranburu lekukoak zioenez, 60
ziren lekuko. Biek onartu zuten arbitro epaile izatea. urte zituen, eta Elkanogoena baserria seme Martin El- 82 -
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kanorena zen, Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren
- Urdanetako Maiagan maizter zegoen Dominaurrean egindako dohaintzaz. Martin Agote senide go Lizasoetak (Elkanoko Kontzejuak aurkezturiko
zuen hirugarren mailako odolkidetasunaz.
lekukoak) 50 urte inguru zituen. Domingo Elkanoren emaztea alaba zuen. Lauzpabost urte lehenago
Lursail eztabaidagarriaren jabea beti Elkanogoe- Elkanobitarteko Domingo Elkanok, hiltzear zegoena baserria izan zela zioen. Bertan haritzak landatu, la, Domingo semeari (hau da, Lizasoetaren suhiari)
ikatza egin eta egurra hartu omen zuten. Elkanobitar- agindua eman zion intxaurrondo batzuei buruz, San
tekoengandik eskuratu omen zuten lursaila, Joan El- Pedro elizarekin eta Elkanobarrenekoekin arazoa bikano aitaginarrebak zioenez. Joan Ibañez Amilibikoa dera zezan.
eskribauaren bidez egin omen zen salerosketa-agiria.
Auzitan zegoen lursaila, Astolakoa, KontzejuareMartin Esnal, Joan Sorola, Joan Mirubia eta Mar- na omen zen, eta han mugarririk ez omen zen inoiz
tin Izetak aurreko maiatzean ipinitako mugarriez eta egon. Martin Elkanok Gurutzea hartuta eta amak meGasteategiko herri-bideaz ere erantzunak eman zi- za-liburua hartuta lursailean ibili nahi bazuten, beren
tuen. Elkanoko biztanleek auzipean zegoen lursailean kontzientziaren ardurapean ibiltzen utzi eta jabegoa
erabilitako ganaduaz, ebakitako ote eta garoaz, atera- emango zioten. Martin Elkanok, ordea ez omen zuen
tako harriaz eta landatutako haritz eta zuhaitzez ere horrelakorik egin (ikus [XVI. m. (45-II) 20] agiria).
erantzuna eman zuen.
Zalantza zegoenean lursailaren jabetza berea
- Zarauzko Martin Elkanok (Elkanoko biztanleen zuela zioenak, Gurutzea hartu eta mugetan ibiltzea
aurkariak) 27 urte zituen, eta auziko lursailaren ja- ohikoa zen, nonbait, garai hartan. Bere kontzienbea bera omen zen (edo Elkanogoena etxea). Azken tziagatik Jainkoaren aurrean zin egitearen parekoa
20 urte haietan bere ganaduak larratu omen ziren lur- zela iruditzen zaigu. Antzeko gertaera dugu Aizarsail hartan. Elkanoko San Pedro elizatik Gasteategiko nazabalgo Mirubiko ondasunetan (ikus III ZESTOA
bideaz, mugarriez, hesiez, soroez eta sahats zaharrez XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko 1.5.2. ataerantzunak eman zituen. Domingo Elkano zenak era- lean 1525-XI-10ean Joan Olidenek egindako aitorpenean).
kutsitako mugarriak ere aipatu zituen.

48. irudia. Elkanoko
Seroretegi.
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- Ondoren Grazia Lertxundik (Zarauzko Joan Perez Txomin Elkano anaiak zioenez, Kontzejuaren lurretaElkanokoaren emazteak) eman zituen erantzunak. 43 tik atera zuen. Astigar txikiagoa ere eraman omen zuen.
urte zituen. Aurreko udan Elkanobitarten garia ebaki- Martin Urozperoetaren txanda izan zen ondoren.
tzen ibilia zen. Auzitan zegoen lursaila Kontzejuarena
izanik, Domingo Elkano zenak erosi nahi omen zuen. 26 urte zituen. Domingo Elkanori entzun omen zion
Kontzejuak auzitan zegoen lursaila salduko balu erosi
- Getariako Domingo Etxabek 48 urte zituen, eta egingo lukeela. Bertako herri-bidea 10 beso zabaleElkanobitartekoa zuen emaztea (Domingo Elkanoren koa omen zen. Hango mugarriez, hesiez, sahatsez eta
arreba). Joan Beltran Segurola eskribauaren aurrean abarrez zekiena aitortu zuen.
Martin Elkanoren lekuko gisa eman zituen erantzunak.
- Santuru Zulaikaren emazte Domenja Aranburuk
- Aiako Domingo Urozperoetak 23 edo 24 urte zi- erantzun zuen gero. Martin Agoteren emaztea ahiztuen, eta Martin Agoteren semea zen. Elkanoko Kon- pa zuen, eta 38 urte zituen. Zarauzko jaunarena zen
tzejukoek Martin Elkanori aurka egin omen zioten, Gasteategi etxean 13 urte zeramatzan. Kontzejukoek
delako lursailean soroa egiten hasi zenean. Orduan ustiatu zuten delako lursaila denboraldi hartan. Maroloa erein omen zuten Kontzejukoek. Hauek Martin tin Elkanok haritzak eta gaztainondoak aldatu omen
zituen lursail hartan.
Elkanori ahuntzak bahitu omen zizkioten.
- Domikutza Agote Elkanoko San Pedro elizako
serora zen. 46 urte zituen eta Martin Elkanoren ama
hirugarren mailako odolkidetasunaz senide zuen.
Martin Agote, Domingo Agote eta Domingo Elkanoren ama anai-arreba zituen.

- Martin Agotek hitz egin zuen ondoren. Lursaila
beti Elkanoko Kontzejuarena izan zela zioen. Martin Elkanok besteren lurretan aldatzen omen zituen
zuhaitzak. Arandia baino beherago bost gaztainondo
ere aldatu zituen. Mugarriez eta Elkanoko elizatik Urdanateko bideaz ere zehaztasunak eman zituen.

Lursail eztabaidagarria Elkanoko Kontzejuarena
- Domingo Agotek 65 urte zituen. Delako lursaila
zela zioen. Bertako biztanleek gorostia, otea eta su-egurra hartzen omen zituzten bertatik. Maria Joan Aranbu- Kontzejuarena izan omen zen, eta bertakoen ganaduak
ruri eta Martin Elkanori aurka egiten omen zieten Kon- larratu omen ziren han. Martin Esnalen haritzen ondoko mugarrien azpiko bideaz ere zekiena aitortu zuen.
tzejukoek, disimuluan gauzak hartzen zituztelako.
- Joan Lertxundi zinegotziak 40 urte zituen, eta au- Itziarren jaio eta Elkanoko Urozperoetan bizi zen
Maria Mokoroak zioenez, 24 urte zituen. Urtebete ze- rreko lekukoen antzera erantzun zuen.
raman Nikolas Urozperoetaren semearekin bizitzen.
- Elkanobarreneko Domingo Elkanok zioenez, 26
Elkanotik Indamendi aldera Martin Elkanok eta amak
urte zituen. Elkanobitarteko Domingo Elkanori enharria atera omen zuten hormaren bat eraikitzeko.
tzun zion lursaila Kontzejuarena zela. Martin Elkano
- Joan Elkanok (Domingo Elkanoren semeak) 16 ez omen zen Gurutzeaz lursailean ibili, lursaila berea
urte zituen. Aita zenak Martin Elkanori esan zionez, zuela adieraztearren. Iragandako San Blas egunean
Martinek auziko lursailaren mugarriak erakutsi behar Domingo Izetak lursailagatik emango zuena agindua
zituen, edo Gurutzea hartu eta lursailaren mugetan zuen Martin Elkanok ere, baina jabea zela frogatzen
ibili behar zuen, jabea zela zin moduan erakustearren. saiatuko zen lehenbizi.
- 1545-II-27an, Elkanon, Esteban Eztiola eskriJoan Elkanok ikusi omen zuen Martin Elkano idi
pareaz Eguberri bezperan astigar handia garraiatzen. bauaren eta bi arbitro epaileen aurrean, Joan Lertxun- 84 -
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49. irudia. Elkanoko
Agotetxiki.

di zinegotziak lekuko hauek aurkeztu zituen: Getaria- leek) beren epaia emateko epea beste 12 egunez luzako Iñigo Narbazta eta Grazia Urozperoeta. Biek zin tzea erabaki zuten. Lekuko Iñigo Narbazta eta Anton
egin zuten egia aitortuko zutela.
Sorazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (45-III) 9] agiria).
- Grazia Urozperoetak 58 urte zituen, eta Elkanobitarteko Domingo Elkanoren emaztearen senide zen, hirugarren mailan. 35 urte lehenago Domingo Gasteategik
delako lursailean otea moztu omen zuen Iñigo Urozperoetarekin (Pedro Narbaztaren semearekin) batera, Kontzejuari baimena eskatuta. Domingok karobian karea
egiteko idiekin narran garraiatu omen zuen otea.

1.21.3. Auzian arbitroek emandako epaia
- 1545-III-9an, Aiako Elkanon, Joan Aranburu eta San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua arbitroek beren informazioa jasota, eta Joan Ibañez Amilibikoa
eskribauak egindako salerosketa-agiria ikusita, epaia
eman zuten.

Joan Agotek esan zionez, Elkanobitartekoek soroa
Goian mugarriak zituen bideak herri-bide izaten
saldu zieten Elkanogoenakoei, haien seme bat frantse- jarraituko zuen, eta goian Joan Sorola eta Martin Essen gatibu zegoelako eta askatzeko dirua behar zutelako. nalen lurrak zeuden. Handik beherako lurra Elkanoko
Sahatsak noiz eta nola aldatu zituzten ere zehaztu zuen. Kontzejuko 8 auzotarrena zen, ipini zituzten bi mugarrietaraino. Beste hiru mugarriren barruan geratu
- Getariako Iñigo Narbaztak 53 urte zituen. Martin zena, Martin Elkanorena izango zen, eta ez auzotarreElkanoren eta Nikolas Urozperoetaren urruneko se- na. Auzian ordura arte egindako gastuak alde bakoinidea zen. Domingo Gasteategiren karobira otea ga- tzak bereak ordainduko zituen.
rraiatzen ibili zen 31 urte lehenago, eta lursaila Kontzejuarena zela zioen. Mugarriak ere aipatu zituen;
Lekuko hauek izan ziren: Zarauzko Joan Beltran
Argoaingo Martin Esnalenak ziren (eta lehenago So- Segurola eskribaua, eta Zestoako Grazian Arzallus eta
rolakoak izan ziren) lurren mugetakoak, hain zuzen.
Anton Sorazabal.
Egun eta leku berean, San Joan Perez Idiakaitz-LiEgun berean Esteban Eztiolak epaiaren berri eman
likoa lizentziatuak eta Joan Aranburuk (arbitro epai- zien bi aldekoei. Hauek ziren epaia entzundakoak: Ni- 85 -
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kolas Urozperoeta (Lertxundiko Lorentza Elduain ere
ordezkatuz), Martin Agote, Domingo Elkano, Joan
Lertxundi eta Urozperoetako Martin Agote. Martin
Elkano aurkariak ere entzun zuen epaia (ikus [XVI.
m. (45-III) 9] agiria).

senar-emazteek Azpeitiko Martin Saez Goiazkoari eta
oinordekoei Joan Zugastiren zorra ordaindu zietelako
(ikus [XVI. m. (45-IV) 12] agiria).

- 1545-IV-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Baltzola eta Zestoako
Jakobo Gesalaga gaztea agertu ziren. Lehenago, Kris1.22. Joan Baltzolaren obligazio-agiri,
tobal Artzubiaga eskribauaren bidez Zestoako Joan
ordainagiri eta ahalordeak
Ameznabar Arraiokoak eta seme Joan Arraiok 11,5
- 1545-I-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- dukateko zorra egin zioten Joan Baltzolari, Jakobo
ren aurrean Arroako Joan Baltzola (Baltzola etxearen Gesalaga gaztea fidatzaile izanik.
jabea) aurkeztu zen. Lehenago Zestoako ospitaleko
Zor hura Jakobok ordaindu zion Joan Baltzolari,
kudeatzaile izan zen Joan, eta 15 dukateko zorra utzi
zuen. Egun hartan, ordea, obligazio-agiria eman zion eta honek ordainagiria eta ahalordea eman zizkion,
ospitaleari, 15 dukatak hurrengo Eguberrietan ordain- zorra aita-semeei kobra ziezaien.
tzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Ga- Joan Beltran Iraeta eta Joanes Iribarrena (ikus [XVI.
rratza, Domingo Arrona eta Pedro Altzolarats (ikus m. (45-IV) 33] agiria).
[XVI. m. (45-I) 30] agiria).

1.23. Getariako Joan Asuren obligazio- 1545-IV-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- agiriak

bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Arroako
Larretxegoikoan bizi zen Joan Larretxe eta emazte
Madalena Baltzola, eta, bestetik, Joan Baltzola (Madalenaren anaia) (ikus [XVI. m. (45-IV) 11] agiria).
Lehenago Madalenak Baltzolan zuen seniparteaz bi
aldeek auzia izan zuten, eta 1540-IV-25ean arbitroek
epaia eman zuten, Joan Baltzola Madalenari 65 dukat
ordaintzera kondenatuz (ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-III) 13] agiria).

- 1545-IV-20an, Getariako errebalean, Joan Martinez Mantelolakoa eskribauaren aurrean hauek elkartu
ziren: batetik Getariako Joan Asu eta Migel Iturregi
fidatzailea, eta, bestetik, Mendaroko Joan Martinez
Mendarokoa. Mendaroarrak Joan Asuri 1.000 besoko
luzera osatzeraino ohol saldu zion, beso bakoitza 12
sosean. Getariarrak, berriz, prezio osoa (13 dukat eta
3 florin arruntekoa) hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion.

Joan Baltzolak senar-emazteei 65 dukatak ordaindu egin zizkien, eta hauek hari ordainagiria eman zioJoan Asuk bermeak eman zizkion mendaroarraten. Lekuko Joanes Garratza, Frantzisko Artiga eta ri zor hura ordaintzeko, eta konpromisoa hartu zuen
Fernando Zubeltzu izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IV) Migel Iturregi fidatzailea obligazio hartatik onik ate11] agiria).
ratzeko. Obligazio-agirian lekuko getariar hauek izan
ziren: Joan Martinez Mantelolakoa zaharra, Joan PeJarraian, lekuko berak aurrean izanik, Joan Larre- rez Leaburukoa eta Domingo Leaburu ikaslea (ikus
txek eta emazte Madalena Baltzolak ahalordea eman [XVI. m. (45-IV) 23] agiria).
zieten Domingo Baltzolari eta korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta bertako beste 7 prokuradoreri. Joan
- 1545-IV-23an, Zestoan, hilaren 20ko obligazioZugastiri arbitroek emandako epaiaren arabera 6 du- -agiriaren jarraipen gisa, Esteban Eztiola eskribauakat kobratuko zizkioten, eta beste 13 dukat ere bai, ren bidez Getariako Joan Asuk obligazio-agiria eman
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zion Mendaron bizi zen Joan Martinez Igartukoari.
Aipatutako oholengatik azken 7 dukatak ken erreala
falta zitzaion ordaintzea, eta kopuru hura 1546. urteko
San Joan egunean ordaindu zion.

mingo Arrona, eta, bestetik, Zestoako Martin Lizarrarats. Martinek beste hirurei ordainagiria eman zien,
haiek zor zizkioten kintal burdinak ordaindu egin zizkiotelako. Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Pedro Etxabe eta Migel Zubeltzu (ikus
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Artzu- [XVI. m. (45-III) 14] agiria).
riaga eta Grazian Arzallus, eta Arroako Joan Zugasti
(ikus [XVI. m. (45-IV) 30] agiria).
- 1545-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Idiakaizkoa (Martin
Lizarraratsen alarguna) eta seme Martin Lizarrarats
1.24. Martin Lizarraratsen ordainagiriak
aurkeztu ziren. Ahalordea eman zioten Sevillan bizi
eta ahalordea
zen Domingo Lizarrarats bankari zestoarrari. Asen- 1545-II-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren tzio Eizagirre merkatari azpeitiarrak emanda 169.862
aurrean Bizkaiko Portugaleteko Rodrigo Montano eta marai zeuzkan Sevillan Joan Martzanak, eta diru hura
Zestoako Martin Lizarrarats azaldu ziren. Zestoarrak kobratuko zuen Domingok Maria Perezen eta Martin
bizkaitarrari 26.400 marai ordaindu zizkion 1.024 semearen izenean.
kintal burdin meagatik (1 kintal burdin mea = 26 maLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzarai), eta honek hari ordainagiria eman zion. Gainera
lehendik Rodrigok zeukan Martinen 27.300 maraiko llus, Pedro Akoa eta Martin Esteban Makatzaga (ikus
[XVI. m. (45-V) 18] agiria).
zedula itzuliko zion, baliogabetuta geratu zelako.
Lekuko hauek izan ziren: Portugaleteko Martin de
la Torre, eta Zestoako Pedro Akoa eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (45-II) 15] agiria).
- 1545-III-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako
Martin Kortazar eta Joan Zugasti eta Zestoako Do-

1.25. Beduako Maria Perez Arronakoa
andrearen tratuak
- 1545-IV-21ean, Ibañarrietako bentan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean bertako nagusi eta Beduako andre
Maria Perez Arronakoa eta bentako maizter Gregorio
Elizalde eta emazte Maria Etorra agertu ziren. Bi al-

50. irudia. Bedua.
(Indalezio Oiangurenen
argazkia).
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deek elkarrekin izandako tratuen kontuak eta benta- 1.26. Arroako Joan Larretxe eta Joan
ren errentaren kontuak egin zituzten. 6 dukateko zorra Zugasti auzitan
agertu zitzaien maizterrei, eta Maria Perezek errenta
aldia amaitu eta ondasunak exekutatzea nahi zuen.
- 1545-IV-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Arroako
Hala ere, Gregoriok eta emazteak, zorra onartuz, Larretxegoiko Joan Larretxe eta emazte Madalena
jantzitako bi ohe, bentako soroetako laborea eta zaldi Baltzola, eta, bestetik, Joan Zugasti. Lehenago arbitro
gorria hipotekatzea proposatu zioten. Hamar edo ha- epaileek epaiak emanak zituzten, batetik Joan Larremabost egun barru ordainduko zizkioten 6 dukatak. txek eta emazteak, eta, bestetik Joan Baltzolak elkaMaria Perezek ontzat hartu zuen hipoteka. Lekuko rren aurka izandako auzian; baita Joan Baltzolaren eta
Arroako Joan Igartza eta Joan Zugasti izan ziren (ikus Joan Zugastiren arteko auzian ere. Joan Perez Idia[XVI. m. (45-IV) 25] agiria).
kaitz-Lilikoa eta Nikolas Martinez Egiakoa izan ziren
epai batean arbitro.
- 1545-IV-27an, Ibañarrietako bentan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Beduako Maria Perez Arronakoa
Beste epai batzuetan arbitro hauek izan ziren: Zesandrea agertu zen. Sei egun lehenago Gregorio Elizal- toako Antonio Lizarrarats bikarioa, Domingo Eztala
dek eta emazteak (6 dukateko zorragatik) hipotekaturi- apaiza eta Fernando Olazabal medikua. Haien epaieko bi oheak Joan Zugaztiren ardurapean gordailuan utzi tan alderdi ilunak zeuden, eta Joan Zugastik auzia
zituen. Hamar egun barru senar-emazteek zorra ordain- zuen Joan Larretxe eta Madalena emaztearekin. Joan
tzen ez bazuten, oheak Maria Perezentzat izango ziren. Zugastik zioenez, auzi haietan gastu handiak egin zituen senar-emazteen alde eskribautan, prokuradoreAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Barto- tan eta abokatutan, eta ez zizkioten ordaindu.
lome Etxabe eta Arroako Grazian Leizaola eta Joan
Zugasti (ikus [XVI. m. (45-IV) 34] agiria).
Senar-emazteek ziotenez, Joan Zugasti ondo ordainduta zeukaten. Gainera Joan Zugastik Domingo
- 1545-IV-27an, Ibañarrietako bentan, Esteban Eztiola Baltzola zauritu zuelako zirujautan 4 dukat gastatu
eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Bedua- zituzten, eta senar-emazteentzat ziren 7,5 dukat ere
ko Maria Perez Arronakoa alarguna (nagusia), eta, beste- kobratu zizkion Joan Baltzolari. Zaldi bati buruz ere
tik, Arroako Grazian Leizaola eta emazte Grazia Goiabi- eztabaida zuten.
de. Maria Perezek Zestoako parteko Ibañarrietako benta
bere lur eta ondasunekin 4 urterako errentan eman zien
Hura dena erabaki eta epaitzeko Joan Zugastik Zessenar-emazteei. Errenta aldia egun hartan hasi zen.
toako Migel Artazubiaga izendatu zuen arbitro, eta senar-emazteek Fernando Olazabal medikua. Haien epaia
Maizterrek urtero errenta gisa 6 dukat (urte amaie- bi aldeek beteko zuten. Madalena Baltzolak, gainera,
ran) eta anega erdia gari (abuztuan) ordainduko zioten zin egin zuen agiriak zioena eta epaia bete egingo zinagusiari; baita kapoi parea ere Eguberrietan. Maizte- tuela. Arbitroek 30 eguneko epean emango zuten epaia,
rrek beren bi txerri eta 12 ardi hazi ahal izango zituz- baina beste 10 egun ere har zitzaketen horretarako.
ten Beduako mendietan, eta handik etxerako su-egurra jaso ahal izango zuten. Ibai aldera, Beduako errota
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarraaldera zegoen soroa ere errentamenduan sartu zuten. rats bikarioa, Klemente Aisoro apaiza, Martin Arzallus
eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (45-IV) 26] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Bartolome Etxabe eta Arroako Joan Zugasti eta Domingo
- 1545-V-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriBerridi (ikus [XVI. m. (45-IV) 35] agiria).
bauaren bidez Migel Artazubiaga eta Joan Fernandez
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51. irudia. Arroako
Areitzaga Zelaia.

Olazabalgoa arbitroek epaia emateko 10 eguneko
epea luzatu egin zuten. Lekuko Sebastian Arbestain
eta Grazian Arzallus izan ziren.

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaraskoa, Domingo Urbieta apaiza eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (45-IV) 32] agiria).

- 1545-V-26an, Arroan, eskribau beraren aurrean
Joan Zugastik eta Joan Larretxek (hau Madalena Baltzola emaztearen ordezkari ere izanik) onartu egin
zuten arbitroek epaia emateko epea luzatzea. Lekuko Martin Azkaeta eta Julian Otalora izan ziren (ikus
[XVI. m. (45-V) 26] agiria).

- 1545-VI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroan bizi zen Aranetako Domingo
Areitzaga agertu zen. Anaia Joan Gebara zenari zegozkion ondasun, diru eta salgaiak harentzat eta amarentzat kobra zitzan ahalordea eman zion Errege-gorteko Francisco Sanchez aguazilari.

1.27. Domingo Areitzagak emandako
ahalordeak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre,
Domingo Urbieta apaiza eta Joan Perez Altzolaraskoa
(ikus [XVI. m. (45-VI) 34] agiria).

- 1545-IV-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroan bizi zen Aranetako Domingo
Areitzaga agertu zen. Bere anaia Joan Gebara zena
Valladolidko Andrea Velut jaunaren morroi izan zen,
eta haren oinordeko Maria Perez Aranetakoa eta Domingo bera ziren.

1.28. Domingo Garratza jostunaren
ordainagiriak, obligazio-agiriak, etab.

- 1545-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Garratza eta Sastarrainen
bizi zen Joan Olaberria elkartu ziren. Joanek DoOndorioz, Domingo Areitzagak ahalordea eman mingori ordura arte izandako tratuen zor guztiak
zion Azkoitiko Joan Irizarri (Errege-gorteko aguazi- ordaindu zizkion, eta Domingok ordainagiria eman
lari), harentzat eta amarentzat anaia Joan Gebara ze- zion. Lekukoetako bi Grazian Arzallus eta Esteban
nak utzitako ondasunak eskura zitzan eta zor ziotena Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45-V) 6]
kobra zezan.
agiria).
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- 1545-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Sastarrainen bizi zen Joan Olazabal
hargin-maisua eta Zestoako Domingo Garratza jostuna elkartu ziren. Joanek Domingori arropak erosi eta
21 erreal ordaindu gabe utzi zizkion. Zor hura hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zion.

