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1. 1544. URTEA
1.1. Zestoarren testamentuak
1.1.1. Joan Amilibiaren testamentua

Gatibu zeuden kristauak askatzeko erreala utzi
zuen. Aizarnako elizari 2 dukat, Santa Engrazia ermitari erreala eta Zestoako elizari dukat erdia utzi zizkien. Aizarnako ospitaleari eta Zestoakoari erreal erdi
bana eman zien.

- 1544-III-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Lopeitza Amilibia (Martin EdarritzagaAizarnako elizan bere arimaren alde 30na meza
ren alarguna) azaldu zen. Ordainagiria eman zion
gaixo zegoen anaia Joan Amilibia hargin-maisu emango zituzten Joanes Potzuetak eta Domingo Urzestoarrari, Zestoako Amilibia etxean zegokion se- bietak. Martin Zuuberen alaba Maria Zuuberi eta Kanipartea dirutan eta ondasun higigarritan ordaindu talina Zuuberi soineko bana utzi zien.
egin ziolako.
Joan Amilibia hargin-maisuaren seme San Joan
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Txomin Amilibia Maria Joanez Ibarrolakoarekin ezkondu zeAmilibia, San Joan Amilibia gaztea (San Joan Ami- nean, Amilibiko etxea eta bere ondasunak dohaintzan
libiaren iloba eta Lope Amilibiaren semea) eta Joan eman zizkion semeari, baina Joan Amilibiak eta Domenja Zuube emazteak bizi ziren artean, gozamenaAmilibia (ikus [XVI. m. (44-III) 20] agiria).
ren erdia beretzat izango zuten. Orduan Maria JoanEgun berean, Zestoako Amilibian, Esteban Eztiola ezen familiak hargin-maisuari 200 dukateko dotea
eskribauaren bidez Joan Amilibia hargin-maisuak tes- agindu zion, honen zorrak ordaintzeko.
tamentua egin zuen.
Joan Amilibiaren zorrak:
Aizarnako elizan ehortziko zuten, Amilibia
Aipatutako dote horretatik Maria Perez Idiakaizetxeak zuen hilobian, eta han egingo zizkioten hilekoari (Martin Lizarraratsen alargunari) 35 kintal burtak eta elizkizunak.

1. irudia. Zestoako
Amilibiko borda.
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dina (1 kintal = 14 erreal, edo guztira 44 dukat eta 6 ere 2 dukat eman zizkion dotetik, eta Joan Fernandez
erreal) ordaindu zizkioten, eta beste 35 kintaleko zo- Arreitzakoa hauspogileari dukat bat. Beste dukat bat
San Joan semeak Akoan Martin Perez Goikoetxekoari
rra ordaindu gabe geratu zen.
ordaindu zion dotetik, aitak egindako zorragatik.
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari zorra egin
Horrez gain, 6 bat urte lehenago San Joanek aitazion Joan Amilibiak, eta San Joan semeak emaztearen
dotetik 8 dukat ordaindu zizkion. Hargin-maisuak, ri andrearen dotetik 10 dukat eman zizkion, eta Joan
Kristobal Artzubiaga eta Fernando Zubeltzu suhiekin Amilibiak beste zor hauek ere bazeuzkan: Maria Joanbatera, Blas Artazubiagari 8 kintal burdina zor zizkio- go Amilibia alargunari dukat bat; Sasiolako San Frantzisko komentuari 2 dukat (Lope Amilibia seme zenak
ten, baina zor osoa berez Joan Amilibiarena zen.
aginduta); Margarita Larreari 2 dukat; Segurako DoAizarnan bizi zen Maria Ortiz Iraetakoari 14 dukat menja Lankarani?, Alkizan bizi zenari, 2 dukat; Ana
zor zizkion hargin-maisuak, Asentzio Amilibia se- Legardari erreal bat; eta Joanes Potzuetari, Lope Amimeak haren etxean egin zituen otorduengatik. Fran- libia seme zenaren alde emango zituen 30 mezagatik.
tzisko Olazabalen Maria Otxoa Akertzakoa emazteari
Zestoako eta Aizarnako elizetako kontu-liburuetan
ere 10 edo 12 dukat zor zizkiolako, ondasunak exekutatu egin zizkioten, eta hargin-maisuak zorra eta auzi- 1540. urteko hasikinak bi elizetan idatzita zeuden edo
ez ikusiko zuten, zeren eta batean bakarrik ordaindu
gastuak ordaindu zizkion Maria Otxoari.
behar baitzituen. San Joan semeak Zestoako elizako
Alaba Katalina Amilibia Kristobal Artzubiagare- Domingo Arrona kudeatzaileari 12 dukat emango zizkin ezkondu zenean, agindutako dotea ordaintzeko kion andrearen dotetik.
12 dukat falta zitzaizkion Joani, eta oheak ematea
Joan Amilibiak Paginoko maizter Martin Aizpururi
ere bai. Emakume-kapa emanda zeukan. Horrez gain,
Kristobalek eta emazteak Joan Amilibiari 13 dukat eta dukata zor zion karobira harria garraiatu ziolako. Lopeitza Amilibia arrebari lehengoez gain 2 dukat utzi
3 ereal maileguz eman zizkioten.
zizkion, eta horrela seniparte osoa kobratuta geratu
Maria Amilibia alaba Fernando Zubeltzurekin zen. Aizarnako elizan hormak eraiki zituen, eta han
ezkondu zenean, aitak dotea agindu zion Joan Mar- San Joan semeak egindako gastu batzuk ere zorretan
tinez Amilibikoa eskribauaren aurrean, eta zorretan zeuzkan.
zeukan. Horrez gain, Fernando Zubeltzuk aitaginarreJoan Amilibiaren beste zenbait zor eta hartzeko:
bari 4 dukat maileguz eman zizkion.
Joan Zuube harginaren oinordekoekin auzia zuen
arbitro epailen esku utzita. Joan Amilibiaren izenean
San Joan Amilibia semeak dukat bat ordaindu zien,
eta auziko zorra gehienez 15 dukatekoa zen. Martin
Diaz Mirubikoari 2 dukat eta 30 txanpon zor zizkion.
Grazia Zubiaurre zenari eta Maria Martinez Olidengoa errainari 3 dukateko zorra San Joan Amilibia
semeak ordaindu zien emaztearen dotetik. Grazia
Iraetari 3 dukat ordaindu zizkion San Joanek, eta 7,5
dukat hormak eraikita. Halaber Maria Martinez Baltzolakoaren 1.460 maraiko zorra, eta Zestoako Maria
Amilibia zenari 4 dukatekoa. Grazia Artiga alargunari

Joan Amilibia hargin-maisuak kobratzeko zorrak
ere bazituen. Zestoako Kontzejuaren aginduz Urbietan zubia eraiki zuten Joanek, San Joan semeak eta
Domingo Arretxe-Etxenagusiak. Joan Ibañez Zubiaurrekoa fielak 2 dukat ordaindu zizkion Joan Amilibiari, eta beste 15,5 dukat kobratzeko zeuzkan.
Joan Amilibiak Fortun Iraeta artzapez zenari 24
dukateko zorra egin zion. Iraetako olatxoan hormak
eta aldaparoa eraikita zorraren zati bat ordaindu zuen.
Bestalde, Lope Amilibia seme zenak 2 dukat zorretan
utzi zizkion Joan aitari.
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Kristobal Ezenarroren ondorengoek 11 ardi eta 13
Joanek eta San Joan semeak hormak eraiki zituzten
Bekolan Joan Martinez Olotzagakoarentzat. Kontuak antxume zor zizkioten Joani; baita 62 erreal ere, Joanegingo zituzten, eta txerrientzat Joanek hartu zuen ek Iraeta etxeko hamarrenak zeuzkan garaiaz gero.
Domingo Arangurenek 1,5 dukat zor zizkien Joani eta
ezkurra deskontatu egingo zioten.
seme San Joani 1542. urteko hasikinengatik.
Pedro Iribarrenak 23 dukat zor zizkion Joan AmiliJoan Aranok Joan Amilibiari 2 dukat eta 15 txanpon
biari, hark Martin Ondalderi, eta honek Aizarnako elizari, zor zizkiolako. Pedro Iribarrenak beste 7 dukat zor zizkion, Ana Altzolarats (edo Ana Arretxe) zenaren
ere zor zikion hargin-maisuari, Domingo Aranguren- bidez. Joan Ereñori, berriz, dukata zor zion Joanek.
en bidez. Pedro Iribarrenak Joan Amilibiari Aizarnako
Blas Lasaoren oinordekoek eta Maria Perez Lizaelizan 50 egunez lagundu zion lanean, eta soldatak
zor zizkion, baina eman zion sagardoa deskontatuz. rraraskoa alargunak 1,5 dukat eta 1,5 anega gari zor
Domenja Lankaranek? zekien Joanek Pedrori zenbat zizkioten Joani (1 anega gari = 1 dukat balio zuenean),
eta 96 anega kare ere bai. Blasek Martin Zuuberen
gari eman zion ordain gisa.
seme bati kapa zaharra josi zion.
Domingo Arangurenek 6 dukat zor zizkion Joani,
Maria Nikolas Zabala-Lasaori Joan Amilibiak
haren anaia Martin Arangurenen bidez. 2 anega gari
(1 anega = 1 dukat balio zuen orduan) eman zizkion 6 kintal burdina eta Getariako Joan Asuk egindako
Joanek. Martin Artzuriagak eta Blas eskribauak on- auzi-gastuak ordaindu zizkion.
dasun-exekuzioan egindako gastuak txerri bat hartuta
Oikiako Epelolako Otxoa Esnalen oinordekoek 5
kobratu zituzten.
dukat zor zizkioten, Getariako Sebastian Arretxe esJoan Amilibiak, Maria Perez Potzuetakoak egin- kribauaren aurrean egindako obligazio-agiriaren bidako zorragatik dobloia ordaindu zion Sebastian dez. Joan Paginok ere 2,5 dukat zor zizkion Joani.
Artazubiaga zenari, eta gero Joan Zuubek ez zion
Aiako Joan Agirrerekin auzia zuen Joan Amilibiak
Joani dukata Maria Perezen izenean eman. Ramos
Zabala zenak Sebastian Artazubiga zenari egindako Lokate baserriari buruz, eta arbitro epaileen esku utzi
14 dukateko zorrean Joan Amilibia eta Domingo nahi zuen desadostasuna.
Beltran Urbieta fidatzaile izan ziren. Gero zor osoa
Joan Amilibiak zioenez, San Joan semea ezkonJoan Amilibiak ordaindu zuen, eta zorra beste biei
du zenean, kontratuan zehaztu zenez Joanentzat eta
kobratu behar zieten.
honen emaztearentzat geratu ziren Amilibiko lizardi
Joan Majado de Pozari Joan Amilibiak 33 txanpon guztiak, eta 300 lizar-landare beretzat aldatzeko esinguru zor zizkion. Joan Abieta harginak, berriz, Joan kubidea ere bazuen.
Amilibiari 68 dukat zor zizkion. 30 anega gari hartu
Joan Amilibiak San Joan semeari 50 dukat utzi zizzituen ordainetan (1 anega gari = 7 erreal), baina gari
kion, hain zuzen Pedro Iribarrenari, Joan Otaegiri,
haiek ustelduta zeuden.
Domingo Aranberriri eta Joan Paginori kobratu behar
Aizarnako erretore Joan Otxoa Artazubiagakoak, zizkietenak. Deba eta Zestoako auzotar Martin ArtzuJoanentzat 12 errealeko buldak erosi zituen, eta erre- riagak 8 dukat zor zizkion Joani, honek etxearen horma
toreak bahituran izara zeukan. Joan Amilibiak 3 dukat eraiki zuenean soberan utzitako harri eta kareagatik.
balio zuen upela eman zion. Beste tratu batzuk ere
Joanek zorra utzi zien beste zestoar hauei ere: Maizan zituzten biek, Amilibiko seroraren alde mezak
ritxo Errezustari 5 erreal; Maritxo Ierroari 2 dukat
ematea barne.
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2. irudia. Zestoako
txiriboganagusi.

Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Do(urdai freskoagatik eta zaharragatik); Fernando Olazabal medikuari txerri erdia urdai; eta Ana Arretxeren menja Zuube emaztea, San Joan Amilibia semea eta
Aizarnazabalgo Domingo Amilibia. Haiek ordainoinordekoei 3 dukat.
duko zituzten Amilibia etxeko ondasunetatik zorrak,
Errodrigo Txiribogak eta Txiribogako seme Pedro eta kobratu behar zena ere kobratuko zuten.
Zumaia mahaizainak 3 dukat eta 3,5 erreal zor zizkioten,
Geratzen ziren ondasunen oinordeko unibertsal
emandako uharkagatik, gaztainondoagatik eta diruagatik.
bere seme-alabak izendatu zituen Joan Amilibiak, eta
Martin Egañaren oinordekoek goldea zor zioten.
ondasun haiek berdin banatuko zituzten anai-arreJoan Amilibiak Joan Lizarrarats errementariaren ben artean. Ana Amilibia eta Maria Amilibia alabak
oinordekoei 3 dukat zor zizkien zenbait erremintagatik. ezkontzeko gomendioa eman zion. Ezenarrogoikoari
Joan Pagino aita zenak 6 dukat zor zizkion, merkatari bati eta Maria Perez Potzuetakoari kobratu beharrekoa ere
emandako obligazio-agiriagatik. Joan Pagino semeari ko- zehaztu zuen.
bratuko zioten zorra. Joan Pagino semeak dukat bat egur
Joan Amilibiak aurreko bere beste testamentuak
eman zion Joan Amilibiari, Pagino ondoko karobirako.
baliogabetu egin zituen, eta bertan lekuko hauek izan
Joan Amilibiak San Joan Amilibia eta Joanes Ami- ziren: Arroako Joan Etxenagusia eta Joan Dominguez
libia bilobei (Lope Amilibiaren semeei) 6na dukat Areitzagakoa, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia, eta
eman zien. Joan Amilibiak eta emazte Domenja Zestoako Domingo Amilibia (Joan hargin-maisuaren
Zuubek 30 dukateko senipartea agindu zien seme-ala- semea) eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (44-III) 21]
ba bakoitzari, eta hauek eskubideak San Joan Amil- agiria).
ibia anaiari emango zizkioten. Domingo Amilibia
Joan Amilibiak idazten ez zekielako, Anton Arresemeari dei berezia egin zioten gurasoek, eskubideak
txe lekukoak sinatu zuen testamentua. AzpimarratzeSan Joan anaiari utz ziezazkion.
koa da hargin-maisuak zuen oroimen bikaina, hain
Joan Amilibiak zehaztu egin zion emazteari gaztain- testamentu luze eta datu zein kopuruz aberatsa buruz
jakinarazi zuelako.
ondoak eta hariztiak nola kudeatu behar zituen.
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- 1544-III-13an, hau da, egun berean Zestoako
Amilibian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan
Amilibia hargin-maisua, honen seme San Joan Amilibia eta Ana Ipintza (Fernando Olazabalen alarguna)
elkartu ziren. Zestoako Kontzejuak Joani eta San Joan
semeari dirua zor zien, eta azken bi hauek Ana Ipintza alargunari, hurrenez hurren 4 dukat eta 8,5 erreal
hargin-maisuak eta 4 dukat eta 43 erreal San Joan semeak, Anak eman zizkien gariengatik.
Aita-semeek eskubidea eman zioten Ana alargunari
kopuru haiek Zestoako Kontzejuari kobra ziezazkion.
Lekuko hauek izan ziren: Lope Amilibia zenaren seme
Joanes Amilibia eta San Joan Amilibia (Joan Amilibiaren bilobak), eta Domigo Amilibia (Joan Amilibiaren
semea) (ikus [XVI. m. (44-III) 22] agiria).
1.1.2. Lope Zelaiaren testamentua
- 1544-VI-2an, Zestoako Akoako Zuubebarrenan
(oraingo Loperena baserrian), Domingo Beristain azpeitiarraren Domenja Zuube alarguna azaldu zen Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.

Aizarnako elizan 30 meza bost aldiz emango zituzten haren arimaren alde: 60 meza Joanes Ibañetak,
beste 60 meza Joanes Potzuetak eta beste 30 meza
Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak.
Lope Zelaiak limosna hauek utzi zituen: mairuen
gatibu zeuden kristauak askatzeko, 2 erreal: Zestoako
ospitaleari, erreal bat; Santa Engraziako ermitari, erreal
bat; Zestoako elizari, erreal bat; Aizarnako elizari dukat
bat; eta Guadalupeko Andre Mariari, erreal bat.
Maria Nikolas Zabala-Lasao andreak 34 dukat zor
zizkion Lope Zelaiari, eta Lopek berak Martin Ibañez
Zubiaurrekoaren oinordekoei 13 dukat zor zizkien.
Haiek ordaintzeko Lopek 2 dukateko egurra eman
zien, Enparandi etxean haientzat bi egunez lanean
jardun zuen, Domenja Akoabarrena alargunari orgako
tresnak egin zizkion, eta upela ere eman zion. Kontuak egin eta ateratzen zen zorra ordaindu egingo zieten Martin Ibañezen oinordekoei.

Lope Zelaiak egin zizkioten zor hauek zeuzkan kobratzeko: Blas Artazubiagari 3 dukat (Gorosarrin egin
zizkion lanengatik); Beltran Arizmendiri 4 dukat; MarDomenja Zuuberen aita Pedro Zuube zenaren eta tin Fernandez Edarritzagakoaren oinordekoei 2 dukat;
ama zenaren oinordeko Maria Perez Zuubekoa zen, hau Domingo Aranbururi 16 txanpon; Laminarriagako? Migel Argiain maizterrari 4 erreal; Aizarnako Maria Ortiz
da, Domenjaren ahizpa eta Lope Zelaiaren emaztea.
Iraetakoari dukat bat (katilua bahituran emana zuen);
Maria Perezek eta Lope senarrak Zuubebarrena eta Zestoako Kontzejuari dukat bat (Martin Arzallus fiel
etxean Domenja Zuube alargunari zegokion senipar- zen garaitik), gehi beste 2 dukat, gehi 20 bat urte lehentea ordaindu egin zioten, eta honek gurasoen heren- ago Kontzeju-etxea konpontzeagatiko 9 soldata.
tzian eta Zuubebarrena etxean izan zitzakeen eskubiLope Zelaiak Domenja Zuube koinata alargunari 2
de guztiak Lope Zelaiari eta Maria Perez ahizpari utzi
dukat zor zizkion seniparteagatik (nahiz eta ordainazizkien.
giria jasota eduki).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe,
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: MaJosepe Igartza eta Joan Zelaia (Aizarnako Intzinakoa).
ria Perez Zuubekoa emaztea, Maria Nikolas ZabalaOndoren, egun eta leku berean, Lope Zelaia zur- Lasao eta Joan Martinez Aurrekoetxekoa.
gin-maisuak testamentua egin zuen Esteban Eztiola
Lope Zelaiak Barbara Gorosarrirekin izandako
eskribauaren bidez. Hiltzen zenean Aizarnako elizan
ehortziko zuten, Zuubebarrena etxearen hilobian. Han Joan Zelaia semeari 15 dukat eta zekor bat utzi zizegingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, kion, 25 urte betetzen zituenerako. Maria Zelaia legezko alabari 50 dukat utzi zizkion seniparteagatik.
urteurrena eta bigarren urteurrena.
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3. irudia. Akoako
Zelaia.

Joan Zelaia semea utzi zuen oinordeko unibertsal,
eta hari eman zion herenaren eta bostenaren hobekuntza. Lope Zelaiak kutxan 34 dukat inguru utzi zituen dirutan. Gainera Joango Olaberriak 2 dukat zor
zizkion, eta Martin Arzallusek dukat bat, idi batzuengatik. Joan Ereñok dukata zor zion emandako sagarrengatik. Maria Ruiz Etxeberrikoak 3 dukat zor zizkion, dolaretan egindako lanengatik.

Kontuan hartu behar da XVI. mendean Zestoako
Akoan Zuube izeneko hiru etxe zeudela: Zuubegoiena (oraingo Zubigoena), Zuube (oraingo Txaperi) eta
Zuubebarrena (oraingo Loperena). Orain Zuubebarrenari Loperena agian hemen aipatu dugun Lope Zelaia
zurgin-maisua bertan bizi zelako deituko zaio.
1.1.3. Joan Aranoren testamentua

Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton - 1544-VII-9an, Aizarnako Arano etxean, bertako
Joan Arano ohean gaixo zegoen. Esteban Eztiola esArretxe, Joan Zelaia eta Fernando Olazabal medikua.
kribauari aitortu zionez, Grazia Zabala eta Katalina
Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean, bi Zabala adingabeen tutore eta zaintzaile zen. Bi ahizalde hauek elkartu ziren: batetik, Lope Zelaia, eta, bes- pen gurasoak Ramos Zabala zena eta Maria Zabala
tetik, Arbeko Lopeitza Zelaia (Joan Lopez Zelaikoaren emazte zena izan ziren.
alarguna). Lopeitza, hain zuzen, bere eta senarraren seme
1530. urteko maiatzaren 30ean, Grazia eta KataJoan Zelaiak eta Madalena Olidenek izan zituzten alaba
linaren ondasunen inbentarioa egin zen. Behi-azienMaria Zelaia eta Grazia Zelaia adingabeen tutore zen.
dako 11 buru zituzten: 2 behi bere txahalekin, beste
Bi aldeek elkarrekin egun hartara arte izandako 2 behi beren zekorrekin eta hiruna urteko 3 bigantxa.
tratuen kontuak egin zituzten. Seniparteagatik zegoz- Blas Artazubiaga eskribauaren eta Joan Martinez
kien eskubideak Lope Zelaiari eman zizkioten, eta Amilibikoa alkatearen aurrean egin zen inbentarioa
(ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) lielkarri ordainagiria eman zioten.
buruko [XVI. m. (30-V) 25] agiria).
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton
Behi haiek eta haien umeak Joan Aranok 29 bat
Arretxe, Josepe Igartza eta Aizarnako Intzinako Joan
dukatean saldu zizkion Aranoko Domingo EdarritzaZelaia (ikus [XVI. m. (44-VI) 2] agiria).
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gari, eta diru haren erdia Katalina Zabalari zegokion. bat ona emango zioten ordainetan elizari. Emazte zeOndorioz, Joan Aranok obligazio-agiria eman zion nak Arroako elizari erreala agindu zion, eta hura ere
Katalina Zabalari, hurrengo Eguberrietan 14,5 dukat ordainduko zuten testamentu-betearazleek.
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Zuube etxeko jabeek Joan Aranori 18 dukat inguru
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joanes Potzueta zor zizkioten Matxino Zuuberen doteagatik Arlaureapaiza, eta Azpeitiko Martin Agirre eta Ezkioko Lope ta etxearentzat ordaindu zituelako. Diru haren erdia
Oiartzabal teilaginak (ikus [XVI. m. (44-VII) 8] agiria). bere neskame Igartzakoari emango zioten. Gai hari
buruzko agiriak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- 1544-VII-12an, Aizarnako Arano baserrian, Joan zentziatuak zituen.
Aranok testamentua egin zuen Zestoako Esteban EztioJoan Aranok honako zor hauek ere bazituen: Zula eskribauaren bidez. Aizarnako elizan ehortziko zuten
Arano etxearen hilobian, eta bertan egingo zizkioten maiako Maria Fernandez Otsangokoari, 27 dukat, eta
hiletak, hirurrena, urteurrena, bigarren urteurrena eta Maria Nikolas Zabala-Lasaori, berak aitortzen zuen
kopurua.
gainerako elizkizunak.
Joan Aranok tratua egina zuen Azpeitiko Joan
Aizarnako elizan haren arimaren alde 30 meza
emango zituen Joan Otxoa Artazubiagakoa erreto- Martinez Lasaokoarekin. Joan Aranoren seme edo
alabaren bat Joan Martinezen alaba edo semeren bareak, eta beste horrenbeste Joanes Potzuetak.
tekin Aranora ezkonduko zen. Joan Martinezek hauLimosna hauek eman zituen: gatibu zeuden kris- tatuko zuen bikotea, eta haientzat izango zen Arano
tauak askatzeko, erreal bat; Aizarnako elizari, 2 erreal; etxea bere ondasunekin. Joan Aranok tratu hura bete
Zestoako elizari, erreal bat; eta Santa Engraziako er- zezatela eskatu zuen.
mitari, antxumea.
Bestalde, Joan Arano fidatzaile izan zen korrejiMaria Amilibia emazte zenak Aizarnazabalgo eli- menduko Beltran Arizmendi prokuradoreak egindako
zari zekorra eman zion, baina laster hil zelako, ardi zorretan. 700 kintal burdinako obligazioak egin ziz-

4. irudia. Lasaoko
frontoia.
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kieten Bilboko Joan Zeberiori, Joan Osari, Joan Mar- roraren zorragatik (Balmanedako? Andre Mariarenetinez Lasaokoari eta beste zenbaiti. Horren ondorioz tik ordaintzeko) dukat bat, Arroako elizari erreal bat
zuen Joan Martinez Lasaokoarekin ezkontza-tratua eta Aizarnazabalgoari erreal erdia.
egina.
Katalina Etorrak dukata zor zion Ana Lasaori. BelMaria Amilibia emazte zenaren dote osoa eta tran Iraeta senar zenak testamentuan zioenez, Fortun
arreoa kobratu zituen Joan Aranok, eta hura seme- Santxez Iraetakoa artzapezari zorra utzi zion. Iraetako
jaunak zioenez 12 dukatekoa zen zorra. 8 dukat Doalaben artean berdin banatuko zuten.
menja Mena amak ordaindu zituen, eta gainerakoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Katalina Zaba- Joan “Zuri”ren bidez artzapezari balezta emanda orlari dirua zor zien, eta zor haiek ere ordaindu egin- daindu zion.
go zituzten. Santa Engraziako ermitari ere hiruzpalau
Horrez gain, senar zenak utzitako eta ordaindu gaerreal zor zizkion.
beko zorren txostena utzi zuen Ana Lasaok. Grazia
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Ma- Iraeta alaba ezkondu zenean Maria Beltran Iraeta alaria Joango Arano ama, Idiakaitz lizentziatua, Domin- bari agindutako kutxa eta ohea eman egingo zizkiogo Arrona eta Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa. Le- ten.
kuko hauek izan ziren: Anton Arretxe, Azpeitiko MarTestamentu-betearazle hauek izendatu zituen:
tin Agirre eta Ezkioko Lope Oiartzabal (ikus [XVI. m.
Antonio Lizarrarats bikarioa, Joan Ibañez suhia, eta
(44-VII) 14] agiria).
Grazia Iraeta eta Isabel Iraeta alabak. Oinordeko unibertsal Grazia Iraeta alaba izendatu zuen.
1.1.4. Ana Lasoren testamentua
Lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro apaiza,
- 1544-VIII.20an, Zestoako errebalean, Beltran Iraetaren Ana Lasao alargunak testamentua egin zuen San Joan Amezketa eta Grazian Arzallus.
Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Hiltzen zenean
- 1544-VIII-25ean, Zestoako errebalean, Ana LaZestoako elizan ehortziko zuten, haren etxeak zuen
hilobian. Han egingo zizkioten ohiko hiletak eta eliz- saok Esteban Eztiola eskribauaren bidez senar Beltran
Iraeta zenak bere testamentuan utzitako eta artean orkizunak.
daindu gabeko zorren txostena egin zuen.
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askaZor hauek zeuzkan ordaintzeko: Zestoako elizari,
tzeko, erreal erdia; Zestoako elizari, 2 erreal; Santa
Engraziako ermitari, erreal bat. Zestoako elizan 30na 2 erreal; Martin Ibañez Zubiaurrekoari, 5 dukat; Eimeza emango zituzten haren arimaren alde Antonio zagirre apaizaren oinordekoei, 3 dukat; Donostiako
Migel Lokateri, 3,5 dukat; Zarauzko Martin UrruLizarrarats bikarioak eta Klemente Aisoro apaizak.
tiari, 1,33 dukat; Debako Joan Santxez Ermukoari, 8
Ana Lasaok, besteak beste, zor hauek utzi zituen: erreal; Londresen bizi zen Mateo Elizalderi, 2 dukat;
Joan Martinez Zubiaurrekoaren emazte Maria Perez Joan Iturriagari, testamentuak zioena; Portugaleteko
Egañakoa zenaren oinordekoei, 74 txanpon, eta sa- Martin Plazakoari, testamentuak zioena; Joan Margardoagatik 3 txanpon eta 5 sos (bahituta kotoizko bi tinez Erretzabalgoaren seme Joan Erretzabal zenari,
burko-azal zeuzkaten); Antonio Lizarrarats bikarioari 4 erreal; Orioko Migel upelgileari, dukat bat; Do7 dukat eta 3 erreal; Lasaoko andreari, 9 dukat; Grazia nostiako Domingo Errekalderi, 2 dukat eta 2 erreal;
Iraetari, 6 dukat; Zumaiako Aginaga lizentziatuaren Zarauzko Mantzizidorri, 1,33 dukat; Aizarnako Joan
alaba bati, 23 txanpon gona bategatik; Larretxeko se- Zabalari, testamentuak zioena, etab.
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5. irudia. Aizarnako
Aranobaso.