Obligazio-agirian lekukoetako bi Joan Perez Altzolaraskoa eta Pedro Eskoriatza-Agirre zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VII) 25] agiria).

1.29. Martin Agoteren eta Joan Olasoren
arteko auzia

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako - 1545-VII-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriKlemente Baltzola, eta Zestoako Grazian Arzallus eta bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Saiazko
Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (45-V) 17] agiria). Martin Agote, eta, bestetik, Zarauzko Joan Olaso eta
emazte Maria Joan Balentzegi. Martin Agote seme
- 1545-V-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Domingo Agoteren eta errain Ana Balentzegi adingaaurrean Aizarnazabalgo Joan Aizarnazabal eta Zestoa- been ordezkari zen.
ko Domingo Garratza jostuna elkartu ziren. Domingok
Joanen arreba Domenja Aizarnazabalentzat 29,5 erreal
Bi aldeek desadostasunak eta auziak zituzten
balioko arropak egin zituen, eta anaia Joanek zor hura Zarauzko Balentzegi baserriari eta ondasunei buhurrengo uztaileko Santiago egunean ordainduko zion.
ruz. Martin Agotek zioenez, Ana Balentzegiren
aita Joan Balentzegik eduki zituen Balentzegiko
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: baserria eta ondasunak. 19 urte lehenago hil zen
Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Zubiaurre eta Do- Joan Balentzegi aita, eta harrezkero baserriko etemingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (45-V) 28] agiria).
kinak eta errentak (Ana errainari zegozkionak)
Joan Olasok eta Maria Joan emazteak bidegabeki
- 1545-VII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eraman zituzten.
bauaren aurrean Martin Ondalde gaztea eta Domingo
Garratza jostuna elkartu ziren. Dirutan eta arropatan Do19 edo 20 urte ziren Joan Olasok eta emazteak bamingok Martini 8 dukaten balioa eman zion, eta Marti- serria bereganatu zutela, eta hura guztia Martin Agonek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
teren aldeari itzuli behar zioten.

52. irudia. Arroako
Agotetxiki.
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Joan Olasok eta Maria Joan emazteak ziotenez, ondasun haiek ez ziren Anaren aita Joan Balentzegirenak
izan, Maria Joan Balentzegiren aitarenak baizik. Hain zuzen Maria Joan izendatu zuen aitak oinordeko unibertsal,
eta hari zegozkion ondasunak. Maria Joanen ama Maria
Joan Amilibia 8 bat urte lehenago hil zen, eta harrezkero
ondasun haiek Joan Olasoren eta emaztearen esku egon
ziren. Gainera Ana Balentzegi 10 urtez elikatu zuten Joan
Olasok eta emazteak; baita Anaren ahizpa bat ere.

Olasoren aldeari. Maria Joan Balentzegik emandako
400 florin arrunteko dotea, ken 10 kintal burdina (1
kintal = 1 dukat) ordainduko zion Anak.

Dena den, beren arteko auzia ebazteko bi aldeek
arbitro epailetzat Zestoako eta Zarauzko erroldetako
Domingo Amilibia eskribaua aukeratu zuten. Hark 3
eguneko epean bere epaia emango zuen, eta bi aldeek
konpromisoa hartu zuten epaia betetzeko. Bestela 500
dukateko isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuenak:
erdia errege-altxortegiarentzat eta beste erdia obeditzen zuen aldearentzat.

Horrez gain Maria Joan Balentzegiren Katalina Balentzegi ahizpari seniparteagatik emandako 20 dukat
ordainduko zizkion Anaren aldeak Joan Olasorenari,
eta beste 12 dukat ere bai Grazia Balentzegi ahizpari
arrazoi beragatik emandakoagatik. Joan Olaso arduratuko zen seniparte haien saneamenduaz.

Beste 30 dukat ordainduko zizkien Anak Joan Olasori eta Maria Joan izebari, hauek Maria Joan Amilibiaren (Maria Joan Balentzegiren amaren) eta Anaren
aita Joan Balentzegiren hiletetan eta elizkizunetan
gastatu zituztelako.

Anaren aita Joan Balentzegik 14,5 dukateko zorra
egin zien bere fidatzaile Joan Zelaiarani eta Martin
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Martin Errezustari. Zor hura Joan Olasok ordaindu zuelako,
Ondalde eta Agustin Ernataritz, eta Aizarnazabalgo Mar- Ana Balentzegik emango zizkion dukat haiek Joan
tin Ibañez Amilibikoa (ikus [XVI. m. (45-VII) 20] agiria). Olasori.
Maria Joan Balentzegiren ama Maria Joan Amilibiak Joan Balentzegi zaharrarekin ezkondu zenean
eramandako dotea eta beste zenbait alderdi kontuan
hartuta, Ana Balentzegik Joan Olasori guztira 130 dukat inguru ordaindu beharko zizkion epeka: 50 dukat
4 hilabete barru, beste 50 dukat handik 6 hilabetera,
Bere epaian Domingo Amilibiak Zarauzko Balen- eta azken zatia beste urtebetera. Lehen epea kobratutzegi baserria bere ondasun guztiekin Ana Balentzegiri takoan, Joan Olasok eta emazteak etxea eta ondasueman zion; baita Joan Olasok eta Maria Joan emazteak nak Martin Agoteri eta Anari emango zizkioten.
Zarauzko Kontzejuari trukean hartutako beste lur baEpaia ematean lekuko zestoar hauek izan ziren:
tzuk ere. 20 eguneko epean emango zizkioten Martin
Agoteren aldeari (Anari) etxea eta ondasunak. Horrez Pedro Altzolarats, Martin Lizarrarats eta Migel Artagain, beste 20 dukat ere emango zizkioten Ana Balen- zubiaga.
tzegiri etxeak izandako errenta eta etekinengatik.
- 1545-VIII-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga esJoan Olasok eta emazteak Anari beste 20 dukat kribauak Joan Olasori eta Martin Agoteri arbitroaren
emango zizkioten ikatzetarako eta zurgintzarako sal- epaiaren berri eman zien, lekuko hauek izanik: Pedro
Altzolarats, Domingo Garratza eta Pedro Baltzola.
du zituzten haritz eta gaztainondoengatik.
- 1545-VIII-19an, Zestoako errebalean, Domingo
Amilibia arbitroak bere epaia eman zuen, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Kontuan hartu zuen
Maria Joan Balentzegi Ana Balentzegiren izeba zela
eta biak zirela etxe hartako legezko alabak.

- 1545-VIII-26an, asteazkenez, Zestoako errebaBestalde, Ana Balentzegi edo Martin Agoteren
aldeak ordainketa batzuk egin beharko zizkion Joan lean Joan Olasok Blas Artazubiaga eskribauari Do- 91 -
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mingo Amilibia arbitroak emandako epaiaren aurka 1.30.2. Arbitroen epaia eta ordainketak
gora jotzeko asmoa zuela jakinarazi zion. Joan Bengoetxea alkatea, Joan Otaegi eta Martin Artazubiaga - 1545-IX-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriizan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (45-VIII) 20] agiria). bauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitroak agertu ziren.
Aizarnazabalgo Amilibia etxean Katalina Amilibiak
1.30. Domingo Amilibiaren eta San Joan
zuen seniparteaz beren epaia eman zuten.
Etxegarairen arteko auzia
1.30.1. Arbitro epaileak aukeratuz egindako agiria

Horretarako kontuan hartu zuten Joan Martinez
Amilibikoa aita zenak egindako testamentua eta Ami- 1545-VIII-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- libiko Maria Joango Baltzola ama bizi zela. Testamenbauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aizarna- tuan aitak zioenez, Domingo Amilibia semeak Katalizabalgo Domingo Amilibia, eta, bestetik, Aizarnako na alabari (Domingoren arrebari) eta honen senar San
San Joan Etxegarai eta emazte Katalina Amilibia (Do- Joan Etxegarairi hauek eman behar zizkien: 80 dukat,
behia txahalarekin, 3 ohe oso, kutxa bat eta arropak.
mingoren arreba).
San Joan Etxegaraik eta Katalinak ziotenez, Aizarnazabalgo Amilibia etxean aita zenaren eta bizi zen
Maria Joango Baltzolaren (Amilibikoaren) herentzian
bere zatia edo senipartea zegokion Katalinari, eta gai
horren inguruan desadostasunak zituzten.
Auzia ebazteko bi arbitro epaile izendatu zituzten:
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa anaia lizentziatua. 30 eguneko
epean beren epaia eman eta bi aldeek zin egin zuten
arbitroen epaia bete egingo zutela. Bestela 50.000 maraiko isuna ordainduko zuen betetzen ez zuen aldeak.

Katalinak ordurako jasota zeuzkan ohe bat, arropak
eta zorongak, eta oihal zein lihozko gauzak. Gainera
San Joan Etxegarairi Domingok 23 dukat eman zizkion. Haietako 10 dukat San Joanen izenean Grazia
Etxezarretari eta senarrari eman zizkien, eta 13 dukat
(ken dukat bat) gauzak emanda.
Egoera hura kontuan hartuta, arbitroek epaia eman
zuten. Domingo kondenatu egin zuten 6 egun barru Katalinari eta San Joan Etxegarairi kutxa bat ematera, eta 4
hilabeteko epean 4 ohe oso, arreoa eta arropak ematera.
4 ohe haietako bat emana zeukan Domingok. Arropengatik 2 dukat hilabeteko epean ordaindu beharko zien.

Konpromiso-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona, Bartolome Txiriboga eta Joan Bengoetxea (ikus [XVI. m. (45-VIII) 13] agiria).

San Joan Etxegarai libre geratuko zen Grazia Etxezarretari emandako obligaziotik eta Domingok ordaindutako 23 dukatetatik. Domingo Amilibiak Ma- 1545-VIII-23an?, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- riatxo Etxegarai zenari (Katalina eta San Joanen alakribauaren aurrean Katalina Amilibia azaldu zen. Hil bari) bataioan agindutako zilarrezko katilua ez zuen
beraren 16an Katalinaren senar San Joan Etxegaraik eman beharko.
konpromiso-agiria sinatu zuen anaia Domingo AmiliDomingok Katalinari eta San Joani 103 dukat orbiarekin, Katalinari zegokion seniparteaz. Katalinak
onartu egin zuen agiri hura osorik, eta zin egin zuen dainduko zizkien epeka. Lehenbizi 2 dukat gehi 7 dukat gehi 3 ohe eta kutxa. Gainerako 94 dukatak epe
bertan zehaztutako guztia beteko zuela.
hauetan ordainduko zituen: 10 dukat hurrengo iraileLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Migel ko San Migel egunean, 28 dukat hurrengo uztaileko
Artazubiaga, Tomas Olaberria eta Joan Arbestain Santiago egunean, 28 dukat 1547ko Santiago egunean
eta 28 dukat 1548ko Santiago egunean.
(ikus [XVI. m. (45-VIII) 22] agiria).
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53. irudia. Aizarnako
Etxegarai.

Maria Joango Baltzola amak bere borondatez Kata- egindako ezkontzara, eta San Joanek dohaintzan Ailinari eta San Joani ematen ziena jaso ahal izango zuten. zarnako Etxegarai bere ondasun guztiekin eman zuen.
Arbitroek epaia eman zutenean lekuko hauek izan
Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe hausten
ziren: Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa, Domin- bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hilgo Garratza eta Grazian Etorraetxea.
tzen baziren, eramandako ondasun bakoitza ekarpena egindako bakoitzak agindutakoari emango zioten.
- 1545-IX-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- Agindurik ez bazegoen, senide hurbilenari emango
kribauak epaiaren berri Domingo Amilibiari eta San zioten.
Joan Etxegarairi eman zien. Lekuko Martin Indo,
Miguel Artazubiaga eta Martin Lizarrarats izan ziren
Agirian lekuko Pedro Ausoroetxea, Martin Enbil
(ikus [XVI. m. (45-IX) 5] agiria).
eta Domingo Zuube izan ziren.
- 1545-IX-27an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia, eta, bestetik, Katalina Amilibia arreba bere senar San Joan Etxegarairekin. Katalinaren seniparteaz arbitroek epaia emana zuten. Domingok
epeka 103 dukat, 4 ohe oso, arropak, kaxa, behia bere
txahalarekin, kutxa eta beste 13 dukat eman behar zizkion Katalinari. 13 dukat kobratuta zeuzkan Katalinak,
eta beste zenbait gauza ere bai. Haien ordainagiria eman
zioten Domingori Katalinak eta San Joanek.
Katalinak kobratu gabe hauek zeuzkan: 99 dukat
eta 3 ohe oso (bakoitza 10 dukatekoa). Katalinak
seniparte osoa dote gisa eraman zuen San Joanekin

Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Katalinak ordainagiria eman zion Domingo anaiari,
arbitroen epaiaren arabera San Migel egunerako 10
dukat ordaindu egin zizkiolako (ikus [XVI. m. (45IX) 30] agiria).

1.31. Domingo Arangurenek anaiarekin
zuen auzia eta agiriak
- 1545-IX-15ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Aranguren eta emazte Maria Aranguren aurkeztu ziren. Mariak ahalordea
eman zion senarrari, eta senar-emazteek Domingo Arronari, Gregorio Elizalderi eta Gipuzkoako korrejimen-
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duko Jeronimo Atxaga, Fernando Perez Zabalegikoa,
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre, Martin AzBeltran Arizmendi eta beste bi prokuradoreri; baita Va- kue eta Martin Arano (ikus [XVI. m. (45-X) 11] agiria).
lladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan
Antezana, Joan Angulo eta beste bi prokuradoreri ere.
- 1545-X-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa
Senar-emazteek auzia zuten Martin Egañarekin eskribaua, Zestoako Fernando Olazabal medikua eta
(Egañako Maria Arangurenen anaiarekin), eta ahalor- Aizarnako Domingo Aranguren elkartu ziren. Lehedea zutenek ordezkatuko zituzten. Lekuko Klemen- nago Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo
te Aisoro, Esteban Edarritzaga eta Bizente Ezenarro beste biei epeka zorra ordaintzera behartu zen. Egun
izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IX) 13] agiria).
hartan Domingok Joan Martinezi 5,5 dukat eman zizkion, eta Fernando Olazabali 4,5 dukat. Hartzaile ba- 1545-X-11n, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- koitzak bere ordainagiria eman zion aizarnarrari.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Domingo Aranguren eta Maria Aranguren emaztea, eta, besLekuko Martin Azkue, Joan Azkue eta Joango Gotetik, Mariaren anaia Martin Aranguren. Martin Egaña rosarri izan ziren (ikus [XVI. m. (45-X) 11] agiria).
eta Maria Nikolas Aranguren guraso zenen herentzian
eta etxean Martinek zuen parteaz desadostasunak zi- 1545-X-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrituzten, eta auzia ebazteko alde bakoitzak bere arbitro bauaren aurrean Domingo Aranguren eta Maria Aranepailea izendatu zuen: senar-emazteek Zestoako Joan guren emaztea agertu ziren. Martin Aranguren (edo
Fernandez Olazabalgoa zirujaua, eta Martin Arangu- Martin Egaña) anaiarekin zuten auzian arbitro Joan
renek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua.
Fernandez Olazabalgoa zirujaua izendatu zuten, baina
honek ez zuen eginkizun hura onartu, eta haren ordez
Bi aldeek zin egin zuten agiriak zioena eta arbi- senar-emazteek Joanes Ibañeta apaiza izendatu zuten.
troen epaia bete egingo zituztela. Bestela 50.000
maraiko isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuen
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxaualdeak: erdia errege-ganberarentzat eta beste erdia zelin, Pedro Akoa eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI.
obeditzen zuen aldearentzat.
m. (45-X) 35] agiria).

54. irudia. Aizarnako
Sorazabal.
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- 1545-XI-8an, Zestoako Enekosauztegin, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Aranguren
etxeaz zegoen auzian bi arbitroek bere epaia eman zuten. Horretarako Martin Egaña aita zenak eta Maria Nikolas Aranguren ama zenak Maria Aranguren alabari
egindako ezkontza-kontratua kontuan hartu zuten.
Kondenatu egin zituzten Domingo Aranguren eta
Maria Aranguren emaztea honen anaia Martin Arangureni (edo Martin Egañari) 33 dukat epeka ordaintzera. Hurrengo San Migel egunean 6 dukat emango
zizkioten, eta handik aurrera urtero beste 6na dukat,
eta azken urtean 3 dukat.

rediari eta beste bi prokuradoreri, auzian ordezka zezaten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubiaga alkatea, Grazian Arzallus eta Grazian Ezenarro
(ikus [XVI. m. (45-X) 16] agiria).
- 1545-X-19an, Zestoan, Joan Arretxeren emazte
Marina Artiga agertu zen, senarraren ahalordeaz, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Ahalordea eman
zien Gipuzkoako korrejimenduko honako hauei: Andres Martinez Aroztegikoa, Joan Heredia, Pedro Zabala, Jeronimo Atxaga, Hernan Perez eta Domingo
Aburrutza prokuradoreei.

Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribau zeAranguren etxea eta ondasunak saltzea erabakitzen naren emazte eta semeari egindako ondasun-exekubazuten, Martinek aukera izango zuen salmentaren zioen aurka agertuko ziren, eta auzietan Marina eta
preziotik laurdena jasotzeko ala (nahiago bazuen) 66 senarra ordezkatuko zituzten.
dukat lehen aipaturiko epeetan kobratzeko (San Migel
egunean 12 dukat urtero, eta azken urtean 6 dukat).
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
Eskoriatza-Agirre, Grazian Arzallus eta Esteban EzJoan Ibañeta eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa tiola semea (ikus [XVI. m. (45-X) 20] agiria).
arbitroek emandako epaian lekuko hauek izan ziren:
Esteban Eztiola eta Domingo Amilibia eskribauak,
- 1545-XII-11n, Zestoan, Katalina Akertzak (Peeta Anton Sorazabal.
dro Akoaren emazteak) ordainagiria eman zion Marina Artigari Esteban Eztiola eskribauaren bidez. San
Blas Artazubiagak hiru egun geroago jakinarazi zien Joan Arretxe zenak dukat bateko zorra egin zion Kabi aldeei epaiak zioena. San Joan Egaña eta Joanes Po- talinari, eta zor hura Marina Artigak (Joan Arretxeren
tzueta izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (45-XI) 6] agiria). emazteak) ordaindu zion.

1.32. Marina Artigaren ordainagiri eta
ahalordeak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Arreitzakoa, Martin Otxoa Ermukoa eta Esteban Eztiola semea.

- 1545-X-17an, Zestoako udaletxean, Esteban Eztiola eskribauarengana Marina Artiga (Joan Arretxe
senarraren ahalordeaz) azaldu zen. Auzia zuten Joan
Martinez Amilibikoa eskribau zenaren Maria Arbestain alargunak eta honen Domingo Amilibia eta Joan
Ibañez Amilibikoa semeek. Batetik 12 dukat zor zituzten, eta bestetik 102 dukat. Haiengatik ondasunak
exekutatu egin zizkieten, eta prokuradoreek aurka
egingo zioten exekuzioari.
Marinak ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari, Joan He-

San Joan Arretxe zenak Martin Otxoa Ermukoari
ere dukat bateko zorra egin zion, eta zor hura ere Marina Artigak ordaindu zuen. Ondorioz, Martin Otxoak
ordainagiria eman zion Marinari (ikus [XVI. m. (45XII) 9] agiria).

1.33. Esteban Eztiolak Joan Zabala zurginmaisuarekin egindako kontratua
- 1545-VII-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Errezilgo Joan Zabala zurgin-
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55. irudia. Errezilgo
elizaren horma.

-maisua eta Zestoako Esteban Eztiola eskribaua
elkartu ziren. Joan Zabalak Estebani honen etxeari
itsatsita etxe zatia eraikiko zion, hain zuzen Estebanek labea zeukan aldera, hiribilduko harresiaren
gaineraino. Estebanen etxe berriaren teilaturainoko
altuera izango zuen eraikin berriak, hau da, bigarren
oinaren teilaturainokoa.

dukat ordainduko zizkion Estebanek: egun hartan
23 erreal eta gainerako etxe zatia eraiki ahala. Joan
Zabalak bere lanak kontratuan adierazita bezala
egiten ez bazituen, Estebanek lan haiek beste bati
eginarazi ahal izango zizkion, baina Joan Zabalak
ordainduko zituen.

Kontratu-agirian lekuko Joan Martinez Lilikoa,
Bigarren oinean frontala ipiniko zuen errezildarrak, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Grazian Arzallus
eta denean aizkoraz landutako zur ona, pipiak jo gabea zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VII) 14]
eta usteldu gabea erabiliko zuen. Zur hauek ipiniko zi- agiria).
tuen bere lanean: 11na beso luzeko 2 frontal; 4na beso
luzeko 3 zutabe; 7na beso luzeko 2 zutabe; oinaren sa- 1545-XI-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaian 10 gapirio oso (edo bestela 20 gapirio erdi fron- bauaren aurrean Errezilgo Joan Zabala zurgin-maitaletik frontalera); beste 10 gapirio oso (6na besokoak, sua eta Zestoako Esteban Eztiola eskribaua agertu
goiko frontaleraino); 14na besoko 10 gapirio oso (bes- ziren. Joanek Estebani Zestoako hiribilduaren harretela 7na besoko 20 gapirio); 6na beso luzeko 14 pieza; sian, lehengo bere etxearen ondoan, etxea eraiki zion.
4na beso luzeko 24 zutabe; 250 lata-ohol; etab.
Behar zen zura ere Joanek prestatu zuen, eta guztira
24 langile erabili zituen, jornal bakoitza 8 txanpoZur hura guztia Joan Zabalak hartuko zuen Zestoa- nekoa izanik. Obligazio-agiritik kanpo ere ordaindu
ko Kontzejuaren baimendutako basoetatik, eta erre- behar izan zituen Joanek jornalak.
zildarrak haiek landuta eraikiko zuen etxe zatia. Esteban Eztiolaren kontura izango zen zur haien garraioa
Dena den, Estebanek 11 dukat eman zizkion Joani,
eta iltzeak hornitzea.
eta errezildarrak ordainagiria eman zion, lekuko zestoar hauek izanik: Fernando Olazabal medikua, Pedro
Joan Zabalak lan guztiak hurrengo Domu San- Eskoriatza-Agirre eta Martin Otxoa Artazubiagakoa
tu egunerako amaituta edukiko zituen. Guztira 11 (ikus [XVI. m. (45-XI) 7] agiria).
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1.34. Martin Ibañez Amilibikoaren
senipartea

Lekuko Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua, Zestoako Joanes Garratza apaiza eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45-XI) 10] agiria).

- 1545-XI-11n, Azpeitian, bertako Martin Perez Izagirrekoa eskribauaren aurrean, Zumaiako Martin Ibañez
Amilibikoa agertu zen. Martin Ibañez, hain zuzen,
Maria Arbestainen eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribau zenaren semea zen.