Zerrenda hartan zeuden eta Ana Lasaok ezagutzen ez betetzeko Lasaoko andreari 70 florin arrunt utzita
zituen hartzekodunak kobratzera Ana hil eta urtebeteko zeuzkan, eta haiek kobratu egingo zizkioten.
epean azaltzen ez baziren, haien diruak Zestoako elizari
Ederritzagabarrena etxean zegokion seniparemango zizkioten (ikus [XVI. m. (44-VIII) 13] agiria).
tea gero izendatuko zuen oinordekoak kobratuko
zuen. Joan Gorosarri Garrori lehendik 70 florin
1.1.5. Katalina Edarritzagaren testamentua
arrunt maileguz emanak zeuzkan, eta haren oinor- 1544-XI-6an, Aizarnako Legardatxiki etxean, Es- dekoei kobratuko zizkieten. Beste hauek ere zorrak
teban Eztiola eskribauaren bidez Katalina Edarritza- egin zizkioten: Martin Gorosarri ilobak, dukat bat;
gak testamentua egin zuen. Hiltzen zenean Aizarnako Anton Edarritzaga anaiaren oinordekoek, 3 dukat;
elizan ehortziko zuten, gurasoen ondoan, Edarritzaga Joan Majado de Pozak eta emazteak (Katalinaren
etxearen hilobian. Bertan egingo zizkioten hiletak, ilobak, Gorosarri etxea zeukanak), 3 dukat; Pedro
hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta gainerako Arzallusen emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak, 2
elizkizunak. Haren arimaren alde 30na meza eman- dukat eta 6 erreal (Aranobaso konpontzeko), eta
go zituzten Joan Otxoa Artazubiagakoa errtoreak eta Joan Otaegik, urrezko florina eta 6 erreal ingeles.
Joanes Potzueta apaizak.
Katalina Edarritzagak 8 behi eta zekor zeuzkan
Limosna hauek eman zituen: mairuen lurretan Egañazpin, eta sei edo zazpi ardi Aranobason.
zeuden gatibu kristauak askatzeko, erreal bat; Gua- Etxean guztira 4 ohe zeuzkan, eta onena Joan Lidalupeko Andre Mariari, erreal bat; Aizarnako elizari, zaso semearentzat izango zen. Kutxa handi batean
dukat bat; Zestoako elizari, dukat erdia; eta Santa En- arropak eta tresneria zeuzkan, eta haiek Martin
graziako ermitari dukat erdia. Aizarnako ospitaleari seme naturalari utzi zizkion, testamentuan agindulastaira eta ohe-estalki zaharrak beren lumekin utzi takoa bete zezan.
zizkion, eta erabilitako izara eta ohe-estalkia ere bai.
Testamentu-betearazle Joan Lizaso legezko semea
Santxa Potzuetari, Maria Fernandez Etxeberrikoari eta Martin seme naturala izendatu zituen. Oinordeko
eta Grazia Aranori erreal bana utzi zien. Agindu haiek unibertsal Joan Lizaso semea izendatu zuen.
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Katalina Edarritzagak baliogabetu egin zituen lehenago egindako testamentuak. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Igartza maisua, Martin Artzuriaga,
Blas Amilibia eta Domingo Arizmendi.

tenaren hobekuntza eman zion. Beste anai-arrebek
Maria Etorrari utziko zizkioten beren eskubideak, senipartea kobratutakoan. Katalina Etorrak baliogabetu
egin zituen lehenago egindako testamentuak.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian EtorraeJarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Katalina Edarritzagak ezkontzarako dohaintza egin txea, Grazian Arzallus eta Martin Artzubiaga.
zion Joan Lizaso semeari. Edarritzagaberrenan jaBiharamunean Katalina Etorrak, kodizilo bidez,
sotzeko zeukan senipartea eman zion, testamentuko
aginduak betetzeko baldintzarekin (ikus [XVI. m. bezperan egindako testamentuaren punturen bat edo
beste aldatu egin zuen: Zestoako elizari dukat bat
(44-XI) 8] agiria).
emango zioten, Santa Engraziako ermitari 3 erreal,
Aizarnako elizari 2 erreal eta Zestoako ospitaleari 2
1.1.6. Katalina Etorraren testamentua
dukat. Gainerakoan, testementua bete egingo zuten.
- 1544-XII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJoan Ibañez Zubiaurrekoa eta Grazian Arzallus
ren bidez Katalina Etorrak testamentua egin zuen.
Hiltzen zenean Zestoako elizan ehortziko zuten gura- izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (44-XII) 11] agiria).
soen ondoan, Etorragaraikoa etxearen hilobian. Han
1.1.7. Joan Zabalaren testamentua
egingo zizkioten ohiko hiletak eta elizkizunak.
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeko, erreal erdia; Zestoako elizari, 6 dukat; Zestoako ospitaleari, 4 dukat; Santa Engraziako ermitari
3 dukat; eta Aizarnako elizari, beste 3 dukat.
Joan Arraioren Ana lagunak arropak eta gauzak
utzi zizkion Katalinari Etorran bizi zenean, eta haiengatik 8 dukat ordainduko zizkioten Anari.

- 1544-XII-26an, Aizarnako Zabala etxean, bertako
Maria Joan Zabala (Joan Arregi-Zabalaren alarguna) ohean gaixo zegoen. Esteban Eztiola eskribauari aitortu zionez, gaitz gogorrak mendan zeukan, eta
hildakoan Aizarnako elizan ehortziko zuten Zabala
etxearen hilobian.

Bere seme-alabak hauek ziren: Maria Arregi, Katalina Arregi, Grazian Arregi eta Ramos Arregi. Maria
Katalinaren Domingo Etorra eta Joan Etorra Joanek haren izenean testamentua egiteko ahalmenaz
semeek ikazkintzan lana egin zioten Joan Perez ahalordea eman zion Altzolarats jauregiko San Joan
Idiakaitz-Lilikoari, eta Joan Perezek Katalinari lana- Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari. Lizentziatuak
ren balioa baino gehiago ordaindu zion. Soberakoa 10 urteko epean Maria Joanen izenean testamentua
egin eta herenaren eta bostenaren hobekuntza zein
itzuli egingo zioten Joan Perezi.
seme edo alabari eman erabakiko zuen, eta testamenFrantzisko Etorra, Domingo Etorra eta Grazia Eto- tuko gainerako aginduak ere ezarriko zituen.
rra seme-alabei 100 dukat utzi zizkien (33,33 dukat
San Joan Perezek Maria Joan Zabalaren izenean
bakoitzari) seniparteagatik. Frantzisko semeari Katalina Etorra eta anaiak izandako auzian gastatu zuena testamentua egin nahiko ez balu, lizentziatuak beste
pertsona bati emango zion eginkizun hura. Lekuko
ordaindu egingo zioten.
honako hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Joan
Testamentu-betearazle Maria Etorra eta Grazia Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Anton
Etorra alabak izendatu zituen. Oinordeko unibertsal Arretxe, Martin Azkue eta Anton Sorazabal (ikus
Maria Etorra alaba izango zen, eta herenaren eta bos- [XVI. m. (44-XII) 22] agiria).
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1.2. Zestoako eta inguruko ezkontzakontratuak

Senarra Domingo Sasiola zen, Antonio Sasiola zenaren eta Grazia Potzuetaren seme naturala. Emaztea,
berriz, Ana Erlete zen, Domingo Erlete zenaren eta
Domenja Arriola zenaren legezko alaba.

1.2.1. Domingo Sasiolaren eta Ana Erleteren
ezkontza

Domingoren eta Anaren arteko ezkontza hura Joan
- 1544-VI-26an, Itziarko Erletebekoa baserrian, Zestoako Otxoa Arriolakoak (Anaren osaba eta tutoreak) eta
Esteban Eztiola eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Ma- Madalena Zubeltzuk (Domingo Sasiolaren amonak)
ria Martinez Erletekoari Domingo Erlete seme zenak 40 eta Fernando Zubeltzuk (Domingoren osabak) bidedukat zor zizkion, eta honen alaba Ana Erlete adingabeak ratu zuten. Denak ere Debako auzotar ziren.
ordaindu egin zizkion, Joan Otxoa Arriolakoa tutorearen
Domingo Sasiola eta Ana Erlete adingabeak ziren.
eskutik. 888 maraiko auzi-gastuak ere ordaindu zituen,
eta haiek Maria Martinezen izenean Santuru Erretenek Domingok 14 urte zituen, eta Anak 12 urte. Itziarko
Martin Gartzia Arriolakoa bikarioak ezkondu zituen
eta Domingo Altzola merioordeak kobratu zituzten.
Erromako Elizak aginduta bezala. Eskuak elkarri
Ordainagirian lekuko honako hauek izan ziren: eman zizkioten, eta hitzez argi eta garbi zin egin zuZestoako Domingo Aspe eta Anton Arretxe gaztea, ten adinera heltzen zirenean ezkontza hura sendotu
eta gauzatu egingo zutela.
eta Debako Fernando Zubeltzu eta San Joan Guridi.
Ondoren Joan Otxoa Arriolakoak eta Ana Erletek
ezkontzara ekarritako dotea erakutsi zuten. Ondasunak
hauek ziren: Erletebekoa baserria (bere lur, mendi,
soro, larre, zuhaitz, gaztainadi eta abarrekin), lau ohe
oso, harizko ehunak, oihalak, zetak, jantziak, arreoa,
upelak, tresneria, zillarrak eta ganaduak (ikus [XVI.
Egun berean, Itziarko elizan, Zestoako Esteban m. (44-VI) 18] agiria). Ondasun haiek 1543-IX-14an
Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Esteban Eztiolaren aurrean egindako inbentarioan zeJarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Maria Martinez Erletekoak 20 dukat Joan Otxoa Arriolakoa turoreari eman zizkion, harentzat gordailuan
eduki zitzan. Maria Martinezek eskatutakoan itzuliko
zion diru hura (ikus [XVI. m. (44-VI) 17] agiria).

6. irudia. Itziarko
erletegoikoa
Zubeltzuzartik.
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haztutakoak ziren (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN bizitzera, eta haiekin batera Grazia Potzueta ere bai, eta
bertan parte hartuko zuen baserriko eta etxeko lanetan.
(1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-IX) 20] agiria).
Bestalde, Madalena Zubeltzuk eta Fernando Zubeltzuk kontuan hartu zuten Domingo Sasiola Antonio
Sasiola zenaren seme naturala zela, hau da, Antonio
aita Madalenaren eta Joan Lopez Sasiolakoa batxilerraren semea zen. Berez Madalenak eta Fernandok
honen anaia Joan Lopez Sasiolakoarekin izandako
auzian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitroek emandako epaiaren
arabera Antonio Sasiolari ez zegokion ezer.
Hala ere, Madalenak eta Fernandok Domingo Sasiola senarrari eta Ana Erleteri dohaintzan 100 dukat eta
zilarrezko katilua eman zizkioten. Erletebekoa etxearen
zorrak ordaintzeko izango ziren. Horrenbestez Domingo Sasiolak eta Grazia Potzueta amak Antonio Sasiolaren herentziako eskubide guztiei uko egin zieten.

Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan
Sorazu (Arroako bikarioa), Martin Gartzia Arriolakoa
(Itziarko bikarioa), eta Debako Domingo Altzola eta Joan
Perez Areitzagakoa (ikus [XVI. m. (44-VI) 18] agiria).
Egun berean, Itziarren, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Lehenago Domingo Erlete zenak 20 dukateko zorra egin zion Errodrigo Sasiola altxorzainari, eta dukat haiek kobratzeko eskubidea Itziarko Santuru Erretenek zuen.
Egun hartan Domingo zenaren alaba Ana Erlete adingabeak eta Joan Otxoa Arriolakoa tutoreak
20 dukatak eta 768 maraiko auzi-gastuak ordaindu
egin zizkioten Santururi. Ordainagirian lekuko debar
hauek izan ziren: Joan Sorazu, Martin Gartzia Arriolakoa eta Domingo Altzola merioordea.

Ondoren Madalenak eta Fernandok dohaintzaren
Egun hartan, leku berean eta eskribau beraren bizati bat (60 dukatekoa) eman zieten Joan Otxoari eta
Ana adingabeari, zorrak ordaintzeko, eta beste 40 dukat dez, Maria Martinez Erletekoa alargunak baliogabetu
eta zilarrezko katilua ezkonberriei emango zizkieten, egin zuen lehenago Santuru Erreten suhiari emandako
ahalordea. Santuruk ahalordea, Erleteko Anarekin eta
gero biek ezkontza sendotu eta gauzatzen zutenean.
Joan Otxoa Arriolakoarekin Maria Martinezek zituen
Grazia Potzueta hiltzen zenean, haren hiletak eta eliz- tratuak bideratzeko jaso zuen bere garaian.
kizunak Itziarko elizan egingo ziren Erletebekoa etxeaAhalordea baliogabetzeko agirian honako lekuko
ren kontura. Ezkontza sendotu arte Domingo Sasiolaren
hauek izan ziren: Zestoako Anton Arretxe eta Dominmantenua Zubeltzu etxearen kontura izango zen.
go Aspe, eta Debako Joan Sorazu (Arroako bikarioa)
Ezkontza hura ezkonberriak adinera etorri eta ezkon- eta Martin Gartzia Arriolakoa (Itziarko bikarioa).
tza sendotzen eta gauzatzen ez bazen, edo legezko
Bi egun geroago, hilaren 28an, Esteban Eztiola esseme-alabarik gabe hausten bazen, edo seme-alabak
adinera iritsi baino lehen edo testamenturik egin gabe kribauak Zestoan Santuru Erreteni ahalordea baliogahiltzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza betuta zegoela jakinarazi zion. Lekuko Joanes Ibañbere jatorrizko enborrera itzuliko zen. Aipaturiko 100 eta, Domingo Arrona eta Anton Arretxe izan ziren
dukatak itzuli arte Erletebekoa etxea hipotekatuta gera- (ikus [XVI. m. (44-VI) 19] agiria).
tuko zen, eta urtebeteko epean itzuli beharko ziren.
1.2.2. Domingo Esnalen eta Maria Anton
Joan Otxoa Arriolakoa tutoreak bermatu egingo Beagaren ezkontza
zuen Erletebekoa etxearen eta bertako ondasunen saneamendua. Domingo Sasiolak eta Ana Erletek ezkon- - 1544-IX-21ean, Zestoako Lizasoetan (“Suhi”ren
tza gauzatzen zutenean, Erletebekoa etxera joango ziren etxean), Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua
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7. irudia. Getariako
Meagagoenaberri.

idatzi zuen. Senarra Aizarnazabalgo Domingo Esnal baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza (irazen, Joan Esnalen eta Maria Fernandez Dornutegikoaren bazien erdiarekin) jatorrizko enborrera itzuliko zen.
semea, eta emaztea Getariako Maria Anton Beaga, MarEzkontza-kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
tin Elkanoren eta Maria Martin Beagaren alaba.
Anton Arretxe gaztea, Joanes Potzueta eta Martin Lizaso.
Getariako Beaga etxearen jabea San Joan Zulaika
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
zen, Martin Elkanoren suhia. San Joan Zulaikak eta
Saiazko Elkanoko Martin Agotek (Martin Elkanoren bertan izanik, Maria Anton Beagak uko egin zien Beahalordeaz) dotea agindu zioten emazte berriari: 30 aga etxean izan zitzakeen seniparte eta eskubideei,
dukat, 2 ohe, 2 soineko, emakume-kapa, behia txaha- baldin eta dote gisa egun hartan agindu ziotena kobratzen bazuen. Zin egin zuen eskubideak ahizpari
larekin eta zekorra.
emateko egindako agiriak zioena bete egingo zuela
Dotea epe hauetan emango zuten: 5 dukat egun har- (ikus [XVI. m. (44-IX) 24] agiria).
tantxe; 15 dukat ganadutan biharamunean; eta azken
10 dukatak, erdia hurrengo abuztuko Andre Mariaren 1.2.3. Joan Aizarnazabalen eta Maria Joanez
Armendikoaren ezkontza
egunean eta beste erdia handik urtebetera.
- 1544-IX-29an, Zestoako Amilibian, Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra
Aizarnazabalgo Joan Aizarnazabal zen, Martin Aizarnazabal zenaren eta emazte Paskuala Areitzagaren semea. Emaztea, berriz, Arroako Maria Joanez Armendikoa zen, Joan Armendiaren eta emazte Maria Aniza
Joanes Potzueta apaizak ezkondu zituen Domingo Lasaoren alaba.
eta Maria Anton, eta senar-emazteek adostu zutenez,
Joan Aizarnazabalek ezkontzara ondasun hauek
ezkontza legezko seme-alabarik izan gabe hausten
bazen edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen ekarri zituen: Aizarnazabalgo San Migel parrokiako
San Joan Zulaikak eta Martin Agotek (Martin Elkanoren izenean) obligazio-agiria eman zioten Domingo
Esnali, dote osoa ordaintzeko konpromisoaz. Behia
txahalarekin, zekorra eta emakume-kapa (oihal beltzekoa) hurrengo Eguberri egunerako emango zizkioten.
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Aizarnazabal izeneko etxea, bere ondasun guztiekin, eta Martin aita zenarenak izan ziren Errezustako
errotetan lakarik ordaindu gabe alea ehotzeko eskubidea. Ama Paskuala alargunak semearen ezkontzara
dohaintzan eman zituen Martin zenarekin ezkondu zenean ekarritako dotea eta eduki zezakeen beste edozein eskubide. Horrez gain dohaintzan eman
zien ezkonberriei behia txahalarekin eta Aizarnazabal
etxean zeuden upel, tresneria eta ohe bat, baldintza
batzuekin.

txahalarekin eta alabaren arropak. Dote harekin Joan
Aizarnazabalen arreba Domenja Aizarnazabali (Joan
Iriarteren emazteari) senipartea ordainduko zioten,
eta Aizarnazabal etxearen zorrak ere ordainduko zituzten.

Joan Armendiak agindutako dotea epe hauetan
ordainduko zuen: 30 dukat hurrengo urteko Pazko
garizumakoan, beste 30 dukat 1546ko Pazko maiatzekoan eta azken 30 dukatak 1547ko Pazko maiatzekoan. Dotearen gainerakoa ezkonberriek eskatu
Paskualak beretzat gorde zuen Aizarnazabalgo ahala emango zien. Joan Armendiak bere fidatzaileetxe eta ondasunen gozamenaren erdia bizialdi oso- tzat Arroako Martin Usarraga eta Domingo Armendia
rako, eta hiltzen zenean dena Joan eta Maria Joanez- aurkeztu zituen.
entzat izango zen. Hauek egingo zituzten Paskuala
Bi aldeek onartu egin zuten ezkontza legezko
amaren hileta eta elizkizunak, hiltzen zenean, San
seme-alabarik izan gabe hausten baldin bazen, edo
Migel elizan.
seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren,
Etxeari zegozkion zergak Zumaiako Kontzejua- ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza (eta irabazien
ri erdi bana ordainduko zizkioten, Paskuala bizi zen erdia) jatorrizko enborrera itzuliko zela.
artean. Paskuala bizi zela gozamenaren erdiari uko
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
egiten baldin bazion, ezkonberriak behar bezala jantzi
eta mantendu beharko zuten. Aizarnazabal etxeak zi- Zestoako Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna,
tuen zorrak ordaintzeko, Paskuala Areitzagak agindu San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Joan
zuenez bertako basoetan zuhaitzak lehenbizi kimatzen Martinez Akoakoa gaztea, eta Oikiako Martin Perez
zirenean, egurra Joan semearentzat izango zen, baina Mantzizidorkoa eta Martin Mantzizidor batxilerra.
Paskualarentzat izango ziren lehen 100 karga ikatzak,
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko bebere premietarako eta Martin senar zenaren aldeko
elizkizunetarako. Handik aurrera basoen etekina erdi rak hantxe izanik, batetik Joan Armendiak, eta, bestetik, Paskualak eta Joan Aizarnazabalek, konpromibana izango zen amarentzat eta ezkonberrientzat.
soa hartu zuten bakoitzak aurkeztutako fidatzaileak
Paskualak bere seme Joan Aizarnazabali onda- ezkontza-kontratu hartatik onik eta kalterik gabe atesunen herenaren eta bostenaren hobekuntza eman ratzeko.
zion. Gainera Paskualak dohaintzan emandako guzOndoren, eskribau beraren aurrean hauek bildu zitiaren fidatzaile gisa Arroako Joan Perez Areitzagakoa
eta Esteban Luberriaga aurkeztu zituen, ondasunen ren: batetik, Joan Armendia, Domingo Armendia eta
saneamendua beren gain hartuz. Bestela 200 dukate- Martin Usarraga, eta, bestetik, Paskuala, Joan Perez
Areitzagakoa eta Esteban Luberriaga. Denek onetsi
ko isuna ordaindu beharko zuten.
eta berretsi egin zuten ezkontza-kontratuak zioena.
Ondoren, Maria Joanezen aita Joan Armendia Gainera denek zin egin zuten kontratuan eta obligaarroarrak, emazte Maria Aniza Lasaoren ordezkari ere zio-agirietan agindutakoa bete egingo zutela.
izanik, alabari, honen senarrari eta Paskuala AreitzaGero, egun eta leku berean, Paskuala Areitzagak
gari dote hau agindu zien: 90 dukat, 3 ohe oso, kutxa bat, zilarrezko katilua (marko bat pisukoa), behia eta seme Joan Aizarnazabalek obligazio-agiria eman
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8. irudia. Aizarnazabal
Pagiolarretik.

zioten honen arreba Domenja Aizarnazabali (Joan
Iriarteren emazteari) seniparteagatik 60 dukat, 2 ohe
oso eta 5 dukateko soinekoa ordaintzeko konpromisoa
hartuz. Oheak eta soinekoa berehala emango zizkioten, eta 60 dukatak epeka: 20 dukat hurrengo Pazko
garizumakoan, 20 dukat 1546ko Pazko maiatzekoan
eta beste 20 dukat 1547ko Pazko maiatzekoan.

sao emaztea, Joan Aizarnazabal, Paskuala Areitzaga
eta Maria Joanez Armendikoa. Joanes Kortazar batxiler eta bikarioaren ordezko Joan Sorazu apaizak
ezkondu zituen Joan Aizarnazabal eta Maria Joanez.

Aipatutako guztiek eta beren fidatzaile guztiek onetsi eta berretsi egin zituzten ezkontza-kontratua eta haren inguruan egindako agiri guztiak. Maria Aniza LaSegidan, Aizarnazabalen bizi zen Domenja Aizar- saok eta Maria Joanezek, emakume ezkonduak zirelako,
nazabalek agiria egin zuen, berak Aizarnazabal etxean eta Joan Aizarnazabalek, 25 urte bete gabea zelako, zin
eta ondasunetan aitaren eta amaren herentzia edo se- egin zuten kontratuan eta agirietan agindutakoa bete
niparteagatik zituen eskubide guztiei Joan anaiaren egingo zutela (ikus [XVI. m. (44-IX) 29] agiria).
alde uko eginez. Agindu zioten senipartea jasotzea
zen horretarako baldintza. Domenjak obligazio-agi- 1.3. Zestoako, Aizarnako, Urdanetako eta
riak zioena betetzen ez bazuen 50.000 maraiko isuna Goiazko elizetako agiriak
ordainduko zuen.
1.3.1. Zestoako eta Aizarnako elizetako agiriak
Domenja Aizarnazabalek eta senar Joan Iriartek,
25 urte bete gabeak zirelako, zin egin zuten agiriak - 1544-VI-29an, San Pedro egunez eta bezperen onzioena bete egingo zutela.
doren, Zestoako elizan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean enkantea egin zuten. Fernando Olazabal meLekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez diku eta probestuordeak kandela piztu zuen Alonso
Egiakoa, San Joan Perez lizentziatua, Joan Martinez Idiakaitz errege-idazkariari Zestoako elizan zegozAkoakoa gaztea eta Pedro Gartzia Lasaokoa.
kion hamarrenak enkantean saltzeko.
Egun berean, Arroako elizan, eskribauaren aurrean
Eskaintza hauek izan ziren: Blas Artazubiagak 35
hauek elkartu ziren: Joan Armendia, Maria Aniza La- dukat; Domingo Arronak 35 dukat; Esteban eskri- 17 -
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bauak 37 dukat; Joan Martinez Lilikoak 40 dukat;
Esteban eskribauak 42 dukat, Joan Fernandez Olazabalgoak 43 dukat; Esteban eskribauak 45 dukat, Joan
Martinez Lilikoak 48 dukat; Joan Fernandez Olazabalgoak 49 dukat, Joanes Garratzak 49,5 dukat; Blas
Artazubiagak 50 dukat; Joanes Garratzak 50,5 dukat;
eta Joan Fernandez Olazabalgoak 51 dukat. Beraz,
kandela itzali zenean hamarrenak jasotzeko eskubidea Joan Fernandez Olazabalgoak erosi zuen.
Lekuko Joan Baltzola, Pedro Akoa eta beste zenbait izan ziren (ikus [XVI. m. (44-VI) 21] agiria).
- 1544-VII-20an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako San Joan Amilibia eta
Joan Pagino fidatzailea aurkeztu ziren. Urte hartako
Aizarna eta Zestoako elizetako hasikinak jasotzeko
eskubidea San Joanek lortu zuen enkantean, eta 36
dukat agindu zituen. Herena Zestoako Andre Mariaren elizarentzat zelako, Zestoako elizari eta bertako
kudeatzaileei 12 dukat hurrengo azaroko San Martin
egunean ordaintzeko obligazio-agiria egin zuten.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Martin Amilibia eta Domingo Garratza
(ikus [XVI. m. (44-VII) 18] agiria).
1.3.2. Urdanetako elizako agiriak
- 1544-VII-28an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Aiako
Martin Egia eta Zestoako Martin Etxeberria fidatzailea, eta, bestetik, Zestoako Joan Martinez Lilikoa (Urdanetako erretorea). Urdanetako elizako urte hartako
hamarrenak jasotzeko eskubidea Martin Egiak hartu zuen, eta guztira 36 dukat ordaindu behar zituen.
Haietako 12 dukat Martinek Joan Martinezi egun hartantxe ordainduko zizkion, eta beste 24 dukatengatik
obligazio-agiria eman zion.

9. irudia. Goiazko elizaren sarrera.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Arano
eta Martin Esteban Makatzaga, eta Aiako Joan Atristain (ikus [XVI. m. (44-VII) 26] agiria).
1.3.3. Goiazko elizako agiriak
- 1544-X-12n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Goiazko
elizako Pedro Agirre administratzailea, eta, bestetik,
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua. Lehenago biek
egina zuten kontratua Errodrigo Idoiaga eskribauaren aurrean, Joanek Goiazko elizan lanak egin zitzan.
Egun hartan Pedrok Joani 10 dukat aurreratu zizkion,
eta Pedrok ordainagiria eman zion, lanak kontratuaren arabera egiteko konpromisoa hartuz.

Zorraren erdia (12 dukat) hurrengo Domu Santu
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazaegunean emango zion, eta azken 12 dukatak hurrengo
Eguberrietan emango zizkion. Martin Egiak hamarre- bal medikua, Joan Martinez Lilikoa eta Joan Fernandez Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (44-X) 13] agiria).
nak hipotekatu egin zituen, zor osoa ordaindu arte.
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Lehen mugarria (harri urdin biribil luzea) bere le1.4. Errezil, Deba eta Zestoako Kontzejuen
kukoarekin Zegondiagibeleko Gurutzetik Zegondiara
bilerak eta tratuak

doan korrontearen ondoan ipini zuten, Santa Engrazia
aldera. Beste mugarri bat Zegondiako korrontearen
1.4.1. Errezilgo Kontzejuaren tratuak
barrenean ipini zuten, erretako haritz handi baten azErrezilgo Kontzejuak Antxiturbiko saroiaz auzia zuen pian. Beste mugarri bat Ariztegi eta Zegondiako malValladolidko Kantzelaritzan Pedro Arzallusekin eta den artean ipini zuten, eta beste bat Ariztegigoienan,
Maria Ruiz Etxeberrikoa emaztearekin, eta epaileek pago handi bat baino gorago. Beste bat Ariztegin bide
azken erabakia emana zuten, berrikuspen mailan, ondoan, haritz handi bat baino gorago. Beste bat beErrezilgo Kontzejuaren alde eta hasieran Gipuzkoako herago errepidearen ondoan ipini zuten.
korrejidoreak emandako epaia berretsiz (ikus IX ZESAzken mugarria harri karratua zen, eta erreka onTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI.
doko bidearen ondoan ipini zuten, eta handik behera
m. (43-IX) 15] agiria).
Bedamara zihoan errekak egiten zuen muga.
- 1544-I-16an, Valladolidko Kantzelaritzan ErrezilHaiek izango ziren bi herrien arteko mugak betiko,
go Kontzejuaren ordezkariak errege-gutun betearazlea
eskatu eta lortu egin zuen, azken epaia bete zezaten eta errespetatzen ez zituztenek 100 dukateko isuna
oraindu beharko zuten.
(ikus [XVI. m. (44-I) 9] agiria).
-1544-I-28an, Santa Engrazia aldeko Zegondiagibeleko Gurutzean, Zestoako eta Errezilgo lurren arteko mugan, bi Kontzejuetako ordezkariak bildu ziren.

Lekuko honako hauek izan ziren: Errezilgo Domingo Barrensaroe eta Joan Agirre-Bedama?, eta Aiako
Joan Amas ikazkina (ikus [XVI. m. (44-I) 32] agiria).

Zestoatik Kristobal Artzubiaga eskribaua joan zen,
Zestoako erroldako eskribau fiela, eta beste hauek ere
bai: Joan Fernandez Arreitzakoa alkatea, Joan Ibañez
Zubiaurrekoa fiela, Domingo Ezenarro zinegotzia,
Blas Artazubiaga, Pedro Gaintza eta Joan Arano.

- 1544-IX-11n, Errezilgo Zallurroako San Martin
elizan, Errezilgo Kontzejua bildu zen. Bertara joandakoak hauek ziren: Joan Martinez Loidikoa alkateordea (Alonso Idiakaitz errege-idazkariaren eta Saiazko alkatearen ordezkoa), Joan Martinez Erezetakoa
eta Joan Elurre fielak, Joan Irure zinegotzia, Fernando
Loidi, Martin Basabe, Joan Mendiola, Joan Doneztebe, Joan Erkizia, Pedro Irure, Joan Lopez Ibarbiakoa,
Joango Galarraga, Migel Aritzeta, Pedro Arangoien,
Joan Armendia, Martin Otxoa Landarraingoa maizterra, Pedro Galarraga, Joan Mendiola maisua, Pedro
Iturraga, Martin Aginaialde, Joan Mendiola maizterra, Joan Mendiola gaztea, Lope Treku, Martin Ibargoien, Pedro Almizki, Martin Intxausti, Joan Agirre,
Joan Irure zaharra, Joan Agirre, Joan Eruntziraga?,
Martin Barrena, Martin Artzuriaga, Martin Iturriaga,
Migel Zabala eta Joan Abieta maizterra.

Errezilgo Kontzejuaren ordezkari hauek zeuden:
Pedro Ruiz Errekondokoa (Saiazko eskribaua), Pedro Ezama alkateordea (Alonso Idiakaitz alkatearen
ordez), Martin Ibargoien eta Joan Doneztebe fielak,
Pedro Ezama zinegotzia, Joan Martinez Loidikoa eskribaua, Esteban Zuazketa eta Joan Albizti.
Bi herrien arteko mugak zehaztu beharra zeukaten,
elkarren arteko liskarrak eta desadostasunak saihestearren, eta, bi Kontzejuen ordezkari gisa, aipatutakoek zenbait mugarri ipini zuten.

Errezilgo Zallurroako San Martin hilerrian (edo eliZegondiagibeletik hasi eta Bedamako burdinolaraino eta Bedamako “ibairaino” ez zegoen mugarririk, zan) bildu ziren Joan Martinez Loidikoa eskribaua (eta
alkateordea) aurrean izanik. Ahalordea eman zieten
mendietako bi maldak ez baziren.
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Joan Elurre fielari, Joan Irure zinegotziari eta Martin
Basaberi. Haiek ziotenez, Bedaman, Errezilgo partean
(Zestoako mugan) aspalditik Guardia izeneko lurra Bedamako burdinolaren jabeek erabiltzen zuten. Han soroak eta sagastiak zeuden hesi eta heskaiz ongi mugatuta, eta orduan Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zen
burdinolaren jabea. Lehenago, ordea, jabeak Joan Lopez Zarauzkoa (eta haren guraso eta aitona-amonak) eta
Urrutia deiturako beste batzuk izan ziren oso aspalditik.

Gero, Bedamako Guardian, Joan Elurre, Joan Irure
eta Martin Basabe Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin
elkartu ziren. Han hesituta zeuden soro eta sagastien
jabetza betiko Joan Perezena zela aitortu zuten, baina
prestaziokoa ez zela zalantzarik egon ez zedin, Joan
Perezek 20 dukat ordainduko zizkion Errezilgo Kontzejuari, Joan Elurre fielak eskatutakoan.

Joan Perez lur hartara sartu zuten, eta han belarrak
ebaki, lurra aitzurtu eta zuhaitz-adarrak moztu egin
Guardiako soro eta sagastien jabetza haiena zela zituen, jabea zela adieraziz.
zioten arren, zenbaiten ustetan Errezilgo unibertsitaOndoren, ahalordea zutenek Guardiako soro eta sateak betiko prestazioz eman zien lurra, eta ez jabegasti inguruko lursaila mugarriztatu eta saldu egin ziotzaz, baina hori frogatzerik ez zegoen.
ten Joan Perezi 60 dukatean. Guztira 6 mugarri ipìni ziHala ere, Joan Perezekin ez ziren eztabaidan ha- tuzten, eta haien barruko lurrak erosi zituen zestoarrak.
siko, eta ahalordea zutenek akordioa egingo zuten
Lehen mugarria Gallekutik zetorren erreka ondoan
zestoarrarekin. Gainera Errezilgo Kontzejuak bere
zorrak ordaintzeko dirua behar zuelako, Bedamako ipini zuten. Beste bat malda haren gainean, haitz baten
Guardian ahalordea zutenek herriaren lursaila (lehen- gainean, Galleku aldera. Handik gorago beste mugarri
txeago aipatutakoaren ondokoa) mugarriztatu eta sal- bat ipini zuten, eta beste bat muinoko haitzean. Ezkurroa
du egingo zioten Joan Perezi. Kontzejua arduratuko aldera beste mugarri bat ipini zuten Elusa? izeneko haran txikian, haitzen barrenean. Han zen Ezkurroa aldeko
zen saldutako herri-lurraren saneamenduaz.
maldaren azken mugarria, eta han, Ezkurroatik zetorren
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan erreka ondoan, beste mugarri bat ipini zuten Zestoako
Zuazketa, Joan Perez Erkiziakoa, Pedro Arangoien mugaren ondoan. Gurutze-seinalea egin zioten haitzean,
eta handik Gallekutik zetorren errekaraino zen muga.
gaztea eta Joan Martin Iraola gaztea.

10. irudia. Bedamako
Granada baserria.

- 20 -

(1544)
Bedamako Guardian saldutako lursail hura orain eta Kontzejuari ordaindu zizkion, urrezko koroak, 7
Iturrierrotako errekaren eta Soroberrierrekaren artean erreal eta 12 marai emanda. Joan Elurre fielak jaso
zegoen. Ahalordea zuten hirurek bermeak eman zituz- zituen.
ten saldutako lursailaren saneamendua bere gain harErrezilgo Kontzejuak bere gain hartu zuen Joan
tuz eta lege askori uko eginez.
Perezi saldutako lurren seneamenduaren ardura. HoZestoako Esteban Eztiola eskribaua ere bertan zen, rretarako bermeak eman zituen, bere ondasunak hipoeta salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- tekatuz eta zenbait legeri uko eginez.
toako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua,
Kontzejuak erabakia hartu zuen agiri hura erregeAnton Arretxe gaztea, Joan Martinez Akoakoa gaztea, Joan Arano eta Martin Gabiria, eta Errezilgo Joan erreginei bidaltzeko eta bertako salmenta onar zezaten
eskatzeko. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin
Agirre (ikus [XVI. m. (44-IX) 15] agiria).
Esteban Makatzaga eta Anton Arretxe, eta Errezilgo
- 1544-IX-14an, Errezilgo Zallurroako San Martin Pedro Mendiola apaiza eta Pedro Arangoien gaztea
elizan, Zestoako Esteban Eztiola eskribaua hantxe izanik, (ikus [XVI. m. (44-IX) 17] agiria).
Kontzejua bildu zen, bertan hauek zirela: Joan Martinez
- 1544-XII-1an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLoidikoa alkateorde eta eskribaua, Joan Martin Aritzeta
eta Joan Elurre fielak, Joan Irure zinegotzia, Pedro Basa- bauaren aurrean Pedro Arzallusek obligazio-agiria
be, Migel Aritzeta, Joan Abieta maizterra, Martin Artzu- eman zion Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari.
riaga, Fernando Loidi, Martin Basabe, Martin Gorostiola, Pedrok Errezilgo Kontzejuarekin Antxiturbiko saMartin Iturriaga, Joan Lopez Ibarbiakoa, Joan Agirrebe- roiaz zuen auzian, korrejidorearen aginduz eta Pekoa, Bedamako Joan Agirre, Joan Leiezama, Joan Ere- droren izenean, Domingok hango lurrak neurtu egin
tzaritza?, Joan Erausia, Pedro Galarraga, Joan Mendio- zituen, eta lan hura zela eta, Pedrok dobloia (2 dukat)
lagoikoa, Joan Mendiola maizterra, Martin Aginagalde emango zion 1545. urteko Errege egunean.
(edo Aginaialde), Migel Zabala, Martin Intxausti, MarAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian
tin Galarraga, Beltran Urdalleta, Martin Igarategi, Pedro
Loiate, Martin Landarrain, Joan Altzelai, Martin Basabe, Arzallus eta Anton Sorazabal, eta Arroako Joan ZuMigel Ernataritz maizterra, Pedro Arangoien, Pedro Al- gasti (ikus [XVI. m. (44-XII) 3] agiria).
mizti (edo Almizki) eta Martin Ibargoien.
1.4.2. Debako Kontzejuaren tratuak
Kontzejuak onartu egin zuen bere hiru ordezkariek
Bedaman Guardia izeneko lurretan Zestoako Joan Pe- - 1544-VI-17an, Debako elizaren klaustroan, Debako
rez Idiakaitz-Lilikoak eta bere aurrekoek heskaiz eta Kontzejua bildu zen. Sebastian Arriola eskribauaren
itxituraz hesita zeuzkan soroen eta sagastiaren zalan- aurrean, bertan ziren debar hauek: Joan Zigaran alkatzazko jabetza 20 dukaten truke aitortzea. Gainera, tea, Joan Matusin eta Joanes Berastegi fielak, Dominonetsi eta berretsi egin zuten Guardian bertan Joan go Ruiz Goikoleakoa, Martin Otxoa Irarrazabalgoa,
Perezi mugarriztatu eta 60 dukatean saldu zioten he- Anton Artzuriaga, Domingo Altzola, Martin Espilla,
rri-lurra. Diru hura Kontzejuaren zorrak eta gastuak Martin Usarraga, Joan Goikoetxea, Joan Usarraga,
ordaintzeko izango zen. Salmenta harekin, gainera, Martin Aizarna, Migel Sasiola, Joan Andonegi, Joan
Kontzejuaren gastuei erantzuteko beste ordaintzaile Goizueta, Joan Migelez Sustaetakoa, Martin Artzuriaga, Domingo Arretxe-Etxenagusia, Joan Armendia,
bat gehiago izango zuten handik aurrera.
Martin Kortazar, San Joan Ermua, Fernando SoraEgun hartan Joan Perezek Zestoako Martin Es- zabal, Santuru Erreten, Joakin Erreten, Andres Erreteban Makatzaga 80 dukatekin bidali zuen Errezila, mentari eta Joan Etxazabal.
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Bertan erabaki zutenez, herri-lurretan Debako edozein auzotarrek gaztainondoak aldatu ahal izango zituen, gaztainondo azalera-unitate bakoitza 8 besokoa
izanik. Horretarako auzotarrek herri-lurra prestazioan
hartuko zuen. Horrela hartutako lursailak, auzotarrak
zituen bere lurretatik gutxienez 100 besoko distantziara egon beharko zuen.

Martin Usarragak zioenez, ez zuen onartzen prestazio-lurrak haren lurretatik 200 besoko distantzia
baino txikiagora egoterik.

- 1544-VII-7an, Arroako Armendiagan, Martin
Diaz Ermukoari prestazio-lurra eman zioten Debako
Kontzejuaren ordezkariek, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean. 75 gaztainondoko azalerakoa zen,
Itsasten ez zen edo huts egiten zuen gaztainon- eta mugarriak ipini zituzten Zubeltzu aldera eta Arroa
doaren edo intxaurrondoaren ordez beste bat aldatu aldera. Mugarrien arteko lerroen ezaugarriak eta lubeharko zuen auzotarrak. Lursail horietara edozein zerak ere zehaztu zituzten. San Joan Ermua eta Pedro
auzotarrek bere ganaduak sartu ahal izango zituen Arriola izan ziren lekuko.
larratzera. Prestazioa hartutako auzotarrek gaztainonEgun berean, Arroan, Domenja Ermuak eskatuta,
doak ezingo zituzten hagaz jo gaztaina jasotzeko irai35 gaztainondoko azalerako lurra eman zioten presleko Andre Mariaren eguna baino lehen.
tazioan. Elkaizuren? aldera ipinitako mugarriaren eta
Hariztiaren edo txaradiaren ondoan ezingo zuten beste mugarrien ezaugarri eta kokalekuak ere zehaztu
gaztainondorik aldatu; ez eta auzotarren batek “elge- zituzten.
ra” ebakitzeko ohitura zuen lekuan ere. GaztainonOndoren Arroako Domingo Areitzagari 48 gazdoak eta intxaurrondoak ezingo ziren lepatu ikatzetarako edo beste ezertarako. Oinetik baino ezingo ziren tainondoko azalerako lurra eman zioten prestazioz
Elkaizuren? izeneko lekuan. Mugarrien ezaugarriak
ebaki, eta jarraian beste landare bana aldatuta.
zehaztu zituzten. Domingo Areitzagak Joan Matusin
Lursaila prestazioan hartzen zuenak, gaztainon- fielari 2 dukat ordaindu zizkion.
doko azalera-unitate bakoitzeko Gaztelako erreal bat
Jarraian, Arroan, Joan Anton Ermuari 45 gaztainordaindu beharko zuen. Horrela Kontzejuak zenbat
diru bilduko zuen kalkulatuko zuten, eta zorrak or- ondoko azalerako lurra eman zioten prestazioz. Mudaintzeko falta zitzaien gainerakoa auzotarren artean garriak Lizardi errekan eta ondoan Artzabala aldera
zeuden.
ordainduko zuten.
Gero Arroan, Joan Larretxeri 24 gaztainondoko luHura guztia burutzeko Kontzejuak ahalordea eman
zien honako hauei: alkateari eta fielei, Migel Ibañez rra eman zioten. Mugarriak Lizardi erreka ondoan eta
Sasiolakoari, Anton Artzuriagari, Domingo Ruiz Andutz aldera eta Endoia aldera zeuden.
Goikoleakoari, Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta
Egun berean Arbebekoa baserriko Esteban Arberi
Joan Andonegiri. Ordezkari haien eta eskribauaren
91 gaztainondoko azalerako lurra eman zioten prestasoldatak Kontzejuak ordainduko zituen.
zioz. Mugarriak Auntzagirren eta Iraeta aldera zituen.
Prestazioan emandako lurretan besteren gaztain- Jarraian Maria San Joan Larretxeri eman zioten prestaondoetatik norbaitek fruitua hartzen bazuen, dukat zioko lurrak 32 gaztainondoko azalerakoa zen. Joan Arbateko isuna ordaindu beharko zuen: erdia salatzai- mendiaren eta Domingo Arretxe-Etxenagusiaren lurren
learentzat eta beste erdia alkate eta fielentzat. Pres- ondoan zegoen, eta Iraeta aldera zeuden mugarriak.
tazioko lurrak ezingo ziren hesitu, eta bertan txaboEgun berean, Arroan, Domingo Arretxe-Etxenagularik ezingo zen egin. Bestela isuna 500 maraikoa
siari 45 gaztainondoko azalerako lurra eman zioten.
izango zen.
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11. irudia. Arroako
ermuaren aurriak.

Ariztitxo errekaren ondoan eta Iraeta aldera zeuden
mugarriak. Gero Maria Loietari 20 gaztainodoko azalerako lursaila eman zioten prestazioan. Domingori
emandakoaren ondoan zegoen, Iraeta aldera.

Egun berean, Iraetako burdinolatik Lilira zihoan bidearen ondoan, Aizubian, Zestoako Aizubiaren parean, baina ibaiaz beste aldera Debako
partean, 12 gaztainondoko lursail harritsua eman
zioten prestazioz Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari.
Domingo Arretxe-Etxenagusiak zeukan karobiaren
ondoan zegoen.

Ondoren Arroan, Fernando Artzubiagari eta Grazia
Kortazarri Debako Kontzejuaren alkate, fiel eta ordezkariek 76 gaztainondoko azalera prestazioz eman
Gero Domingo Arronari, Arroako Auntzagirren,
zieten. Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Maria
81 gaztainondoko azalerako lurra eman zioten. Joan
Loietari emandako lurren ondoan zegoen.
Igartzari, berriz, 84 gaztainondokoa Arroan, Esteban
Gero Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari Arberen lurren ondoan.
78 gaztainondoko azalerako lurra eman zioten prestaJarraian San Joan Ermuak bere etxetik Olaberriazioz, Muxeortza? izeneko lekuan. Bertako mugarrien
gara (oraingo Olaberrira) zihoan bidea errespetatu
kokalekua zehaztu zuten.
beharra zegoela jakinarazi zuen. Arroako olarentzat
- 1543-VII-8an, Arroan, beste leku batean Iraetako bide-zorra zegoen ubidea zegoen lekuan. Hura guztia
jaunari 24 gaztainondoko azalerako lurra eman zioten agirian jaso zuten.
prestazioan.
Egun berean Kontzejuaren ordezkariek Joan LaBezperan, Arroan, Joan Arberi 32 gaztainondoko rretxeri Arroako Armendiagan 48 gaztainondoko azaazalerako lursaila eman zioten, Nikolas Egiari eman- lerako lursaila prestazioz eman zioten. Mugarriak Endoia, Azkaeta eta Erreka aldera zituen.
dakoaren ondoan.
Hurrengo egunean, hau da, uztailaren 8an, Lope
Irureri 49 gaztainondoko lursaila eman zioten prestazioz, Arroatik Ibañarrietako bidearen ondoan.

Ondoren Maria Joanez Azkaetakoari eman zioten
11 gaztainondoko azalerako lurra prestazioz. Zubeltzu aldera zuen mugarrietako bat.
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12. irudia. Arroako
Irao baserria.