- 1545-XI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Martin Ibañez Amilibikoa
eta honen anaia Zestoako Domingo Amilibia eskribauak agiria egin zuten Esteban Eztiolaren bidez. Seniparteari Domingoren alde uko eginez ordura arteko
Joan Martinez urtebete inguru lehenago hil zen tes- izkribuak baliogabetu egin zituzten (ikus [XVI. m.
tamentua egin gabe, eta seme-alaba hauek utzi zituen: (45-XI) 11] agiria).
Martin Ibañez bera, Joan Ibañez Amilibikoa, Domingo Amilibia, Fernando Amilibia, Bartolome Amilibia, 1.35. Domenja Amilibiaren kontratua
Ana Amilibia, Grazia Amilibia, Marina Amilibia eta
Maria Amilibia.
- 1545-X-28an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
Geroztik Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren Iraetako burdinolako Iñigo Goiatz olagizona, eta, besaurrean egindako agiriaren bidez, seme-alaba bakoi- tetik, Zestoako Domenja Amilibia (Joan Amilibia hartzari 100 dukat agindu zizkioten seniparte gisa. Mar- gin-maisuaren alarguna). Domenjak Iñigori 200 karga
tin Ibañez Amilibikoak bere 100 dukatei eta eskubi- ikatz egiteko basoa saldu zion, karga 4 txanponean (1
deei uko egin zien Domingo Amilibia anaiaren alde. txanpon = 30 marai).
Ahalordea eman zion dukatak kobratzeko.
Iñigok urtebeteko epea zuen basoan ikatza egin eta
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joanes Garra- burdinolara eramateko. Egun hartan Iñigo Goiatzek 7
tza apaiza, Azpeitiko Joan Oiartzabal eta Migel La- dukat aurreratu zizkion Domenjari, eta honek Debako
rrea (Joan Eizagirre eskribauaren morroia).
Kristobal Artzubiaga suhia aurkeztu zuen fidatzaile
gisa, basoen saneamendurako.
- 1545-XI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Amilibia eskribauak
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Ferbaliogabetu eta errefusatu egin zuen anaia Martin nando Zubeltzu, Martin Legarda eta Esteban Eztiola
Ibañez Amilibikoak seniparteko 100 dukatak eta es- semea, eta Zarauzko Frantzisko Urain. Jarraian, Dokubideak emanez 1541-XI-11n Azpeitian egindako menjak konpromisoa hartu zuen suhia tratu hartatik
agiria.
onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (45-X) 36] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Garratza
apaiza, Esteban Eztiola gaztea eta Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua (ikus [XVI. m. (45-XI) 8] agiria).

- 1545-X-28an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arangurengo Martin Egaña
eta Domenja Amilibia alarguna elkartu ziren. Martin,
hain zuzen, Graziana Arano emazte zenarekin izandako seme Joaniko Egañaren administratzailea zen.

- 1545-XI-9an, Zestoan, Eteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Martin Ibañez Amilibikoa eta
honen anaia Zestoako Domingo Amilibia eskribaua
Domenjaren senar Joan Amilibia hargin-maisu zeelkartu ziren. Martin Ibañezek Domingori obligazio- nak zorra utzi zien Graziana Aranori eta Maria Ortiz
-agiria eman zion, 18 dukat urtebeteko epean ordain- Iraetakoari. Grazianari egindako 7 dukateko zorra ortzeko konpromisoa hartuz.
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letzat Martin Legarda izendatu zuen. Jarraian fidatzailea onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen.
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Frantzisko
Urain, Fernando Zubeltzu, Esteban Eztiola, semea,
eta Iñigo Goiatz (ikus [XVI. m. (45-X) 37] agiria).

1.36. Pedro Erkisketa Maria Enbilekin eta
senideekin auzitan
- 1545-XI-9an, Zestoan, Arroako Pedro Erkizketak
ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko
Andres Martinez Aroztegikoa, Joan Heredia, Beltran
Arizmendi, Pedro Zabala eta Jeronimo Atxaga prokuradoreei. Pedrok auzi kriminala zuen Arroako Maria
Enbilekin eta honen seme Domingo Errementarirekin. Maria Enbilek parte hartuta, Domingok zauria
egin zion besoan Pedrori, eta hau ahalordea zutenek
ordezkatuko zuten auzian.
Esteban Eztiola eskribauak idatzitako agirian lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua eta Joan Artzanegi, eta Zestoako Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (45-XI) 9] agiria).

eman zion San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari. Pedrok auzi kriminala ipini zien, batetik Maria
Enbili eta Domingo Errementari semeari, eta bestetik,
Joan Errementari senarrari, besoan zauria egin ziotelako. Senarra preso zeukan korrejidoreak, eta abokatu-lanak San Joan Perez ari zen Pedrorentzat egiten.
Beraz, honek 4 dukat ordainduko zizkion lizentziatuari hurrengo Pazko garizumakoan, eta lizentziatuak
korrejidoreak epaia eman arte lagunduko zion.
Lekukoetako bi Pedro Iribarrena eta Joan Fernandez Olazabalgoa izan ziren (ikus [XVI. m. (45-XII)
2] agiria).
- 1545-XII-7an, Aizarnan, Arroako Martin Kortazar eta Pedro Erkisketa agertu ziren Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean. Pedrok salatu egin zuen Maria
Enbilen senar Joan Errementari ere auzi kriminalean,
baina Joanek semeak Pedrori egindako zauriagatik
eta sendatze-gastuengatik 18 dukat agindu zizkion
Martin Kortazarren bidez.

Lehenbizi 6 dukat ordainduko zizkion Eguberrietan, beste 6 dukat hurrengo zaldun-inaute egunean, eta
- 1545-XII-6an, Aizarnan, Arroako Pedro Erkiske- beste 6 dukat hurrengo Pazko garizumakoan. Lekuko
tak Esteban Eztiola eskribauaren bidez obligazio-agiria aizarnar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa

56. irudia. Arroako
Erkisketabekoa.
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(Aizarnako erretorea), Martin Ezenarro, Martin Zuu- ria eman zien Pedro Eskoriatza-Agirre harakinari eta
be, Martin Arano eta Anton Sorazabal.
Grazian Etorraetxeari; izan ere, 7 dukat ken 2 errealeko zorra ordaindu egin baitzioten. Ordainagirian leOndoren, Pedro Erkisketak konpromisoa hartu kukoak Martin Lizarrarats, Joan Ibañez Zubiaurrekoa
zuen Joan Errementari korrejidorearen aurrean zeu- eta Joan Bengoetxea alkatea izan ziren.
katen auzi kriminaletik kanpo uzteko, baina Maria
Enbil emaztearen eta seme Domingo Errementariren
Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean,
aurkako auziak aurrera jarraitu zuen (ikus [XVI. m. Domingo Arronak ordainagiria eman zion Pedro Es(45-XII) 5] agiria).
koriatza-Agirreri, elkarren arteko tratuen kontuak
egin zituztelako. Lekuko Grazian Arzallus, Martin
Arbe? eta Grazian Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m.
1.37. Joan Ulibarriren obligazio-agiria eta
(45-II) 24] agiria).
ahalordea
- 1545-XI-15ean, Zestoan, Etorrako maizter Joan
Ameznabar Esteban Eztiola eskribauarengana hurbildu zen. Obligazio-agiria eman zion Erriberriko
(Iruñeko elizbarrutiko) San Antonioko Joan Ulibarri
apaizari, 2,5 dukat hurrengo San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Zor hura berez Joan Ameznabar aitak egina zen
San Antonioren limosna jaso zuelako, baina izen-deitura bereko semeak zorra bere gain hartu zuen.

- 1545-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta
Grazian Etorraetxea elkartu ziren. Pedrok Graziani
hurrengo zaldun-inaute egunera arte, bere harategiko larruak salduko zizkion prezio hauetan: Gaztelako
ahari-larrua, 30 maraian: bertako ahari-larrua, erreal
erdian; ahuntz-larrua, errealean: eta aker-larrua bi
errealean.

Grazianek 12 dukat aurreratu zizkion Pedrori, eta
honek 12 dukaten larruak zerbitzatu ahala, beste 12
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Arti- dukat aurreratuko zizkion, eta horrela zaldun-inaute
ga, Martin Zubiaurre, Joan Zubiaurre eta Esteban Ez- egunera arte.
tiola semea (ikus [XVI. m. (45-XI) 16] agiria).
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Sebas- 1545-XI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tian Arbestain, Migel Artazubiaga, Esteban Eztiola sebauaren aurrean Aiarako Elespeldiko Kontzejukide mea eta Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (45-V) 5] agiria).
zen Joan Ulibarri (Nafarroako Erriberako San Anto- 1545-VIII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrinio elizako apaiza) aurkeztu zen. Zestoako Frantzisko
Artigari ahalordea eman zion, Joan Uribarriri eginda- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, bere fidatzaile Pedro Zubiauko zorrak kobra zitzan.
rrerekin, eta, bestetik, Ana Lasao alarguna. Pedro haLekuko Zestoako Joan Gorriaran, Martin Ezenarro rakinak 14 erreal zor zizkion Anari, baina horiez gain
eta Pedro Eskoriatza-Agirre harakina izan ziren (ikus beste 7 dukat ordaintzeko obligazio-agiria eman zion.
[XVI. m. (45-XI) 17] agiria).
Pedrok Anari 14 dukatean 2 behi eta bi zezenko
1.38. Pedro Eskoriatza-Agirre harakinaren txiki erosi zizkion, eta 7 dukat zorretan utzi zituen.
Zorra hurrengo urteko Pazko garizumakoan ordainagiriak
duko zion. Ana Lasaok onartu egin zuen bi zezenko
- 1545-II-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- txikiak bere Zabaleta baserrian Pazko garizumakoa
ren aurrean Blas Artazubiaga eskribauak ordainagi- arte edukitzea.
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57. irudia. Arroako
Etxeberri.

Pedro harakinak konpromisoa hartu zuen Pedro
Zubiaurre obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Grazian
Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
(45-VIII) 31] agiria).

Egun hartan, ordea, 12 dukatak eta auzi-gastuen
7 erreal eta gainerako auzi-gastuak ordaindu egin
zizkioten, eta Maria Otxoak ordainagiria eman zien.
Lekuko Fernando Zubeltzu eta Grazian Arzallus izan
ziren (ikus [XVI. m. (45-III) 23] agiria).

- 1545-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre
harakina eta Arroako Etxeberriko Migel Zulaika elkartu ziren. Migelek Pedrori maileguz 5 dukat eman
zizkion, eta honek hari zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion.

- 1545-V-20an, Zestoako Gallarin, Agirre etxearen ondoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
hauek elkartu ziren: batetik Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna, eta, bestetik, Maria Otxoa Akertzakoa
(Frantzisko Olazabalen emaztea). Maria Nikolasek
Maria Otxoari obligazio-agiria eman zion, honek hari
maileguz 100 kintal burdina pletinaren (bakoitza bi
“ertz” pisukoa izanik) balioa dirutan eman ziolako (1
kintal burdina = 12 erreal).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Artazubiaga, Bertolome Mendia eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (45-XII) 25] agiria).

Maria Nikolasek zorra hurrengo martxoko Andre
Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Bedua1.39. Maria Otxoa Akertzakoaren eta
ko errenterian emanda. Lekuko zestoar hauek izan
Katalina Akertzaren agiriak
ziren: Pedro Gartzia Lasaokoa (Maria Nikolasen se- 1545-III-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- mea), Asentzio Igartza eta Martin Egaña (ikus [XVI.
bauaren aurrean Zestoako Joan Amilibia hargin- m. (45-V) 22] agiria).
-maisua eta Maria Otxoa Akertzakoa (Frantzisko
Egun eta leku berean, eskribau bera aurrean izaOlazabalen emaztea) agertu ziren. Hargin-maisuak
eta oinordekoek lehenago 12 dukateko zorra egin nik, Maria Otxoa Akertzakoak Maria Nikolas Zabazioten, eta Maria Otxoak ondasunak exekutatu la-Lasaori ordainagiria eman zion. Maria Nikolasek
zor zizkion 70 kintal burdinak eman zizkion Maria
egin zizkien.
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Otxoari, eta lekuko hauek izan ziren: Martin Egaña, medikua eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus
Joan Gartzia Lasaokoa, Asentzio Igartza eta Joan [XVI. m. (IV) 37] agiria).
Olazabal (Maria Otxoa Akertzakoaren semea) (ikus
[XVI. m. (45-V) 23] agiria).
- 1545-VIII-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: bate- 1545-XII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tik, Martin Arano eta emazte Maria Perez Potzuetabauaren aurrean Alkizako Martin Akertza eta Zestoako koa, eta, bestetik, Joan Artiga eta Antonio Lizarrarats
Katalina Akertza eta Maria Otxoa Akertzakoa (Esteban bikarioa. Martin Aranok eta emazteak beste biei orAkertzaren arrebak) aurkeztu ziren. Martinek Zestoako dainagiria eman zieten, hain zuzen Zestoako Anatxahiribilduan etxea zeukan, eta haren salmenta-prezioaz ran mendian egin zituzten 320 karga ikatzen balioa
Esteban Akertzarekin ados jarri zen, baina horrez gain ordaindu egin zietelako.
Katalina eta Maria Otxoa 9,33 dukat ordaintzekotan
geratu ziren, eta agindutakoa ordaindu egin zioten.
Lekukoetako bi San Joan Etxegarai eta Lope Zelaia izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VIII) 18] agiria).
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San
Joan Amilibia, Frantzisko Artiga, Joan Olazabal eta
- 1545-IX-14an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriDomingo Zuube (ikus [XVI. m. (45-XII) 17] agiria). bauaren aurrean Zumaiako Joanes Amezketa harakina
eta Zestoako Martin Arano aurkeztu ziren. Zumaiako
Joan Arbestain eskribauaren bidez lehenago zestoa1.40. Martin Aranoren tratu eta agiriak
rrak Joanesi 3 kintal burdina maileguz hartu zizkion,
- 1545-II-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- baina egun hartan burdinak itzulita zumaiarrak ordairen aurrean zestoar hauek agertu ziren: batetik Mar- nagiria eman zion Martini.
tin Arano eta emazte Maria Perez Potzuetakoa, eta,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Etxebebestetik, Maria Otxoa Akertzakoa. Bi aldeek elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta senar- rria, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Joan Ereño (ikus
-emazteek Maria Otxoari 6 dukat eta 3,5 erreal zor [XVI. m. (45-IX) 11] agiria).
zizkietela agertu zen. Zor hura hurrengo uztaileko
Santiago egunean ordaintzeko obligazio-agiria eman 1.41. Akoatarren, artazubiagatarren eta
zioten.
amilibitarren tratu eta agiriak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, San
- 1545-I-4an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
Joan Egaña eta Domingo Aizpuru (ikus [XVI. m. (45- eskribauaren aurrean Zestoako Joan Martinez Akoakoa
II) 7] agiria).
gaztea eta Arroako Domingo Baltzola (Joan Martinez
Baltzolakoaren semea) agertu ziren. Domingo arroarrak
- 1545-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Zestoako Joan Martinez Akoakoari 5 dukatean hezitako
bauaren aurrean Zestoako Martin Arano eta emazte idia erosi zion, eta zorra hurrengo Pazko garizumakoan
Maria Perez Potzuetakoa aurkeztu ziren. Obligazio- ordainduko zion (ikus [XVI. m. (45-I) 4] agiria).
-agiria eman zioten Joan Arretxeren emazte Marina
Artigari, garitan 18 errealen balioa maileguz eman
Lekuko apaiz zestoar hauek izan ziren: Domingo
zielako. Martinek eta Maria Perezek zorra hurrengo Urbieta, Joanes Garratza eta Antonio Lizarrarats biPazko maiatzekoan ordainduko zioten.
karioa.
Lekuko Aiako Domingo Ostolatza, Debako Do- 1545-II-15an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrimingo Legoiaga, eta Zestoako Fernando Olazabal bauaren aurrean Zestoako Asentzio Igartza eta Pedro
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58. irudia. Akoa
bailara.

Akoa agertu ziren. Asentziok Pedrori 2 kintal burdina
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilipletinaren balioa maileguz hartu zion, eta Asentziok bia eskribaua eta San Joan Etxagarai (ikus [XVI. m.
zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion, (45-VIII) 11] agiria).
burdinak Beduako errenterian emanda.
- 1545-IX-26an, Zestoako errebalean, Blas ArtazuLekuko Domingo Urbieta, Martin Azkue eta biaga eskribauaren aurrean, Joan Martinez AmilibiJoan Zubiaurre izan ziren (ikus [XVI. m. (45-II) koa zenaren alaba Ana Amilibia, Grazia Amilibia eta
12] agiria).
Maria Amilibia aurkeztu ziren. Aita zenak utzitako
ondasunak exekutatu egingo zituzten, eta auzia zuten
- 1545-IV-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Zestoako Domingo Arronarekin. Horregatik ahalorbauaren aurrean Getariako Gartzia Goarnizo eta Zes- dea eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko Andres
toako Migel Artazubiaga elkartu ziren. Migelek Gar- Martinez Aroztegikoari, Jeronimo Atxagari eta beste
tziari oihalezko soinekoa eta galtzak egin zizkion, eta hiru prokuradoreri. Halaber, ahalordea eman zieten
getariarrak 33,5 errealeko zorra hurrengo ekaineko Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Antezanari eta beste hiru prokuradoreri ere.
San Joan egunean ordainduko zion.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Domingo Etxauzelin, Martin Artazubiaga eta Grazian Ezenarro, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Domingo
Etxauzelin (ikus [XVI. m. (45-IX) 21] agiria).
Ezenarro (ikus [XVI. m. (45-IV) 10] agiria).
- 1545-VIII-12an, Aizarnan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Joan Otxoa Artazubiagakoa
erretorea azaldu zen. Ordura arte eginak zituen
anaia Blas Artazubiaga eskribauaren eta beste eskribau batzuen bidez testamentu eta kodizilo batzuk. Egun hartan haiek guztiak indarrik eta baliorik gabe utzi zituen.

- 1545-X-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bidez San Joan Amilibiak ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei. Hauek ziren ahalordea jasotakoak: Andres Martinez Aroztegikoa, Joan
Heredia, Beltran Arizmendi, Pedro Zabala eta Jeronimo
Atxaga. Prokuradoreek Zestoako Ana Ipintza alargunarekin zuen auzian ordezkatuko zuten San Joan Amilibia.
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Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joanes (ikus X ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko
Ibañeta apaiza, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola [XVI. m. (44-II) 16] agiria).
semea (ikus [XVI. m. (45-X) 32] agiria).
- 1545-I-2an, Azpeitian, Martin Perez Munoakoaren izenean korrejimenduko Joan Heredia pro1.42. Martin Perez Artzubikoak Martin
kuradoreak Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskriPerez Munoakoarekin zuen auzia
bauari prozesuaren kopia eskatu zion Valladolida
bidaltzeko. Joan Perez Astigarribikoa eskribauaren
1.42.1. Auziaren jarraipena eta lekukoei egin
aurrean Migel Ipintza eta Domingo Idiakaitz izan
beharreko galderak
ziren lekuko.
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa auzitan ibili zen
- 1545-I-10ean berriz eskatu zuen prozesuaren koAzpeitiko Martin Perez Munoakoarekin Gipuzkoako
Alonso Suarez Sedeno korrejidore eta lizentziatuaren pia Joan Herediak, eta hilaren 23an zein otsailaren
aurrean. Izan ere, azpeitiarraren Diego Perez Munoa- 4an ere bai, lekuko Domingo Idiakaitz, Martin Zumekoa semeak 95 dukateko zorra egin zion zestoarrari ta eta Migel Ipintza izanik.
Sevillan (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542- 1545-II-6an, Zestoan, Martin Perez Munoakoa
1543) liburuko [XVI. m. (43-X) 16] agiria).
azpeitiarrak eskatuta, Domingo Amilibia eskribauak
1544. urtean zehar auziak Gipuzkoako korreji- errege-gutunak zioena jakinarazi zion Maria Pemenduan izan zuen jarraipena. Lekukoei testigantzak rez Altzolaraskoari (Martin Perez Artzubiagakoahartu zizkieten, eta Alonso Herrera korrejidoreak ren amonari) auziari jarraipena emanez Valladoliden
1544-XII-9an epaia eman zuen, Martin Perez Munoa- aurkez zedin. Martin Perez biloba zestoarra Sevillan
koa Martin Perez Artzubiagakori 95 dukat ordaintzera omen zen orduan.
kondenatuz.
- 1545-III-3an, Valladoliden, Joan Angulo prokuMartin Perez Munoakoak gora jo zuen eta auziak radoreak prozesua aurkeztu zuen Martin Perez MuValladolidko Kantzelaritzan izan zuen jarraipena noakoaren izenean.

59. irudia. Urrestillako
Antxieta etxea.
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- 1545-III-6an, Joan Otxoa Urkizukoak (Martin noakoaren lekukoei testigantzak hartzeko eskribaua
Perez Artzubiagakoaren izenean) eskea egin zien izendatu behar zuen. Martin Perez azpeitiarrak Pedro
Otxoa Urangakoa, Pedro Gartzia Loiolakoa, Martin
epaileei, korrejidorearen epaia ontzat jo zezaten.
Perez Eizagirrekoa ala Errodrigo Idoiaga hautatuko
Lau egun geroago Joan Otxoa Urkizukoak eskea zuen. Azpeitian hasiko ziren hurrengo asteazkenean,
egin zuen auzia amaitutzat jo zezaten; baita martxoa- goizeko 8etan, eta handik Bidania, Azkoitia eta beste
leku batzuetara joango ziren testigantzak hartzera.
ren 13an ere.
- 1545-III-20an, Joan Angulok Martin Perez azpeitiarraren aldeko arrazoiak azaldu zituen, korrejidorearen epaiari aurka eginez.

Maria Perez Altzolaraskoak zioenez, bilobak 4 hilabete zeramatzan Sevillan. Lekuko Zestoako Lope
Ernataritz eta Domingo Etxauzelin izan ziren.

Madrilen zebilen Martin Perez Munoakoaren aldeak
- 1545-IV-17an, Kantzelaritzako epaileek bi aldeak
auzitara onartu zituzten. Valladolidko Blas Perez eskri- bere lekukoei egiteko galdera hauek prestatu zituen:
bauak jakinarazi zien onartu zituztela Joan Angulo eta
1) Ea ezagutzen zituzten Martin Perez Munoakoa
Joan Otxoa Urkizukoa prokuradoreei. Lekuko Miguel
azpeitiarra eta Martin Perez Artzubiagakoa zestoaRueda eta Joan Astorga prokuradoreak izan ziren.
rra, Sevillako Diego Perez Munoakoa azpeitiarra
(Martin Perezen semea) eta Joan Luis Panigarola
- 1545-V-2an, Valladolidko Kantzelaritzatik erreSevillako bankaria. Ea zekiten bi Martin Perezek
ge-gutuna bidali zieten erreinuetako agintariei. Marelkarren artean zer elkarrizketa izan zuten.
tin Perez Munoakoa azpeitiarrak 95 dukatengatik
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoarekin auzia
2) Ea zekiten Diego Perez pertsona zintzoa, ospe
zuen, eta alkateek lekukoei zina hartu behar zieten.
onekoa eta garbia zela, bai Sevillan eta bai beste
Eskribauek lekukoei aitorpenak nola jaso ere zehaztu
lekuetan.
zuten gutunean. Alde bakoitzak bere eskribaua izendatuko zuen testigantzak hartzeko. Errege-ganberako
3) Ea zekiten Martin Perez Artzubiagakoak bere
Hernando Villafranca eskribauak idatzi zuen, Santa
diruak eta besterenak ongi gordetzen zituela eta
Cruz eta Pedro Zaballos lizentziatuen aginduz.
besteren esku ez zituela utzi, merkataritzako tratuetarako ez bazen.
- 1545-VI-19an, Azpeitian, Pedro Martinez Urangakoa alkatea eta Martin Perez Eizagirrekoa eskribaua
4) Ea zekiten Joan Luis Panigarola bankariari 78
bertan izanik, Pedro Ateaga azpeitiarra azaldu zen.
dukat lapurtu baino lehen bankariaren etxean moLehenago Pedro Ibañez Irarragakoa eskribau zenaren
rroiak, neskameak eta hainbat pertsona zeudela,
bidez Martin Perez Munoakoak ahalordea eman zion
eta ea zekiten haietako zein izan zitekeen lapurra.
Pedro Ateagari, eta kopia eskatu zion alkateari. Agiri
originala Joan Fernandez Olazabalgoa eta Frantzisko
5) Ea zekiten Martin Perez Munoakoa azpeitiarra
Uranga azpeitiarrek aztertu ondoren, kopia eman zioeta Martin Perez Artzubiagakoa zestoarra elkaten. Lekuko Martin Uranga eta Alejo Uranga azpeitiarrizketan ari zirenean gaia zestoarrak azpeitiarrari
rrak izan ziren.
maileguz emandako 17 dukatei buruzkoa zela, eta
ez 78 dukatei buruzkoa.
- 1545-VI-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak errege-gutunak zioena jakinarazi zion Maria
6) Ea zekiten zestoarrak lau edo bost urte lehenago
Perez Altzolaraskoari (Martin Perez ArtzubiagakoaSevillan Joan Luis Panigarolaren etxean bizi zela
ren amonari). Hiru eguneko epean Martin Perez Mu- 104 -
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diru asko hartu ziola Sevillan bankariari eta gero
zestoarrak bazkide zuela Frantzisko Altzolarats
zestoarra. Ea zekiten Frantzisko hau Martin Perez
zestoarraren gertuko senide zela.
Ea zekiten orain arte galderetan aipatutakoa gauza
ezaguna zela.