Gero, Arroako Arizmuskilleor izeneko lekuan,
Debako Kontzejuaren ordezkariek 20 gaztainondoko
azalerako lursaila eman zioten prestazioz Iraetako
Nikolas Martinez Egiakoa jaunari. Iraetako burdinola
- 1544-VII-6an, Lasturko Olanon, Debako Kon- aldera zituen mugarriak.
tzejuaren ordezkariek Zestoako Joan Perez IdiakaitzJarraian, Arroako Iraoko garoleku edo iralekuan,
Lilikoari 103 gaztainondoko azalerako lursaila eman
zioten prestazioz. Mugarriak Galtzerusaga, Sorarte, Kontzejuaren ordezkariek beste 30 gaztainondoko
azalerako lurra eman zioten prestazioz Iraetako NikoEztaia eta Txarransoro aldera zituen.
las Martinez jaunari. Mugarri bidez zehaztu zuten lurGero, egun berean, Lasturko Zigaranzarren, 94 saila.
gaztainondoko azalerako lursaila Joan Perez Idiakaitz- 1544-XII-1ean, Debako Museartza? izeneko
Lilikoari eman zioten. Mugarriak Otzaurteaga, Agiro
lekuan, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean, deeta Indogaztelu aldera zituen.
bar hauek bildu ziren: Joan Diaz Agirrekoa alkatea,
- 1544-VIII-4an, Domingo Arretxe-Etxenagusiak Martin Arriola fiela, Joan Zigaran (lehenagoko alkaneurtutako 40 gaztainondoko azalerako lurra Maria tea) eta Domingo Arretxe-Etxenagusia. Hauek aitortu zutenez, frantsesen erasoei aurka eginez, aurreko
Olideni (Joan Getariaren emazteari) eman zioten.
urteetan Probintzia defendatzeko Debako Kontzejuak
Egun berean Domingo Arretxe-Etxenagusiak Mar- hainbat gastu eta zor egin zituen. Haiek ordaintzeko
tin Diaz Ermukoaren lurren ondoko lursaila neurtu Kontzejuak herri-lurrak auzotarrei prestazioan emaeta Kontzejuak saldu egin zion Martin Diazi. Lekuko tea erabaki zuen, bertan gaztainondoak alda zitzaten.
Pedro Aiziro? eta Pedro Arriola debarrak izan ziren.
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari prestaAgiria sinatu zutenak hauek izan ziren: Pedro Aiziro?,
Joan Diaz Agirrekoa, Nikolas Martinez Egiakoa, Joan zioz 104 gaztainondoko azalerako lurra eman zioten
Museartza? izeneko lekuan. Nikolas Martinez jaunak,
Zigaran eta Martin Arriola.
Gero Joan Errementariri 32 gaztainondoko azalerako lurra eman zioten Arroako Gorostidin. Mugarriak erreka ondoan eta Artzabal aldera zituen.
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ordea, auzia ipini zien korrejidorearen aurrean De- mingo Ezenarro, Joan Arano, Anton Aizarna, Martin
bako Kontzejuari, Joan Arberi eta honen lagunei, ados Izarraga, San Joan Egaña, Joan Egaña, Martin Arano,
Esteban Eztiola, Domingo Arrona, Domingo Ezenarro,
ez zegoelako.
Joan Ameznabar eta beste zenbait.
Debako Kontzejuan gai hau aztertu ondoren,
Martin Perez Artzubiagakoak zioenez, bere etxeko
konponbidea aurkitu eta auzia bertan behera uztea
galeria luzatu eta zabaldu egin nahi zuen, baranda benahi zuten.
rriak ere ipinita, eta eskea egin zion Kontzejuari baiHorretarako lehen Museartzan? emandako 104 mena eman zezan, Martin Perezek ordainduko zuen
gaztainondoko azalerako lurraren ordez 60 gaztainon- lan hura denentzat mesedegarria izango zelakoan.
doko azalerakoa eman zioten, eta auzia bertan behera Delako galeria Zestoako zubiko portalearen ondoan
zegoen oinarrian ipiniko zen.
geratu zen (ikus [XVI. m. (44-VI) 14] agiria).
1.4.3. Zestoako Kontzejuaren bilera eta tratuak

Kontzejuak Lope Zelaia zurgin-maisuari eskea
egin zion galeria, barandak eta teilatua zenbateraino
- 1544-X-2an, Zestoako Urbietako Bengoetxean, eta nola luzatu eta zabaldu behar ziren zehaztuz, zin
Joan Bengoetxea alkatea gaixo zegoen. Esteban Ez- eginda, bere iritzia eman zezan.
tiola eskribauaren bidez Zestoako alkate izanik Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko ArtiBengoetxeak bere ordezko Migel Artazubiaga izendatu zuen. Joan gaixo zegoen eta zenbait negozio zuen ga, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Joan Pagino
herritik kanpo. Ondorioz, ezingo zuen Zestoako hiri- (ikus [XVI. m. (44-XI) 5] agiria).
bilduan bizi. Beraz, Migel ordezko izendatu zuen.
- 1544-XI-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriAgirian lekuko Martin Ondalde gaztea, Grazian bauaren aurrean Lope Zelaia zurgin-maisua eta Joan
Arzallus eta Joan Bengoetxea semea izan ziren (ikus Bengoetxea elkartu ziren. Kontzejuak agindutakoari
jarraituz, Lopek bere iritzia eman zion Martin Perez
[XVI. m. (44-X) 1] agiria).
Artzubiakoaren etxeko galeria luzatu eta zabaltzeko
- 1544-XI-2an, Zestoako Enekosauztegin, Blas Ar- egin beharreko lanei buruz.
tazubiaga eskribaua bertan izanik, Kontzejua bildu zen
Zin egin ondoren, Lopek jakinarazi zuenez, 6 beso
zinegotzien deiak elizetan egin ondoren. Bertan ziren
zestoar hauek: Joan Bengoetxea alkatea, Martin Perez zabal zitekeen Martin Prezen etxeko hormatik galeArtzubiagakoa fiel eta errejidorea, Joan Sorazabal eta ria, eta gehiago ere bai. Hura herritar guztien onerako
Lope Ernataritz zinegotziak, Domingo Amilibia, Do- izango zen. Teilatuaren isuria galtzada aldera eduki
mingo Garratza, Pedro Akoa, Pedro Zubiaurre, Pedro behar zuen, eta atetik Martin Prezen etxeko hormaraiAltzolarats, Martin Ondalde gaztea, Urbano Txiribo- no luzatu behar zen. Galeria eta barandak frontal senga, Martin Otxoa Ermukoa, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, doen gainean eraiki behar ziren, eta gapirioak frontal
Joan Fernandez Arreitzakoa, San Joan Amilibia, Joan- zaharren azpian ipini behar zitzaizkien.
go Ezenarro, Joan Zubiaurre, Joan Ondalde, Nikolas
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Arano, DoLizasoeta, Martin Ezenarro, Joan Martin Indo, Joan
Zuube, Blas Amilibia, Domingo Aldalur, Joan Zulaika, mingo Agirre, Domingo Aranguren eta Arroako DoDomingo Legarda, Joan Arretxe, Bartolome Txiriboga, mingo Baltzola (ikus [XVI. m. (44-XI) 13] agiria).
Lope Zelaia zurgin-maisua, Domingo Aizarnatea, Joan
- 1544-XI-10ean, Zestoako udaletxean, Blas ArtazuMartinez Akoakoa, Pedro Ausoroetxea, Jakobo Gesalaga, Martin Esteban Makatzaga, Joan Ezenarro, Do- biaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Ber- 25 -

X ZestoA XVI. MendeAn (1544)

13. irudia. Getariako 1397.
urteko Batzarren oroigarria.

tan bildutakoak hauek ziren: Joan Bengoetxea alkatea,
Martin Perez Artzubiagakoa fiel eta errejidorea, Lope
Ernataritz zinegotzia, Fernando Olazabal probestuordea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Amilibia,
Joan Fernandez Olazabalgoa, Domingo Arrona, Pedro
Akoa, Joan Artiga eta beste hainbat zestoar.

deka eskatutako zerga Getariako Batzar Nagusietan
ordaintzeko. Getariara Martin Perez Artzubiagakoa
fiela joan zen Kontzejuaren izenean.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
Akoa gaztea, Joanes Ibañeta eta Klemente Aisoro
(ikus [XVI. m. (44-XI) 22] agiria).

Hurrengo Getarian izango ziren Probintzairen Batzar
Nagusietara joateko prokuradore-ahalordea eman zieten 1.5. Esteban Akertza merkatariaren tratu
Martin Perez Artzubiagakoa fielari eta Domingo Amili- eta agiriak
bia eskribauari, Zestoako Kontzejua ordezka zezaten.
- 1544-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Lekuko hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Pedro aurrean Marina Artiga agertu zen, Joan Arretxe senarraAltzolarats eta Domingo Garratza (ikus [XVI. m. (44- ren ahalordeaz. Esteban Akertza merkatari zestoarrari
XI) 12] agiria).
obligazio-agiria eman zion, hurrengo urteko Pazko garizumakoan 20 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
- 1544-XI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren
Marinak 16 dukat, Ana Akertzaren eskutik, Estehonako zestoar hauek: Joan Bengoetxea alkatea, Fer- ban Akertzaren izenean maileguz hartu zituen. Beste
nando Olazabal mediku eta probestuordea (Alonso 4 dukatak Portaleko Maria Perez Altzolaraskoak eta
Idiakaitz komendadore eta errege-idazkariaren or- Pedro Igartuak, Katalina Goienetxea zenaren oinordez), Domingo Arrona, Domingo Amilibia eskribaua deko gisa, Joan Goienetxea eta Pedro Goienetxea
eta Joan Artiga.
adingabeei zor zizkieten, eta Esteban Akertza zen
adingabeen legezko zaintzailea.
Kontzejuak konpromisoa hartu zuen Joan Perez
Idiakitz-Lilikaorekin 4 dukat, Blas Artazubiagari 3
Marinak, hain zuzen, 4 dukat zor zizkien Pedro
dukat eta Joan Fernandez Olazabalgoari dukat bat Igartuari eta Maria Perezi, Zestoako Arretxe erosteko
hurrengo Eguberrietan ordaintzeko. Diru haiek hiru eman zizkiotelako. Beraz, Marinak Estebani zuzenean
zestoarrek maileguz eman zizkioten Kontzejuari, ordainduko zizkion 4 dukat haiek ere. Marinak zin egin
Probintziak Errenteriako Batzar Nagusietan sukal- zuen obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez
Artzubiagakoa, Domingo Aspe eta Anton Arretxe.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Ana Akertza serorak (Esteban Akertzaren arrebak) anaiaren ahalordea erabiliz, 4 dukaten ordainagiria eman zien Maria Perezi eta Pedro Igartuari. Joan Goienetxearen eta Domenja Zuuberen seme
adingabe Joan eta Pedroren zaintzaile zen Esteban,
eta Marina Artigak egun hartan Estebani egindako 4
dukaten (eta beste 16ren) obligazio-agiriarekin konforme geratu zen (ikus [XVI. m- (44-VII) 29] agiria).
- 1544-X-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Pedro Akoak ordainagiria eman zion
Arroako Lope Irureri. Pedrok, hain zuzen, Joan Gorosarri eskribau zenak idatzitako eta Esteban Akertzak emandako ahalordea zuen. Lope Irurek Esteban
Akertzari lehenago 18 dukateko zorra egin zion, eta
ondasunak exekutatu egin zizkioten. Hala ere, egun
hartan errealetan eta urrezko koroatan, 18 dukat haiek
ordaindu egin zizkion Lopek Pedro Akoari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona,
Martin Lizarrarats eta Grazian Arzallus (ikus [XVI.
m. (44-X) 4] agiria).

14. irudia. Zestoako Lizarraratsen alde bat.

Ondorioz, Ana Akertzak guztiaren ordainagiria
eman zion Joan Fernandez Arreitzakoari, lekuko hauek
izanik: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Izarraga eta
Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (44-X) 6] agiria).

- 1544-X-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Ana Akertza serora (Esteban Akertzaren ahalordeaz) eta Joan Fernandez Arreitzakoa
elkartu ziren. Joan Fernandezek Esteban Akertzari
(Domenja Zuuberen seme adingabeen tutore izanik)
1543ko martxoaren 21ean obligazio-agiria eman zion
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI.
m. (43-III) 31] agiria).

- 1544-XI-29an, Sevillan, Zestoako Esteban
Akertza merkataria kontu-liburuan idazten hasi zen.
Bertan zioenez, egun hartan, larunbatez, Antonio
Untzetari 7.500 marai eman zizkion. Hurrengo abenduaren 12an, berriz, Sebastian Sojo jaunari 18.750
marai eman zizkion. Bestalde, abenduaren 16an beste 370.000 marai eman zizkion Sebastian Sojori, eta
22.500 marai Antonio Isasiri.

Egun hartan Joan Fernandezek Ana Akertzari 39
dukat eta 213 maraiko zorra ordaindu zion. Haietako
20 dukat Joan Arrona zenak Domenja Zuube zenari
zor zizkion. Gainerakoa Joan Fernandezen zorra zen,
eta Zestoako Maria Ortiz Iraetakoak Esteban Akertzari deskontatu egin zion kopuru hura, Estebanek Maria
Ortizi zor zizkiolako.

Urte hartantxe, Domingo Lizarrarats bankari zestoarrak Sevillan beste kontu-liburu bati hasiera eman
zion, pergamino zuriko azala zuenari, hain zuzen.
1544-VIII-9an hasi zuen. Urte hartako azaroaren 29an
Esteban Akertzak 7.500 marai eman zizkion Antonio
Untzetari, burdinazko 60 kintal uztai erosi zizkiolako.
Balio osoaren zati bat ordaindu zion horrela.
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Abenduaren 12an, ostiralez, Esteban Akertzak Se- Joan Etxenagusiari, Nikolas Garateri eta Martin Arabastian Sojori 18.750 marai eman zizkion, hari erosi- no “Motza” goitizenekoari. Hauek lehenago egindako
tako burdinazko 390 kintal uztairen balioaren zati gisa. 46 kintal burdinako zorra ordaindu egin zioten Blasi.
Lekuko Tomas Azkona, Anton Arretxe eta Grazian
Abenduaren 16an, asteartez, Esteban Akertzak Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m. (44-II) 4] agiria).
22.500 marai eman zizkion Antonio Isasiri, ValladolidJarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko been Renaldo Estroe jaunak Sebastian Rodriguez prokuradoreari ordaindu zizkiolako. Gainera Esteban Aker- rak hantxe izanik), Blas Artazubiagak ordainagiria
tzak Sebastian Sojori 70.250 marai zor zizkion erosi- eman zien Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari
eta Zestoako San Joan Amilibiari. Hauek Blasi 12
tako uztaiengatik (ikus [XVI. m. (44-XI) 30] agiria).
kintal burdina zor zizkioten, eta 6na kintal ordainduta
Bere bigarren eta hirugaren kontu-liburuek adie- zorra kitatu egin zuten.
razten zutenez, Esteban Akertzak Sevillan burdinak
Jarraian Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak
zeuzkan. Gainera, 1544. urteaz gero beste lau urtez
bizi omen zen, eta Zestoan egin zizkioten zorrak ko- eta Arroako Joan Etxenagusiak obligazio-agiria eman
zioten Blasi 50 kintal burdina pletinatan ordaintzeko
bratzeko aukera izan omen zuen.1
konpromisoaz. Iraetako burdinolan uztailaren erdi aldera emango zizkioten burdinak Blasi.
1.6. Blas Artazubiagaren agiriak
1.6.1. Blas Artazubiagaren ordainagiri eta
ahalordeak

Ondoren, Nikolas Martinezek konpromisoa hartu
zuen Joan Etxenagusia obligazio hartatik onik ateratzeko; izan ere, Blasi egindako zor osoa berea baitzen
Aurreko urtean, martxoaren 27an, Iraetan, Itziarko (ikus [XVI. m. (44-II) 5] agiria).
Santuru Erretenek, Martin Usarragak, Martin Ibia- 1544-X-28an, Zestoako errebalean, Esteban EzEzenarrok eta Arroako Joan Armendiak, Joan Zugastik eta Joan Perez Areitzagakoak 204 dukat maileguz tiola eskribauaren aurrean Asteasuko Domingo Inhartu zizkioten Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua- txausaga eta Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua
ri (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko agertu ziren. Lehenago Asteasuko Domingo Itxausagak, Joan Leizalumek, Joanes Karabelak, Joan Mar[XVI. m. (43-III) 39] agiria).
tingo Alkaraetak eta Domingo Elizegik 60 kintal bur- 1544-I-23an, Zestoako errebalean, Esteban Eztio- dinako zorra egin zioten Blasi.
la eskribauaren aurrean Santuru Erretenek eta lagunBlasek, korrejidorearen aginduaz, zordun batzuk
ek Blas Artazubiagari 126 dukat ordaindu zizkioten,
eta 78 dukat (204 dukat osatu artekoa) zorretan gera- preso harrarazi eta ondasunak exekutarazi egin zitu ziren. Blas Artazubiagak 126 dukaten ordainagiria tuen. Ondoren, ordea, Blasi 60 kintaleko zorra zatika
eman zien, baina gainerako 78 dukaten zorrak inda- ordaindu egin zioten. Joan Leizalumeren izenean Domingo Arretxe-Etxenagusiak emanda 20 dukat kobrarrean jarraitu zuen.
tu zituen. Domingo Elizegiren izenean Martin LeizaLekuko honako hauek izan ziren: Joan Fernandez rraga maisuak beste 20 dukat eman zizkion. Zorraren
Arreitzakoa (Zestoako alkatea), Domingo Bengoetxea gainerakoa eta auzi-gastuak Domingo Intxausagak
eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (44-I) 18] agiria). ordaindu zizkion Blasi.
Jarraian Blas Artazubiagak ahalordea eman zion
- 1544-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Blas Artazubiagak ordainagiria eman zien Domingo Intxausagari, bere partea Joanes Karabelari
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eta Joan Martingo Alkaraetari kobra ziezaien. Blas ez eta 8 kintalak Fernando Sorazabalek agindu zizkiozen arduratuko bi zordunen ondasunen saneamenduaz. lako eta Nikolasek Blasi zor zizkiolako. Berme gisa
Nikolasek Blasi 3 marko pisatzen zituen zilarrezko
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Atristain- katilu urreztatua utzi zion bahituran.
go Joan Ezenarro, Domingo Arrona eta Joan FernanLekuko Pedro Zubiaurre, Joan Ezenarro eta Joan Artidez Arreitzakoa hauspogilea.
ga zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (44-I) 15] agiria).
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren
hantxe izanik, Blasek eta Domingo Intxausagak elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituzten. Do- aurrean Blas Artazubiaga eta Iraetako Nikolas Martimingori 10 dukateko zorra atera zitzaion, eta hurren- nez Egiakoa aurkeztu ziren. Blasek Nikolasi lehendik
go urteko zaldun-inaute egunean ordainduko zion. Zestoako Aizubiko errota errentan eman zion. NikolasObligazio-agiria eman zion Blasi horretarako, eta ek errenta gisa zenbait anega gari eman behar zion, eta
bahituran 10 ontza pisuko zilarrezko katilua ere bai Blasek errotaren saneamenduaz arduratu behar zuen.
(ikus [XVI. m. (44-X) 27] agiria).
Egun hartara arte errotaren errentei buruz izandako
kontuak egin zituzten. Nikolasek Blasi obligazio-agi1.6.2. Blas Artazubiagaren obligazio-agiriak
ria eman zion, eta hura alde batera utzita, errentari
- 1544-I-20an Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren buruzko gainerako zor denak ordainduta geratu ziren.
aurrean Blas Artazubiaga eta Iraetako Nikolas Martin- Blasek eta Nikolasek beste arlo batzuetan zituzten
ez Egiakoa jauna elkartu ziren. Nikolasek Blasi obli- obligazio-agiriek indarrean jarraitu zuten.
gazio-agiria eman zion, hurrengo Pazko maiatzekoan,
Lekuko Pedro Zubiaurre, Joan Ezenarro eta Joan
Iraetako burdinolan, 21 dukat eta 8 kintal burdina pletinatan ordaintzeko (pletina bi “ertz” pisukoa izanik). Artiga izan ziren (ikus [XVI. m. (44-I) 16] agiria).
- 1544-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri21 dukat Zestoako Aizubiko erroten errentatik eta
Martin Zubiaurrek egindako gastuengatik zor zizkion, bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zes-

15. irudia. Zestoako
Aizubiko lantegiak.
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16. irudia. Iraetako
nagusikoa etxea.

toako Joan Amilibia hargin-maisua eta Fernando ordaintzeko konpromisoa hartu zuen. Ondorioz, BlasZubeltzu, eta Arroako Kristobal Artzubiaga, eta, bes- ek eskea egin zion korrejidoreari Joan Zugasti aska
tetik, Blas Artazubiaga eskribaua. Fernando eta Kris- zezaten.
tobal hargin-maisuaren suhi ziren.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal ArtzuLehen hirurek obligazio-agiria eman zioten Blas biaga eskribaua, Pedro Akoa eta Martin Lizarrarats.
Artazubiaga eskribauari, 8 kintal burdina pletinaJarraian Domingo Arronak obligazio-agiria eta,
tan Beduan, ekaineko San Joan egunean, emateko
konpromisoaz; izan ere, Blasek burdinen balioa diru- bahituran, zilarrezko gatzontzia eman zizkion Blasi, hurrengo Pazko garizumakoan 4,5 dukatak eta 7 erreatan maileguz eman baitzien.
leko auzi-gastuak ordaintzeko konpromisoaz. Joan
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Arretxe Zugastik Arroako Lope Irureren bidez 10 dukateko
eta Domingo Aldalur, eta Arroako Martin Akertza zorra egin zion Blasi, eta zati bat ordainduta 4,5 dukat
zeuzkan zorretan, eta Domingo Arronak bere gain
(ikus [XVI. m. (44-II) 9] agiria).
hartu zuen zor hura.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak berApirilaren 12an adierazpena egin zuten Domingok
tan izanik, Joan Amilibiak bere bi suhiak (Fernando eta
Kristobal) obligazio hartatik onik ateratzeko konpro- eta Blasek, zorra kitaturik geratu zela eta bahituran
misoa hartu zuen, hain zuzen mailegu eta zor osoa be- emandako zilarrezko gatzontzia jabeari itzuli zitzaiorea baino ez zelako (ikus [XVI. m. (44-II) 11] agiria). la aitortuz (ikus [XVI. m. (44-II) 22] agiria).
- 1544-II-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Blas Artazubiaga eskribaua agertu zen. Blasek zioenez, Arroako Joan Zugastik 4,5
dukateko zorra ordaindu ez ziolako, korrejidorearen
aginduz preso zegoen. Gero, ordea, Zestoako Domingo Arronak Blasi 4,5 dukateko zorra eta auzi-gastuak

- 1544-III-15ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik,
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta seme Joan
Etxenagusia, eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua.
Aita-semeek Blasi maileguz 26 kintal burdina pletinaren balioa hartu zioten (1 kintal burdina = 12 erreal),
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eta zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zioten, burdinak Iraetako burdinolan emanda.

egunean ordainduko zion, Beduan burdinak emanda.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton AizarLekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Joan Martinez na, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Anton Arretxe (ikus
Lasaokoa, eta Zestoako Migel Artazubiaga eta Do- [XVI. m. (44-V) 17] agiria).
mingo Etxauzelin (ikus [XVI. m. (44-III) 24] agiria).
- 1544-X-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1544-IV-27an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean hauek azaldu ziren: Aiako Aranburubekoan
bauarengana hauek hurbildu ziren: batetik, Zestoako bizi zen Joan Aranburu eta bere fidatzaile Domingo
Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Martin Ostolatza gazte aiarra, eta Zestoako Blas Artazubiaga
Arano (Maria Perez Potzuetakoa emaztearen ahalor- eskribaua. Blasek Joan Aranbururi, interesik kobratu
deaz) eta San Joan Amilibia, eta Zumaiako Joan Fer- gabe, 8 dukat maileguz eman zizkion, eta Joanek zorra
nandez Dorrekoa eta Joan Esnal gaztea, eta, bestetik, hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua.
Lekuko Anton Sorazabal, Grazian Arzallus eta DoLehen bostek Blas Artazubiagari obligazio-agiria mingo Legarda izan ziren.
eman zioten, maileguz 47 kintal burdina pletinaren
Ondoren Joan Aranburuk konpromisoa hartu zuen
balioa hartu ziotelako. Zorra hurrengo abuztuan orDomingo Ostolatza seme eta fidatzailea obligazio
dainduko zioten, burdinak Beduan emanda.
hartatik onik ateratzeko. Lekuko hauek izan ziren:
Lekuko Arroako Joan Sorazu bikarioa eta Martin Grazian Arzallus, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Kortazar, eta Zestoako San Joan Amilibia gaztea (San lizentziatua eta Anton Sorazabal.
Joan Amilibiaren iloba) izan ziren.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Domingo Ostolatza gazteak, izen-deihantxe izanik, Joan Esnal gazteak konpromisoa hartu tura bereko aitaren eskubideak zituelako, 10 dukaten
zuen Nikolas Martinez, Joan Fernandez eta San Joan ordainagiria eman zion Joan Aranburu aiarrari. Dukat
Amilibia obligazio hartatik onik ateratzeko, egindako haiek zor zituelako ondasunak exekutatu egin zizkiozorra berea baino ez zelako. Aizarnazabalgo Esnal ten, baina 10 dukatak eta auzi-gastuak ordaindu egin
etxea hipotekatu egin zuen horretarako. Gainera, zituen. 8 dukat Domingo Ostolatza aitari eman omen
konpromiso hura Joan Esnal aitak eta Maria Zubiau- zizkion, eta beste 2 dukat Joan “Zuri” Ieribarkoari
rre emazteak ere bermatuko zuten, horretarako agiria Domingo aitarentzat.
15 eguneko epean eginda.
Domingo semeak zioenez, Domingo aita herritik
Jarraian, Nikolas Martinezek hartu zuen Joan Fer- kanpo joana zen zorrak zituelako, eta Domingo senandez Dorrekoa eta San Joan Amilibia Blasi eman- mea, fidatzaile zelako, aitak utzitako zor handiak ordako obligaziotik onik ateratzeko konpromisoa (ikus daintzen ari omen zen. Errezibo guztiak kobratuta ere
200 dukateko galera omen zeukan, eta 10 dukat haiek
[XVI. m. (44-IV) 19] agiria).
aitari eta Joan “Zuri” Ieribarkoari kobratzeko eskubi- 1544-V-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dea eduki nahi zuen (ikus [XVI. m. (44-X) 26] agiria).
bauaren aurrean San Joan Amilibiak obligazio-agiria
- 1544-X-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieman zion Domingo Arronari. Domingok 6 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman zion San Joani, bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Blas Artazubiagak
eta honek zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren maileguz Pedro Eskoriatza-Agirreri eta Grazian Eto- 31 -

X ZestoA XVI. MendeAn (1544)

17. irudia.
Aizarnazabalgo
etxabeko Zubiaurre.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Gororraetxea fidatzaileari burdinatan 6 dukat eta 9 errealen
balioa eman zien, eta Pedrok zorra abenduaren amaie- sarri, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Grazian Arzallus
(ikus [XVI. m. (44-XII) 16] agiria).
rarako ordainduko zion Blasi.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez 1.7. Antonio, Maria, Martin eta Domingo
Artzubiagkoa, Grazian Arzallus eta Joan Martinez Lizarrarats aita-semeen agiriak
Erretzabalgoa (ikus [XVI. m. (44-X) 29] agiria).
1.7.1. Antonio Lizarraratsen ordainagiriak
- 1544-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zubiaurre (Zubiaurreko maiz- - 1544-IV-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaterra) eta bere ama Saustingo Ezeiza, eta Blas Artazu- ren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Zumaiako
biaga azaldu ziren. Joanek eta amak lehenago 2 dukat Pedro Etxabe agertu ziren. Lehenago Bartolome Etxamaileguz hartu zizkioten Blasi, eta obligazio-agiria bek 16 dukateko zorra egin zion Domingo Lizarrarats
eman zioten zorra hurrengo urteko Pazko garizu- aita zenari, eta Pedro Etxabe fidatzailea zen. Domingo
makoan ordaintzeko konpromisoaz.
Lizarrarats aita bizi zela zorraren 13 dukat jaso zituen
hark, eta egun hartan azken 3 dukatak eman zizkion
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amil- Antoniori Pedrok.
ibia, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Grazian Arzallus
(ikus [XVI. m. (44-XI) 28] agiria).
Beraz, Antonio Lizarraratsek, aitaren testamentubetearazle gisa eta anaia Domingo Lizarraratsen ahal- 1544-XII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ordeaz baliaturik, zor osoaren ordainagiria eman zion
bauaren aurrean Pedro Zigorraga maisuak obligazio- Pedro Etxaberi. Lekuko hauek izan ziren: Pedro Esagiria eman zion Blas Artzubiaga eskribauari. Blasek koriatza-Agirre harakina, Anton Arretxe eta Kristobal
maileguz 7 kintal burdina pletinatan eman zizkion Indo (ikus [XVI. m. (44-IV) 4] agiria).
Pedrori (1 kintal = 15 erreal). Kintal haien balioa (9
dukat eta 6 erreal) Pedrok hurrengo Pazko garizu- 1544-VI-14an, Zestoan, Esteban Eziola eskrimakoan ordainduko zion Blasi.
bauaren bidez bertako Antonio Lizarrarats bikarioak
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ordainagiria eman zien Domenja Artiga serorari eta ton Aizarna zauritu egin zuen besoan, eta denbora luGrazia Artiga ahizpari. Bi hauek lehenago egindako zez egon zen sendatu arte.
16 dukateko zorra ordaindu egin zioten bikarioari.
Antonek sendatzen gastatu zuenagatik, Antonio LiLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martin zarrarats bikarioak 6 dukat eman zizkion: 3 dukat eskuOndalde, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Martin Intxau- ra, eta beste 3 dukat deskontatu egin zizkion Domingo
Lizarrarats zenari (Antonioren aitari) egindako zorretik.
rregi (ikus [XVI. m. (44-VI) 11] agiria).
- 1544-VIII-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Zulaika eta Antonio Lizarrarats bikarioa elkartu ziren. Martinek Antoniorentzat
Mintzeta? Igartzeta izeneko basoan ikatza egin zuen,
eta bikarioak 14 dukat ordaindu zizkion. Beraz, Martinek ordainagiria eman zion.

Anton Aizarnak, barkamenarekin batera, 6 dukaten
ordainagiria eman zion bikarioari. Gainera, Domingo Lizarrarats zenaren seme Domingo Lizarraratsek
(Antonio bikarioaren anaiak) eta Anton Aizarnak
egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta bi aldeek elkarri ordainagiria eman zioten.

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Baltzola, Anton Arretxe eta Grazian Ezenarro
(ikus [XVI. m. (44-VIII) 11] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Joan Arbestain
(ikus [XVI. m. (44-XI) 33] agiria).

- 1544-XI-10an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Martin Amilibia eta Antonio Lizarrarats bikarioa elkartu ziren. Bikarioak aginduta, Martinek Aizarnan horma lehorrak eraiki zituen,
eta 12 dukat eta 6 erreal kobratu zituen lanagatik.
Eraikitako hormak neurtu gabe zeuden, eta neurtutakoa kobratutako preziora iristen ez bazen, Martinek
falta zena lanaren bidez ordainduko zion Antoniori.

- 1544-XII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Iribarrenak ordainagiria eman
zion Antonio Lizarrarats bikarioari. Antonioren anaia
Domingo Lizarraratsek Aizarnako Iribarrenan zeuzkan
lurretan Pedrok horma lehorrak eraiki zizkion, eta Antonio bikarioak 11 dukat ordaindu zizkion guztiagatik.
Hala ere, hormak aztertu eta neurtu gabe zeuden, eta
seguruenik 11 dukat baino gutxiago kostatu ziren.

Hormak aztertu ondoren 11 dukat osatzerainokoa
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Bengoetxea
alkatea, Joan Pagino eta Domingo Ausoro (ikus [XVI. Pedrok Antonio bikarioarentzat lan eginda ordainduko zuen. Lekuko Zumaiako Domingo Amilibia eta
m. (44-XI) 9] agiria).
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa eta Grazian Ar- 1544-XI-21an, Zestoan, Pedro Akoak ordainagi- zallus izan ziren (ikus [XVI. m. (44-XII) 2] agiria).
ria eman zion Domingo Lizarrarats aita zenari. Ho- 1544-XII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrinek hari lehenago egindako 20,5 errealeko zorra seme
Antonio Lizarrarats bikarioak ordaindu zion. Esteban bauaren aurrean Oikiako Joan Perez Mantzizidorkoa,
Eztiola eskribauak idatzitako ordainagirian lekuko anaia Mateo Mantzizidor eta Zestoako Antonio Lizahauek izan ziren: Jakobo Ipintza, Joanes Garratza eta rrarats bikarioa elkartu ziren. Antonio bikarioak anaia
Klemente Aisoro (ikus [XVI. m. (44-XI) 20] agiria). Domingo Lizarraratsen izenean ordainagiria eman
zien Joan Perezi eta Mateori. Izan ere, Domingo Li- 1544-XI-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- zarraratsek Aizarnazabalgo Etxabebekoaren zati bat
kribauaren aurrean Anton Aizarna eta Antonio Liza- bere ondasunekin Joan Perezi eta Mateori saldu zien,
rrarats bikarioa aurkeztu ziren. Lehenago, Lizarrarats eta egun hartan 85 dukat ordaindu zizkioten Antonio
etxeko Sebastian Lizarrarats esklaboak aihotzaz An- bikarioari.
- 33 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

Gainera, bikarioak 15 behi, idi parea eta 21 ardi
Lekuko Joan Artiga, Joan Martinez Lilikoa apaiza
eta Grazian Arzallus izan ziren (ikus [XVI. m. (44- eman zizkion. 69 dukat balio zuten ganaduek, eta erdia bikarioak ordaindutakoa zen, eta beste erdia maizXII) 12] agiria).
terrak ordaindutakoa. Joan Bikendik erdi bana haziko
zituen ganaduak, behar bezala zainduz.
1.7.2. Antonio Lizarraratsen beste zenbait agiri
Errentamendu-kontratuak hauek izan ziren lekuko:
1544. urtean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez ordainagiria edo obligazio-agiria eman Domingo Urbieta apaiza, Domingo Bikendi eta Joan
zuen gizonen batek, lekuko hauek izanik: Zestoako An- Martin Indo (ikus [XVI. m. (44-XII) 7] agiria).
tonio Lizarrarats bikarioa, eta Arroako Olidengo Joan
Akertza eta Pedro Otalora (ikus [XVI. m. (44) 1] agiria). 1.7.3. Domingo Lizarrarats aitaren tratu eta
agiriak
- 1544-III-28an, Zestoako Antonio Lizarrarats
bikarioak idazpena egin zuen honako hau jakinaraziz: - 1544-II-10ean, Zestoako Lizarrarats etxean, Debako
alegia, Zestoako elizan, iragandako Erramu egun- Joan Bunoa eta Maria San Joan Arretxe emaztea, eta
ean, jendea bezperetan elizan bilduta zegoela, Iruñe- Zestoako Domingo Lizarrarats aita elkartu ziren Esteko bikario nagusiaren agindua jakinarazi zuela (ikus ban Eztiola eskribauaren aurrean.
[XVI. m. (44-III) 30] agiria).
Domingok senar-emazteei ordainagiria eman zien,
- 1544-XII-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ordura arte elkarrekin izandako tratuen zorrak ordainbauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats bika- du egin zizkiotelako. Lekuko Domingo Urbieta apaiza,
rioa eta Aizarnako Joan Bikendi agertu ziren. Anto- Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Anton Arretxe izan ziren.
niok, anaia Domingo Lizarraratsen ahalordea erabiliz, Domingo Lizarrarats aita oso gaixo zegoelako, idazten
Aizarnako Urrutikoetxea baserria hiru urterako erren- jakin arren, Anton Arretxek sinatu zuen ordainagiria.
tan eman zion Joan Bikendiri. Errenta gisa bertako luJarraian, Aizarnako Domingo Aldalurrek obligarretan egindako laboreen uztatik laurdena ordainduko
zio-agiria eman zion Domingo Lizarrarats aitari, elkazion urtero Joan maizterrak Antonio nagusiari.

18. irudia. aizarnako
Bikendi baserria.
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19. irudia. Zestoako
Artiga edo Arteaga
(erdian, ezkerrean).

- 1544-III-9an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
rren arteko tratuetan 1,5 dukateko zorra egin ziolako.
Hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion zo- Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Esteban Luberra aizarnarrak. Lekuko Antonio Lizarrarats bikarioa, rriaga eta bertako Domingo Lizarrarats aita elkartu
Domingo Urbieta apaiza eta Anton Arretxe izan ziren. ziren. Aitak, Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats
semearen ahalordea zuen, eta arroarrak Domingo seOndoren, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik, meari lehenago egindako 10 kintal burdinako zorra
Domingo Lizarrarats aitak Aizarnako Joan Aldalurri eta Domingo aitari ordaindu zion.
honen seme Domingo Aldalurri agiria eman zien, 1,5
Ondorioz, Domingo aitak ordainagiria eman zion
dukateko obligazio-agiria indarrean utzita, gainerako
guztia ordaindu egin ziotelako. Anton Arretxe lekukoak Esteban Luberriagari. Lekuko Joan Urbieta, Marsinatu zuen ordainagiria, Domingo Lizarrarats aita oso tin Lizarrarats eta Joan Majado de Poza izan ziren.
Domingo Lizarrarats aitak ez zuen agiria sinatu, oso
gaixo zegoelako (ikus [XVI. m. (44-II) 10] agiria).
gaixo zegoelako.
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
bidez, Domingo Lizarrarats aitak ordainagiria eman zion
Aizarnazabalgo Mateo Enbili. Bien arteko tratuen kontuak Esteban Luberriagak obligazio-agiria eman zion Doegin eta zorrak ordainduta geratu ziren. Lekuko honako mingo Lizarrarats aitari, 19,5 erreal hurrengo Egubehauek izan ziren: Zestoako Anton Arretxe eta Antonio Li- rrietan ordaintzeko konpromisoaz. Durangoko Ferzarrarats bilarioa, Arroako Joan Errementari (Arroakolako nando Irizar maisu zirujauak, Estebanek eskatuta eta
Domingo Lizarrarats aitaren bidez, sendaketa egin
olagizona), eta Oikiako Beltran Mantzizidor.
zuen, eta zor hura ordainduko zion arroarrak zesJarraian, Domingo Lizarraratsek ordainagiria eman toarrari (ikus [XVI. m. (44-III) 15] agiria).
zien Arroako Mateo Olideni eta emazte Grazia Kor- 1544-XII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritazarri, elkarrekin izandako tratuen zorrak ordaindu
egin zizkiotelako. Lekuko hauek izan ziren: Domingo bauaren aurrean Maria Martinez Olidengoak ordainaUrbieta apaiza, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Anton giria eman zion Domingo Lizarrarats zenari (aitari).
Domingok Jakobo Baltzolari (Maria Martinezen seArretxe (ikus [XVI. m. (44-II) 10] agiria).
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nar zenari) dukat bateko zorra egin zion, eta Antonio emazte Maria Perez Potzuetakoa agertu ziren. ObliLizarrarats bikarioak ordaindu egin zion, aita zenaren gazio-agiria egin zuten Domingo Lizarrarats semearentzat.
izenean.
Hain zuzen, Domingo Lizarrarats aita zenak basoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez
Artzubiagakoa, Grazian Arzallus eta Domingo Urbie- erosi zion Zestoako Kontzejuari Anatxaran mendian
(Zestoako partean), eta herentziaz izen-deitura bereko seta apaiza.
mearena zen. Beraz, Martinek eta emazteak han, DominJarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanik, go Lizarraratsen eta Joan Artigaren txondorren ondoan,
Grazia Artigak ordainagiria eman zion Domingo Li- ikatza egingo zuten 1545. urteko zaldun-inaute egunezarrarats zenari (aitari). Hain zuzen Domingok Gra- rako (martxoaren 14 edo 15erako). Senar-emazteek karziari egindako 4 dukateko zorra Antonio Lizarrarats ga ikatz bakoitzagatik 3,5 txanpon kobratuko zuten.
bikarioak (Domingoren semeak) ordaindu zion (ikus
Antonio Lizarrarats bikarioak 700 txanpon aurre[XVI. m. (44-XII) 14] agiria).
ratu zizkien, Domingo Lizarrarats anaiaren izenean,
Martini eta Maria Perezi, hau da, 200 karga ikatzen
1.7.4. Domingo Lizarrarats semearen tratu eta
balioa. Baso osoa egingo zuten ikatz aipatutako egunagiriak
erako eta esandako prezioan. Bestela, gelditzen zen
- 1544-VIII-11n, Sevillako Gradas kalean, Hernan egurraren balioa Domingo Lizarraratsi ordaindu egin
Gonzalez de Hinojosa eskribauaren aurrean Zestoako beharko zioten; izan ere, Zestoako Kontzejuak epea
Domingo Lizarrarats aurkeztu zen. Domingo Sevi- ipini baitzuen ikatzak egin eta ateratzeko.
llan bankari zebilen, eta ahalordea eman zien zestoar
Maria Perez Potzuetakoak zin egin zuen obligahauei: anaia Antonio Lizarrarats bikarioari, Domingo
zio-agirian agindutakoa bete egingo zuela. Lekuko
Urbieta apaizari eta Joan Artigari.
honako hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikaZestoako Domingo Lizarrarats aita hil egin zen, eta rioa, Pedro Akoa, Joan Zuube zapataria eta Fernando
Sevillako Domingo Lizarrarats semea zen oinordekoa Zubeltzu (ikus [XVI. m. (44-VIII) 18] agiria).
Ahalordea zutenak saiatuko ziren Domingo zenari egin
1.7.5. Martin Lizarraratsen agiriak
zizkioten zorrak Domingo semearentzat kobratzen.
Aitaren herentziako onibar eta gainerako ondasunak ere jasoko zituzten, eta errentan emateko ahalmena ere bazuten. Zordunekin ere tratuak egin ahal
izango zituzten, eta edozein epaileren aurrean auzitara jotzeko ahalmena ere eman zien ahalordea zutenei.
Domingo Lizarrarats semearen izenean prokuradoreak izendatu ahal izango zituzten.
Ahalorde-agirian lekuko Sevillako eskribau hauek
izan ziren: Joan Fernandez de Navarrete eta Joan Toledo (ikus [XVI. m. (44-VIII) 8] agiria).
- 1544-VIII-30ean, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Arano eta

- 1544-VI-4an, Zestoan, Joan Fernandez Arreitzakoa
alkatearen eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean,
Zestoako Martin Lizarraras azaldu zen. Martinek 20
urte zituen, eta 25 urte bete arte legez zaintzailea behar zuen bere ondasunak kudeatzeko.
Martin Lizarraratsek, ordea, printzearen oniritziaz
errege-gutuna lortu zuen, eta adin nagusikoen eskubide guztiekin jarduteko gaitasuna ere bai. Errege-gutuna, ordea, galdu, erre, hondatu edo beste eraren batera
kaltetu egin zitekeen, eta alkateari eskea egin zion,
bere aginpidea erabiliz eskribauak behar ziren kopiak
(zuzenbidez fede emateko modukoak) atera zitzan eta
originala itzul ziezaion.
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20. irudia. Valladolidko
udaletxea.

Zordunek hurrengo urteko urtarrilean, Beduan burErrege-gutuna 1544-I-21ean Valladoliden egina
zen, eta bertan Martin Lizarraratsek (izen-deitura bere- dinak emanda kitatuko zuten zorra. Lekuko zestoar
ko aita zena eta Maria Perez Idiakaizkoa ama izanik), hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Bartolome
baimena eskatzen zien 25 urte beteak balitu bezala bere Txiriboga eta Anton Arretxe.
ondasunak, zaintzailerik gabe, kudea zitzan. Baimen
Ondoren Martin Kortazarrek eta Joan Zugastik
hura Sevillan eta beste edonon baliatu nahi zuen.
konpromisoa hartu zuten Domingo Arrona obligazio
Errege-erreginek, printzearen oniritziaz, baimena hartatik onik ateratzeko.
eman zioten Martin Lizarraratsi bere ondasunak askaJarraian Domingo Arronak ordainagiria eman zion
tasun osoz erabil eta kudea zitzan. Ordura arte izan zituen zaintzaileei kontuak eskatu ahal izango zizkien. Arroako Martin Kortazarri, egun hartara arteko kontuak egin zituztelako. 50 kintalen obligaziotik onik
Errege-gutuna ikusi eta aztertuta, Zestoako alka- ateratzeko agiriak indarrean jarraituko zuen (ikus
teak agindua eman zion eskribauari behar ziren ko- [XVI. m. (44-IX) 4] agiria).
piak atera zitzan eta originala jabeari itzul ziezaion.
- 1544-X-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe ren aurrean bertako Martin Lizarrarats eta Gipuzkoako
gaztea, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Migel Artazubia- Alegiko Lazaro Zelarain agertu ziren. Lazarok Martini
500 matxete edo aihotz altzairuztatu egingo zizkion,
ga (ikus [XVI. m. (44-VI) 4] agiria).
beren kirten eta zorro zuri-beltzekin. 100 aihotz txikiak
- 1544-IX-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- izango ziren, 200 aihotz ertainak eta 200 luzeak.
bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Arroako Martin
Lehenago Zestoako Joan Martinez Legardakoak
Kortazarrek eta Joan Zugastik (Zestoako Domingo
Arrona fidatzaile izanik) maileguz 50 kintal burdina erosi zizkion bezalakoak egingo zituen Martinentzat.
pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal + 10 marai) di- Aihotz bakoitzaren prezioa Gaztelako erreal bat zen,
rutan hartu zieten Maria Perez Idiakaizkoari eta seme eta Lazarok Zestoan entregatuko zizkion Martini, baina garraioa zestoarrak ordainduta.
Martin Lizarraratsi.
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bauaren bidez Zestoako Maria Domingez Ondarkoak
obligazio-agiria eman zion Maria Lizarraratsi (hau
da, Martin Perez Lizarraraskoaren alaba naturalari).
Maria Lizarraratsek 2 dukat balio zuten ogi erreak
eman zizkion Maria Domingezi, bera eta seme-alabak
elika zitezen, eta Maria Domingezek zorra hurrengo
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Eguberrietan ordainduko zion.
Olazabalgoa, Joan Artiga eta Grazian Arzallus (ikus
Esteban Eztiolak idatzitako agirian lekuko zestoar
[XVI. m. (44-X) 3] agiria).
hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Esteban Eztiola
semea eta Agustin Ernataritz (ikus [XVI. m. (44-XI)
1.7.6. Maria Lizarraratsen tratu eta agiriak
19] agiria). (Garai hartan Grazian Arzallus Esteban
- 1544-XI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Eztiola eskribauaren laguntzailea zela ikusten da, eta
ren aurrean Marina Artiga azaldu zen, Joan Arretxeren agiri batzuk idazten zizkiola ere bai, letra mota eta
emaztea. Obligazio-agiria eman zion Maria Lizarraratsi sinadura kontuan hartuta).
(Martin Perez Lizarraraskoaren eta Santxa Gesalagaren
alabari), 6 dukat eta 7 erreal ordaintzeko konpromisoaz. 1.8. Domenja Akoabarrena alargunaren
Martinek 2 dukat aurreratu zizkion alegiarrari, hurrengo azaroaren 15ean 30 dukat emango zizkion, eta
gainerakoa aihotz guztiak Zestoan jasotzen zituenean.
Garraioagatik lehenago Joan Martinez Legardakoak
ordaindutakoa emango zion.

agiriak

Diru hura Joango Amilibiak eta Grazia Arratia
emazteak zor zioten Mariari, eta honek Graziaren - 1544-I-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaetxea exekutatu egin zien, 5 dukateko zorragatik eta ren aurrean Ezenarroazpiko Martin Ezenarro eta Do17 errealeko auzi-gastuengatik.
menja Akoabarrena alarguna elkartu ziren. Domenjak
Martini idi parea saldu zion 16 dukatean, eta Martinek
Marinak Maria Lizarraratsi urtero Domu Santu zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
egunean bost urtez dukat bana ordainduko zion, eta
beste 17 erreal seigarren urtean, hau da, Joangoren eta
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziGraziaren zorra ordainduko zion epeka.
ren: Grazian Etorraetxea, Pedro Zubiaurre eta Pedro
Eskoriatza-Agirre harakina (ikus [XVI. m. (44-I) 4]
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, agiria).
Esteban Eztiola semea eta Urbano Txiriboga.
- 1544-I-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJarraian, eskribau bera bertan izanik, Martin Perez ren aurrean Domenja Akoabarrena azaldu zen, hau da,
Lizarraraskoaren Maria Lizarrarats alaba naturalak Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna. Lehenago
ahalordea eta eskubideak eman zizkion Marina Arti- Joan Lopez Zelaikoa zenak 64 dukateko zorra egin
gari, Grazia Arratiari exekutaturiko etxeaz jabe zedin zion Martin Ibañez zenari, baina gero Joan Lopezen
eta Joango Amilibiari eta Grazia emazteari 5 dukat eta seme Joan Zelaiak, Lopeitza Zelaia emaztearen bidez,
17 errealeko zorra kobra ziezaien.
60 dukat ordaindu egin zizkion Domenjari.
Lekuko Grazian Arzallus, Urbano Txiriboga eta
Ondorioz, Domenjak egun hartan ordainagiria
Joan Martinez Erretzabalgoa izan ziren (ikus [XVI. eman zien Joan Zelaiari eta senideei 60 dukat haienm. (44-XI) 17] agiria).
gatik. Lekuko Anton Arretxe, Joan Majado de Poza
eta Frantzisko Artiga izan ziren (ikus [XVI. m. (44-I)
- 1544-XI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 30] agiria).
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21. irudia. Zestoako
Akoabarrena.

- 1544-V-3an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena azaldu
zen. Domenja, hain zuzen, Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna zen, eta seme-alaben tutore eta
zaintzaile ere bai. Ahalordea eman zion seme Martin
Zubiaurreri, bi zor kobra zitzan. Bata 21,5 errealekoa
zen, Domingo Aritzabaletak egina, eta, bestea, 6,5
dukatekoa, Joan Erraztik egina.

- 1544-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Pedro Indo eta Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa elkartu ziren. Pedrok Martini
obligazio-agiria eman zion, hilabeteko epean 10 dukat
ordaintzeko konpromisoaz.

Haietako 4 dukat Pedroren ama Marina Amilibiak
(Fernando Indoren alargunak) zor zizkion Maria Perez Altzolaraskoari, bahituran ezer utzi gabe, eta beste
Ahalorde-agirian lekuko honako zestoar hauek izan 2 dukat zilarrezko orratzak bahituran emanda. Gaineziren: Domingo Arrona, Martin Perez Artzubiagakoa ra Marinak beste dukat bat zor zion Maria Martinez
eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (44-V) 3] agiria). Baltzolakoari.

1.9. Martin Perez Artzubiagakoaren tratu
eta agiriak

Beste 3 dukat Pedroren anaia Joan Fernandez Indokoak Domingo Arronari zor zizkion, eta honek
Joan Fernandezi ondasunak exekutatu egin zizkion. 3
- 1544-IV-15an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren dukat haiek kobratzeko eskubidea, ordea, Martin Peaurrean hauek agertu ziren: batetik Martin Perez Artzu- rez Artzubiagakoak zuen.
biagakoa (Zestoako elizako kudeatzailea), eta, bestetik,
Lekuko Pedro Zigordia maisu zapataria, Pedro EsBizente Ezenarro eta San Joan Etxegarai. 1543. urteko hasikinengatik 2.804,5 marai ordaindu zizkioten koriatza-Agirre harakina eta Anton Arretxe izan ziren.
Martin Perezi, eta lehenago Esteban Eztiolari (elizako
Obligazio-agiriaren kopia bat Frantziska Elorriakudeatzaile izan zenean) beste kopuru bat ordaindu
zioten. Martin Perezek biei ordainagiria eman zien, le- gak hartu zuen, Martin Perezek Joan Arbestain eskrikuko hauek izanik: Kristobal Aldalur, Domingo Alda- bauaren aurrean emandako ahalorde eta eskubideaz
lur eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (44-IV) 7] agiria). (ikus [XVI. m. (44-V) 2] agiria).
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Jarraian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
hauek azaldu ziren: batetik, Maria Perez Altzolaraskoa (Martin Baltzolaren alarguna) eta Maria Martinez
Baltzolakoa (Pedro Artzubiagaren emaztea), eta, bestetik, Zumaiako Pedro Indo. Martin Perez Artzubiagakoari obligazio-agiria eman zitzaion (ikus [XVI. m.
(44-V) 4] agiria).