- 58 urteko Sebastian Zuola azpeitiarrak Diego Perez pertsona zintzoa zela zioen.
- Joan Elola zaharrak (edo Joan Santxez Elolakoak) 75 bat urte zituen, eta haren iritziz Diego Perez
pertsona zintzo eta garbia zen.

- 50 urte inguru zituen Frantzisko Zarate azpeitiaAzpeitiko Pedro Martinez Urangakoa alkateari rrak ere berdin erantzun zien galderei.
errege-gutuna eta galderak aurkeztu ondoren, Errodrigo Idoiaga eta Esteban Eztiola eskribauak (bakoitza
- Pedro Altzolarats zestoarrak zioenez, 30 bat urte
alde batek izendatu eta zin egin ondoren) prest azaldu zituen. Martin Perez Artzubiagakoa bere lehengusu
ziren lekukoei testigantzak hartzeko. Pedro Eizagirre propioaren semea zen. Martin Perez Artzubiagakoak
eta Martin Perez Eizagirrekoa azpeitiarrak izan ziren bere diruak ongi gordetzen omen zituen. Galderan
lekuko (ikus [XVI. m. (45-I) 3] agiria).
aipatutako garaia baino urte erdia lehenago Pedro
Altzolarats Sevillan bizi zen. Orduan Joan Luis Pani1.42.2. Lekukoen testigantzak eta auzia etetea
garolaren bankuan eta etxean Martin Perez Artzubiagakoa zen altxorzaina, eta morroi ziren Diego Perez
Martin Perez Munoakoaren izenean Pedro Munoak le- Munoakoa eta Markinako beste bat. Morroi, neskame
kuko azpeitiar hauek aurkeztu zituen: Joan Elola zaha- eta esklaboak (gizon eta andreak) ere bazeuden orrra, Joan Elola gaztea, Frantzisko Zarate eta Sebastian duan etxe hartan (ikus [XVI. m. (45-I) 3] agiria).
Zuola. Hauek zin egin zuten egia aitortuko zutela.
Lau edo bost urte lehenago, Joan Luis Panigarola
- 1545-VII-1ean, Azpeitian, alkatearen aurrean bankariaren etxean Martin Perez Artzubiagakoa alSaiazko Errodrigo Idoiaga eta Zestoako Esteban Ez- txorzain zela, 7.200 dukat hartu omen zituen zestoatiola eskribauak izanik, Bidaniko Pedro Munoa azal- rrak. Martin Perez zestoarra preso egon zen lapurretadu zen errege-gutunaz eta lekukoei egin beharreko gatik, eta bi lagunek (Esteban Akertza zestoarrak eta
galderez. Bi egun geroago Zestoan azaldu zen, Joan Eibarko Antonio Isasik) atera omen zuten kartzelatik,
Bengoetxea alkatearen aurrean. Auzirako lekuko zes- Alonso Cazalla eskribauaren aurrean fidatzaile gisa
toar hauek aurkeztu zituen: Pedro Altzolarats, Este- konpromisoa hartuta (ikus VII ZESTOA XVI. MENban Akertza eta Pedro Martinez Baltzolakoa. Zin egin DEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-II) 25] agiria).
zuten egia aitortuko zutela, Domingo Amilibia eskribauaren eta Migel Artazubiagaren aurrean.
- 1545-VII-2an, Zestoan, bertako Esteban Eztiola
eta Bidaniko Errodrigo Idoiaga eskribauen aurrean
- 1545-VII-4an, Azpeitian alkatearen aurrean Pe- hauek agertu ziren: batetik, Bidaniko Pedro Munoa
dro Munoak lekuko hauek aurkeztu zituen: Zestoako (osaba Martin Perez Munoakoaren ahalordeaz), eta,
Esteban Eztiola eskribaua eta Joan Antzia (edo Joan bestetik, Zestoako Maria Perez Altzolaraskoa (Martin
Antxieta?). Zin egin zuten Joan Ateaga eta Bernal Perez Artzubiagakoaren amona eta ahalordeduna).
Martinez Odriakoa azpeitiarren aurrean.
Martin Perez Munoakoa Madrilen bizi zen, eta bi
- Joan Elola gazteak erantzun zien lehenbizi gal- aldeek auzia hurrengo iraileko San Migel egunera arte
derei. 40 urte zituen, eta Diego Perez Munoakoa Gi- etenda uztea erabaki zuten. Denboraldi horretan ahapuzkoan eta Sevillan ezagutu zuen. Pertsona zintzoa lordeak lortuko zituzten desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko.
zela zioen.
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Lekuko Grazian Arzallus eta Migel Artazubiaga te Maria Arretxe aurkeztu ziren. Maria Arretxek orzestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VII) 1] agiria). dainagiria eman zion Katalina Goienetxea zenari eta
oinordekoei. Katalina zena eta ama Milia Amilibia
kondenatu egin zituzten Maria Arretxeri senipartea
1.43. Arbestaindarren, agotetarren eta
ordaintzera, eta azken 20 dukatak ordaindu zituzten
artigatarren agiriak
egun hartan.
- 1545-I-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaMaria Arretxe Joan Perez Arretxekoaren eta
ren bidez Debako Joan Martinez Igartukoak ordainagiria eman zien Joan Belez Arbestaingoari eta Joan Belez Maria Perez Gaintzakoaren alaba zen. Maria Arreaita zenari. Egun hartara arte elkarrekin izandako tra- txe hain zuzen Marina Artigaren senar Joan Arretxeren arreba zen; baita Katalina Goienetxearen
tuen kontuak egin eta zorrak ordainduta geratu ziren.
senar San Joan Arretxeren arreba ere. Zestoako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Ni- harresiz kanpoko Arretxe Katalina Goienetxearen
kolas Lizasoeta eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. oinordekoei erosi egin zien, eta Maria Arretxeri
zor zitzaizkion 20 dukatak ordaindu egin zituen.
(45-I) 46] agiria).
Maria Arretxek zin egin zuen ordainagiriak zioena
- 1545-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bete egingo zuela.
bauaren aurrean Arroako Joan Agotek ordainagiria
Lekuko hauek izan ziren: Martin Ezenarro, Pedro
eman zion Arroako Martin Azkaetari. Izan ere, MartiAusoroetxea eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. 45nek Joani 4 dukateko zorra ordaindu egin zion.
V) 13] agiria).
Lekuko Martin Lizarrarats, Migel Zubeltzu, Joan
- 1545-V-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriIgartza eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus
bauaren aurrean bertako Joan Artiga eta Aiako Oren[XVI. m. (45-III) 28] agiria).
dain baserriaren jabe Migel Orendain elkartu ziren.
- 1545-V-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Migelek Joani 4 zekor 20 dukatean erosi zizkion, eta
bauaren aurrean Joan Martinez Arretxekoa eta emaz- zorra handik urtebetera ordainduko zuen.

60. irudia. Arroako
Azkaetaerrota berria
eraikitzen.
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Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Aiako
Joan Aialde, eta Zestoako Grazian Arzallus eta Sebastian Arbestain (ikus [XVI. m. (45-V) 25] agiria).

Lekuko Frantzisko Artiga, Joan Arbestain eta San
Joan Etxegarai? izan ziren (ikus [XVI. m. (45-II) 5]
agiria).

- 1545-VI-21ean, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoa eskribau zenaren Maria Arbestain alargunak
Esteban Eztiola eskribauaren bidez ahalordea eman
zion Tolosako Joan Belauntza medikuari. Tolosan bizi
zen Madalena Arronak Maria Arbestainen damaskoz
egindako emakume-kapa gorria zeukan, eta ez zion
itzultzen. Ondorioz, auzia zuen Tolosako alkatearen
aurrean, eta Joan Belauntzak ordezkatuko zuen ahalordeaz Maria.

- 1545-IV-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Larretxe eta Domingo
Baltzola agertu ziren. Bien arteko tratuen kontuak
egin zituzten, eta Joan Larretxek Domingori 4 dukat
eta erreal bat zor zizkiola erabaki zuten. Joanek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko
zion Domingori.

Obligazio-agirian lekuko Domingo Arrona, Domingo Etxauzelin eta Martin Izarraga izan ziren (ikus
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Ben- [XVI. m. (45-IV) 8] agiria).
goetxea, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola (ikus
[XVI. m. (45-VI) 29] agiria).
- 1545-IV-19an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
Eztiola eskribauaren bidez Joan Martinez Akoakoa
- 1545-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- gazteak ordainagiria eman zion Arroako Domingo Balbauaren aurrean Maria Arbestain agertu zen, Joan tzolari, honek 5 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
Martinez Amilibikoa eskribauaren alarguna. Ahalordea eman zion Zarautzen Mariaren Amilibia etxean
Lekuko Pedro Akoa, Lope Zelaia eta Martin Zuube
maizter zegoen Martin Araitzi. Amilibia etxearen lur, izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IV) 20] agiria).
soro eta ondasunak errentan hartuta zeuzkaten olasotarrei Mariari zor ziotena kobratuko zien, eta ondasun
- 1545-V-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrihaiek errentan emateko ahalmena ere bazuen Martin bauaren aurrean Zestoako Grazia Baltzola alarguna
Araitzek.
eta Grazian Etorraetxea semea agertu ziren. Grazian
Kristianarekin ezkondu zenean, ezkontza-kontratuan
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Domingo Arre- emaztearen gurasoek eta fidatzaileek dote gisa hauek
txe (Domingo Arretxe-Etxenagusiaren semea) eta agindu zizkieten: 70 dukat, zilarrezko katilua (4 dukat
Jakobo Sorarte, eta Zestoako Esteban Eztiola semea balio zuena), kutxa bat, 3 ohe oso eta arropak.
(ikus [XVI. m. (45-X) 38] agiria).
Graziak Grazian semeari ahalordea eman zion, eta
ama-semeek Azpeitiko Bartolome Alkortari eta ko1.44. Baltzolatarren tratu eta agiriak
rrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste 6 prokura- 1545-II-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- doreri, dote gisa agindu zietena kobra zezaten. Behar
ren aurrean Etorran maizter zegoen Joan Ameznaba- izanez gero auzitara jotzeko ahalmena ere bazuten.
rrek obligazio-agiria eman zion Arroako Domingo
Lekuko Domingo Ezenarro, Grazian Arzallus eta DoBaltzolari. Joanek Domingori zaldi gorria 6 dukatean
erosi zion, eta hiru epetan ordainduko zion: dukat 1 mingo Aisoro izan ziren (ikus [XVI. m. (45-V) 9] agiria).
zortzi egun barru, 3 dukat abuztuko Andre Mariaren
- 1545-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriegunean, eta 2 dukat hurrengo Eguberrietan. Joanek,
25 urte betea edo bete gabea zen ziur ez zekielako, zin bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako
Joan Martinez Baltzolakoa, eta, bestetik, Aizarnazaegin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela.
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61. irudia.
Aizarnazabalgo
Amilibiaundiberri.

balgo Domingo Amilibia. Zumaiako itsasadarrean,
Zestoako Bedua ondoan Oikia aldera, Eskazabal
ontziola zegoen. Han Zumaiako Andres Martinez
Malleakoa merkataria itsasontzia egiten ari zen. Harentzat Domingok Amilibiko basoetako oholak saldu
zituen, eta Joan Martinezek garraiatuko zizkion.

1.45. Domenja Aizarna, Joan Ameznabar,
Maria Araneta eta Martin Azkueren agiriak

- 1545-I-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Domenja Aizarna agertu zen.
1538-V-9an senar Anton Arretxek ahalordea eman
zion Domenja emazteari zorrak kobra zitzan (ikus
Domingok Joan Martinezi 20 dukat aurreratu ziz- VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko
kion, egingo zuen garraio-lanaren kontura, eta gero [XVI. m. (38-V) 8] agiria).
oholak garraiatu ahala ordainduko zion gainerakoa.
Egun hartan Domenja Aizarnak ahalordea GipuzLekuko hauek izan ziren: Arroako Domingo Bal- koako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoa,
tzola, Zestoako Joan Bengoetxea alkatea, Domingo Anton Migelez Elorregikoa eta Joan Heredia prokuraEzenarro (burdinolako urtzailea) eta Joan Erretzabal doreei eman zien, zorrak kobra zitzaten. Lekuko Gra(ikus [XVI. m. (45-VIII) 21] agiria).
zian Arzallus, Grazian Ezenarro eta Domingo Aisoro
izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I) 11] agiria).
- 1545-IX-12an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Domingo Oliden eta Do- 1545-I-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauamingo Baltzola agertu ziren. Domingo Baltzolak ren aurrean Linatzetako Joan Amas eta Joan AmeznaDomingo Olideni zaldia saldu zion, eta prezioaren 4 bar (Joan Arraioren semea) elkartu ziren. Elkarren ardukateko zatia hurrengo ekaineko San Joan egunean tean egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin
ordainduko zion erosleak. Blas eskribauak Domin- zituzten, eta Joan Ameznabarrek zorra ordaindu ziolago Oliden ezagutzen ez zuelako, obligazio-agiriko ko, Joan Amasek ordainagiria eman zion.
bi lekukok (Joan Olzabalek eta Sebastian Lazkanok)
zin egin zuten ezagutzen zutela. Joan Zigaran izan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zuzen hirugarren lekukoa (ikus [XVI. m. (45-IX) 10] biaurrekoa, Joan Zubiaurre eta Jakobo? Guesalaga
agiria).
(ikus [XVI. m. (45-I) 15] agiria).
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- 1545-I-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Txiriboga ondoko Maria Araneta
(Joan Arbeztanen alarguna) azaldu zen. Ahalordea
eman zien honako hauei: Martin Ondalderi, Joan Ondalde semeari eta Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxaga, Beltran Arizmendi, Joan Martinez Untzetakoa eta Joan Heredia prokuradoreei.

1.46. Migel Altzate, Joan Aizarnazabal, Joan
Arbe eta Martin Arzallusen agiriak

- 1545-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Zestoako Migel Altzatek ahalordea eman zien
emazte Ana Lizarragari eta Fernando Olazabal medikuari. Ahalordearen bidez Migeli egin zizkioten zor
guztiak kobratzen saiatuko ziren, eta auzitara jotzeMaria Araneta seme Fernando Arbeztan zenaren ko ahalmena ere bazuten; baita desadostasunak arbioinordeko zen, eta hark utzitako diru, arropa eta onda- tro epaileen esku uzteko ere. Ana Lizarraga emazteak
sunak Mariaren izenean kobratzen saiatuko ziren aha- ahalmena zuen bere auzietan ere aurkeztu ahal izateko.
lordea zutenak. Migel maisuari 12 dukat kobratuko
zizkioten, eta Fernando Arbeztanen alargunari senar
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel
zenak utzitako ondasunak.
Artazubiaga, Domingo Arrona eta Pedro Eskoriatza-Agirre (ikus [XVI. m. (45-II) 2] agiria).
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Migel Artazubiaga, Martin Artazubiaga eta Martin
- 1545-II-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Nuarbe (ikus [XVI. m. (45-I) 23] agiria).
aurrean hauek elkartu ziren: Aiakoak ziren eta Castro
Urdialesko Otañez auzoan bizi ziren Migel Makatz eta
- 1545-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Joan Makatz olagizonak, eta Aizarnazabalgo Joan Airen aurrean Zumaiako Kristobal Aldalur eta Zestoa- zarnazabal ijezlea. Aurreko urtean hirurek obligazioko Martin Azkue agertu ziren. Kristobalek Martini -agiria egin zuten (ikus X ZESTOA XVI. MENDEAN
10 dukatean idi parea erosi zion, eta zorra hurrengo (1544) liburuko [XVI. m. (44-II) 20] agiria). Ondorioz,
abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion. Sancho del Castillori 19 kintal zor zizkioten hirurek,
baina zor handiena berez Joan Makatzek eta Migel MaLekuko Domingo Arrona, Grazian Arzallus eta Esteban katzek egina zen. Joan Makatzek eta Migel Makatzek
zor osoa ordaindua zioten Sanchori, eta egun hartan
Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I) 34] agiria).

62. irudia.
Aizarnazabal.
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Joan Aizarnazabalek beste biei zor zuen zatia (5 dukate- Egañak Domingo Arretxe-Etxenagusia. Bi arbitroak
koa) ordaindu zien. Ondorioz, ordainagiria eman zioten. ados ez bazeuden, Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andre alarguna izango zen hirugarren arbitro.
Lekuko hauek izan ziren: Migel Agirre (Aizarnazabalgo bikarioa), Arroako Joan Armendia eta Zestoako
Bi aldeek beteko zuten arbitroek emandako epaia.
Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (45-II) 4] agiria).
Bestela 20.000 maraiko isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuen aldeak. Arbitroek 9 eguneko epea zuten
- 1545-II-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- epaia emateko, baina epea luzatu ahal izango zuten.
bauaren aurrean Zestoako Martin Otxoa Ermukoa eta Senar-emazteek eta Maria Egañak zin egin zuten konMigel Altzate elkartu ziren. Migel, hain zuzen, Mar- promiso-agirian agindutakoa bete egingo zutela.
tin Otxoaren mandazaina zen, eta elkarrekin izandako
tratuen kontuak egin zituzten. Martin Otxoak mando
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Zubiaubatekin izandako galerak eta Martin Otxoak Migeli rre, eta Arroako Joan Igartza eta Joanes Egaña.
zor zizkion soldatak, eta Migelen emazte Ana Lizarragari zor zitzaiona ere kontuan hartu zuten.
- 1545-V-10ean, Arroako elizaren aurrean, Joan
Zugasti eta Domingo Arretxe-Etxanagusia arbitroek
Bestalde, Martin Otxoak eta Migelek hitzez elkarri epaia eman zuten. Martin Arbe Joan Arberen eta
egindako irainengatik eta borrokengatik zituzten au- Maria Egañaren semea zen, eta haren mantenua orziak bertan behera utzi zituzten. Elkarri ordainagiria daindu egin behar zuen Joanek. Maria Egañak Maria
eman zioten, eta zin egin zuten agiriak zioena bete Larretxeren aurka egindako auzi-gastuak ere ordainegingo zutela. Lekuko Joanes Ibañeta apaiza, Sebas- du egin beharko zituen. 14 dukat ordainduko zizkion
tian Arrona eta Joan Ganbara izan ziren (ikus [XVI. Joanek Maria Egañari lau epetan, azken epea hurrenm. (45-II) 13] agiria).
go ekaineko San Joan egunetik bi urtera izanik. Eskribauaren gastuak bi aldeek erdi bana ordainduko
- 1545-V-3an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- zituzten.
ren aurrean arroar hauek azaldu ziren: batetik Joan
Betiko isiltasuna ezarri zieten bi aldeei, gai harekin
Arbe eta emazte Maria Larretxe, eta, bestetik, Maria
Egaña. Maria Egañak zioenez, Joan Arberekin lau berriz auzitara joan ez zitezen. Lekuko Arroako Joan
urte lehenago Martin Arbe semea izan zuen, eta haren Sorazu bikarioa, Grazian Arzallus eta Joan Goienemantenua ez zion ordaindu. Urtero 10 bat dukat gas- txea izan ziren.
tatu zituen amak elikagaitan.
Egun eta leku berean eskribauak epaiaren berri
Bestalde, Maria Egañak Maria Larretxe auzitara eman zien Joan Arberi eta Maria Egañari, aipatutako
eraman zuen, belarrondokoak jo zizkiolako eta hitzez lekukoen aurrean, eta Joan Arbek emazteari jakinarairaindu egin zuelako. Korrejidoreak legezko lehen ziko zion (ikus [XVI. m. (45-V) 4] agiria).
abisua emana zuen auzitarako, eta Maria Egañak gastu handiak eginak zituen.
- 1545-V-10ean, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribauaren bidez, burdinoletako MarJoan Arbek zioenez, berriz, Martin ez zen bere tin Arzallus mazolariak obligazio-agiria eman zien
semea. Maria Larretxek zionez ere, Maria Egaña ez Zestoako Esteban Eztiola eskribauari eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari. Martinek Zestoazuen jo edo iraindu.
ko Kontzejuari 7.396 marai zor zizkion, eta zor hura
Desadostasunak ebazteko bi arbitro epaile hauta- erdi bana (bakoitzak 3.698 marai) ordaindu zioten
tu zituzten: senar-emazteek Joan Zugasti, eta Maria Kontzejuari Esteban Eztiolak eta San Joan Perezek.
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Ondorioz, Martinek obligazio-agiria eman zien
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Estebani eta San Joani, haietako bakoitzari hurrengo Frantzisko Artiga, Lope Ernataritz eta Martin Otxoa
Eguberrietan 3.698 marai ordaintzeko konpromisoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (45-VI) 13] agiria).
hartuz. Agirian lekuko Pedro Akoa, Lope Ernataritz
eta Martin Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m.
- 1545-VI-20an, Beduako errenterian, Blas Arta(45-V) 11] agiria).
zubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Armendia
eta Zumaiako Andres Martinez Malleakoa agertu zi- 1545-VI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren. Andresek arroarrari maileguz 50 kintal burdina
bauaren aurrean Arroako Maria Egañak ordainagiria pletinaren balioa (1 kintal burdina = 13 erreal) eman
eman zion bertako Joan Arberi. Joan Arbe arbitroek zion, eta honek zorra hurrengo abuztuko Andre Maepaiaz kondenatu egin zuten Maria Egañari 4 dukat riaren egunean ordainduko zion, Beduan burdinak
ordaintzera. Epaia eman zutenean 2 dukat ordaindu emanda.
zizkion, eta egun hartan beste 2 dukat.
Obligazio-agirian lekuko azpeitiar hauek izan ziLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Grazian ren Joan Saez Goiazkoa, Sebastian Zelaiaran eta PeArzallus, Sebastian Arbestain eta Esteban Eztiola se- dro Albisu (ikus [XVI. m. (45-VI) 26] agiria).
mea (ikus [XVI. m. (45-VI) 20] agiria).
- 1545-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Itziarko Joan Urain eta Arroako Joan
1.47. Joan Armendia, Joan Perez
Perez Areitzagakoa (Areitzagoienan bizi zena) elkarAreitzagakoa, Migel Agirre eta Joan
tu ziren. Joan Perezek Joan Uraini 44 dukat ordaindu
Bikendiren agiriak
zizkion, lehendik zor zizkiolako.
- 1545-VI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Zestoaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” eta Aizarnako Joan Bikendi agertu ziren. Joan Zubeltzuk ko Joan Fernandez Arreitzakoa eta Martin Indo, eta
zaldia erosi zion 3 dukatean Joan Bikendiri, eta zorra Arroako Fernando Sorazabal (ikus [XVI. m. (45-VII)
26] agiria).
hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.

63. irudia. Arroako
Areitzagagoiena.
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- 1545-X-18an, Aizarnazabalen, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Migel Agirre (Aizarnazabalgo
eta Oikiako elizetako erretorea) agertu zen. 40 urte
baino gehiago zeramatzan Aizarnazabalgo elizaren
lursail bat lantzen (aurreko erretoreek bezalaxe).
Bertan mintegia zeukan eta bertako fruituak jasotzen
zituen.

1.48. Egañatarren kontratu eta agiriak

Egun berean Joan Mirubiak bere errekerimendua
egin zion erretoreari. Lursail hura eliztarrena omen
zen, eta hura libre utzita, handik lortutako etekinak
ordaindu egin behar omen zituen. Migel Agirrek kopia eskatu zuen, eta bere erantzunarekin batera eman
zezala eskatu zion eskribauari. Lekuko hauek izan
ziren: Mutrikuko Domingo Ibañez Larangakoa eta
Zestoako Grazian Arzallus.

Graziak emandako ordainagirian lekuko hauek
izan ziren: Domingo Etxauzelin, Martin Izarraga eta
Blas Amilibia (ikus [XVI. m. (45-IV) 28] agiria).

- 1545-IV-19an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Maria Egañak ahalordea eman zien anaia Joan Egañari eta Gipuzkoako
korrejimenduko bost prokuradoreri. Andres Martinez
Aroztegikoa, Anton Migelez Elorregikoa, Pedro Zabala, Beltran Arizmendi eta Joan Heredia ziren bost
Azken aldian, ordea, dirudienez Joan Mirubiak prokuradoreak. Maria Egañak umea izan zuen Arroaharriak eta materialak sartu zituen lursailera, txabola ko Joan Arberekin, eta auzia zuen umea hazteko Joan
eraikitzeko asmoz. Erretoreak errekerimendua egin Arbek ordaindu behar zion kopuruaz.
zuen, lursaila libre utz zezaten. Bestela auzitara joko
zuen. Indarkeriaz erantzuten zuena eskumikatuta geLekuko Zestoako hauek izan ziren: Esteban Eztioratuko zen.
la semea, Pedro Ausoroetxea, Martin Arano eta Martin Ondalde gaztea (ikus [XVI. m. (45-IV) 21] agiria).
Gainera erretoreak eliztar hauek bildu zituen: Domingo Intxaurregi, Joan Aranguren, Joan Aizarnaza- 1545-IV-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribal, Domingo Atristain, Martin Etxezarreta, Esteban bauaren aurrean Oiartzungo Grazia Txipitoa (ZestoaEtzubi eta Domingo Amilibia. Gertatzen zenaren ko Joan Zuuberen alarguna eta seme-alaben tutorea)
berri eman zien. Joan Mirubiari eta emazte Maria eta Pedro Egaña agertu ziren. Pedro Egañak leheLopez Laurgaingoari egin zien Migel Agirrek erre- nagotik Joan Zuube zenari 45 dukat zor zizkion, eta
kerimendua.
egun hartan zorra Graziari ordaindu egin zion.

- 1545-V-23an, Zestoan, harresiz kanpoko ospitalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria
Joan Egaña eta Esteban Eztiola eskribaua elkartu ziren. Maria Joanek 90 urte inguru zituen, eta ez zeukan
seniderik. Pobre bizi zen ospitalean limosnetatik.

Erretoreak erantzuna eman zion Joan Mirubiari.
Lursaila Saiazko etxeen jabeena zen, eta Joan MiEsteban Eztiola eskribauak asko lagundu zion
rubiak ondasunik ez zeukan. Jabeek eman zioten elikatuz eta babesa emanez. Gainera azken aldian 4
lursaila erretoreari, eta hau prest zegoen haiei minte- dukat eman zizkion bere premietarako eta Zestoako
giko haritzak aldatzeko bere garaian emateko, egin- elizari laguntza emateko.
dako kontratuaren arabera. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak prestatu zuen erantzuna.
Maria Joango Egañak lurrezko hilobia berea zuen
Zestoako elizan. Inguruan zituen Akoabarrenarena,
- 1545-X-20an, Zestoan, Migel Agirre erretoreak Joan Legardaren etxearena eta Baltzolako etxearena.
Esteban Eztiola eskribauari eman zion idatzita eran- Hilobi hura Esteban Eztiolarentzat eta honen ondotzuna. Grazian Ezenarro eta Esteban Eztiola semea rengoentzat izango zen. Maria Joan hantxe ehortziko
izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (45-X) 19] agiria). zuten hiltzen zenean, eta erabiltzeko arauak ere eman
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64. irudia.
Narruondoko Baiona.

zituen. Ahalmena eman zion Domingo Gorosarriri hilobiaren jabetza Esteban Eztiolari eman ziezaion.

Aurreko urteko Pazko garizumakoan 6 dukat kobratu behar zituen Katalinak, eta 12 dukat 1545. urteko Pazko garizumakoan. San Joan Egañak egun
Agirian lekuko Domingo Ezenarro (burdinolako hartan 18 dukat eta auzi-gastuak ordaindu zizkien
urtzailea), Pedro Akoa gaztea eta Grazian Arzallus Domingori eta Katalinari, eta hauek lehen bi epeei zegokienaren ordainagiria eman zioten.
izan ziren.
- 1545-VI-8an, Zestoako elizan, Maria Joan
Egañaren hilobian elkartu ziren Domingo Gorosarri
eta Esteban Eztiola. Domingok Esteban hilobira eraman eta honek lurra atera zuen, hilobiaren jabea zela
adieraziz. Blas Artazubiagak idatzitako agirian lekuko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Grazian Arzallus
izan ziren (ikus [XVI. m. (45-V) 27] agiria).

Katalinak, emakume ezkondua zelako, zin egin
zuen ordainagiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko
honako hauek izan ziren: Zestoako Domingo Arrona
eta Esteban Eztiola semea, eta Zarauzko Martin Esnal
(ikus [XVI. m. (45-VII) 35] agiria).

- 1545-VIII-3an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Egaña eta Maria Ortiz Iraeta- 1545-VII-31n, Zestoako Aizubian, Esteban Ez- koa agertu ziren. Martinek Graziana Arano emazte zetiola eskribauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu zi- narekin Joaniko Egaña semea izan zuen, eta bere tutore
ren: batetik, Domingo Narruondo eta Katalina Egaña zen.
emaztea, eta, bestetik, Egañazpi baserriko San Joan
Egaña eta Maria Egaña emaztea.
Lehenago Joan Amilibia hargin-maisu zenak Graziana Arano zenari 14 dukateko obligazio-agiria eman
Aurreko urtean bi aldeek auzia izan zuten Katalinari zion, baina haietako 7 dukat berez Grazianaren ama
Egazñazpin zegokion seniparteagatik. Epaia emandako Maria Ortiz Iraetakoak kobratzekoak ziren.
arbitroak hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Joan Arano, Martin Azkue eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Maria Ortizek ordurako 3 dukat eta 8 erreal kolizentziatua (ikus X ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) bratuta zeuzkan, eta 7 dukatak osatzeko beste 3 dukat
liburuko [XVI. m. (44-I) 2] agiria).
eta 3 erreal kobratzeko eskubidea eman zion Martin
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Egañak semearen izenean. Joan Amilibia zenaren oinordekoek ordainduko zioten zor hura.

Errentamendu-kontratuan lekuko zestoar hauek izan
ziren: Migel Artazubiaga, Martin Ezenarro eta Domingo Legarda (ikus [XVI. m. (45-VIII) 14] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta
apaiza, Pedro Iribarrena eta Anton Sorazabal (ikus
- 1545-VIII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri[XVI. m. (45-VIII) 3] agiria).
bauaren aurrean Pedro Egaña eta Katalina Artazubiaga emaztea azaldu ziren. Grazia Egaña alabaren ize- 1545-VIII-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga nean ere aurkeztu ziren.
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik,
Aizarnako Pedro Egaña, eta, bestetik, Errezilgo
Lehenago Maria Perez Lerretxekoak testamentua
Domingo Iturriaga. Pedrok Domingori Aizarna- egin zuen, eta bertan Grazia Egañari buruzko klausuko Etxeberri baserriarena zen Errezilgo Antxitur- lak ipini zituen. Pedro Zubiaurrek klausula haiek bete
bia baserria bere ondasunekin 6 urterako errentan zitzan, Pedro Egañak eta emazteak ahalordea eman
eman zion. Errenta aldia hurrengo San Migel egu- zioten Joanes Garratza apaizari.
nean hasiko zen.
Lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Martin
Domingo maizterrak Pedro nagusiari urtero errenta Ibañez Amilibikoa, eta Zestoako Joan Bengoetxea alkatea
gisa 14 anega gari emango zizkion abuztuan, 6 gazta eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (45-VIII) 24] agiria).
uztailean, 2 kapoi Eguberrietan Egañagoikoa etxean
eta urtebeteko txerria Domu Santu egunean.
- 1545-X-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa
Maizterrak baserriko soroak hesitu egingo zituen, eskribaua eta Aizarnako Joan Azkue eta Joan Egaña
eta itxitura haiek egitea kostatzen zitzaiona lehen ur- aurkeztu ziren. Lehenago Azpeitiko Martin Perez Izateko errentari deskontatu egingo zion. Errenta aldia girrekoa eskribauaren aurrean aizarnarrek konpromiamaitzen zenean, maizterrak itxitura guztiak egoera soa hartu zuten Joan Martinezentzat 200 karga ikatz
onean utziko zituen.
egiteko. Ikatz guztiak eman zizkiotelako, Joan Martinezek ordainagiria eman zien aizarnarrei.
Nagusiak estalpea (edo etxeordea) egingo zuen
ganaduarentzat Antxiturbiko etxe nagusia (erre zena)
Lekuko Domingo Aranguren, San Joan Egaña eta
egondako lekuan, urtebeteko epean. 15 beso luze eta Joan “Gorri” Lizasoetakoa izan ziren (ikus [XVI. m.
6 beso zabal izango zen. Nagusiak, halaber, Antxitur- (45-X) 12] agiria).
bigoikoa etxea prest edukiko zuen hurrengo Domu
Santu egunerako.
1.49. Joan Bengoetxearen, Domingo Fz

Dornutegikoaren eta ezenarrotarren agiriak

Errenta aldiak irauten zuen bitartean Antxiturbiko
etxe nagusia berreraikitzen bazen, maizterrak Antxi- - 1545-III-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaturbigoikoa utzi eta Antxiturbia nagusira joan behar- ren bidez Maria Ezenarrok ahalordea eman zien honako zuen bizitzera.
ko hauei: Zubigoenako Joan Zuuberi eta Gipuzkoako
korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoa, BelPedro Egañak fidatzaile gisa Aizarnako Domin- tran Arizmendi, Joan Martinez Untzetakoa eta Anton
go Aizpuru aurkeztu zuen, eta Domingo Iturriagak Migelez Elorregikoa prokuradoreei. Maria Ezenarrok
Errezilgo Joanes Doneztebe. Nagusiak eta maizterrak auziak zituen Arroako Anton Baltzolarekin, harekin
konpromisoa hartu zuten bakoitzak bere fidatzailea eduki zuen umearen mantenuaz. Ahalordea zutenek
kontratu hartatik onik ateratzeko.
ordezkatuko zuten.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Grazian Arzallus eta Martin Artzubiaga (ikus
[XVI. m. (45-III) 13] agiria).
- 1545-IV-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Elgoibarko Joan Bolibar errementari
buruak ahalordea eman zion Zestoako Bizente Ezenarrori. Joan Bolibarri Castro Urdialesko Otañesko
Perutchote Velascok 2 dukateko zorra egin zion lehenago Joan Lopez Loberakoa eskribauaren aurrean, eta
zor hura kobratzen saiatuko zen zestoarra.
Lekuko Pedro Eskoriatza-Agirre, Martin Lizarrarats eta Martin Aizpuru izan ziren (ikus [XVI. m. (IV)
16] agiria).
- 1545-VI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoa agertu zen. Domingok Aiako Migel Gonzalez Segurolakoarekin auzia zuen, eta Zestoako San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta arbitroak
ikerketa eta likidazioa egin behar zituen.
Domingok ahalordea eman zion anaia Joan Fer65. irudia. Aiako Segurolako armarria.
nandez Dornutegikoari, San Joan Perezen erabakiaren arabera Domingo anaiaren izenean obligazioLekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Ola-agiriak eta bestelakoak egin zitzan. Lekuko zestoar zabal medikua, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola
hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre, Grazian semea (ikus [XVI. m. (45-VIII) 9] agiria).
Arzallus eta Sebastian Arbestain (ikus [XVI. m. (45VI) 3] agiria).
- 1545-VIII-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Az- 1545-VIII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola es- peitiko Andres Arregi eta Maria Joango Zabala (Joan
kribauaren bidez Martin Ezenarro zurgin-maisuak Zabalaren alarguna), eta, bestetik, Martin Ezenarro
obligazio-agiria eman zion Maria Beltran Akebe- zurgina, “Martin Saustin” goitizenekoa. Andres, hain
rro zestoarrari. Sebastian Ezenarroren semea zen zuzen, Maria Joangoren seme-alaben tutore eta zainMartin, eta bere familia elikatzeko ogi errea zo- tzaile zen.
rretan hartu zion Maria Beltrani, 5 dukat eta 15
txanponeko baliokoa, hain zuzen (1 txanpon = 7,5
Andresek eta Maria Joangok Martini Aizarnamarai).
ko Beotobietan zeukaten txabola bere lur eta soro
hesituekin 8 urterako errentan eman zioten. 3 duMartin Ezenarrok zorra epeka ordainduko zion: kateko errenta ordainduko zuen Martinek urtero.
hurrengo Eguberrietan 2 dukat; hurrengo Pazko gari- Hala ere txabolan egiten zituen eraikuntza-lanak,
zumakoan 1,5 dukat; eta hurrengo ekaineko San Joan adituek balioetsi ondoren, deskontatu egingo ziegunean gainerakoa.
tuen errentatik.
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Lekuko hauek izan ziren: Domingo Zulaika, Pedro
Egaña eta Domingo Legarda.

eta 6 erreal ordaintzeko zeuzkan. Egun hartan, ordea,
Zestoako Grazian Ezenarrok 6 erreal ordaindu zizkion zumaiarrari, eta honek ordainagiria eta ahalordea
Jarraian, eskribau eta lekuko berak eta Martin Eze- eman zizkion, zorra Joan Olaberriari kobra ziezaion.
narro bertan izanik, Maria Joango Zabalak obligazio-agiria eman zion Andres Arregiri. Honek hari 23
Lekuko Klemente Baltzola, Joango Ezenarro eta
dukat eta 7 erreal maileguz eman zizkion, eta zorra 2 Joan Ezenarro (azken biak Grazianen anaiak) izan ziurte barru ordainduko zion (ikus [XVI. m. (45-VIII) ren (ikus [XVI. m. (45-X) 6] agiria).
15] agiria).
- 1545-X-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1545-VIII-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- bauaren bidez Elgoibarko Pedro Iidik obligazio-agiria
kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Za- eman zion Debako Legoiagako Domingo Ezenarrori.
rauzko Martin Sorola eta Domingo Urrutia, eta, beste- Idi parea erosi zion Pedrok Domingori, eta 9 dukat
tik, Zestoako Joan Bengoetxea. Martinek eta Domin- utzi zizkion zorretan. Zor hura hurrengo Eguberrietan
gok kanpoko alkabala biltzeko ardura zuten, eta desa- ordainduko zuen.
dostasunak zituzten Joan Bengoetxearekin. Ondorioz,
auzia bi arbitro epaileren esku uztea erabaki zuten.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Martin
Ondalde gaztea eta Grazian Arzallus, eta Elgoibarko
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentzia- Domingo Olazabal (ikus [XVI. m. (45-X) 39] agiria).
tua eta Zarauzko Pedro Izagirre izendatu zituzten arbitro, eta hauek epaia 15 eguneko epean emango zuten. 1.50. Ermutarren tratu eta agiriak
Bi aldeek beteko zuten arbitroen erabakia. Bestela 10
dukateko isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuenak. - 1545-I-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Zestoako Martin Otxoa Ermukoak obligaKonpromiso-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- zio-agiria eman zion Arroako San Joan Ermuari. Horen: Martin Zuube, Bartolome Txiriboga eta Martin nek hari maileguz 8 dukat eman zizkion, eta Martin
Legarda (ikus [XVI. m. (45-VIII) 17] agiria).
Otxoak zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
- 1545-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako Ezenarrogoiko Domenja Ezenarro, eta, bestetik,
Itziarko Ibiko Martin Ezenarro. Martinek Domenjari,
zenbait alditan, guztira 21 dukat eta erreal 1 maileguz
eman zizkion. Domenjak zorra handik urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Pedro Eskoriatza-Agirre, Grazian Arzalluz eta Joan
Ezenarro (ikus [XVI. m. (45-X) 5] agiria).

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Bengoetxea, Martin Artazubiaga eta Domingo Etxauzelin
(ikus [XVI. m. (45-I) 20] agiria).
- 1545-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Otxoa Ermukoa eta Katalina Akertza agertu ziren. Katalinak Martin Otxoari 3 dukat eta
4 erreal maileguz eman zizkion, eta honek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zion.
Zor osoa ordaindu arte hipotekatu egin zituen Martin
Otxoak Zestoako Enekosauztegin Akoabarrenekoekin erdi bana zuen sagastia.

- 1545-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Gorostiaga eta Zestoako
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Migel
Grazian Ezenarro elkartu ziren. Sastarraingo maizter Artazubiaga, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola
Joango Olaberriak Joan Gorostiagari zorra egin zion, (ikus [XVI. m. (45-I) 42] agiria).
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66. irudia. Debako
parteko Olazabalak.

- 1545-V-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Anton Ermua eta Sebastian Lazkano elkartu ziren. Sebastian, hain zuzen,
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako partean zuen
Olazabalberri baserriko maizterra zen.

kuko hauek izan ziren: Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta San Joan Ermua, eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa (ikus [XVI. m. (45-V) 21] agiria).

- 1545-VII-8an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Migel Erkizia
Sebastianek Joan Antoni zaldi beltza erosi zion 9 (Aiako Legoiaga baserriko maizterra), eta Zestoako
dukatean, eta zorra hurrengo abuztuko San Loren- Martin Otxoa Ermukoa elkartu ziren.
te egunean ordainduko zion. Lekuko Joan Olaberria
(Sastarraingo maizterra), Pedro Eskoriatza-Agirre haZestoako Blas Amilibiak eta Domingo Aranburuk
rakina eta Domingo Aisoro izan ziren (ikus [XVI. m. Migel Erkiziari 6 dukat eta 21 errealeko zorra egin
(45-V) 14] agiria).
zioten, eta Martin Otxoak ordaindu egin zion egun
hartan. Migel Erkiziak ordainagiria eta ahalordea
- 1545-V-17an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren eman zizkion Martini, zor osoa beste bi zestoarrei koaurrean hauek agertu ziren: batetik Arroako Petri Baz- bra ziezaien.
tandegi (Lapurdiko Sarako Maria Aldunaren ahalordeaz,
Berako Martin Agirre eskribauak idatzitakoaz), eta, besLekuko honako hauek izan ziren: Grazian Arzatetik, Martin Diaz Ermukoa eta Maria Etorra emaztea.
llus, Pedro Albisu, Pedro Aranguren eta Domingo
Arrue azpeitiarrak (ikus [XVI. m. (45-VII) 6] agiria).
Petrik senar-emazteei ordainagiria eman zien, 18
dukat ordaindu zizkiotelako. Kopuru hura Martin
- 1545-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriDiazek Maria Aldunari egindako estuproagatik or- bauaren bidez Arroako Joan Anton Ermuak ordainadaintzekoa zen. 10 dukat lehenago ordaindu zizkion, giria eman zion Olazabalgoiko Sebastian Olaberrieta
eta egun hartan beste 8 dukat.
maizterrari (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusia izanik). Sebastianek lehenago 9 dukateko zorra egin zion
Beste ezer ez ziotela eskatuko bermatzeko, Petrik Joan Antoni, eta 8 dukat eta 9 erreal ordaindu zizkion.
fidatzailetzat Fernando Zubeltzu aurkeztu zuen. Le- Beraz, 2 erreal geratu ziren ordaindu gabe.
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Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona, Joan Martinen ezkontza-kontratuaren arabera 100 dukat, 4
Zuube eta Grazian Ezenarro zestoarrak (ikus [XVI. ohe, behia txahalarekin, arropak eta arreoa eman zizm. (45-IX) 7] agiria).
kietelako. Horiez gain kutxa bat ere jaso zuten.

1.51. Edarritzagatarren, etxezarretatarren
eta etxenagusitarren agiriak

100 dukat haietako 80 Maria Joan eta Domingok
emanak ziren, eta beste 20 dukat Tomas Amilibiak eta
Katalina Amilibiak. Grazia Amilibiak zin egin zuen
- 1545-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ordainagiriak zioena bete egingo zuela.
ren aurrean Arroako Joan Etxenagusia eta Zestoako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, FranPedro Akoa agertu ziren. Joanek Pedrori 12 kintal
burdina pletinaren balioa maileguz hartu zion. Joanek tzisko Artiga, Domingo Gorosarri eta Martin Aizpuru.
zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion,
burdinak Iraetako burdinolan emanda.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes eta emazte Maria Joan Etxezarretak ordainagiria
Ibañeta, Grazian Ezenarro eta Grazian Arzallus (ikus eman zioten Joan Etxezarretari (Maria Joanen aitari).
Honek, haien ezkontza-kontratuaren arabera, 180 du[XVI. m. (45-III) 5] agiria).
kat, behia txahalarekin, kutxa bat eta arropak eman
- 1545-IV-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zizkien. Maria Joan Etxezarretak zin egin zuen ordaibauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Aizarna- nagiriak zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (45zabalgo Joan Etxezarreta, Martin Etxezarreta semea IV) 2] agiria).
eta honen emazte Grazia Amilibia, eta, bestetik, Ma- 1545-V-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriria Joan Baltzola eta Domingo Amilibia semea (Grabauaren eta Zestoako Joan Bengoetxea alkatearen
ziaren anaia).
aurrean, Katalina Edarritzaga (Joan Lizasoren alarguJoan, Martin eta Graziak ordainagiria eman zieten na) aurkeztu zen. Katalinak zioenez, bere seme Joan
Maria Joan Baltzolari eta Domingori, hauek Grazia eta Lizaso 12 egun inguru lehenago itsasoan hil zen. Ez

67. irudia. Txiribogako
Bengoetxea.
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zuen seme-alabarik utzi, eta aita Joan Lizaso hainbat
urte lehenago hila zenez gero, ama Katalina Edarritzaga zen oinordeko unibertsala.

siari ordainagiria eman zion; izan ere, Joanek Pedrori
lehen egindako 12 kintal burdina pletinako zorra ordaindu egin zion.