- 1544-XI-12n, Zestoan, Martin Perez Artzubiagakoak Esteban Eztiola eskribauaren bidez ahalordea
eman zien Iruñeko apezpikutegiko Joanes Ziritza eta
Martin Berrobi prokuradoreei. Han epairen bat eman
zuten Martin Perezen aurka, eta Domingo Eztala? apaizaren alde, diru batzuen gorabeheragatik, eta ahalordea
zutenek defendatuko zuten.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian ArzaEgun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, hauek elkartu ziren: Maria Perez Altzolaras- llus, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Grazian Etorraetxea
koa (Martin Baltzolaren alarguna), Maria Martinez Bal- (ikus [XVI. m. (44-XI) 14] agiria).
tzolakoa (Pedro Artzubiagaren emaztea) eta Domingo
- 1544-XII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaArrona. Hirurek 10 dukat kobratzeko zituzten Marina
Amilibiak eta Joan Fernandez Indokoak zor zizkietelako. ren aurrean Martin Perez Artzuriagakoa aurkeztu zen.
Ahalordea eman zien Maria Perez Altzolaraskoa amonaMaria Martinezen seme eta Maria Perezen biloba ri, Maria Martinez Baltzolakoa amari, Joanes Garratza eta
Martin Perez Artzubiagakoak 10 dukateko zor hura Antonio Lizarrarats apaizei, Otxoa Martinez Ermukoari
ordaindu egin zielako, aipatutako hiru hartzekodunek eta Martin Lizarraratsi. Ahalordea zutenak Martin Perezi
ahalordea eta eskubidea eman zioten Martin Perezi, egin zizkioten zorrak kobratzen saiatuko ziren, eta auzitadukatak Marina Amilibiaren eta Joan Fernandez In- ra jo behar zenean haren ordezkari izango ziren.
dokoaren herentziatik kobra zitzan.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal ErreJarraian, Martin Perez Artzubiagakoak, delako 10 tzabal, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Grazian Arzallus
dukateko zorra kobratzeko ahalordea eta eskubidea (ikus [XVI. m. (44-XII) 9] agiria).
Pedro Indori eman zion, honek egun hartantxe horre- 1544-XII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskritarako obligazio-agiriaz kobratzea bermatu egin ziobauaren aurrean Debako Asentzio Altzola eta Zeslako (ikus [XVI. m. (44-V) 5] agiria).

22. irudia. Iruñeko
katedrala.
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toako Martin Perez Artzubiagakoa elkartu ziren.
Asentziok Martin Perezi zaldia erosi zion 6.000 maraitan, eta kopuru hura zatika ordaindu zion: 63,5
erreal Martin Artzubiagaren bidez, eta gainerakoa
beste pertsona batzuen bidez.
Ondorioz, Martin Perezek Asentziori ordainagiria
eman zion, lekuko hauek izanik: Arroako Klemente
Baltzola eta Zestoako Joan Ganbara eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (44-XII) 10] agiria).
1.9.1. Martin Perez Munoakoa azpeitiarrarekin
izandako auzia
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa auzitan zebilen
Azpeitiko Martin Perez Munoakoarekin Gipuzkoako
Alonso Suarez Sedeno korrejidore eta lizentziatuaren aurrean. Izan ere, azpeitiarraren Diego Perez
Munoakoa semeak 95 dukateko zorra egin zion zestoarrari Sevillan (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN
(1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-X) 16] agiria).
- 1544-II-14an, Azpeitian, korrejidoreak bere epaia
eman zuen. Martin Perez Artzubiagakoa eta aurkari Martin Perez Munoakoa auzitara hartu zituen. 9 eguneko
epea eman zien, bakoitzak bere lekukoen testigantzak
hartu eta aurkez zitzan. Gainera bi aurkariek zin egingo
zuten eta elkarri egindako galderei erantzungo zieten.

23. irudia. Azpeitiko armarria.

zabalgoa aurkeztu zituen. Biek ere zin egin zuten egia
erantzungo zutela. Migel Ipintza, Domingo Artazubiaga eta Lope Irantzu izan ziren lekuko.
Martin Perez Artzubiagakoaren lekukoei San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak prestaturiko galdera hauek egingo zizkieten:

Epaia korrejidoreak zestoarraren Beltran Arizmendi eta azpeitiarraren Joan Heredia prokuradoreak, eta
Joan Martinez Untzetakoa eta Jeronimo Atxaga lekukoak, hantxe zirela eman zuen.
- 1544-II-19an, Azpeitian, Beltran Arizmendik
Martin Perez Artzubiagakoaren izenean korrejidoreari eskea egin zion, epea beste 10 egunez luza zezan.
Joan Martinez Untzetakoa eta Anton Migelez Elorregikoa izan ziren lekuko.
- 1544-II-21ean, Azpeitian, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa azaldu zen, eta auzirako lekuko gisa Zestoako
Pedro Altzolarats eta Azpeitiko Joan Fernandez Ola- 41 -

1) Ea ezagutzen zituzten auzitan zebiltzanak eta
Martin Perez Munoakoaren seme Diego Perez Munoakoa. Ea zekiten Diego Perez non zebilen.
2) Ea zekiten Azpeitiko Diego Perezek Zestoako
Martin Perez Artzubiagakoari 39 dobloi (78 dukat)
gehi 17 dukat (95 dukat guztira) zor zizkiola.
3 Ea zekiten Diego Perez Gipuzkoatik eta Sevillatik kanpo zebilela azken hiruzpalau urteetan, eta
zorra Sevillan egin zuela.
4) Ea zekiten Martin Perez Munoakoak eta Martin
Perez Artzuriagakoak askotan eta hainbat lekutan

X ZestoA XVI. MendeAn (1544)

Martin Perez Munoakoa Urrestillako Antxieta
hitz egin zutela Diego Perezek egindako zor hartaz, bai Azpeitiko hiribilduan eta errebaletan, eta etxean bizi omen zen, eta berak behin baino gehiagotan ikusi omen zituen Martin Perez azpeitiarra eta
bai beste zenbait lekutan.
zestoarra Diego semearen zorraz hitz egiten. Martin
5) Ea zekiten Martin Perez azpeitiarrak zenbait al- Perez Munoakoak ahalordea eman omen zion zesditan onartu egin zuela Diego Perezek benetan zor toarrari Sevillan kalonje bati diru kopuru bat kobra
ziezaion. Ustez Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauak
hura egin egin ziola zestoarrari.
idatzitako ahalordea eman omen zion.
6) Ea zekiten Martin Perez azpeitiarrak zenbait per- 1544-II-28an, Azpeitian, Alonso Suarez Sedeno
tsonaren aurrean konpromisoa hartu nahi zuela Diego
korrejidoreak agindua bidali zien Zestoako Esteban Ezsemeak egindako 95 dukateko zorra ordaintzeko.
tiola eta Kristobal Artzubiaga eskribauei. Martin Perez
7) Ea zekiten aurreko galderetan adierazitakoa Artzubiagakoaren eta Martin Perez Munoakoaren arteko auzian zestoarraren eskribau izango ziren lekukoei
ezaguna zela.
testigantzak hartzeko. Beste aldeak izendaturiko eskri- Lehenbizi Zestoako Pedro Altzolaratsek erantzun bauarekin batera hartuko zituzten testigantzak. Beste
zuen, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean. 29 ur- aldeak bere eskribaua epearen barruan izendatzen ez
teko adina zuen, eta Martin Perez Artzubiagakoarekin bazuen, bakarrik egingo zuten lan hura. Testigantzak
nola hartu ere zehatz-mehatz adierazi zien.
hirugarren mailako senidetasuna zuen.
Martin Perez Artzubiagakoak Sevillatik Zestoara
idatzi omen zion, Diego Perezek idazmahaitik urrezko
39 dobloi hartuta alde egin zuela. Beste gutun bat Azpeitiko Martin Perez Munoakoari bidali zion Martin
Perez zestoarrak. Pedro Altzolarats Zestoatik Azpeitira joan zen, eta Diego Perezen aitak onartu egin omen
zion 95 dukateko zorra, eta ordaindu egingo zuela
agindu omen zion.
Martin Perez zestoarra eta Martin Perez azpeitiarra
bi urte t’erdi edo hiru urte lehenago Azpeitian elkartu
omen ziren. Azpeitiarrak zorra ordainduko ziola jakinarazi zion, baina epea behar omen zuen horretarako.
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa eta Zestoako
Bartolome Loiola bertan omen zeuden.

Egun hartan, Urrestillako Antxietan, Joan Martinez
Artsuagakoak Martin Gartzia Antxietakoari (Martin
Perez Munoakoaren aitaginarrebari) jakinarazi zion
korrejidoreak emandako agindua, suhiak bere eskribaua izenda zezan. Martin Gartziak zioenez, suhia
Gipuzkoatik kanpo zebilen. Tomas Zandategi eta Domingo Gorostiola izan ziren lekuko.
Ondoren, Joan Martinez Artsuagakoa eskribauak
Joan Herediari (Martin Perez Munoakoaren prokuradoreari) jakinarazi zion korrejidorearen aginduak zioena, Azpeitiko Sagastizabal maisuaren eta Bergarako
Anton Migelez Elorregikoaren aurrean.

- 1544-III-3an, Zestoan, Kristobal Artzubiaga eskribauaren aurrean Martin Perez Artzubiagakoa azalSevillan bizi zen Domingo Lizarrarats merkatari du zen. Martin Perez Munoakoak ez zuen eskribauzestoarrak ere parte hartu omen zuen Martin Perez rik izendatu, eta Kristobalek bakarrik hartuko zituen
testigantzak. Lekuko Domingo Garratza eta Grazian
azpeitiarrak zorra ordain zezan.
Etorraetxea izan ziren.
- Hurrengo Azpeitiko Joan Fernandez OlazabalLekukoei egin beharreko galderak lehenago idagoak (Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoaren anaia
zaharragoak) erantzun zuen. 40 urte zituen eta Diego tzitako eta zenbakitutako zazpiak ziren. Martin Perez
Artzubiagakoak lekuko gisa zestoar hauek aurkeztu
Perez Munoakoa ez zuen ezagutzen.
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zituen: Frantzisko Altzolarats, Domingo Gorosarri, lehenbizi bere diruekin, eta handik Portugala, baina
Bartolome Loiola, Joanes Garratza apaiza, Martin Portugalgo zein lekutan zebilen ez zekien.
Lizarrarats eta Joan Fernandez Olazabalgoa. Lekuko
- Zestoako Frantzisko Altzolaratsek zioenez, 25
guztiek zin egin zuten egia aitortuko zutela.
urte zituen, eta Martin Perez Artzubiagakoarekin biEgun berean, Azpeitiko Urrestillan, Martin Perez garren mailako senidetasuna omen zuen. 1540. urArtzubiagakoak Martin Gartzia Antxietakoa aurkeztu teko uztailean eta abuztuan Diego Perezek Sevillan
zuen lekuko gisa. Honek ere zin egin zuen, Azpeitiko 78 dukat eraman omen zituen, eta Frantzisko haren
Pedro Errazti? hargin-maisuaren eta Gabiriko Domin- ondoren Sanlucar de Barramedara joan zen, atxilotzeko asmoz. Diego Perezek bere Joan Luis Panigarola
go Igartzabalen aurrean.
nagusiaren etxetik ihes egin zuen.
- Zestoako Domingo Gorosarri lekukoak zioenez,
- Bartolome Loiolak hitz egin zuen gero. 20 urteko
30 urte zituen eta Diego Perez Munoakoa ez zuen
ezagutzen. Urtebete inguru lehenago Azpeitiko erre- adina zuen, eta Martin Perez Artzubiagakoaren mebalean edo Azkoitikoan Martin Perez zestoarrak eta zulari gisa hiruzpalau aldiz joan omen zen Antxieta
azpeitiarrak hitz egin omen zuten, Diego Perezek etxera. Diego Perezek egindako zorragatik. Gainerakoan beste lekukoen antzera erantzun zuen.
egindako zorraz.
- Martin Gartzia Antxietakoak zioenez, 62 edo 63
urte zituen, eta Martin Perez Munoakoa suhi zuen.
Diego Perezen anaia Martin Munoari entzun omen
zion, Diego Perezek Sevillan Martin Perez Artzubiagakoari zorra egin ziola. Martin Munoa bera ere Sevillan bizitakoa omen zen.

- Joanes Garratza apaiz zestoarrak 28 urte zituen,
eta bai Martin Perez Artzubiagakoari, eta bai Pedro
Altzolaratsi entzun zien Diego Perezek zuen zorraz
zekiena. Gainerakoan beste lekukoen antzera erantzun zien.

- Zestoako Martin Lizarraratsek 20 bat urte zituen.
Diego Perezek hiruzpalau urte omen zituen Gi- Diego Perez Sevillan ikusi omen zuen, eta Joan Luis
puzkoatik kanpo. Sevillatik Granadara joan omen zen Panigarola nagusiaren etxetik ihes egin omen zuen ai-

24. irudia. Urrestillako
Antxieta etxea.
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Egun berean, Azpeitian, Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauaren aurrean, Arrasateko Joan Heredia
prokuradoreak Martin Perez Munoakoaren izenean
1543-X-31n jaso zuen ahalordeaz baliatuta, ahalmena eman zien Valladolidko Kantzelaritzako Joan Angulo, Agustin Burgos, Joan Otxoa Urkizukoa, Joan
- Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoaren txanda Antezana, Joan Cortiguera, Joan Olaberria, Fernando
izan zen hurrengo. 30 urte zituen, eta Martin Perez Santxez Bilbokoa eta Alonso Bilbao prokuradoreei,
Munoakoak Martin Perez zestoarrari ahalordea eta auziari apelazio mailan jarraipena eman ziezaioten.
eskubidea eman nahi omen zizkion, Sevillako kalonje
Lekuko honako hauek izan ziren: Getariako Joan
bati diru kopuru bat kobra ziezaion.
Martinez Untzetakoa, Donostiako Joan Urrezti eta
- 1544-III-20an, Donostian, Beltran Arizmendi Debako Martin Itziar.
prokuradoreak Martin Perez Artzubiagakoaren ize- 1544-XII-13an, Azpeitian, Joan Herediak Marnean lekukoen testigantza haiek korrejidoreari aurtin Perez Munoakoaren izenean korrejidoreari eman
keztu zizkion.
zuen epaiaren aurkako arrazoiak azaldu zizkion, eta
- 1544-III-21ean, Donostian, Beltran Arizmen- Kantzelaritzara gora jotzeko baimena eskatu zion.
dik eskea egin zion korejidoreari. Martin Perez Ar- 1544-XII-19an, Valladoliden, Joan Angulo
tzubiagakoak ongi frogatu zuen Diego Perezek 95
dukat zor zizkiola, eta honen aita Martin Perez Mu- prokuradorea agertu zen, Martin Perez Munoakoaren
noakoak ordaintzeko asmoa behin eta berriz adierazi izenean, auziari jarraipena emateko, eta egun bezuela. Beraz, beste aldea kondenatu egin behar zuen. rean Kantzelaritzatik Zestoako Martin Perez ArtzuBeste aldearen Joan Heredia prokuradorea ere ber- biagakoari errege-gutuna bidali zioten. 15 eguneko
tan zen, Joan Martinez Untzetakoa eta Pedro Zabala epearen barruan aurkeztu behar zuen Kantzelaritzan,
edo bere prokuradorea bidali beharko zuen, Hernando
lekukoekin.
Villafranca eskribauak idatzitako errege-gutunak zio- 1544-XII-9an, Azpeitian, Alonso Herrera korre- enez (ikus [XVI. m. (44-II) 16] agiria).
jidoreak epaia eman zuen. Martin Perez Munoakoa
Martin Perez Artzubiagakoari 9 eguneko epean 95 1.10. Nikolas Martinez Egiakoaren eta
dukat ordaintzera kondenatu zuen. Alde bakoitzak Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren agiriak
bere auzi-gastuak ordainduko zituen.
- 1544-III-2an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauaren
Joan Herediak, azpeitiarraren prokuradoreak, gora aurrean bertako Nikolas Martinez Egiakoa jauna azaljotzeko asmoa zuela jakinarazi zuen. Lekuko Joan Pe- du zen. Arroako Joan Armendiak, Joan Etxenagusiak
rez Astigarribikoa eta Joan Martinez Untzetakoa izan eta beste zenbaitek 10 kintal burdina Azpeitiko Amaziren.
dor lizentziatuarentzat gordailuan eman zizkioten.
Iraetako jaunak jaso zituen burdinak lizentziatuari
- 1544-XII-12an, Azpeitian, Joan Perez Astiga- emateko.
rribikoa eskribauaren aurrean, Joan Herediak korrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauari
Gordailu-agirian lekuko hauek izan ziren: Aizarprozesuaren kopia eskatu zion, Valladolidko Kantze- nazabalgo Domingo Amilibia eta Zestoako Tomas
laritzara bidaltzeko. Zilarrezko erreala aurreratu zion Azkona eta Grazian Arano (ikus [XVI. m. (44-III) 2]
Frantzisko Perezi bere lanagatik.
agiria).
patutako diruarekin. Martin Perez Artzubiagakoak eta
Martin Sarasuak jakinarazi omen zioten. Zortzi hilabete lehenago arte Sevillan bizi izan omen zen Martin
Lizarrarats, eta Diego Perez ez omen zuen ikusi. Portugalen omen zebilen.
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25. irudia. Iraetako
zubia.

- 1544-VII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
errentamendu-kontratua idatzi zuen. Iraetako Nikolas
Martinez Egiakoa nagusiak Arroako Joan Agote maizterrari Zumaiako parteko Azkarate baserria, bere lur eta
ondasunekin, errentan eman zion. Hurrengo iraileko
San Migel egunean hasiko zen errenta aldia.

Nikolas Martinezek Azkarate baserria erreteila
eginda eta oholez ondo itxita emango zion Joan Agoteri. Nagusiak eta maizterrak errenta aldia amaitu
baino urtebete lehenago elkarri asmoen berri emango
zioten, baserrian jarraitzeko ala baserria uzteko. Bestela errenta aldia urtebetez luzatuko zen.

Joan Agotek urtero soroetan lortutako gari, artatxiki eta gainerako zerealen laurdena emango zion nagusiari, gai bakoitza bere garaian, eta Zestoako neurriarekin neurtuta. Baserrian zegoen ganadua (behiak,
ardiak, ahuntzak eta txerriak) erdi bana haziko zituen
Joan Agotek, eta beste inoren ganadurik ez zuen edukiko. Ondo zainduko zuen maizterrak ganadua, eta
galtzen zenaren seinalea ekarri beharko zuen.

Errenta-kontratuan lekuko arroar hauek izan ziren:
Lope Irure, Grazian Leizaola, Joan Urbieta eta Domingo Baltzola (ikus [XVI. m. (44-VII) 5] agiria).

- 1544-VII-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Iraetako
Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Zestoako Joan Zubiaurreri Lasaon (Azpeitiko partean) zeukan Gallari
baserria 4 urterako errentan eman zion. Errenta alErregeari edo Kontzejuari ordaintzeko Azkarate dia hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen.
baserriari zegozkion zergak maizterrak ordainduko Nikolas nagusiak Gallari baserria bere soro, lur eta
zituen. Gaztak, gaztanberak, kapoiak eta antzekoak ondasunekin eman zion errentan Joani, baina baita
Joan Agotek Azkaraten maizter zegoen Ana Oiartzun Iraeta etxeak han zituen beste lur batzuk ere.
alargunak bezalaxe ordainduko zizkion nagusiari.
Maizterrak, errenta gisa, nagusiari urtero 12 aneJoan Agotek urtero landuko zituen soroak. Beste- ga gari emango zizkion abuztuko Andre Mariaren
la, landu balitu bezala ordaindu beharko zuen errenta. egunean, eta 6 anega artatxiki Domu Santu egunean.
Horrez gain urtero beste anega bat gari ordainduko Zestoako anega ala iminaren neurriak erabiliko ziren.
zion maizterrak, Azpiazu baserriko gaztainadia ere Udan 6 gazta eta 6 gaztanbera emango zizkion nagusiari, eta Eguberrietan kapoi parea.
errentan eman ziolako.
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26. irudia. Arroako
Lopertza.

Sagastietako sagarra Joan Zubiaurrek bilduko kobratzeko. Gero Nikolasek bakoitzari zegokiona orzuen, eta gero nagusiari jakinaraziko zion, erdia Ga- dainduko zion iraileko Andre Mariaren agunean.
llaritik eraman zezan. Ganadua maizterrak erdi bana
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Etxenaguhaziko zuen, eta Nikolas nagusiak bere erdia eduki
sia, Tomas Azkona eta Zarauzko Joan Argoain.
gabeko ganadurik ez zen egongo Gallarin.
Jarraian, aipatutako debarrek ahalordea eta eskubiMaizterrak ordainduko zituen baserriari zegozkion
zerga guztiak; bai Kontzejuari, Probintziari eta bai dea eman zioten Nikolas Martinezi, Debako Kontzejuari 10 dukatak kobra ziezazkion. Diru hura 1542an
beste edonori ordaintzekoak.
eta 1543an gerrara bidalitako gizonen soldatak orLekuko Anton Arretxe, Domingo Aspe eta Domin- daintzeko maileguz eman zioten Debako Kontzejuari.
go Gorosarri zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (44Beraz, diru hura Kontzejuari jaso eta egun hartan
VII) 16] agiria).
Nikolas Martinezek egin zien obligazio-agiriaren ara- 1544-VII-30ean, Arroako Lopertzan, Esteban Ez- bera jasoko zuen bakoitzak bere kopurua (ikus [XVI.
tiola eskribauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez m. (44-VII) 27] agiria).
Egiakoa jauna agertu zen. Obligazio-agiria eman zien
- 1544-VIII-28an, Iraetan, Esteban Eztiola eskriDebako auzotar hauei: Domingo Armendiari, San
Joan Galarretari, Joan Lopez Elorriagakoari, Migel bauaren bidez Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauElorriagari eta Martin Sorarteri. Hauei, hurrenez hu- nak ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko
rren, 3, 1, 2, 2 eta 2 dukat emango zizkien (guztira 10 prokuradore hauei: Andres Martinez Aroztegikoari,
Beltran Arizmendiri, Joan Martinez Untzetakoari, Pedukat).
dro Zabalari eta Anton Migelez Elorregikoari.
Aipatutakoek dukat horiek Debako Kontzejuari maiNikolas Martinezek Debako Kontzejuari prestaleguz eman zikzioten, Gipuzkoako mugako gerrara joan
ziren gizonen soldatak ordaintzeko, eta Nikolas Marti- zio-lursaila erosi zion, eta haren inguruan auzia zuen
nezi eskubidea eman zioten 10 dukat haiek Kontzejuari Arroako Etxeberriko Migel Zulaikarekin, Joan Oli- 46 -
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denekin eta Joan Ermuarekin. Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Nikolas Martinez auzian.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Tomas Azkona
eta Anton Arretxe, eta Orioko bikario Domingo Agirre (ikus [XVI. m. (44-VIII) 17] agiria).

nako zorra egin zion, eta zor hura ordaintzeko bere
basoetan egindako ikatza ekarriko zuen Iraetako burdinolara, hurrengo Eguberrietarako.
Ikatz harekin “burdin erdira” deitutako eran Joanek eta Maria Perezek Iraetako burdinolan 10 kintal
burdina aterako zituzten, eta Joan Zugastiren 5 kintalak Maria Perezi zorra ordaintzeko izango ziren.