Katalinak eskea egin zion Joan Bengoetxea alkaLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriateari, lekukoen testigantzak eta informazioa hartuta tza-Agirre harakina, Kristobal Erretzabal eta Joan
eta bere aginpidea erabiliz, esan zituenak eskribauak Erretzabal (ikus [XVI. m. (45-VII) 24] agiria).
egindako agiriaz finkatuta gera zitezen.
- 1545-X-1ean, Gabirian, Zestoako Esteban EzKatalinak hiru lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan tiola eskribauaren aurrean bertako Joan Lopez EtxeIgartza, Martin Ezenarro eta Anton Altzolarats. Al- zarretakoa (Areriako eskribaua) aurkeztu zen. Joan
kateak hiru lekukoen zina jaso zuen, eta eskribauari Lopezek ahalordea eman zion Segurako Joan Gartzia
lehenbizi Joan Igartzak erantzun zion. Joan Lizaso aita Jauregikoari, zor bat kobra zezan.
zena eta Katalina Elizaren aginduen arabera ezkondu
ziren, eta Joan Lizaso legezko semea izan zuten. Joan
Segurako auzotar izandako Pedro Ariztegi eta hoLizaso aita hil ondoren Katalina alargunak hazi zuen nen suhi Frantzisko Zoziola? zilargin zenek urrezko
Joan Lizaso semea. Hau itsasoan hil zen egun batzuk 50 dukat zaharreko zorra egin zieten Itsasoko admilehenago eta Zestoako jurisdikzioko elizetan ohi be- nistratzaileei, Domingo Perez Eguzkikoa? gabiriazala erosta jo zuten, hil-kanpaiak jo ondoren. Gainera rrarekin batera, zilarrezko Gurutze bategatik. Orduan
Katalina ama zen utzitako oinordeko bakarra, Joanek 30.510 maraiko zorra egin zuten zilarginek, Areriaseme-alabarik utzi ez zuelako.
ko Martin Martinez Etxezarretakoa eskribauaren aurrean.
Beste bi lekukoek ere berdin erantzun zuten, eta
Katalina prest agertu zen Joan Lizaso semearen onda24 dukat ezik, 30.510 marai Itsasoko administrasunak, inbentarioaren arabera, jasotzeko.
tzaileei Joan Lopezek eta Domingo Perezek ordaindu
zizkieten. Horregatik, ahalordeaz Joan Gartzia JauAlkateak agindua eman zion eskribauari haren regikoak zilarginen oinordekoei 50 dukat zahar koguztiaren agiria idatz zezan, eta Zestoako Kontzejua- bratuko zizkien, Joan Lopez eskribauaren izenean.
ren zigilua ere eman zion, agiria zigilatuta eta sinatuta Ahalordean lekuko gabiriar hauek izan ziren: Joanes
Katalinari eman ziezaion. Lekuko zestoar hauek izan Lapatza, Joan Goia eta Peru Belauntza (ikus [XVI. m.
ziren: Domingo Aranguren, Joanes Potzueta, Pedro (45-X) 1] agiria).
Egaña eta San Joan Amilibia.
- 1545-X-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriJarraian Katalina Edarritzagak ahalordea eman bauaren aurrean Katalina Edarritzaga alarguna azaldu
zien Domingo Urbieta apaizari, Jakobo Ipintza eskri- zen. Katalinaren seme Joan Lizaso zenaren ondasunei
bauari eta Martin Zuuberi, Joan Lizasoren diru, libu- buruz desadostasunak zituen Donostiako Madalena
ru, eskubide edo beste edozein ondasun, inbentarioa- Engomezekin (Joan zenaren alargunarekin).
ren arabera, Katalina Edarritzagarentzat kobra zezaten. Auzitara jotzeko ahalmena ere bazuten. Lekuko
Katalinak bere errainarekin zituen auziak arbiDomingo Aranguren, Joanes Potzueta eta Joan Igartza tro epaileen bidez erabaki nahi zituen, eta horretaizan ziren (ikus [XVI. m. (45-V) 20] agiria).
rako ahalordea eman zion bere seme Martin Zuuberi. Honek ahalmena zuen konpromiso-agiriak
- 1545-VII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- egiteko, arbitroak izendatzeko eta Madalenarekin
bauaren bidez Pedro Akoak Arroako Joan Etxenagu- tratuak egiteko.
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Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Arrona, Pedro Iribarrena eta Anton Sorazabal (ikus [XVI. m. (45-X) 15] agiria).
- 1545-XI-11n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Katalina Edarritzaga agertu zen.
Lehenago Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Martin Zuube semeari ahalordea eman zion. Martin semeak ordainagiria eman zion Donostiako Madalena
Engomezi (Katalinaren seme Joan Lizasoren alargunari), harengandik dukatak, kutxak, arropak, etab.
eskuratu zituelako. Ordainagiri hura Donostian eman
zion Martinek Madalenari Antonio Atxaga eskribauaren bidez.
Egun hartan Katalina Edarritzagak berretsi eta
onetsi egin zuen seme Martinek emandako ordainagiria. Lekuko Pedro Iribarrena, Anton Sorazabal eta
Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45XI) 5] agiria).
68. irudia. Aizarnazabalgo Errezustabeko
armarria.

1.52. Egurtzatarren, etxabetarren,
etxaniztarren eta elizaldetarren agiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arro- 1545-I-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren na, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus
aurrean, Domingo Ezenarro burdinoletako urtzailea [XVI. m. (45-I) 22] agiria).
eta emazte Maria Egurtza aurkeztu ziren. Mariak ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Joan
- 1545-VI-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriHerediari, Andres Martinez Aroztegikoari eta beste bauaren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoa hauspohiru prokuradoreri, Azpeitiko Maria Lezarreta jostu- gilea eta Bartolome Etxabe elkartu ziren. Bartolomek
narekin zuen auzian ordezka zezaten.
1,5 anega gari Joan Fernandezi zor ziolako (1 anega
gari = 8,75 erreal) auzia izan zuten. Bartolomek, orLekuko Zestoako Grazian Arzallus, Grazian Eze- dea, zorra eta auzi-gastuak (guztira 4 dukat eta 10
narro eta Sebastian Arbestain izan ziren (ikus [XVI. marai) ordaindu egin zizkion, eta Joan Fernandezek
ordainagiria eman zion.
m. (45-I) 18] agiria).
- 1545-I-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Domingo Etxabe errementariak ahalordea eman zien Itziarko Martin Artzuriagari
eta Zestoako Grazian Etorraetxeari. Hauek, Domingori egin zizkioten zorrak kobratzen saiatuko ziren:
Maria Martinez Intzinakoari 2 dukat, Joanes Potzuetari beste 2 dukat, eta Joan Zelaiaren emazteari (Maria
Martinezen alabari) dukat bat.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Klemente Aisoro apaiza eta Martin Arzallus.
Egun berean, Aizarnan, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak (emazte Maria Perez Arronakoa ere
ordezkatuz), ordainagiria eman zion Bartolome Etxaberi. Honek, hurrenez hurren, 13 dukat eta 8 errealeko,
eta 18 errealeko bi zor ordaindu egin zizkion. Lekuko
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Pedro Iribarrena, Frantzisko Artiga eta Anton Soraza- 1.53. Erretolatarren, erretendarren,
bal izan ziren (ikus [XVI. m. (45-VI) 32] agiria).
egiatarren eta etxeberritarren agiriak
- 1545-VII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Gregorio Elizalde eta emazte Maria Etorra,
eta, bestetik, Zumaiako Maria Errezusta alarguna.
Zumaiarrak senar-emazteei lehenago maileguz dirua
eman zien, eta azken 20 errealak zorretan zeuzkaten.
Horregatik, obligazio-agiria eman zioten Maria Errezustari, hurrengo Domu Santu egunean zorra kitatzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
Esteban Eztiola semea eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m.
(45-VII) 32] agiria).

- 1545-VI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Domikutza Erretola agertu
zen. Ordainagiria eman zion anaia Domingo Erretolari,
hain zuzen Domikutzari seniparteagatik 12 dukat ordaindu zizkiolako. Domikutzak bere eskubideei uko
egin zien anaiaren alde, baina bizi zuen amaren herentzian zegokiona bere garaian kobratuko zuen.
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Joan Ezenarro gaztea eta Sebastian Arbestain
(ikus [XVI. m. (45-VI) 8] agiria).

- 1545-VII-5ean, Itziarren, Zestoako Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
- 1545-VIII-5ean, Zestoako errebalean, Blas Ar- Santuru Erreten, Ibiko Martin Ezenarro, Martin
tazubiagaren aurrean Azpeitiko Migel Etxaniz gal- Usarraga, Joan Armendia, Joan Perez Areitzagatzadagilea eta Zestoako Maria Anton Indo alarguna koa eta Joan Zugasti. Arroako eta Itziarko eliztaelkartu ziren. Migelek Maria Antoni obligazio-agiria rren ahalordeaz, auzitan ari ziren Debako alkate
eman zion, hil hartako Andre Mariaren egunean 3 du- eta ofizialekin zenbait gasturi buruz (ikus X ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m.
kat eta 4,5 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
(44-VIII) 16] agiria).
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: KlemenEgun hartan, aipaturiko ahalordedunek obligaziote Aisoro, Frantzisko Artiga eta Domingo Etxauzelin
-agiria eman zioten Mutrikuko Joan Otxoa Berriatu(ikus [XVI. m. (45-VIII) 4] agiria).

69. irudia. Aizarnako
Aranobaso.
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Haien aurrean Aiako Martin Egia azaldu zen, Altzolarats jauregiko burdinolako olagizona. Bezperan
ere agertu zen, baina alkatea Azkoitira joana zen.
Martin Egiak zioenez, Zestoako Kontzejuaren herri-basoak hartuta zeuzkan, bertan ikatza egin eta burdinolan erabiltzeko.
Hala ere, epea luzatzea eskatu zion alkateari, hango ikatzak eta egurrak ateratzeko. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu zuen fidatzaile gisa. Alkateak
eskea onartu egin zuen.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Anton Sorazabal
(San Joanen morroia) eta Migel Artazubiaga.
Ondoren Pedro Altzolaratsek alkateak hartutako
erabakiaren aurkako iritzia adierazi zuen, Kontzejuaren eta herritarren kalterako zelakoan (ikus [XVI. m.
(45-X) 14] agiria).
- 1545-X-8an, Aizarnan, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Nagusia
Maria Ruiz Etxeberrikoa zen, Pedro Arzallusen emaztea,
70. irudia. Arroako Errementari.
eta maizterra Domingo Legarda. Aizarnako Aranobaso
koari, 214 dukat eta 8,75 erreal maileguz hartu zizkio- baserria bere lur eta ondasunekin Maria Ruizek Domintelako (1 dukat = 11 erreal). Zorra hurrengo Eguberrie- gori 8 urterako errentan eman zion. Errenta aldia aurreko
tan ordainduko zioten, 155 kintal burdina pletinatan hileko (iraileko) San Migel egunean hasi zen.
emanda (1 kintal burdina pletina = 15,2435 erreal).
Maizterrak nagusiari urtero errenta gisa Eguberrietan
Lekuko Zestoako Grazian Arzallus eta Arroako 3 dukat eta 8 erreal, eta kapoi bat emango zizkion. Lehen
Martin Ibarrola eta Martin Diaz Ermukoa izan ziren. bi errentak Domingok Aizarnako elizari ordainduko zizkion, Maria Ruiz elizarekin zorretan zegoelako, eta gaiJarraian, ahalordea zutenek aitortu egin zuten nerakoa baserrian konponketak egiten gastatuko zuen.
egun hartan mutrikuarrari emandako obligazio-agiria Handik aurrera errenta Maria Ruizi ordainduko zion.
Itziarko eta Arroako eliztarrek ere bermatzen zutela
Maria Ruiz nagusiak fidatzaile gisa Errezilgo Joan
(ikus [XVI. m. (45-VII) 2] agiria).
Arzallus aurkeztu zuen. Gainera, Joan Arzallus kon- 1545-X-12an, Zestoako udaletxean, Esteban Ez- tratu hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen.
tiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: Blas ArLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
tazubiaga alkatea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Domingo Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea) eta
Arrona, Migel Artazubiaga, Pedro Altzolarats, Martin Martin Esteban Makatzaga (ikus [XVI. m. (45-X) 18]
agiria).
Zuube, Pedro Iribarrena eta Martin Arano.
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- 1545-XII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- kobratu zituzten, eta elkarrekin izandako gainerako
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako tratuen kontuak ere egin zituzten.
Joan Etxeberria eta emazte Maria Errementari (Errementari etxearen jabeak), eta, bestetik, Joan ErremenBatak besteari emandako ordainagirian lekuko hotari (Mariaren anaia).
nako zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, Migel Artazubiaga eta Domingo Ezenarro
Joan Errementarik ordainagiria eman zien senar- (ikus [XVI. m. (45-IX) 17] agiria).
-emazteei, seniparteagatik zegozkion 50 dukatak (3
dukat izan ezik) ordaindu egin zizkiotelako. Bere es- 1545-XI-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauakubideei uko egin zien arrebaren eta koinatuaren alde. ren aurrean Martin Aranoren Maria Erramu alarguna
aurkeztu zen. Auzia zuen anega gari batzuengatik AzLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Ami- peitiko Esteban Arriaranen Martin mandazainarekin, eta
libia eskribaua, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta ahalordea eman zien korrejimenduko lau prokuradoreJoan Ameznabar (Etorrako maizterra).
ri. Andres Martinez Aroztegikoa, Joan Heredia, Beltran
Arizmendi eta Jeronimo Atxaga ziren prokuradoreak.
Jarraian Joan Etxeberriak obligazio-agiria eman zion
Joan Errementari koinatuari, seniparteko azken 3 dukaLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatak hurrengo zaldun-inaute egunean ordaintzeko konpro- tza-Agirre, Esteban Eztiola eta Grazian Ezenarro
misoa hartuz (ikus [XVI. m. (45-XII) 19] agiria).
(ikus [XVI. m. (45-XI) 4] agiria).
- 1545-XII-12an, Zestoan, Soraluzeko Joan Perez
1.54. Maria Erramu, Ana Errezusta, Joan
Martinez Igartukoa eta Joan Martin Indoren Areitzagakoa eta Zestoako Ana Errezusta elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Joan Pereagiriak
zek Getarian eman zion frutagatik, Anak 3 dukat zor
- 1545-IX-12an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribaua- zizkion, eta obligazio-agiria eman zion, zorra urteberen aurrean Joan Martinez Igartukoa eta Zestoako Ka- teko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
talina Askatsua agertu ziren. Getariako Joan Asuk eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
emazteak 12 dukat zor zizkioten Joan Martinezi, eta
Zestoako Domingo Beltran Urbieta zenak 12 dukat Olazabalgoa, Sebastian Arrona eta Domingo Etxauzelin (ikus [XVI. m. (45-XII) 11] agiria).
Joan Asuri.
Zestoako Katalina Askatsuak 12 dukat ordaindu
zizkion Joan Martinez Igartukoari, eta honek hari ordainagiria eta eskubidea eman zizkion, zorra getariarrei kobratzeko.

1.55. Joanes Ibañeta, Lope Irure, Joan
Igartza eta Marina Garratzaren agiriak

- 1545-VI-28an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joanes Ibañeta apaiza, eta Joan Ondalde
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joanes eta Joan Bengoetxea elkartu ziren. Joanesek Joan OnIbañeta, Martin Artzuriaga eta Martin Artazubiaga dalderi 6 dukat maileguz eman zizkion, eta Joan Ben(ikus [XVI. m. (45-IX) 9] agiria).
goetxea fidatzaile gisa aurkeztu zen. Joan Ondaldek
(edo fidatzaileak) zorra hurrengo urteko ekainean San
- 1545-IX-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Joan egunean ordainduko zuen.
bauaren aurrean, batetik Zestoako Joan Martin Indo,
eta, bestetik, Aiako Migel Amas eta Joan Arruti agerJoan Ondaldek konpromisoa hartu zuen Joan Bentu ziren. Aiarrek Joan Martinentzat ikatzak egin eta goetxea fidantza hartatik onik ateratzeko. Obligazio- 123 -
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-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Joan Kortazar eta Martin Ondalde gaztea (ikus
[XVI. m. (45-VI) 36] agiria).

tzaren eta Joan Gartzia Villafrancakoaren alde (eta Beltranen aurka) emandako epaia zuzena zen, eta berretsi
egin zuten. Gainera Beltran Arizmendik beste aldeak
egindako auzi-gastuak ordaindu beharko zituen.

- 1545-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Lope Irurek ahalordea eman
- 1545-XII-16an, Valladoliden, auzi-gastuen tasazien Gipuzkoako korrejimenduko sei prokuradoreri. zioa egin zuten, eta gastuak guztira 944 maraikoak
Andres Martinez Aroztegikoa, Joan Heredia, Joan izan ziren (ikus [XVI. m. (45-X) 24] agiria).
Martinez Arriolakoa, Pedro Zabala, Beltran Arizmendi eta Jeronimo Atxaga ziren prokuradoreak.
1.56. Jakobo Gesalagaren, Maria Nikolas

Gasteategiren eta Martin Kortazarren
Lope Irurek auzia zuen Elgoibarko Joan Martinez agiriak

Altzolakoarekin mandar bati buruz, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten.
- 1545-I-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Martin Kortazar eta Joan
Lekuko Oikiako Beltran Mantzizidor eta Zestoako Perez Areitzagakoa eta Oñatiko Joan Ruiz ZumetaGrazian Arzallus eta Esteban Eztiola gaztea izan ziren koa azaldu ziren. Aurreko urtean Martin Kortazarrek
(ikus [XVI. m. (45-IX) 26] agiria).
kontratua egin zuen Joan Ruizekin, 60 dukaten truke
oñatiarrak burdinolako hauspoak egin zitzan (ikus X
- 1545-X-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m.
bauaren bidez Maria Martinez Ipintzakoak (Domingo (44-XII) 1] agiria).
Arretxeren alargunak) ordainagiria eman zion Arroako Joan Igartzari. Mariak Joani erositako mandarraEgun hartan 66 dukateko zorraren zati bat (37 duren eta elkarrekin izandako gainerako tratuen kontuak katekoa) ordaindu zioten bi arroarrek oñatiarrari: 20
egin zituzten.
dukat Martin Kortazarrek eta 17 dukat Joan Perez
Areitzagakoak.
Lekuko Antonio Lizarrarats bikarioa, Joanes
Ibañeta apaiza eta Fernando Olazabal medikua izan
Joan Ruizek emandako ordainagirian lekuko zestoar
ziren (ikus [XVI. m. (45-X) 23] agiria).
hauek izan ziren: Martin Artazubiaga, Migel Artazubiaga
eta Martin Nuarbe (ikus [XVI. m. (45-I) 24] agiria).
Zumaiako Marina Garratzak auzia zuen 1539. urteaz gero Zestoako Martin Fernandez Edarritzaga- 1545-I-30ean, Zestoako errebalean, Blas Artazukoaren ondorengoekin (edo Beltran Arizmendirekin) biaga eskribauaren aurrean Martin Indo merioordeak
50 kintal burdina zor zizkiotelako. 1542-II-17an Gi- Julian Otalora preso hartu zuen kartzelara sartzeko.
puzkoako Alvar Perez de Navia korrejidoreak epaia Orduan Julianen koinatu Martin Kortazar agertu eta
eman zuen Marina Garratzaren alde (ikus X ZESTOA Julianen fidatzaile zela jakinarazi zuen. Bere gain hartu
XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m. (44-III) zuen Julian Otalora, eta hiru egun barru korrejidorearen
26] agiria).
kartzelan aurkezteko konpromisoa hartu zuen. Bestela
Martin bera geratuko zen preso. Gainera koinatuaren
Geroztik auziak apelazio mailan Valladolidko zorra eta 30.000 maraiko isuna ordainduko zituen.
Kantzelaritzan jarraipena izan zuen, baina Beltran
Arizmendiren aldeak segimendurik egin ez zuelako,
Agirian lekuko Joan Artiga, Frantzisko Artiga eta
1545-X-27an epaia eman zuten: Gipuzkoako Alonso Txomin Lizarrarats izan ziren (ikus [XVI. m. (45-I)
Suarez Sedeno korrejidore izandakoak Marina Garra- 45] agiria).
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71. irudia. Oñatiko
unibertsitatea.

- 1545-III-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Grazia Ezenarro eta Jakobo Gesalaga
aurkeztu ziren. Graziak, hain zuzen, Antonio Lizarrarats apaizaren eskubideak zituen Jakobori 12 dukat
kobratzeko. Jakobok ordaindu zizkiolako, Graziak
ordainagiria eman zion.
Lekuko Joan Fernandez Arreitzakoa?, Domingo Goiburu eta Martin Artazubiaga izan ziren (ikus
[XVI. m. (45-III) 20] agiria).
- 1545-V-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Esnal eta Zestoako Jakobo Gesalaga gaztea elkartu ziren. Joan
Esnalek Jakobori lehenago 6 dukat maileguz hartu
zizkion Joan Gorosarri eskribauaren aurrean, eta gero
beste 12 dukat hartu zizkion. Ondorioz, 18 dukatak
Jakobori hurrengo Pazko maiatzekotik urtebetera ordainduko zizkion.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Aiako
Joanes Iraeta, eta Zestoako Pedro Zubiaurre eta Pedro
Egaña (ikus [XVI. m. (45-V) 1] agiria).

la eskribauaren aurrean eta Zumaiako Joan Arano alkatearen aurrean hauek agertu ziren: Maria Nikolas
Gasteategi (Gartzia Labainen emaztea) eta Klara Gasteategi izeba.
Klarak emandako eskubideak zituelako, Maria Nikolasek Maria Perez Gasteategikoa zenarekin batera
auzia izan zuen Lopeitza Dorrekoarekin eta honen
alaba Maria Gasteategirekin Zumaiako etxe, baratze,
sagasti eta beste zenbait ondasunez.
Korrejidoreak bere epaia eman zuen, baina gora
jota, auzia Valladolidko Kantzelaritzan zegoen. Maria
Nikolasek zioenez, Gartzia Labain senarrak urtebete
baino gehiago zeraman itsasoan ekialdeko lurretan,
eta bere lanetik bizi zen bere seme-alabekin.
Auziari jarraipena emateko, gastuetarako Zumaian
zuen etxea eta balio txikiko baratzea saldu behar zituen, baina Maria Nikolasek nahiago zuen haiek ez
saldu eta auzian zituen eskubide guztiak Klara Gasteategi izebari ematea.

Maria Nikolasek eskea egin zion Zumaiako alka- 1545-VII-11n, San Lorenteko elizaren ondoko teari, lekukoei testigantzak hartuta, baimena eman
bidean, Zumaiako partean, Zestoako Esteban Eztio- ziezaion, eskubideak Klara izebaren esku uzteko. Le- 125 -

XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545)

72. irudia. Aizarnako
Potzueta.

kuko hauek aurkeztu zituen: Arroako Lope Irure eta
Ondoren alkateak agindua eman zion Esteban EzZumaiako Joanes Arpide eta Grazia Azkue (Joan Pe- tiola eskribauari, aitorpenaren agiria Klara Gasteaterez Kortazarkoaren emaztea).
giri eman ziezaion (ikus [XVI. m. (45-VII) 9] agiria).
Hiru lekukoek zin egin zuten, honako hauek aurrean zirela: Zestoako Grazian Arzallus eta Zumaiako
Joan Santxez Zumaiakoa gaztea. Hiru lekukoek aitortu zutenez. Gartzia Labainek urtebete zeraman itsasoan ekialdeko lurretan, Zumaiara etorri gabe.

1.57. Maria Mz Goenagakoaren, Esteban
Luberriagaren eta Joan Mz Lasaokoaren
agiriak

- 1545-I-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Fernando Olazabal medikuaren Gallari baOndoren alkateak baimena eman zion Maria Ni- serrian maizter zegoen Domingo Arangurenek obligakolasi auzian zituen eskubideak Klara Gasteategiri zio-agiria eman zion Arroako Esteban Luberriagari.
eman ziezazkion. Halaxe egin zuen Maria Nikolasek, Honek Domingori zamaketarako zaldi beltza 5 dukaizebari ahalordea emanez.
tean erosi zion. Lehenbizi 2,5 dukat hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zizkion, eta
Jarraian Klara Gasteategik alkateari eskea egin 1546. urteko zaldun-inaute egunean beste 2,5 dukatak.
zion. Bere lanetik bizi zen eta 3.000 maraiko ondasunik ez zeukan Kantzelaritzan auziari jarraipena emaObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
teko. Alkateak Klara oso pobrea zela aitortuz, Kantze- Martin Artazubiaga, Domingo Etxauzelin eta Dominlaritzako legegizon, prokuradore eta eskribauek auzia go Aizarnatea (ikus [XVI. m. (45-I) 21] agiria).
amaitu arte ez kobratzea lortu nahi zuen.
- 1545-I-22an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriAlkateak Lope Irureri, Joanes Arpideri eta Grazia bauaren aurrean Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa
Azkueri testigantzak hartu zizkion. Klara Gasteategi eta Zestoako Martin Arano eta emazte Maria Perez
azken 20-30 urtean ezagutzen zuten, eta oso behar- Potzuetakoa elkartu ziren. Senar-emazteek Joan Martsua zen. Bere lanetik bizi zen, eta ez zeuzkan 3.000 tinezi mandar gaztainkara argia erosi zioten 8 dukamarai auzitarako.
tean, eta bi epeetan ordainduko zioten: erdia abuztuko
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Andre Mariaren egunean, eta beste erdia hurrengo
- 1545-X-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriEguberrietan.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa (Aizarnako Arano
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan baserria zeukana), eta, bestetik, Domingo Arano eta
Otxoa Artazubiagakoa erretorea, Martin Arrona eta Martin Arano (beren anai-arreben ordezkari ere izanik).
Pedro Iribarrena (ikus [XVI. m. (45-I) 37] agiria).
- 1545-VI-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa
eta Zestoako Domingo Larra azaldu ziren. Domingok
Joan Martinezi hurrengo San Migel egunerako 120
karga ikatz egingo zizkion Zestoako Kontzejuari hartutako Artzegiako basoetan. 24 kobratu zituen ikazkinak karga bakoitzeko; aurrez kobratu ere prezio osoa.

Joan Martinez Lasaokoa Aizarnako Aranoko Joan
Arano zenaren eta honen ama Maria Joan Aranoren
ordezkari ere bazen. Bestalde, Domingo eta Martin,
hain zuzen Joanto Arano zenaren eta Grazia Egaña
alargunaren seme ziren.
Bi aldeek desadostasunak zituzten Aranoko ondasunei buruz, eta Zestoako alkateak auzian epaia emana zuen. Ondoren, gora jota, auzia Valladolidko Kantzelaritzan zegoen.

Bere lana agindutako epean ez egiteagatik Zestoako Kontzejuak Joan Martinezi basoa kentzen bazion,
kalte guztiak Domingo Larrak ordainduko zituen.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Hala ere, bi aldeek auzia arbitro epaileen esku
Fernando Olazabal medikua, Domingo Etxauzelin eta uztea erabaki zuten. Domingok eta Martinek
Pedro Eskoriatza-Agirre (ikus [XVI. m. (45-VI) 31] Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia izendatu
agiria).
zuten arbitro, eta Joan Martinezek Zestoako Migel Artazubiaga. Behar izanez gero, bi arbitroek
- 1545-IX-14an, Arroan, Blas Artazubiaga es- hirugarrena izendatuko zuten, eta hirugarren arbikribauaren bidez Debako Joan Olasok ordainagiria troa aukeratzeko ados jartzen ez baziren, zozketaz
eman zion Arroako Esteban Luberriagari. Estebanek izendatuko zuten.
Joani lehenago egindako 7,25 dukateko zorra ordaindu zion, eta, gainera, ordura arte elkarrekin izandako
Arbitroek epaia 15 eguneko epean emango zuten.
tratuen kontuak ere egin zituzten.
Haien epaia bi aldeek beteko zuten. Bestela 60.000
maraiko isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuenak.
Lekuko Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Zugasti Konpromiso-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoaeta Joan Martinez Igartukoa izan ziren (ikus [XVI. m. ko Joan Fernandez Arreitzakoa eta Esteban Edarritzaga, eta Oikiako Domingo Goiburu (ikus [XVI. m.
(45-IX) 12] agiria).
(45-X) 28] agiria).
- 1545-IX-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako Maria Martinez Goenagakoa 1.58. Martin Legardaren, Joan Martinez
aurkeztu zen. Ahalordea eman zien Gipuzkoako ko- Lilikoaren eta Maria Loietaren agiriak
rrejimenduko Jeronimo Atxaga, Joan Heredia, Beltran Arizmendi eta beste 4 prokuradoreri, Debako Pe- - 1545-VI-7an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiadro Arretxerekin? zuen auzian ordezka zezaten.
ga eskribauaren aurrean Martin Legarda eta Bizente
Ezenarro bere emazte Maria Etxegarairekin agertu
Lekuko Zestoako Domingo Etxauzelin eta Joan ziren. Elkarrekin egun hartara arte izandako tratuen
Ganbara, eta Aizarnazabalgo Frantzisko Esnal izan kontuak egin zituzten, eta Martin Legardari Gaztelaziren (ikus [XVI. m. (45-IX) 31] agiria).
ko 28 erreal eta 3 txanponeko zorra atera zitzaion. Zor
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hura hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zien senar-emazteei.

1.59. Joan Mirubia, Domingo Intxaurregi
eta Martin Errezustaren inbentarioa eta
ordainketak

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona, Joan Artiga eta Frantzisko Artiga (ikus - 1545-IX-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri[XVI. m. (45-VI) 7] agiria).
bauaren aurrean hiru kontulari hauek azaldu ziren:
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (Domin- 1545-VI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- go Intxaurregik izendatua), Martin Perez Izagirrekoa
kribauaren aurrean Zestoako Joan Martinez Lilikoa (Joan Mirubiaren ondasunen zaintzaileak izendatua)
apaizak ordainagiria eman zien Martin Egiari eta eta Joan Martinez Artsuagakoa (Martin Errezustak eta
Martin Etxeberriari. Bi hauek lehenago obligazio- anai-arrebek izendatua).
-agiria eman zioten Joan Martinezi Esteban Eztiola
eskribauaren bidez, eta egun hartan 24 dukateko zorra
Hiru kontulariek zin egin ondoren, Gipuzkoako
ordaindu egin zuten.
korrejidorearen aginduz kontuak (zor zirenak eta hartzekoak) ikertu zituzten, eta aho batez beren iritzia eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olaza- erabakia eman zuten. Lekuko hauek izan ziren: Azbal medikua, Grazian Arzallus eta Joan Ganbara (ikus peitiko Joan Martinez Lasaokoa eta Joan Martingo
Lasao semea, eta Zestoako Joan Ezenarro eta Anton
[XVI. m. (45-VI) 18] agiria).
Sorazabal.
- 1545-VII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola esAizarnazabalgo Joan Errezusta zenak eta emazte
kribauaren aurrean Zestoako Joan Martinez Lilikoa
(Aiako Urdanetako erretorea) eta Aiako Martin Egia zenak testamentuan adierazitako ondasunak 1502-VIazaldu ziren. Zestoako San Joan Etxegarai eta Martin -2an egindako inbentarioan jaso zituzten Joan Mirubiak, Martin Intxaurregik eta Pedro Errezustak. Hiru
Etxeberria Martin Egiaren fidatzaile ziren.
hauek ziren, hain zuzen, Joan Errezusta eta emazte
Joan Martinez apaizari Martin Egiak obligazio- zenen seme-alaba adingabeen tutore eta zaintzaile.
-agiria eman zion, Urdanetako elizako urte hartako
Inbentarioko kontu hauek (kobratzeko zeuzkahasikinengatik hurrengo azaroko San Martin egunean
tenak) aitortu zituzten hiru kontulariek: Joan Lopez
29 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Altzolaraskoa zaharrak eta Joan Otxoa Gorosarrikoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz- ilobak 100 kintal burdina (Domingo Amilibia eskribauaren aurrean); Getariako Joan Sebastian Olaza-Lilikoa, Grazian Arzallus eta Pedro Eskoriatza-Agirre.
balgoak 95 kintal burdina (eskribaua Joan Martinez
Ondoren, Martin Egiak konpromisoa hartu zuen Ibañetakoa); Getariako Otxoa Beduak 80 kintal burdibere bi fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko na (eskribaua Joan Ortiz Untzetakoa); Getariako Joan
Ibañez Bizkarragakoak 87 kintal burdina (eskribaua
(ikus [XVI. m. (48-VII) 19] agiria).
Joan Ortiz Untzetakoa); Getariako Otxoa Asuk 24
- 1545-IX-21ean, Zumaian, Joan Arbestain eskri- kintal burdina (eskribaua Joan Martinez Mantelolabauaren aurrean Debako Maria Loieta eta bere lagun koa); Getariako Lope Astigarribiak 20 kintal burdina
bat azaldu ziren. Oliden deiturako bati 15 dukat mai- (eskribaua Joan Ortiz Untzetakoa); Goiabide etxekoek
leguz hartu zizkioten, eta urtebete barru ordainduko 4.500 marai (eskribaua Paskual Migelez Arretxekoa);
zioten zorra. Lekuko Zumaiako Pedro Arano? hargi- Sebastian Arretxek 7.700 marai; Jofre Altzolaratsek
na, Kristobal Orio eta Frantzisko Larrabetzu izan zi- eta Maria Beltran emazteak 31 kintal burdina; Pedro
Errezusta anaiak 55 kintal burdina.
ren (ikus [XVI. m. (45-IX) 22] agiria).
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73. irudia.
Aizarnazabalgo
Mirubia.

Beste batzuek ere honako zor hauek egin zizkieten:
Pedro Errezusta anaiak 55 kintal burdina; Aizarnako
Joan Egañak 12 kintal burdina; Getariako Domingo
Gaintzak Bandako ordenaren 32 dobla (Kristobal
Gartzia Azkuekoa eskribauaren aurrean); Joan Ortiz
Untzetakoa anaiak Bandako 20 dobla; Usarragak eta
emazteak urrezko 29 dobla; Joan Perez Amilibikoak
eta Otxoa Agirrek 20 kintal burdina; Zarauzko Otxoa
Lopez Arriolakoak 27 kintal burdina (eskribaua Joan
Lopez Izagirrekoa); Zarauzko Domingo Errezilek 25
kintal burdina; Getariako Gartzia Agirrek 20 kintal
burdina; Getariako Pedro Gorostiolak 7.100 marai;
Getariako Pedro Gorostiolak 7.100 marai; Getariako
Domingo Goiburuk 10 kintal burdina; Joan Amilibiak
Nafarroako 2 dukat eta zenbait txanpon; Martin Indok 45 txanpon; Domingo Indok 2 zapata pare (3,5na
txanponekoak); Getariako Maria Aretak 34 florin
arrunt (zilarrezko katilua bahituran); Getariako Martin Abietak 1.700 marai (zilarrezko katilua bahituran); Martin Etxabe gazteak 13 txanpon; Joan Etxabe
errementariak 6 zapata pare edo 89 marai; Joan Esnal
gazteak 3 zapata pare; Getariako Santxa Olazabalek
urrezko florin bat (1 florin = 265 marai); Martin Ruiz
Gaintzakoak 14 dukat.
Joan Errezusta zenak ondasun hauek ere utzi zituen: 3 kintal burdina; 4 behi (12 dukateko balioa guz-

tira); 11 txerrikume (64 errealeko balioa); zilarrezko
katilua (marko bat pisukoa); 3 soineko (2 inuderi eta
koinatari emanak).
Ondasun haien guztien bostena Joan Balentzegirena eta emaztearena zen. Adingabeen zaintzaileek seniparte osoa kobratu zutela kontuan hartuta, 1 kintal
burdina = 1 dukat izanik, eta doblen balioa kontuan
izanik, Joan Balentzegiri eta emazteari 602 dukat
eman behar zizkieten.
Era berean, Pedro Errezustak alde bakoitzari zor
zizkion 26,33 dukat kendu behar ziren kontutik, eta
zaintzaile bakoitzari 183 dukat ordaindu behar zitzaizkion.
Joan Mirubiak ordaindu beharrekoari hauek deskontatu behar zitzaizkion: Joan Errezustari zenaren
seme Pedro Erezustari emandako 38 kintal burdina
(Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren agiria); Joan
Mirubiak emandako 50 kintal burdina, Getariako Sebastian Zabalagari kobratzekoak (eskribaua Azpeitiko Joan Otxoa Izagirrekoa); Aizarnako Joan Apategiri ordaindutako 25 kintal burdina; Joan Errezusta
eta emazte zenen urteurrenetan Joan Mirubiak gastaturiko 15 dukat; Joan Mirubiak Lope Astigarribiaren
bidez Pedro Errezustari emandako 20 kintal burdina;

- 129 -

XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545)

74. irudia.
Aizarnazabalgo
Atristain. (Indalezio
Oiangurenen argazkia).

Joan eta emazte zenaren San Joan Errezusta umea
Domingo Intxaurregiri, beraz, guztira 151 dukat
hazten gastaturiko 10 dukat.
deskontatu behar zitzaizkion.
Joan Mirubiari, beraz, (1 kintal burdina = 1 dukat
Epaiak zioenez, zaintzaileek ondasunen fruitu eta ineginda) 153 dukat deskontatu behar zizkieten.
teresak ere ordaindu behar zituzten. Denbora asko igaro
zelako, hiru kontulariek aho batez 80 dukatean balioetsi
Domingo Intxaurregik ordaindu beharrekoari hauek zituzten fruitu eta interesak: 45 dukat Joan Mirubiak ordeskontatu behar zizkioten: Martin Intxaurregiren Ma- daintzeko eta 35 dukat Domingo Intxaurregik ordaintzeko.
ria Perez Intxaurregikoa alargunak Pedro Errezustari (adingabeen tutoreari) emandako 27 kintal burdina
Joan Mirubiak 78 dukat ordainduko zituen, eta
eta 8 dukat (Joan Errezusta zenaren Joan Perez Erre- 2.200 maraiko auzi-gastuak ere bai. Domingo Intxauzustakoa seme zaharrenaren eskubideak ere izanik); rregik 67 dukat eta 212 marai ordaindu beharko ziJoan Mirubiak eta Martin Intxaurregik beren etxee- tuen (ikus [XVI. m. (45-IX) 23] agiria).
tan hurrenez hurren San Joan Errezusta eta Domingo
Errezusta adingabeak hazteagatik 10na dukat (Joan 1.60. Maria Martinez Ondarkoaren eta
Balentzegiren kontutik kalkulatuta); hileta eta elizki- Maria Martinez Olidengoaren agiriak
zunetan gastaturiko 30 dukaten erdia; Joan Atristainek
Pedro Errezustaren oinordekoari emandako 38 dukat; - 1545-I-9an, Zestoan, Joan Bengoetxea alkatearen
Domingo Intxaurregiren amak Joan Atristainen bidez eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan ApateMartin Errezustari emandako 11 dukat; Joan Errezus- giren Maria Domingez Ondarkoa alarguna bere legeztak eta emazteak Joan Arrona medikuari egindako 7 ko seme-alabekin aurkeztu zen. Hauek ziren semedukateko gastua; Errezustako seniparteagatik Martin -alabak: Joanes Apategi eta Maria Joanez Apategikoa
Perez Errezustakoarekin izandako auzian gastaturiko 4 25 urte bete gabeak, eta Grazia Apategi eta Barbara
dukat; Legorreta batxiler eta abokatuari ordaindutako 3 Apategi 12 urte bete gabeak.
dukat; Pedro Errezusta adingabe zenari Maria Perez Intxaurregikoak emandako 28 kintal burdina (eskribauak
Seme-alabek tutorea eta zaintzailea behar zuten,
Joan Perez Elorriagakoa eta Iñigo Ibañez Dorrekoa).
eta Maria Domingez amak eskea egin zion alkateari
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tutore eta zaintzaile izenda zezan. Alkateak seme-alabei galdetu egin zien zein tutore eta zaintzaile nahi
zuten, eta denek aukeratu zuten ama. Maria Domingezek zin egin zuen tutore eta zaintzaile zintzoa izango zela eta seme-alaben mesedetan lan egingo zuela.
Aizarnazabalgo Joan Atristain aurkeztu zuen fidatzaile gisa. Lekuko Fernando Zubeltzu, Martin Ondalde
semea eta Grazian Arzallus izan ziren.

balgo Joan Aizarnazabal eta Arroako Joan Armendia
fidatzailea, eta, bestetik, Zestoako Maria Martinez
Olidengoa alarguna.

Lehen biek Maria Martinezi obligazio-agiria eman
zioten, 7,5 dukat hurrengo Pazko garizumakotik urtebetera ordaintzeko. Joanen aita Martin Aizarnazabal
zenak lehenago Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren
aurrean 11,5 dukateko zorra egin zion Asentzio GorriaOndoren alkateak, bere aginpidea erabiliz, Maria rani. Hain zuzen zor hura kobratzeko eskubidea Maria
Domingez Ondarkoa seme-alaben tutore eta zaintzai- Martinezek zuen, eta egun hartan Joan Aizarnazabalen
le izendatu zuen, eta ahalordea eman zion seme-ala- izenean Joan Armendiak 4 dukat ordaindu zizkion. Bebak eta beren ondasunak kudea zitzan. Behar izanez raz, azken 7,5 dukatak ziren obligazio-agirikoak.
gero, auzitara jotzeko ahalmena ere bazuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian EzenaJarraian Maria Domingezek ahalordea eman zion rro, Grazian Arzallus eta Sebastian Arbestain (ikus
Zarauzko Martin Espillari. Joan Apategi zena lanean [XVI. m. (45-I) 19] agiria).
jarduna zen Getariako San Anton uhartean errege-erreginen zerbitzura. Zedula bat zegoen hari buruz, 1.61. Joan Mz Olotzagakoaren, Domingo
Antso Martinez Leibakoa kapitainak eta Joan Marti- Olanoren eta Beltran Mantzizidorren agiriak
nez Olotzagakoa kontulariak sinatua, eta Martin Espilla saiatuko zen Joan Apategi zenari zor zizkioten - 1545-IV-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauasoldatak alargunarentzat kobratzen (ikus [XVI. m. ren aurrean Zestoako Maria Anton Indo eta Azpeitiko
(45-I) 12] agiria).
Joan Martinez Olotzagakoa errege-kontularia elkartu
ziren. Joan Martinezek Zestoako Indo etxea berega- 1545-I-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- natu egin zuen korrejidorearen epaiaz, baina bertako
ren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik Aizarnaza- Maria Anton Indok bere senipartea kobratu nahi zuen.

75. irudia. Lasturko
Olano.
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Ondorioz, Joan Martinezek eta Maria Antonek
kontratua egin zuten. Azpeitiarrak zestoarrari 84 dukat epeka ordainduko zizkion, eta Maria Antonek uko
egingo zien berak eta anaia Martin Indok etxe hartan
zuten edozein eskubideri Joan Martinezen alde.

Alkateordeak Joan Zugasti, Joan Areitzaga eta
Lope Irure arroarren zina jaso zuen, lekuko gisa hirurek testigantzak eman zitzaten. Zestoako Domingo
Etxauzelin eta Joan Ezenarro, eta Arroako Joan Agote
izan ziren zinean lekuko.

Une hartan kontulariak 20 dukat eman zizkion Maria Antoni. Beste 4 dukat hurrengo ekaineko San Joan
egunean ordainduko zizkion, 1546-IV-6an beste 20
dukat, urtebete geroago beste 20 dukat, eta azken 20
dukatak beste urtebete geroago.

Joan Zugastik aitortu zuenez, Periko Mantzizidor
“Zumaia” Beltran Mantzizidorren eta 3 urte baino
lehenago hil zen Ana Arronaren semea zen. Perikok
ez zuen seme-alabarik utzi, eta 8 hilabete inguru lehenago heldu zen herrira Periko hil zelako berria. Ohi
bezala erosta jo eta Arroako San Estebanen elizan
Maria Anton Indo arduratuko zen bere senipartea- egin zizkion aita Beltranek ohiko elizkizunak. Joan
ren saneamenduaz. Kontratuan lekuko zestoar hauek Areitzagak eta Lope Irure lekukoek ere berdin eranizan ziren: Domingo Etxauzelin, Grazian Etorraetxea tzun zuten.
eta Jakobo Gesalaga (ikus [XVI. m. (45-IV) 4] agiria).
Ondoren Beltran Mantzizidorrek ahalordea eman
- 1545-IV-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zien Zestoako Esteban Akertzari, Martin Lizarraratsi
bauaren aurrean Debako Domingo Olano eskribaua eta Domingo Gartzia Lasaokoari, Periko zenaren diru
agertu zen. Kantabriako Guriezoko Joan del Campo eta ondasunak, inbentarioaren arabera, aitarentzat kojaunak auzia eduki zuen Joan Liendorekin, hiru idi bra zitzaten.
lapurtu zizkiolako, Anton Arriola ermandade-alkatearen aurrean. Joan del Campok Domingori bere lana
Jarraian Joan Fernandez Arreitzakoa alkateordeak
eta soldatak ordaindu zizkion, eta honek hari ordaina- bere aginpidea erabili zuen agiri haiek sendotzeko.
giria eman zion.
Eskribauari agindua eman zion agiriak sina zitzan eta
Zestoako Kontzejuaren zigiluaz zigila zitzan (ikus
Lekuko Martin Artzuriaga eta Grazian Arzallus [XVI. m. (45-IX) 25] agiria).
izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IV) 29] agiria).

1.62. Sorazabaldarren, olaskoagatarren eta
- 1545-IX-26an, Zestoan, Joan Fernandez Arrei- olazabaldarren tratu eta agiriak

tzakoa alkateordearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Beltran Mantzizidor agertu
zen. Beltranek zioenez, Ana Arrona emazte zenarekin
Periko Mantzizidor semea, “Zumaia” goitizenekoa,
izan zuen, eta Indietako Espainia Berritik Sevillako
auzotar Migel Jauregiren itsasontzian etorrita, Periko
semea Sevillan hil zen 9 hilabete inguru lehenago.

- 1545-VIII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Grazia Ibañeta (Joan Gorosarriren
alarguna) eta Domenja Sorazabal (Arroako elizako
serora) aurkeztu ziren. Domenjak Graziari urrezko
dobloia eta 11 erreal maileguz eman zizkion, eta Graziak zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.

Bidaia hartan Periko semeak 15 bat dukat irabaLekuko hauek izan ziren Gasteizko Diego Zuatzo
ziko zituen, eta oinordeko bakarra Beltran aita zenez (Valladolidko Errege-entzutegiko Francisco Yepesen
gero (Perikok seme-alabarik utzi ez zuelako), Joan morroia), eta Zestoako Joan Zuube eta Esteban EztioBengoetxea alkatearen ordezkoari bere aginpidea era- la semea (ikus [XVI. m. (45-VIII) 33] agiria).
bil zezala eskatu zion. Testigantzak hartu eta agiria
nahi zuen Beltranek, semearen herentzia kobratzeko.
- 1545-IX-20an, Iraetan, Esteban Eztiola eskri- 132 -
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bauaren aurrean Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoa ton Ermua ere bertan zen. Joan Antonek Sebastiani
eta Arroako Fernando Sorazabal elkartu ziren. Lehe- ordainagiria eman zion, 9 dukateko zorra orduantxe
nago Fernandok Joan Fernandezi 9 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
egin zion, eta honek hari ondasunak exekutatu egin
zizkion.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Otxoa Ermukoa,
Fernando Olazabal medikua eta Esteban Eztiola seEgun hartan, ordea, Fernandok zorra ordaindu egin mea (ikus [XVI. m. (45-XI) 20] agiria).
zion. Joan Fernandezek emandako ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Joan Biluibar? eta Domingo Na- 1.63. Bartolome Txiribogaren auzi eta
rruondo Arroakoak (ikus [XVI. m. (45-IX) 20] agiria). agiriak
- 1545-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Zestoako burdinoletako Pedro Olaskoaga urtzaileak ahalordea eman zion Joan Ereño mazolariari. Zestoako Gregorio Aranok eta beste batek
12 erreal eta 9 marai zor zizkioten Pedrori, eta Aiako
Domingo Ezenarrok kintal erdia burdina. Pedrorentzat zor haiek kobratzen saiatuko zen Joan Ereño.

- 1545-V-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Ana Ipintza alarguna, Martin Ondalde aita
eta Martin Indo merioordea aurkeztu ziren. Lehenago
Bartolome Txiribogak 10 dukat eta 26 errealeko zorra eta 24 errealeko auzi-gastuak egin zizkion Anari,
eta korrejidorearen aginduz Martin Indo merioordeak
Bartolome atxilotu eta kartzelara preso eraman behar
zuen.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Gregorio Elizalde eta Martin Akoabarrena
(ikus [XVI. m. (45-IX) 35] agiria).

Orduan Martin Ondaldek zorraren zati bat (6 dukatekoa) ordaindu zion Ana Ipintzari, eta gainerakoa
hurrengo ekaineko San Joan egunean Bartolomek
- 1545-XI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ordainduko zion. Bestela bi egun geroago Martin
bauaren aurrean Sebastian Olazabal (edo Olaberria) Ondaldek ordainduko zion eta Bartolome kartzelan
agertu zen, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren Olazabal- entregatuko zuen. Obligazio-agiria eman zion horreberri baserriko maizterra. Halaber, Arroako Joan An- tarako Anari.

76. irudia.
Txiriboganagusi.
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- 1545-XII-10ean, Azpeitian, Gipuzkoako Alonso
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre, Pedro Ausoroetxea eta Pedro Altzolarats Herrera korrejidoreak agindua bidali zien Bartolome
Txiribogari eta Domingo Arrona fidatzaileari. Martin
(ikus [XVI. m. (45-V) 16] agiria).
Diazi zorraren zortzigarren epeari (edo zortzigarren
Zestoako Txiribogako etxea, burdinola eta errota urteari) zegokiona (22,75 kintal burdina pletina + 15
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak bereganatuta eduki dukat + 2 erreal) ez zioten ordaindu.
zituen 1537. urtera arte, baina orduan Bartolome TxiOndorioz, ondasunak exekutatu egin zizkioten, bairibogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak tratua
egin zuten Martin Diazekin. Bartolomek eta Domingo na saneatu gabeko ondasunak ziren. Beraz, zorraren
fidatzaileak zorra epeka hamar urtean zati berdinetan zortzigarren epeari zegokiona ordaintzen ez bazuten,
ordainduko ziotelako, hauen esku geratu ziren Txiri- atxilotu eta preso hartuko zituzten Pedro Salzeda merio
bogako ondasunak (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN nagusiak edo Fernando Mendoza merioordeak. Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauak idatzi zuen agiria.
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-VIII) 21] agiria).
- 1545-XII-11n, Azpeitian, korrejidoreak agindua
bidali zien Pedro Salzeda merio nagusiari eta merioordeei, Bartolome Txiribogari eta Domingo Arronari aipaturiko zorra ordaintzen ez bazuten ondasunak exekutatzeko. Bartolomeri Txiribogan zituen etxea, burdinola, errota eta gainerako lur eta ondasunak exekutatuko
1544. urtean ere bide beretik jardun zuten, eta Bar- zizkioten. Domingo Arronari, berriz, Zestoan zituen
tolome Txiribogari eta Domingo Arrona fidatzaileari etxea, Agirre eta Etxeandia baserriak, etab.
berriz ere ondasunak exekutatu egin zizkieten (ikus X
Korrejidoreak auzi-gastuen zerrenda ere egin zuen.
ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m.
418 maraiko auzi-gastuak ziren Domingok eta Barto(44-III) 10] agiria).
lomek ordaindu beharrekoak.
-1545-VI-15ean, Zumaian, Martin Diaz Mirubikoak
- 1545-XII-24an, Zestoan, Domingo Arronak FerJoan Arbestain eskribauaren aurrean Domingo Arronari
ordainagiria eta ahalordea eman zizkion. Bartolome Txi- nando Mendoza merioordeari 33 erreal eta 6 marai orribogak urtero (10 epetan) 22,75 kintal burdina pletina, daindu zizkion auzi-gastuengatik, eta Esteban Eztiola
15 dukat eta 2 erreal ordaindu behar zizkion Martin Dia- eskribauari 100 marai bere lanagatik.
zi, baina zor hura eta ondasunen exekuzioko auzi-gasEgun berean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauatuak Domingo Arronak ordaindu zizkion (zazpi urteri
ren aurrean, Fernando Mendoza merioordeak atxilozegokiona osatuz), Bartolomeren fidatzaile zelako.
tu egin zuen Domingo Arrona, zorra bere epean ez
Martin Diazek lehen zazpi ordainketengatik ordaintzeagatik. Domingo Arrona Martin Diazi zorra
(159,25 kintal + 156 dukat + 3 errealengatik) eman ordaintzeko prest agertu zen, eta kartzelara ez zezatezion ordainagiria. Ahalordea eta eskubideak ere Do- la eraman eskatu zuen. Lekuko Grazian Ezenarro eta
mingoren esku utzi zituen, gero zor hura Bartolome Joan Ezenarro izan ziren.
Txiribogari kobra ziezaion.
Egun hartantxe, Azkoitian, Alonso Herrera koAgirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Mar- rrejidoreak agindua bidali zien Pedro Salzeda merio
tin Otsango eta Domingo Zabala apaizak, eta Martin nagusiari eta merioordeei. Bartolome Txiribogak eta
Domingo Arronak ez zizkioten Martin Diazi zorraren
Ibañez Amilibikoa.
Geroztik auziak aurrera jarraitu zuen zordunek urtero zegokien 227,5 kintal burdina, 151 dukat eta 317
maraiko zorraren hamarrena ordaindu ez zutelako.
Txiribogako etxe, burdinola, errota eta gainerako ondasunak behin eta berriz exekutatu zituzten.
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bederatzigarren epeari zegokiona ordaindu, eta ondasunak exekutatu egingo zituzten, jabetza Martin Diaz
Mirubikoari emanez (ikus [XVI. m. (45-VI) 19] agiria).

1.64. Katalina Urbietaren ordainagiria eta
obligazio-agiria
- 1545-VI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Martin
Indo eta emazte Katalina Urbieta, eta, bestetik, Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa eta Domingo Intxausti
suhia. 1544-VII-31n bi azpeitiarrek obligazio-agiria
eman zioten Katalinari, 177 dukat eta 3 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz (ikus X ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m. (44-VII) 28] agiria).
Egun hartan (ekainaren 9an) hain zuzen bi azpeitiarrek 177 dukat eta 3 errealeko zorra (1 dukat = 11
erreal izanik) ordaindu egin zioten, urrezko 176 koroa
emanda. Azpeitiarrek fidatzaileak ere aurkeztuak zituzten Kristobal Artzubiaga eskribauaren aurrean.
Katalina Urbietak ordainagiria eman zien, eta zin
egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko
honako hauek izan ziren: Zestoako Grazian Arzallus
eta Domingo Etxauzelin, eta Errezilgo Martin Otaegi.

77. irudia. Bidaniko armarria.

Eguberrietan 130 kintal burdina pletina (bakoitza bi
“ertz” pisukoa izanik) ordaintzeko konpromisoa hartuz. Izan ere, Katalinari burdina haien balioa (urrezko
41 koroa, enperadorearen markakoak) maileguz hartu
zioten, 1 kintal burdina = 1 dukateko prezioa izanik.

Egun eta leku berean, Martin Perez Erraztikoak
Domingo Intxausti suhiari obligazio-agiria eman
Lekuko hauek izan ziren: Azkoitiko Martin Agirre,
zion, 77 kintal burdina pletinatan Domu Santu egu- Zumaiako Fernando Arteaga eta Martin Indo (Katalinean Beduako errenterian emateko konpromisoa har- naren senarra).
tuz (1 kintal burdina = 12 erreal). Martin Perezek burdinen balioa urrezko koroa, erreal eta maraitan maileJarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
guz harturik zeukan (ikus [XVI. m. (45-VI) 9] agiria). Frantzisko Perez Idiakaizkoak konpromisoa hartu zuen
Errodrigo Idoiaga suhia obligazio hartatik onik atera5
- 1545-VI-21ean, Errezilgo Nafarraranen , Erkizia tzeko, hain zuzen mailegu osoa Frantzisko Perezek koetxearen ondoan, Blas Artazubiaga eskribauaren au- bratu zuelako (ikus [XVI. m. (45-VI) 28] agiria).
rrean hauek azaldu ziren: batetik, Azkoitiko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribaua eta Bidaniko Errodrigo 1.65. Joan Zugastiren eta Domingo
Idoiaga suhia (hau ere eskribaua), eta, bestetik, Zestoa- Arizmendiren kontratu eta agiriak
ko Indoko Katalina Urbieta (Martin Indoren emaztea).
- 1545-I-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Frantzisko Perezek eta Errodrigok obligazio-agiria aurrean Arroako Joan Zugasti, Joan Perez Areitzagaeman zioten Katalinari, Beduako errenterian 1546ko koa eta Martin Kortazar azaldu ziren. Joan Zugastiri
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beste biek eta Arroako Joan Ermua olagizonak 40 du- 4.500 marai, hau da, 12 dukat (1 dukat = 375 marai)
kat zor zizkioten Nikolas Martinez Egiakoa eta Fernan- eman zizkien, eta gainerakoa hurrengo Pazko garizudo Zubeltzu arbitroek aginduta lursaila saltzeagatik.
makoan ordainduko zien.
20 dukat Martin Kortazarrek ordaindu zizkion Joan
Zugastiri, Joan Ermuaren zorragatik, eta Joan Perez
Areitzagakoak beste 20 dukat Joan Martinez Arteagakoaren izenean. Joan Zugastik ordainagiria eman zien
40 dukatengatik, eta Martin Kortazarri ahalordea ere
bai, Joan Ermuari 20 dukat kobra ziezazkion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Pedro Altzolarats eta Domingo Aisoro (ikus [XVI.
m. (45-I) 9] agiria).

Joan Zugastik bere ohol eta zurak urtebeteko epean
egin eta aterako zituen. Azkaetako lurretan ibiliko zen,
garraioa ahalik eta kalterik txikiena eraginez egiteko.
Zuhaitzen adar, buru eta egurra ama-semeek ikatza
egiteko edo beste zerbaitetarako erabiliko zituzten.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Arzallus, eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta
Joan Etxenagusia (ikus [XVI. m. (45-X) 17] agiria).

- 1545-XI-30ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- 1545-VIII-28an, Zestoan, Arroako Joan Zugasti kribauaren aurrean bertako Domingo Arizmendi eta
eta Zestoako Joan Bengoetxea alkatea azaldu ziren Aiako Martin Herrumio? agertu ziren. Domingok
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Arroarrak Joan Martini obligazio-agiria eman zion, 9,5 dukateko zoBengoetxearen aitaginarreba Sebastian Artazubiaga rra bi epetan ordaintzeko: erdia hurrengo Eguberriezenari 18 dukateko zorra egin zion, baina egun hartan tan, eta beste erdia hurrengo Pazko maiatzekoan.
ordaindu egin zion Joan Bengoetxeari.
Zaldi zamaria erosi zion Domingok prezio horreOrdainagirian lekuko Blas Artazubiaga, Grazian tan Martini, lekuko hauek izanik: Domingo UrbieArzallus eta Arroako Martin Kortazar izan ziren.
ta apaiza, Joan Martinez Akoakoa eta Martin Arano
(ikus [XVI. m. (45-XI) 22] agiria).
Jarraian, Joan Zugastik eta Zestoako Domingo Arronak elkarrekin ordura arte izandako tratuen kontuak 1.66. Joan Ibañez Zubiaurrekoaren
egin zituzten. Domingok Joani ordainagiria eman zion, ordainagiri eta obligazio-agiriak
lekuko Joan Bengoetxea, Blas Artazubiaga eta Grazian
Arzallus izanik (ikus [XVI. m. (45-VIII) 30] agiria).
- 1545-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bidez obligazio-agiria eman zion Arroako Joan Perez
- 1545-X-18an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola es- Areitzagakoak Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari.
kribauaren aurrean honako hauek agertu ziren: batetik, Joan Ibañezek mandar beltza saldu zion Joan Perezi,
Maria Joanes Azkaetakoa (Joan Ermuaren alarguna) eta eta honek prezioaren azken 10 dukatak hurrengo ekaiseme Martin Azkaeta, eta, bestetik, Arroako Joan Zugasti. neko San Joan egunean ordainduko zizkion.
Ama-semeek kontratua egin zuten Joan ZugastireAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joakin, Azkaetako basoetako haritzak eta zuhaitzak itsa- nes Garratza apaiza, Joan Zubeltzu (Iraetako Nikolas
sontzi alboko oholetarako saltzeko. Oholak eta zura Martinez Egiakoaren morroia) eta Esteban Eztiola seateratzeko izango ziren zuhaitzak, eta besoko zortzi mea (ikus [XVI. m. (45-IV) 41] agiria).
ohol sartuko ziren lodieran.
- 1545-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Zugastik oholaren beso luzera bakoitzeko 7 bauaren bidez Joan Ibañez Zubiaurrekoak ordainamarai ordainduko zuen. Egun hartan Joan Zugastik giria eman zion Arroako Joan Perez Areitzagakoari.
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78. irudia. Lasaoko
Kaminerokoa.

Joan Perezek mandarra erosi zion Joan Ibañezi, eta 12 hauek eman zizkion maizterrari: 2 behi beren txahaledukat ordaindu zizkion.
kin (12 dukat balio zuten), 4 ardi eta 3 ahuntz (guztira
Anaren ganaduek 12 dukat eta 29 erreal balio zuten).
Lekuko Tomas Azkona, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (45-IX)
Maizterrak ganaduen prezioaren erdia baserria32] agiria).
ren errenta aldian izandako etekinetatik ordainduko
zuen. Hain zuzen ganaduak hipotekatuta geratu ziren
- 1545-XII-27an, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- maizterrak zor osoa ordaindu arte. Nagusiek txerriak
rrean Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ama Do- ekartzen bazituzten, haiek ere erdi bana haziko zituen
menja Akoabarrena ere ordezkatuz) eta Aiako Do- Joan Liendok.
mingo Joan San Soro elkartu ziren. Aiarrak zestoarrari erositako idi pareagatik 12 dukat ordaindu zizkion,
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Zubiaurre
eta honek hari ordainagiria eman zion.
eta Joan Ezenarro (Domingo Ezenarro mazolariaren
semea), eta Arroako Anton Baltzola (ikus [XVI. m.
Lekuko Grazian Arzallus eta Joan Zuube zestoa- (45-XII) 22] agiria).
rrak izan ziren, eta aiar bat ere bai (ikus [XV. m. (45XII) 21] agiria).
1.67. Zigarandarren, zinkunegitarren,

zubeltzutarren, zulaikatarren eta
- 1545-XII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zuubetarren agiriak

bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Joan Ibañez
Zubiaurrekoa eta Ana Lasao alarguna (Zabaleta baserriko nagusiak), eta, bestetik, Joan Liendo maizterra.
Erdi bana hazteko Joan Ibañezek ganadu hau eman zion
maizterrari: bi behi beren txahalekin, behi ernaria eta bi
zekor urrixa (22 dukat balio zutenak), 6 ardi bere arkumeekin, beste ardi bat eta hogeita bi ahuntz (guztira 29
dukat eta 8 errealeko baliokoak). Ana Lasaok ganadu

- 1545-IX-1ean, Aian, Blas Artazubiaga eskribauarengana bertako Domingo Zinkunegi, emazte Maria
Domingez Agirrekoa eta seme Joaniko Azkue hurbildu ziren. Senar-emazteek ahalordea eman zieten Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari,
Joan Antezanari eta beste bost prokuradoreri, Migel
Azkuerekin zuten auzian ordezka zitzaten.
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Migel Azkuek zioenez, Aiako Joan Azkue, Martin
Azkue, Katalina Azkue, Domikutza Azkue, Grazia
Azkue eta Madalena Azkueren eskubideak zituen.
Agirian lekuko hauek izan ziren: ustez Getariako
Martin Asu eta Domingo izeneko beste bat, eta Zestoako Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (45-IX) 1] agiria).

dukat ordainduko zizkion zapatariari hiru epetan (1
kintal burdina = 1 dukat eginda): 5 dukat hurrengo
Eguberrietan, 5 dukat 1546ko San Migel egunean eta
5 dukat handik urtebetera.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Ganbara, Domingo Etxauzelin eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (45-IX) 37] agiria).

- 1545-IX-26an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Etxeberriko Migel
Zulaika eta Azpeitiko Iñigo Goiatz (Iraetako burdino- 1545-XII-3an, Arroako Zubeltzu dorretxean, Zeslako olagizona) elkartu ziren.
toako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Madalena
Zubeltzu aurkeztu zen. Madalena, hain zuzen, ZubelMigelek Iñigori obligazio-agiria eman zion, 8 kin- tzu batxilerraren alarguna zen, eta Antonio Zubeltzu
tal burdina pletinatan hurrengo Eguberrietarako ema- seme zenaren oinordeko unibertsal ere bai.
teko konpromisoa hartuz. Burdinak Iraetan landuko
ziren Migelen ikatzekin, prezioa 1 kintal burdina =
Joan Diaz Agirrekoak Antonio Zubeltzuri 70 duka12,5 erreal izanik.
teko zorra eta auzi-gastuak utzi zizkion, Alonso Medina eskribauaren aurrean egindako obligazio-agiriaLekuko hauek izan ziren: Tomas Azkona, Grazian ren bidez. Ondorioz, Madalenak bere seme Fernando
Arzallus eta Esteban Eztiola semea.
Zubeltzuri ahalordea eman zion, zor hura eta gastuak
amarentzat kobra zitzan.
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko berak bertan izanik, Arroako Martin Akertzak obligaLekuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan Arezti,
zio-agiria eman zion Iñigo Goiatzi, hurrengo Egube- izen-deitura bereko semea, eta Zestoako Esteban Ezrrietarako 12 kintal burdina pletinatan Iraetan emate- tiola semea (ikus [XVI. m. (45-XII) 1] agiria).
ko konpromisoa hartuz. Martinen ikatzekin landuko
ziren Iraetako burdinolan aipatutako burdinak (ikus
- 1545-XII-8an, Itziarren, Zestoako Esteban Eztio[XVI. m. (45-IX) 27] agiria).
la eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik,
Debako Martin Likona, eta, bestetik, Itziarko Ziga- 1545-IX-29an, Zestoako errebalean, Blas Arta- rantxiki baserriaren Joan Zigaran jabea.
zubiaga eskribauaren aurrean Joan Zuube hargina eta
Joan Zuube zapataria agertu ziren. Harginaren aita
Zigarantxiki baserriaren eta bere ondasunen gaiJoan Zuube eta aitona Martin Ibañez Aranokoa izan nean, Joan Zigaranek betiko zentsua sortu zuen,
ziren. Zapatariaren aita Joan Zuube eta ama Margarita Martin Likonari 150 dukat hartuta. Joan Zigaranek
Zuube izan ziren.
(edo oinordekoek) urtero eta beti 10,5 dukat (% 7a)
ordainduko zizkioten Martini (edo bere oinordekoei)
Harginaren aitak eta aitonak 15 kintal burdina zor abenduko Andre Mariaren egunean. Lehen zentsua
zizkioten Margaritari. Martin Ibañez Aranokoa eta (10,5 dukat) handik urtebetera ordainduko zion JoaSan Joan Apategi zena Aizarnako Apategiko adinga- nek Martini.
been zaintzaile ziren, eta Margaritari dotearen azken
zatiko 15 kintal burdina agindu zizkioten.
Zigarantxikiko baso, belardi, lur, sagasti, gaztainadi, harizti, soro eta baratzeen mugakideak hauek
Egun hartan, ordea, Joan Zuube harginak eta Joan ziren: Zigaranzelaiko lurrak, Joan Albizuriren lurrak,
Zuube zapatariak akordioa egin zuten. Harginak 15 Zigaranaundiren lurrak eta errepidea. Joan Zigaranek
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79. irudia. Lasturko
Zigaranaundi eta txiki.

edo oinordekoek bi urtean jarraian 10,5 dukateko zentsu edo zerga ordaintzen ez bazuten, Zigarantxiki eta
bere ondasunen jabegoa Martin Likonaren edo oinordekoen eskuetara pasatuko zen.

ospatu zen. Bidanian izan zen Batzar Berezia apirila
baino lehen. Probintziaren kaparetasunaz jardun zuten. Horrez gain Batzar Nagusiak ere izan ziren: apirilaren 18-28 bitartean Zestoan, eta azaroaren 14-24
bitartean Seguran6.

Joan Zigaranek Zigarantxiki eta bere ondasunak ez
zituen hipotekatuko edo beste eraren batera lotuko. Saltzera jarriz gero, Martin Likonari (edo oinordekoari)
jakinarazi eta honek 3 eguneko epea edukiko zuen ondasunak erosteko. Joanek beste bati saltzen bazion, jasotako prezioaren hamarrena Martini ordainduko zion.

Zestoako Batzar Nagusietan Alonso Arias de Herrera korrejidorearekin batera Alonso Idiakaitz (Santiago ordenako zalduna eta errege-idazkaria) ere bertan zen. Zestoaren ordezkari hauek izan ziren: Joan
Bengoetxea alkatea. Domingo Garratza fielordea, San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Fernando Olazabal meJoan Zigaranek edo oinordekoek betiko zentsua dikua, Blas Artazubiaga, Jakobo Ipintza eta Martin
indargabetu ahal izango zuten, Martini (edo ondoren- Ondalde. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziagoei) 150 dukat ordainduta. 75 ordainduz gero, 5,25 tua izan zen Batzar Nagusi haietako presidente.
dukateko zentsua ordaindu beharko zioten urtero. Zigarantxiki eta bere ondasunak handik aurrera hipoteBatzar Nagusi haietan hainbat gai aztertu zukatuta geratu ziren Martinen alde berme gisa.
ten, eta haietako bat burdin mearen esportazioari
buruzkoa izan zen. Zenbait ordainketa egitea ere
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Arriola agindu zuten: hain zuzen San Joan Perez lizentziaapaiza, Joan Leintz eta Tomas Arriola (ikus [XVI. m. tuari, Zestoako alkateari, meza eman zuen apaizari
(45-XII) 6] agiria).
eta abarri.

1.68. Gipuzkoako Batzar Nagusiak, etab.
1545. urtean Gipuzkoan, guk lehenago 1.4.2. atalean aipatutako Batzar Bereziez gain, beste bat ere

Probintziak ordaindu beharreko gastuak guztira
229.773 maraikoak ziren. Zestoako Blas Artazubiaga
arduratuko zen diru hura kobratzeaz7. Probintziako su
bakoitzari 99 marai ordaintzea zegokion8.
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80. irudia. Segurako
Gebara jauregia.

Hurrengo Batzar Nagusiak Seguran ospatu ziren, frantsesa. Gertaera haren kopla heldu zaigu.
azaroaren 14-24 bitartean. Burdin mea esportatzearen
Bestalde, aita Antonio Araoz oñatiarrak Loiolako
debekua oso kontuan hartu zuten. Probintziaren gas9
San Inaziori 1545-II-9an Evoratik, eta 1545-XII-11n
tuak 36.728 maraikoak izan ziren .
Valentziatik bidalitako gutunetan euskal hitzak sartu
1545. urtea gogoangarria izan zen euskal lite- zizkion tarteka10.
raturarentzat. Hain zuzen urte hartantxe argitaratu
zen Bordelen lehen euskal liburua, Bernart EtxeDurangoko Joan Zumarraga frantziskotarrak, Mepareren Lingue Vasconum Primitiae izenekoa. Urte xikoko lehen apezpikuak, bere Doctrina cristiana lihartakoa da, halaber, Xanfarron jaunaren kanta. burua argitaratu zuen han urte hartan edo hurrengoan.
Joan Perez Azkueko hondarribitar kapitainak hil Bere idaztietan durangarrak oso kontuan hartu zituen
omen zuen desafioan Irun aldean Xanfarron jaun bertako hizkuntzak11.
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2. OHARRAK
Gure ZESTOAREN HISTORIA (1) lanean, Oikiako Igartza etxea, bere burdinola eta errotarekin oraingo
Kondekoa etxean kokatu genuen; gaizki kokatu ere. Hain zuzen ibaian gorago Azkenportu aldera zegoen,
oraingo Urtxalle-Olalde izeneko etxeetan. Biziki eskertzen dugu Pedro Mari Etxabe jaun zumaiarra, egindako
zuzenketagatik.
1

Agiri honetan aipatzen diren turkoek, Zuberoako pastoraletan beti gaizkile gisa agertzen diren turkoak
gogorarazten dituzte.
2

Guk jasotako agirietan lehen aldiz agertzen da Indietatik etorritako baba Zestoa inguruko soroetan lantzen
zela.
3

XX. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos fenecidos. 2.669/1. (382i,
383i eta 402i folioak).
4

Errezilgo Erkizia baserriaren inguruak garai hartan Nafarraran izena edukitzea transhumantziari zor zaiola
pentsa liteke.
5
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