- 1544-X-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Martin Lizarrarats eta Iraetako
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesNikolas Martinez Egiakoa aurkeztu ziren. Nikolasek
Martini 100 kintal burdina pletinaren balioa maileguz toako Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) eta
hartu zion (1 kintal = 12,5 erreal). Iraetako jaunak zo- Fernando Zubeltzu, eta Arroako Joan Armendia (ikus
rra hurrengo martxoaren amaierarako ordainduko zion [XVI. m. (44-VI) 23] agiria).
Martini, burdinak Beduako errenterian emanda.
- 1544-VII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko honako hauek izan ziren: Arroako Grazian bauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Iraetako
Leizaola eta Zestoako Sebastian Arbestain (Migel Ar- Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andre alargunak Aiako
tazubiagaren morroia) eta Domingo Garratza (ikus Pedro Gorriaran maizterrari Aiako Irarragorri baserria
bere ondasunekin eta bertako errotarekin 8 urterako
[XVI. m. (44-X) 21] agiria).
errentan eman zizkion. Errenta aldia 1545eko iraileko
1.10.1. Joan Zugastiren obligazio-agiria eta Maria San Migel egunean hasiko zen.
Perezen errentamendu-kontratua
Maizterrak Maria Perez nagusiari errenta gisa 16
- 1544-VI-30ean, Arroako eliz ondoan, Esteban Ez- anega gari eta anega bat artatxiki emango zizkion urtiola eskribauarekin Iraetako Maria Perez Idiakaitz- tero. Aiako neurriko anegak izango ziren. Garia IraLilikoa andrea eta Arroako Joan Zugasti aurkeztu rragorrin abuztuko Andre Mariaren egunean emango
ziren. Lehenago Joanek Maria Perezi 5 kintal burdi- zion, eta artatxikia Domu Santu egunean. Eguberrie-

27. irudia. Iraetako
frontoi zaharra.
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tan 4 kapoi emango zizkion maizterrak Iraetan; baita sunak oinordetzan norentzat izango ziren erabakitzeudan bina librako 6 gazta eta Santiago egunaren ingu- ko. Horretarako arbitro epaile Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
ruan 2 gaztanbera ere.
lizentziatua izendatu zituzten, eta hauek beren epaia
Pedro Gorriaran maizterrak ganaduak erdi bana emana zuten (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN
haziko zituen beretzat eta Maria Perezentzat. Gana- (1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-XI) 9] agiria).
duak ondo zaindu eta haziko zituen Irarragorrin maiz- 1544-I-4an, Itziarko Zubeltzuko dorretxean, Zesterrak, eta beste inoren ganadurik ez zuen edukiko.
Ganaduren bat galtzen bazen, seinale fidagarria ekarri toako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Madalena
beharko zion nagusiari. Bestela galera Pedro Gorria- Zubeltzu, Fernando Zubeltzu eta Joan Lopez Sasioranek ordainduko zuen. Behi, ardi eta aharien larrua- lakoa elkartu ziren. Arbitroek emandako epaia onetsi
eta berretsi egin zuten, hau da, Zumaiako ondasunak
gatik kobratutakoa ere erdi bana izango zen.
eta bikarioaren ondasunak Joan Lopezentzat izango
Maria Perezek Irarragorriko errota martxan eman- ziren, eta Zubeltzuko etxeak eta ondasunak Fernando
go zion maizterrari. Etxeko gailurra mantentzea, erro- anaiarentzat eta Madalena amarentzat. Ama-semeek
tarriak eta turtukiak nagusiaren kontura izango ziren. zin egin zuten arbitroen epaia bete egingo zutela.
Gainerako konponketak Pedrok egingo zituen, eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu
errenta aldia amaitutakoan errota hartzen zuen bezain
(Arroako bikarioa), San Joan Usarroa gaztea eta Zesegoera onean utziko zion.
toako Anton Arretxe.
Pedro maizterrak Irarragorriko soroak ongi hesituOndoren, leku berean, Joan Lopez Sasiolakoak
ta edukiko zituen. Gainera, bertako basoetan ez zuen
zuhaitzik botako, eta beste baserritarrek ere bota ez ordainagiria eman zien Madalena amari eta Fernanzezaten arduratuko zen. Adarretan ere ahalik eta kal- do anaiari, Zubeltzun egindako inbentarioko bitxi eta
agiriak eman zizkiotelako. Hauek ziren emandako
terik txikiena egingo zuen.
bitxietako batzuk: urrezko idunekoa, San Antonen
Errenta aldia amaitzen zenean, Pedrok artatxikiaren irudidun bitxia, Gurutzea eta harribitxiak zituen beslastoaren erdia, gariaren lasto guztia eta simaur guztia te iduneko bat, urrezko beste kate esmaltatu bat zinutziko zuen hurrengo maizterrarentzat. Pedrok hipote- ta beltzean, urrezko bi eraztun (batak “magnificat”
katu egin zituen bere ganaduak errenta aldi guztirako, idatzita zuen, eta besteak San Antonen tau gurutzea),
kontratuan agindutakoa betetzeko berme gisa. Zehaztu zilarrezko eraztuna, zilarrezko 6 platera, zilarrezko
gabeko gainerako gaietan, lehenagoko Migel Aginaga pitxerrak, zilarrezko kopa handia, etab.
maizterrak zituen baldintzak beteko zituzten.
Joan Lopezek Madalenari eta Fernandori pribiKontratuan lekukoetako bi Nikolas Martinez legio-agiria eta berau berretsiz egindako beste agiri
Egiakoa eta Tomas Azkona bere morroia izan ziren bat eman zizkien. Pribilegioa Burgosen Errege Katolikoek 1508-II-9an egina zen, eta betiko urtero Zu(ikus [XVI. m. (44-VII) 12] agiria.
maia eta Zestoatik 8.000 marai kobratzeko eskubidea
ematen zuen. Joan Lopezek amari eta anaiari kutxetan
1.11. Madalena eta Fernando Zubeltzu
zeuden agiriak ere eman zizkien. Joan Lopezek zin
Joan Lopez Sasiolakoarekin auzitan
egin zuen ordainagiriak zioena bete egingo zuela.
Madalena Zubeltzuk eta seme Fernando Zubeltzuk
Lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu (Arroako
auzia izan zuten beste seme Joan Lopez Sasiolakoarekin, Itziarko Zubeltzun eta Zumaian zeuzkaten onda- bikarioa), Itziarko San Joan Usarraga zaharra, San
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Joan Usarraga gaztea (aurrekoaren suhia), eta Zestoako Anton Arretxe.
Jarraian, arbitroek emandako epaian aipatzen ziren
“errepresaria-gutunak” norentzat izango ziren erabakitzeko zozketa egin zuten bi txarteltxoren bidez, eta
Fernando Zubeltzurentzat geratu ziren.

Fernando Zubeltzuk, ama Madalena Zubeltzuren
eta bere izenean, epaia betez Joan Lopez anaiari Antonio Sasiola bikario zenaren ondasunak eman zizkion.
Lehenbizi 5 lastaira eman zizkion (bat Maria Etxeberriari aita Joan Lopez Sasiolakoa batxilerrak eman
zion), 3 ohe-estalki lumekin, 4 burko lumekin, 7 izara, beste 5 ohe-estalki eta 3 burko-estalki.

Fernandok anaiari beste hauek ere eman zizkion:
5 mahai-zapi, Alemaniako erako 4 mahai-zapi pare,
erabilitako bi alkandora, kotoizko izara, eta beste zenbait ohe-estalki eta izara. Halaber kapeluak, ehunak,
Holandako sudur-zapia, kutxatxoa, 12 erreal eta 9
marai (bahituta zegoen Paskuala Indanetaren eraztunagatik), 4 eliz atorra, Joan Arbestain eskribauarekin
Gai hura auzi bidez edo arbitroen bidez, Fernan- egindako inbentarioko 2 jantzi, sotana beltza, zilladok nahi bezala, ebatziko zuten, eta Joan Lopezek Es- rrez hornituriko larruzko poltsa, “agnus dei”a (Joan
teban Eztiola eskribaua bere fidatzaile gisa aurkeztu Olazabali bahituran hartua), etab.
zuen (ikus [XVI. m. (44-I) 3] agiria).
Beste hauek ere hartu zituen Joan Lopez Sasio- 1544-IV-18an, Zumaian, Zestoako, Esteban Ez- lakoak: kutxak, balezta bere gakoarekin, alabarda, pitiola eskribauaren aurrean Arroako Fernando Zubel- txerrak, burruntziak, upelak, bi barrika ardo eta Flantzu eta Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoa anaia aur- desko poltsa handia.
keztu ziren. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta honen
Antonio Sasiola bikario zenak, dirua ere utzi zuen:
anaia San Joan Perez Idiakaltz Lilikoa lizentziatuak,
arbitro izanik, beren epaia emana zuten, Sasiolako Pe- dukatak, dobloiak, gazteluak eta lehoiak zituzten
txanponak, etab. Guztira Joan Lopezi anaiak eman zizdro Oñati fraide goardianoaren partehartzeaz.
Egun eta leku berean, arbitroek emandako epaian
zegoen klausula bati buruz bi anaiek desadostasunak
zituztela jakinarazi zuten. Klausulak zioenez, “errepresaria-gutunak” erdi bana izango ziren Fernandorentzat
eta Joan Lopezentzat; baita epaian aipatzen ez ziren eta
kobratzeko egon zitezkeen beste eskubideak ere.

28. irudia. Iruñeko
apaiz-egoitza.
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kion diruek 65.053 marai balio zuten. Kopuru hari Fer- po izandako seme adingabearekin (ikus VII ZESTOA
nando Zubeltzuk eta Madalena amak bikarioaren hileta XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-IV)
eta elizkizunetan gastatuak deskontatu egin zizkioten. 11] agiria).
Valladolidko Kantzelaritzako epaileek erabaki zuteBeste diru-kontu batzuk ere argitu zituzten bi
anaiek. Joan Lopez aita batxiler zenak, adibidez, Do- nez, Joaniko semeari aita zenaren ondasunen seirena
zegokion (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542menja Artzubiagari zorra kobratu zion.
1543) liburuko [XVI. m. (42-XII) 4] agiria). Marina
Agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan Arrona hil egin zen, eta Joan Fernandez Arreitzakoa
Fernandez Arbestaingoa, Lope Izeta eta Joan Menda- oinordekoak jarraitu zuen auzitan Joaniko Arronarekin.
ro (ikus [XVI. m. (44-IV) 9] agiria).
Gero, Gipuzkoako korrejidorearen aginduz, Joan
- 1544-XI-11n, Itziarko Zubeltzutorren, Esteban Arronak hil zenean utzitako ondasunak zein ziren zeEztiola eskribauaren bidez Madalena Zubeltzuk ahal- haztu zuten, alde bakoitzak bere lekukoen testigantzak
ordea eman zien honako hauei: Fernando Zubeltzu hartuta (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542semeari, Debako Petri Baztangiri, Iruñeko apezpikua- 1543) liburuko [XVI. m. (43-IV) 13] agiria).
ren auzitegiko Anton Aritza eta Joan Berrobi prokura- 1544-I-8an, Azpeitian, Gipuzkoako Alonso Suarez
doreei, Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan Herediari eta beste hiru prokuradoreri, eta Sedeno korrejidoreak epaia eman zuen. Joan Arrona
Valladoliko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, hil zenean utzi zituen ondasunak hauek ziren: Zestoako
errebaleko etxea bere baratzearekin, Blas ArtazubiagaJoan Olaberria eta beste hiru prokuradoreri.
ren lurren ondoko sagastia, Esteban Eztiolaren lurren
Arbitro epaileek emana zuten epaia Madalena ondoko lursaila, Joan Arronarena izandako etxearen
Zubeltzuk eta Fernando Zubeltzuk Joan Lopez Sasio- aurreko sagastia, eta Esteban Eztiola eskribauaren aulakoarekin zuten auzian, eta epaia betez egin beharre- rrean ondasun higigarriekin egindako inbentarioa.
ko ordainketak eginak zeuden.
Ondasun haien seirena eman behar zioten Joaniko
Hala ere, geroztik Joan Lopez semeak amaren Arronari, baina lehenago ondasun haietatik, bateaurkako zentsura batzuk atera zituen Iruñeko apez- tik 10 dukat atera behar ziren (Joan Arronak Marina
pikuaren auzitegitik, eta Madalena amak haiei aurka Arrona arrebari zor zizkiolako), eta, bestetik 40 dukat
egin nahi zien, egia azalduz. Horretarako, eta beste (Marinak Joan Arronaren hileta eta elizkizunetan gasedozein auzitegitan ordezkatzeko, ahalordea eman tatu zituelako).
zien Madalena Zubeltzuk lehentxeago aipatutakoei.
Korrejimenduko Frantzisko Idiakaitz eskribau naLekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Eto- gusiaren ordezko Frantzisko Perez Idiakaizkoak idarraetxea, eta Debako Martin Olaskoaga eta Martin tzi zuen epaia. Bertan ziren Beltran Arizmendi (Joan
Fernandez Arreitzakoaren prokuradorea), eta Joan
Urain (ikus [XVI. m. (44-XII) 11] agiria).
Martinez Untzetakoa eta Jeronimo Atxaga lekukoak.

1.12. Joaniko Arrona eta Joan Fernandez
Arreitzakoaren arteko auzia

Zestoako Joan Arrona zenaren arreba Marina Arrona zenak, auzia izan zuen Joaniko Arronarekin, hau
da, Joan Arronak Maria Arrazolarekin ezkontzaz kan-

- 1544-I-11n, Azpeitian, Beltran Arizmendik korrejidoreari eskea egin zion, gora jota epaiari aurka egin
nahi ziolako. Besteak beste, Joan Arrona ezkondu
zenean baldintza ipini omen zuten ezkontza legezko
seme-alabarik gabe hausten bazen ondasunak jato-

- 50 -

(1544)

29. irudia. Azpeitiko
Loiola.

- 1544-I-22an, Valladolidtik errege-gutuna bidali
zioten Joaniko Arronari. Joan Fernandez Arreitzakoak
korrejidorearen epaiaren aurka gora jo zuelako, Joanikok Kantzelaritzan 15 eguneko epean aurkeztu behar
Egun eta leku berean, Frantzisko Perez Idiakaiz- zuen, edo prokuradorea bidali behar zuen.
koaren bidez, Joan Fernandez Arreitzakoak Joaniko
- 1544-I-23an, Azpeitian, Joan Herediak Joaniko
Arronarekin zuen auzian ahalordea eman zien korrejimenduko Beltran Arizmendiri, Jeronimo Atxaga- Arronaren izenean eskea egin zion korrejidoreari.
ri eta beste sei prokuradoreri; baita Kantzelaritzako Joan Fernandezi ez zion gora jotzen utzi behar, eta
Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Antezanari eta beste bi ondasunen seirena lehenbailehen eman behar zion
Joaniko Arronari. Horretarako, Estentsoro batxilerrak
prokuradoreri ere.
adierazitako zenbait arrazoi aipatu zion. Bernaldino
Lekuko Lope Urantzu, Domingo Artazubiaga eta Etxaniz eta Esteban Forte izan ziren lekuko (ikus
[XVI. m. (44-I) 7] agiria).
Migel Ipintza izan ziren.
rrizko enborrera itzul zitezen. Beraz, ondasun haien
seirena ezin zuen Joaniko Arronak eskuratu. Lekuko
Joan Otxoa Ondarkoa eta Joan Zabala izan ziren.

- 1544-I-20an, Valladoliden, Joan Otxoa Urkizukoak ahalordea Kantzelaritzan aurkeztu zuen, Joan
Fernandezen ordezkari gisa eta korrejidoreak emandako epaiari aurka egiteko asmoz.
Egun berean, Azpeitian, Joan Fernandezek korrejimenduan Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauari
prozesuaren kopia eskatu zion, Valladoliden Kantzelaritzan aurkez zezan. Zilarrezko erreala aurreratu
zion eskribauari bere lanagatik. Honek zioenez, prozesua luzea zen. Lekuko Migel Ipintza, Domingo Artazubiaga eta Domingo Idiakaitz izan ziren.

- 1544-IX-2an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
Ibañarreitan (Debako partean) bizi zen Maria Arrazola, bere seme Joaniko Arronaren izenean, eta, bestetik, Joan Fernandez Arreitzakoa.
Mariak errekerimendua egin zion Joan Fernandezi,
Zestoan Joan Arrona zenaren etxe ondoko baratzean
egiten hasitako eraikinaz. Joaniko Arrona semeari
Joan Arronaren ondasunen seirena zegokion, eta Joan
Fernandezek Joanikoren kaltetan utzi omen zion eraikitzeari.
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30. irudia. Lasaoko
san Martin ermita.

Maria Arrazolak eskea egin zion Esteban Eztiola
eskribauari, eraikinaren egoeraz txostena egin zezan.
Estebanek zioenez, etxea Joan Arronaren baratzean
aspaldi eraikitzen hasi arren, teilatua lata eta teilarik
gabe zegoen. Aurre aldea ere itxi gabe zeukan. Joan
Arronaren etxea izandakoari itsatsitako aldea baino
ez zegoen itxita.

- 1544-III-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Ipintza (osaba Joanes Ipintza apaiz
zenaren oinordekoa) eta Maria Nikolas Zabala-Lasao
azaldu ziren. Maria Ipintzak ordainagiria eman zion
Maria Nikolasi, honek 36 dukat eta Joanes Ipintzari
egindako zorrak ordaindu egin zizkiolako.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro
Gurutzeagatik Joan Fernandezen etxerako bidea- apaiza, Anton Arretxe eta Grazian Ezenarro.
ren aldean zutoi luzea zegoen, Pedro Martinez BalEgun berean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren
tzolakoaren sagasti aldera. Anton Arretxe eta Frantzisko Enparan izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (44- bidez Maria Nikolas Zabala-Lasaok ordainagiria eman
zion Maria Ipintzari; izan ere, honek osaba Joan Ipintzak
IX) 3] agiria).
Maria Nikolasi bahituran hartuta zeuzkan zilarrezko 4
katilu itzuli egin zizkion. Gainera Joan Ipintzarekin izan1.13. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren
dako tratuen kontuak egin eta dena kobratu zuen.
agiriak
Lekuko Klemente Aisoro apaiza, Joan Igartza mai- 1544-III-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Maria Ipintza (osaba Joanes Ipintza apaiz ze- sua eta Anton Sorazabal izan ziren (ikus [XVI. m.
naren oinordekoa) eta Maria Nikolas Zabala-Lasao (44-III) 14] agiria).
andrea elkartu ziren. Maria Nikolasek Joanes Ipintza
- 1544-V-5ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
apaizarekin izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta
Maria Ipintzak ordainagiria eman zion Maria Nikolasi. eskribauaren aurrean Zestoako Maria Nikolas ZabalaLasao eta Anton Arretxe bere emazte Domenja AizarLekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, narekin elkartu ziren. Senar-emazteek ordura arte Maria
Kristobal Indo eta Pedro Eskoriatza-Agirre (ikus Nikolasekin izandako tratu guztien zorrak ordaindu zituzten, eta Maria Nikolasek ordainagiria eman zien.
[XVI. m. (44-III) 12] agiria).
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Lekuko Joan Igartza maisua, Joan Fernandez Ola- dro Akoari 4 kintal burdina pletinaren balioa mailezabalgoa eta Migel Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. guz hartu zion, eta zorra ekaineko San Joan egunean
ordainduko zion burdinak Beduan emanda.
m. (44-V) 8] agiria).

1.14. Pedro Eskoriatza-Agirre
harakinaren tratu eta agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Arroako Martin Akertza, eta Zestoako Anton Arretxe eta Grazian Ezenarro
(ikus [XVI. m. (44-IV) 14] agiria).

- 1544-II-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Martin Azkaetak obligazio-agiria
eman zion Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinari. Pedrok Martini 2 kintal burdina pletinaren eta
Gaztelako 2 errealen balioa okeletan eman zion, eta
arroarrak zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean
ordainduko zion burdinak Beduan emanda.

- 1544-X-19an, Zestoan, bertako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak eta Domingo Arrona fidatzaileak
obligazio-agiria eman zioten Martin Azkueri. Pedrok
Martini behi batzuk erosi zizkion, eta 10 dukateko zorra egin zion. Hain zuzen hurrengo urteko ekaineko
San Joan egunean ordainduko zizkion 10 dukatak.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe,
Joan Ezenarro eta Joan Legarda (ikus [XVI. m. (44II) 21] agiria).

Esteban Eztiolak idatzitako agirian lekuko Domingo Amilibia, Fernando Zubeltzu eta Domingo Gorosarri izan ziren.

- 1544-IV-22an, Zestoan, bertako Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Pedro Zigordia maisu zapataria azaldu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
Harakinak zapatariari hiltzen zituen ahari, ahuntz eta
akerren larrua emango zion. Hauek ziren larru bakoitzaren prezioak: bertako ahariarena, 18 marai; ahuntzarena, erreala; 30 libratik gorako aker-larruarena,
(bururik gabea) 2 erreal; 30 libratik beherakoarena,
erreala; Gaztelako ahariarena, Azpeitiko prezioa ken
2 marai; eta Frantziako ahariena, Azpeitiko prezioa.

Jarraian Pedro Eskoriatza-Agirrek konpromisoa
hartu zuen Domingo Arrona fidatzailea obligazio hartatik onik ateratzeko, egindako zor osoa Pedrorena
zelako (ikus [XVI. m. (44-X) 20] agiria).

Pedro harakinak zapatariari hurrengo urteko haratuste eguna arte emango zizkion larruak. Pedro Zigordiak 6 dukat aurreratu zizkion harakinari, eta honek larruez 6 dukatak ordaindutakoan, beste 6 dukat
aurreratuko zizkion, eta horrela jarraituko zuten epea
amaitu arte.

Aurreko urtean, 1543ko irailaren 8an, San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Altzolarats jauregiko burdinola Aiako Martin Egiari 8 urterako errentan eman
zion. Errenta aldia 1544. urteko ekaineko San Joan egunean hasiko zen. Egun batzuk geroago, irailaren 2ean,
Martin Egiaren emazte Maria Domingez Aialdekoak
berretsi egin zuen senarrak egindako kontratua, eta
Aiako Aialdeaundi etxea berme gisa eskaini zuen (ikus
IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko
[XVI. m. (43-IX) 8] eta [XVI. m. (43-IX) 22] agiriak).

Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Anton Arretxe, Kristobal Indo eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI.
m. (44-IV) 13] agiria).

1.15. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuaren kontratu eta agiriak
1.15.1. Altzolarats jauregiko burdinolaren
errentari buruzko agiriak

- 1544-IV-22an, Zestoan, bertako Pedro Eskoria- 1544-IV-7an, Zarauzko Untsain bidean, Esteban
tza-Agirre harakina eta Pedro Akoa aurkeztu ziren Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: baEsteban Eztiola eskribauaren aurrean. Harakinak Pe- tetik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua,
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31. irudia. Urdanetako
Maiaga.

eta, bestetik, Aiako Martin Egia eta Zarauzko Joanes roa eman zizkien, enperadorearen diru-moldea zutenak (1 koroa = 350 marai). Errentamendu-kontratuan
Lorbide.
agindutako 350 dukateko maileguaren zatia ziren koAurreko urtean egindako kontratuaren arabe- roa haiek. Kontratuan zehazturiko epeetan itzuliko
ra, Altzolarats jauregiko burdinola Joanes Lorbideri zioten mailegua lizentziatuari.
ere errentan eman zion egun hartan lizentziatuak, eta
- 1544-IV-16an, Aizarnan, Esteban Eztiolaren bidez
Martin Egiarekin batera behartuta geratu zen Joanes
Lorbide urtero 36 kintal burdinako errenta Pazko gari- Martin Egiak ahalordea eman zien Maria Domingez
zumakoan ordaintzera. Errentamendu-kontratuko gain- Aialdekoa emazteari, Joanes Lorbideri eta Domingo
erako baldintza guztiak bete beharko zituen Martin Aialde aitaginarrebari. Hauek lizentziatuari zorra orEgiarekin eta Maria Domingez Aialdekoarekin batera. daindu ahal izango zioten, eta 660 karga ikatz egiteko basoak erosi ahal izango zituzten, besteak beste,
Lizentziatuak 350 dukat agindu zizkien burdinola Zestoako Aizpeltzen eta Astuin. Karga bakoitza 1,5
hornitzeko, eta haiek bere garaian itzuli egin beharko txanponean erosiko zuten, hau da, guztira 25 dukat eta 5
zizkioten. Zin egin zuten kontratuak zioena bete egin- txanpon gastatuko zituzten. Baso haiek Zestoako Kongo zutela. Joanes Lorbide arduratuko zen Aialdeaundi tzejuak garizumako Pazko bigarrenean saldu zituen.
Domingo Ostolatzaren Aldaolatza eta Bedanburuko
etxearen eta bere ondasunen saneamenduaz.
saroietako basoak ere erosi ahal izango zituzten.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako
Iribarrena eta Anton Sorazabal, eta Aiako Joan Azpiazu (Aiako Erretzabalgo maizterra). Martin Egiak Domingo Arrona, Pedro Iribarrena eta Anton Sorazakonpromisoa hartu zuen bere aitaginarreba Domingo bal, eta Aiako Domingo Ostolatza semea (ikus [XVI.
m. (44-IV) 1] agiria).
Aialde fidatzailetzat aurkezteko.
- 1544-V-16an, Urdanetako Maiagan, Esteban EzEgun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, San Joan Perez lizentziatuak Martin tiola eskribauarekin Aiako Maria Domingez AialdeEgiari eta Joanes Lorbideri maileguz urrezko 70 ko- koa eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua
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elkartu ziren. Maria Domingezek bere senar Martin mingezek zin egin zuen, emakume ezkondua zelako,
obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela.
Egiaren ahalordea zuen.
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Azpiazu
Altzolarats jauregiko burdinola errentan emateko kontratuaren arabera, lizentziatuak 50 dukat eta 8 (Aiako Erretzabalgo maizterra), eta Zestoako Anton
erreal mailuguz eman zizkien Maria Domingezi eta se- Sorazabal eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (44-V)
narrari, guztira maileguz eman beharreko 350 dukaten 15] agiria).
zati gisa.
- 1544-VI-18an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Lehenago, Zarazuko Untsainen Martin Egiari en- Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Martin
peradorearen moldeko urrezko 70 koroa eman ziz- Egia eta Maria Domingez Aialdekoa emaztea San
kion. Egun hartan, berriz, aipatutako 50 dukat eta 8 Joan Perez lizentziatuarekin elkartu ziren. Altzolarats
errealak, honela banatua jaso zituen emazteak: 48 jauregiko burdinola errentan emateko egindako kondukat gehi enperadorearen moldeko 4 koroa (1 koroa tratuaren arabera, lizentziatuak maileguz 237 dukat
eta 47 marai eman zizkien senar-emazteei. Hauek
= 10 erreal + 10 marai)
zorra 1552. urteko Pazko garizumakoan ordainduko
Maria Dominguez Aialdekoak zin egin zuen lizen- zioten, edo lehenago, San Joan Perezek hala eskatzen
tziatuari emandako ordainagiriak zioena bete egingo bazien.
zuela. Lekuko aiar hauek izan ziren: Domingo OsLehenago beste diru kopuru batzuk ere eman ziztolatza semea, Joan Azpiazu eta Domingo Lizasoeta
kien San Joan Perezek, eta orduan egindako obli(ikus [XVI. m. (44-V) 15] agiria).
gazio-agiriek indarrean jarraituko zuten. Zordunek
- 1544-VI-18an, Zestoako Altzolarats jauregian, hipotekatu egin zituzten Aialdeaundi etxea eta bere
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Martin ondasunak lizentziatuari zor osoa ordaindu arte; baiEgia eta Maria Domingez Aialdekoa emaztea San ta burdinolan eduki zitzaketen burdin mea, hauspo,
Joan Perez lizentziatuarekin elkartu ziren. Altzolarats ikatz, baso, mando, etab. ere.
jauregiko burdinola errentan emateko egindako konZarauzko Joanes Lorbide ere obligazio-agiri hartratuaren arabera, lizentziatuak maileguz 237 dukat
eta 47 marai eman zizkien senar-emazteei. Hauek tan partaide zen, urte hartantxe Zarauzko Untsain bizorra 1552. urteko Pazko garizumakoan ordainduko dean egindako agiriaren arabera. Gainera Maria Dozioten, edo lehenago, San Joan Perezek hala eskatzen mingezek zin egin zuen, emakume ezkondua zelako,
obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela.
bazien.
Lehenago beste diru kopuru batzuk ere eman zizkien San Joan Perezek, eta orduan egindako obligazio-agiriek indarrean jarraituko zuten. Zordunek
hipotekatu egin zituzten Aialdeaundi etxea eta bere
ondasunak lizentziatuari zor osoa ordaindu arte; baita burdinolan eduki zitzaketen burdin mea, hauspo,
ikatz, baso, mando, etab. ere.
Zarauzko Joanes Lorbide ere obligazio-agiri hartan partaide zen, urte hartantxe Zarauzko Untsain bidean egindako agiriaren arabera. Gainera Maria Do-

Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Azpiazu
(Aiako Erretzabalgo maizterra), eta Zestoako Anton
Sorazabal eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (44-VI)
15] agiria).
- 1544-VII-23an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Aiako Martin Egia eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua agertu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lizentziatuak lehenago Altzolarats
jauregiko burdinola errentan eman zion, eta hura hornitzeko egun hartan 50 dukat maileguz eman zizkion.
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tuzten errentan: borra bat, burdinazko 2 mailu (bata
berria, burdina zuzentzekoa, eta bestea burdin mea
apurtzekoa), burdinazko beste 2 mailu txikiago (altzairutuak), agoa-kurrikak, 2 taiel-kurrika pare, tailela
berotzeko bero-kurrikak bere eraztunarekin, 2 “korba” pare berri, agoa-taiela, 2 pare bero-kurrika berri,
agoa-palanka handi erabilia, agoa-palanka handi berria, beste 3 palanka on eta palankatxo ona, “bergaola” ona, “beraiki” ona gako onarekin, gako txikiago
Egun hartara arte, beraz, Martin Egiak 286 dukat ona, tobera bat ona eta bestea erabilia (3 dukat baeta 47 marai jaso zituen guztira. Horrez gain 1538-XI- liokoak) bi gakoren garranga onak, gabia, gabigunea
26an egindako agirian agertzen ziren eta Domingo eta gimela bere iltzeekin, arrago-aitzurra, burdin mea
Ostolatzak hartu zituen tresna eta erreminta guztiak apurtzeko 2 mailu txiki, burdin mea ekartzeko orgajaso zituen Martinek, eta beste hauek ere bai: orea txoa, sutegi osoa, balantza, burdinazko 6 ziri (gabiguegiteko azpila, burdinazko laratzak, mahaia eta mahai nearen kopeta estutzekoak), etab.
motza, ohe-zurak, burdinazko pala eta aldabarrak zuHauetako tresna batzuk behar bezain egoera onean
latzeko puntzoia.
ez zeudelako, San Joan Perez lizentziatuak bi burdin
Errenta aldia amaitzen zenean Martinek erremin- agoa eman zizkien maizterrei. Horrez gain Martin
ta eta tresna haiek guztiak hartutakoan bezain egoera Egiak eta emazteak honako hauek jaso zituzten errenonean itzuli beharko zizkion. Agirian lekuko zestoar tan: azpila, burdinazko laratzak, mahai luzea, mahai
hauek izan ziren: Anton Arretxe, Domingo Ezenarro motza, ohe-zurak, burdinazko pala, aldabarrak zulaeta Martin Ezenarro zurgina (ikus [XVI. m. (44-VII) tzeko puntzoia.
21] agiria).
Martin Egiak eta emazteak burdinola martxan eta
burdina landu eta ateratzeko moduan jaso zuten. Pre1.15.2. Burdinolako tresneria eta instalazioen
sa eta aladaparoak beren harri eta zurekin eta zutabe
egoeraz egindako agiria eta ordainagiria
berriekin zeuden. Presa garbitu berria zegoen, kon- 1544-XII-4an, Altzolarats jauregiko burdinolan portetako zura berria zen, eta ubidea eta estolda ere
(Aiako partean), Esteban Eztiola eskribauaren au- garbi zeuden. Aldaparo gaineko ubidea egoera onean
rrean hauek aurkeztu ziren: batetik San Joan Perez zegoen. Lurreko oholak berriak ziren, eta aldaparoko
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta nagusia, eta, bestetik, “burniziak” eta uztarriak berriak ziren.
Aiako Martin Egia eta emazte Maria Domingez AialHorrez gain gabi-ardatz eta hauspo-ardatz onak
dekoa. Senar-emazteak Zarazuko Joanes Lorbideren
zituen burdinolak. Gabia 2 urtez irauteko moduan zeordezkari ere baziren.
goen, eta hauspoek 4 urte iraun zezaketen. Gabiguna
San Joan Perezek Altzolarats jauregiko burdinola ere ona zeukan.
8 urterako errentan eman zien senar-emazteei (ikus
Olaetxea ongi konponduta zegoen, baina lizentziaIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko
tuak erreteila egin behar zion. Burdinolako gailurra eta
[XVI. m. (43-IX) 8] agiria).
erreteila egin behar zituen, gapirioak eta lata ipinita.
Bi aldeek burdinola eta bertako tresneria eta erre- Burdingela irekita zegoen eta 4 ate zituen. Zepo hanmintak aztertu egin zituzten, bakoitzak bere ikertzai- diak, berriak ziren. Gabigunak 12 uztai on zituen, eta
leak ipinita. Senar-emazteek honako hauek hartu zi- hauspo-ardatz berriak 8 uztai. Gabi eta ingude onak
Lehenago beste 236 dukat eta 47 marai ere emanak zeuzkan, eta guztira 350 dukat maileguz emateko konpromisoa zeukan lizentziatuak. Egun hartan
50 dukat haiek honako hauek emanda osatu ziren: 19
dukateko mandar gorria, 3 dukateko sagardo-upela,
13 dukateko zaldi beltza eta burdinola ondoko burdin
mea, urrezko dukat bat, eta Aldaolatzan eta Bedanburun hartutako basoak eta ikatza.
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32. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.

zeuzkan. Boga ona zeukan eta aldabarrak ere bai. Aldabar-mandio onak zituen. Hauspategia ere ongi horniturik zegoen, eta hauspoen “errotila” ere berria zen,
bere uztai eta gabigunen 9 eraztunekin. “Suarastegia”
ere bere armazoiarekin behar bezala zegoen.
Haiek guztiak errenta aldiaren amaieran hartuta bezain egoera onean itzuliko zituzten senar-emazteek eta
Joanes Lorbidek (honek Zarauzko Untsainen egindako
obligazio-agiriaz konpromisoa hartu zuelako). Maria
Domingez Aialdekoak zin egin zuen agiriak zioena
bete egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Ezenarro zurgina, Anton Sorazabal eta Joan
Martinez Akoakoa (ikus [XVI. m. (44-XII) 5] agiria).

dinolako tresneria eta erreminta eta abarri buruz egindako agiriak. Horretarako senar-emazteek hipotekatu
egin zituzten Aiako beren Aialdeaundi baserria eta
bertako ondasunak; baita burdinolan zeuzkaten burdin mea, ikatz, hauspo, mando, baso eta gainerako
gaiak ere. Ondasun haiek denak gordailuan geratu ziren lizentziatuarentzat egindako berme gisa.
Martin Egiak eta emazteak bermatu egin zuten, halaber, Joanes Lorbide zarauztarrak ere zor haiei erantzun egingo ziela. Maria Domingez emazteak, berriz,
emakume ezkondua zelako zin egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ezenarro,
Altzolarats jauregiko burdinolan, egun eta leku Anton Sorazabal eta Joan Martinez Akoakoa gaztea
berean, Martin Egiak eta Maria Domingez Ailadekoa (ikus [XVI. m. (44-XII) 6] agiria).
emazteak obligazio-agiria eman zioten San Joan Perez Idikaitz-Lilikoa lizentziatuari. Burdinola erren- 1.15.3. Urdaneta eta Txatxarroko San Joan
tan ematearekin batera, lizentziatuak maileguz 350 lizentziatuaren lurrak mugarriztatzearen agiria
dukat eman zizkien zatika lehenago. Hain zuzen senar-emazteek eta Zarauzko Joanes Lorbidek zor hura - 1544-XII-18an, Aiako Urdanetako Txatxarron, Za1552. urteko Pazko garizumakoan ordainduko zioten, rauzko Beltran Mendia eskribauaren aurrean hauek
agertu ziren: batetik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
edo lehenago, lizentziatuak hala eskatzen bazien.
lizentziatua (Altzolarats jauregiko jauna) bere emazte
Indarrean geratzen ziren San Joan Perezen alde Maria Perez Arronakoaren ordezkari ere izanik, eta,
ordura arte burdinolaren errenta, basoen prezio, bur- bestetik, Saiazko Martin Izeta (Izetagoikoa), Domin- 57 -

X ZestoA XVI. MendeAn (1544)

33. irudia. Urdanetako
Goiabeberri
(txatxarro).

Zortzigarren mugarria, aurrerago, Izeta alderago,
go Zulaika (Izetabeko Katalina Izeta emaztearen ordezkari ere izanik), Aranburugoiko Joan Aranburu eta ipini zuten, eta bederatzigarrena urkiaren ondoan. Hamargarrena Urdanetako Aizbunoa haitzaren aurreko
Aranburubeko Joan Aranburu.
Oraurkatuzanagangozabala izeneko landan ipini zuUrdaneta eta Txatxarroko lurrak San Joan Perez ten, Urdanetako iturriaren gainean, Izeta aldera.
lizentziatuarenak ziren, eta muga egiten zuten Izeta
Hamaikagarren mugarria aipatutako landan haritz
eta Aranburukoen lurrekin. Elkarrekin 24 mugarri ipini zituzten egun hartan. Zaltobietako zurezko Guru- baten ondoan finkatu zuten. Hamabigarrenaren kokatzearen ondoan ipini zuten lehena, Urtetako bidearen lekua landaren erdian zen, ezpondatxoaren barrena.
ondoan. Urdaneta eta Zaltobieta (Oreinarriaga azpiko Hamahirugarren mugarria handiagoa zen, eta landaLaurgaingo mugarriraino) bereizten zituen; baita be- ren muturrean ipini zuten. Izeta aldeko azkena, eta
hean Isastikoen eta Izetabekoaren arteko mugarrirai- Indagarate aldera goien zegoen mugarria zen.
no ere; halaber Urdaneta eta Izeta ere, Aranburutik
Hamalaugarren mugarria Indagarate aldeko Guruaurrera.
tzeagan ipini zuten, eta hamabosgarrena han ondoko
Bigarren mugarria Saroeberriko soroaren ondoan Elustxoa izeneko lekuan. Hamaseigarrena Bunotxoan
ipini zuten (Saroeberrikobunazabala izeneko lekuan), kokatu zuten, eta hamazazpigarrena Indagarateko haUrdaneta eta Izeta zein Aranburu artean. Hirugarrena ritzen artean. Handik Izeta aldera joanez hamazortzigarrena eta, beherago, hemeretzigarrena ipini zituzaurrerago ipini zuten, Izeta eta Aranburu aldera.
ten. Azken hau Indagaratetik Getariako bidearen onLaugarren mugarria ere aurrerago ezarri zuten, doan eta goitik Elikaindik Zarautza zihoan bidearen
Izeta eta Aranburu aldera, Loietakozabala izeneko ondoan zegoen. Txatxarro eta Izeta zein Aranburuko
landaren goiko sarreran. Bosgarren mugarria Loie- lurrak bereizten zituen.
takozabala landaren erdian ipini zuten. Seigarren
Hogeigarren mugarria Izetabeko hariztiaren onmugarria, berriz, Loietakoordeka deitutakoa lekuan.
Zazpigarrenaren kokalekua Loietakomunoarengaina doan ipini zuten, Getariara zihoan Txatxarroko bideaizan zen, Urteta eta Orioko bidea hasten den puntuan. ren ondoan, Txatxarro eta Izeta zein Aranburu arteko
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erreka erdi agortuaren harantxoa markatuz. Heme- berrietan kapoi parea ere bai Altzolrats jauregian.
retzigarren eta hogeigarren mugarrien artean beste Maizterrak soroetako itxiturak egoera onean mantenlau mugarri ipini zituzten, hau da, 24 mugarri guztira. duko zituen, soroak behar bezala landuko ziren eta sagarrondoak bere garaian ongi aitzurtu eta simaurtuta
Mugarri zahar txikien ordez berri handiagoak eza- egongo ziren.
rri zituzten. Mugarri haien barruko lurretan, UrdaneErrenta aldia amaitu baino lehen, urtebete lehenatan eta Txatxarron, haritz eta zuhaitz ugari zeuzkaten
go maizterrak nagusiari berri emango zion bertan jaSan Joan Perez lizentziatuak eta emazteak.
rraitu nahi zuen ala ez, eta nagusiak ere bere asmoen
Bi aldeek konpromisoa hartu zuten muga haiek be- berri emango zion maizterrari. Elkarri ezer abisatzen
tiko errespetatzeko. Lekuko honako hauek izan ziren: ez bazioten, errenta aldia urtebetez luzatuko zen.
Zarauzko Frantzisko Olaso apaiza, Getariako Anton
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Pedro IribaSorazabal, eta Saiazko Martin Ruiz Arangurengoa,
rrena, Joan Uhegun eta Simon Legarda (ikus [XVI. m.
Joan Urdaneta semea eta Bizente Otaegi.
(44-II) 18] agiria).
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
- 1544-III-8an, Zestoako Altzolarats jauregian,
bi aldeek akordioa egin zuten mugakide zeuzkaten
lurretan zuhaitzak landatzeko, lurrak lantzeko eta so- Esteban Eztiola eskribauarekin hauek bildu ziren: batetik, bertako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizenroak hesitzeko baldintzak zehaztuz.
tziatua, eta, bestetik, Aiako Joan Larrume eta emazte
Soroak eta lurrak hesolaz eta heskaiz edo palaxuz Grazia Ostolatza.
ezingo zituzten hesitu mugatik 4 besoko diztantziara
Senar-emazteek San Joan Perezi 350 dukateko eta
baino txikiagora. Edonork landatu ahal izango zituen
zuhaitzak bere lurrean mugaraino, baldin eta muga- 72 kintal budinako zorra egin zioten, eta ordaindu ez
kideak soroa mugaraino landuta ez bazeukan. Kasu ziotelako, Larrume etxea bere ondasunekin exekutatu
horretan 4 besoko distantzia errespetatuko zuen. Bes- egin zien. Hala ere, Alonso Suarez Sedeno korrejidoteak soroa egin aurretik han zeuden zuhaitzak ezingo reak bere epaian Grazia Ostolatzak bere ezkontzara
ziren bota. Mugaren ondoan, bakoitzak bere lurrean, eramandako urrezko 85 dukat zahar, 3 ohe oso, arrozuhaitzak landatu ahal izango zituen (ikus [XVI. m. pa, behia, 12 arkume eta abarreko doteari lehentasuna
eman zion.
(44-XII) 20] agiria).
1.15.4. San Joan Perezen ordainagiriak eta beste
zenbait agiri

Ondoren San Joan Perezek 85 dukat gordailuan
ipini zituen, eta korrejidoreak dei egin zion Grazia
Ostolatzari 85 dukatak jasotzera eta arropak, oheak,
- 1544-II-17an, Aizarnan, Altzolarats jauregiko San behia, etab. berak zeuzkala zin egitera.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eskribaua eta Zarauzko
Dena den, Grazia Ostolatzak aitortu zuenez, hark
San Joan Urkia agertu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lizentziatuak Getarian zeukan Ga- 85 dukatak San Joan Perezi itzuli nahi zizkion, eta
rro baserria bere ondasun eta lurrekin zarauztarrari Aiako Larrumeko ondasun-exekuzioa eginda jabetza
errentan 10 urterako eman zion. Errenta aldia hurren- San Joan Perezi ematearekin ados zegoen. Zin egin
zuen horri buruz, eta ahalordea eman zien Gipuzkoako
go iraileko San Migel egunean hasiko zen.
korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan Herediari
Maizterrak nagusiari urtero abuztuko Andre Ma- eta beste bi prokuradoreri, korrejidoreak bere epaia
riaren egunean 3 anega gari emango zizkion, eta Egu- aldatu eta San Joan Perezen alde egin zezan.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Amilibia gaztea, Martin Arrona eta Andres Aranburu (ikus
[XVI. m. (44-VI) 13] agiria).

1.16. San Joan Idiakaitz batxilerraren
agiriak
- 1544-III-23an, Getarian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Getariako Maria Joango Agirre alarguna eta
Joan Ibañeta elkartu ziren. Zestoako San Joan Idiakaitz
batxilerrari (Grazia Lizasoeta zenaren semeari) obligazio-agiria eman zioten. 2 dukat eta 5 erreal emango
zizkioten hurrengo iraileko San Migel egunean, balio
hura Grazia ama zenak ogitan eman zielako.
Lekuko hauek izan ziren: Getariako Martin Gartzia Arronakoa eta Joanes Goarnizo, eta Zestoako Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (44-III) 27] agiria).
- 1544-III-23an, Getarian, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean, Domingo Berrobi zapataria eta
emazte Maria Joango Arretxe elkartu ziren Zestoako
San Joan Idiakaitz batxilerrarekin. Batxilerraren ama
Grazia Lizasoetak ogi errea eman zien senar-emazteei, eta hauek obligazio-agiria eman zioten San Joan
34. irudia. errezilgo san Martin Zallurroako
elizaren erretaula.
Idiakaitzi, 143 txanpon hurrengo iraileko San Migel
Lekuko hauek izan ziren: Aiako Joan Eguzkitza, egunean ordaintzeko (1 txanpon = 7,5 marai izanik).
eta Aizarnako Pedro Iribarrena, Anton Sorazabal eta
Lekuko hauek izan ziren: Sebastian Arretxe eskriBernal Aldalur (ikus [XVI. m. (44-III) 13] agiria).
baua, Anton Arretxe eta Joan Etxaniz (ikus [XVI. m.
Aizarnako Pedro Arzallusek eta emazte Maria (44-III) 28] agiria).
Ruiz Etxeberrikoak auzia zuten Errezilgo Kontzejua- 1544-V-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrirekin Antxiturbiko saroiari buruz (ikus IX ZESTOA
XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI. m. (43- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan Akoa
(Arbestaingoa) eta emazte Domeka Urbieta, eta, besIX) 15] eta [XVI. m. (44-XI) 16] agiriak).
tetik, San Joan Idiakaitz batxilerra. Senar-emazteek
- 1544-VI-16an, Aizarnan, Esteban Eztiolaren au- obligazio-agiria eman zioten batxilerrari hurrengo
rrean Pedro eta Maria Ruiz San Joan Perez Idiakaitz- iraileko San Migel egunean 2,5 dukat ordaintzeko;
Lilikoa lizentziatuarekin elkartu ziren. Hain zuzen izan ere, diru haren balioa batxilerraren ama Grazia
lizentziatuak abokatu-lanak egin zizkien senar-emaz- Lizasoeta zenak garitan eta labean erretako ogitan
teei, Antxiturbira zenbait aldiz joanda, Errezilgo eman baitzien.
Kontzejuarekin zuten auzian. Ondorioz, obligazioLekuko hauek izan ziren: Urbano Txiriboga, Martin
agiria eman zioten San Joan Perezi, bere lanagatik 2
Esteban Makatzaga eta Debako Domingo Baltzola.
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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Egun eta leku berean, Lope Ernataritz zurginak
eta emazte Ana Ereñok (Zuubekoak) obligazio-agiria
eman zioten San Joan Idiakaitzi. Lehenagoko zorraren azken zatia (15 errealekoa) hurrengo San Migel
egunean ordainduko zioten, batxilerraren ama zenak
balio hura ogitan eta garitan eman zielako.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Ganbara, Pedro
Eskoriatza-Agirre eta Joan Mantzizidor.

Pedro eta Maria Perez Katalina Goienetxeak bere
testamentuan oinordeko izendatu zituen, eta zenbait
ordainketa egin behar zuten. Horretarako Joan Arretxeren Marina Artiga emazteak 34 dukat maileguz
eman zizkien, eta bi hilabeteko epean ordainduko
zioten zorra Pedrok eta Maria Perezek. Zorra ordaindu arte bahituta eta hipotekatuta geratu zen Zestoako
harresi ondoko Arretxe bere ondasunekin Marinaren
alde. Arretxeren mugakide ziren Domingo ArretxeEtxenagusiaren etxea eta baratzea.

Ondoren Madalena Etorrak eman zion obligazioAgirian lekuko hauek izan ziren: Martin Perez
agiria San Joan Idiakaitzi. 25 txanpon (1 txanpon =
7,5 marai) hurrengo Eguberrietan ordainduko ziz- Artzubiagakoa, Anton Arretxe, Domingo Urbieta eta
kion, batxilerraren ama Grazia Lizasoetak ogitan Ma- beste zenbait.
dalenari eta gurasoei eman zizkielako.
Jarraian, leku berean eta eskribauaren aurrean, PeLekuko Joan Ganbara, Agustin Ernataritz eta Pe- dro Igartua eta Maria Perez Altzolaraskoarekin hauek
dro Eskoriatza-Agirre harakina izan ziren (ikus [XVI. bildu ziren: Joan Martinez Lilikoa, Antonio Lizarrarats bikarioa eta Domingo Urbieta apaizak, eta Joanm. (44-V) 1] agiria).
es Ibañeta apaizaren izenean Domenja Iraeta ama.
Pedrok eta Maria Perezek apaizei eta Domenjari 8na
1.17. Maria Perez Altzolaraskoaren eta
erreal eman zizkieten, Katalina Goienetxearen arimaMarina Artigaren agiriak
ren alde bakoitzak emandako 30 mezengatik. Antonio
- 1544-I-7an, Zestoan, Debako Pedro Igartua eta Lizarrarats bikarioari beste 4 dukat ere eman zizkioMaria Perez Altzolaraskoa (Zestoako Portalekoa eta ten, Katalinaren hileta eta elizkizunetan parte hartuMartin Baltzolaren alarguna) Marina Artigarekin tako apaiz bakoitzari bere partea eman ziezaion (ikus
[XVI. m. (44-I) 6] agiria).
elkartu ziren, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.

35. irudia. Arretxeko
portalea.
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- 1544-I-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Klemente Aisoro apaiza, Esteban Aisoro bikario zenaren Migel Artazubiaga testamentu-betearazlea,
Pedro Igartua eta Maria Perez Altzolaraskoa aurkeztu
ziren. Pedrok eta Maria Perezek Klementeri eta Migeli
8na erreal eman zizkieten, Klementek eta Esteban zenak
Katalina Goienetxearen arimaren alde emandako 30na
mezagatik. Gainera, Antonio Lizarrarats bikarioaren bidez Katalinaren hiletengatik zegokiena jaso zuten.

besokoa izanik, eta guztira 170 dukat balio zuten. Marinak kopuru osoa ordaindu zien saltzaileei.
Katalina Goienetxearen senarra San Joan Arretxe
izan zen, eta honen anaia San Joan Perez Arretxekoa
zenaren seme naturala zen Joan Arretxe, hau da, Marina Artigaren senarra.

Pedro eta Maria Perez saltzaileek herentzian jasota
bezala saldu zizkioten Marinari etxea eta ondasunak,
Lekuko Martin Perez Artzubiagakoa eta Domingo eta ez zuten ondasunak gehiago saneatzeko ardurarik
bere gain hartu. Salerosketan lekuko hauek izan ziArrona izan ziren (ikus [XVI. m. (44-I) 13] agiria).
ren: Martin Perez Artzubiagakoa, Anton Arretxe eta
- 1544-II-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Domingo Urbieta apaiza (ikus [XVI. m. (44-II) 1]
ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Debako Pedro agiria).
Igartua eta Zestoako Portaleko Maria Perez AltzolaLeku berean eta eskribau beraren aurrean, Marina
raskoa (Martin Baltzolaren alarguna), eta, bestetik,
Artigak aitortu zuenez, Lehentxeago Zestoako ArreZestoako Marina Artiga (Joan Arretxeren emaztea).
txe bere ondasunekin Pedro Igartuari eta Maria Perez
Pedro Igartua eta Maria Perez Altzolaraskoa Ka- Altzolaraskoari 170 dukatean erosi zien. Salerosketatalina Goienetxearen (hau da, San Joan Arretxeren agiriak zioenez, Marinak kopuru osoa ordaindu zien
alargunaren) oinordeko unibertsalak ziren. Pedrok eta saltzaileei, baina benetan 116 dukat zorretan utzi zizMari Perezek herentzian Zestoako harresiz kanpoko kien.
Arretxe etxe handia bere ondasunekin bereganatu zuOndorioz, Marinak obligazio-agiria eman zien Peten. Etxe hura lehenago Joan Perez Arretxekoarena
drori eta Maria Perezi 116 dukatak epeka ordaintzeeta San Joan semearena izan zen.
ko: 40 dukat hurrengo Pazko garizumakoan, beste 40
Pedrok eta Maria Perezek Arretxeko etxe handia, dukat abuztuko Andre Mariaren egunean, eta azken
atariko plaza eta mahats-parrak, baratzea, sagastia eta 36 dukatak hurrengo Eguberrietan.
gainerako ondasunak Marina Artigari saldu zizkioten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe,
Etxeak mugakide hauek zituen: Domingo ArretxeEtxenagusiaren Arretxetxiki etxea: Arretxeren lurrak; Martin Perez Artzubiagakoa eta Domingo Urbieta
Arretxeko sagastia; Arretxetxikiren sagastia; Arretxe- apaiza.
ko plaza; eta Arretxetxikiren ataria.
Ondoren Pedrok eta Maria Perezek Marina, eskuSaldutako sagastiaren mugakide honako hauek zi- tik helduta, Arretxera, atariko plazara, mahats-paretaren: Domingo Arretxe-Etxenagusiaren eta Domenja ra, baratzera eta sagastira sartu zuten. Marinak etxeko
Aizarna emaztearen sagastia; Joan Perez Idiakaitz- ateak itxi eta ireki egin zituen, belarrak kendu zituen,
Lilikoaren eta Domingo Arronaren sagastiak; Arre- zuhaitzen adar batzuk moztu zituen, eta bertan ibiliz
txe eta Arretxetxiki; Jakobo Ipintzaren eta Frantzisko erositakoaren jabe egin zen.
Ipintzaren etxeen simaurtegia.
Lekuko Anton Arretxe, Martin Perez ArtzubiaMarina Artigari saldutako etxe, plaza, baratze eta gakoa eta Grazian Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m.
sagastiak 34 sagarrondoko azalera zuen, bakoitza 10 (44-II) 2] agiria).
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36. irudia.
Artigagaraikoa edo
ertxiñondo.

- 1544-V-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Debako
Pedro Igartua, eta Zestoako Portaleko Maria Perez
Altzolaraskoa (Martin Baltzolaren alarguna) eta Marina Artiga (Joan Arretxeren emaztea), eta, bestetik,
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa.
Marinak lehenago Zestoako harresi ondoko Arretxe erosi zien Pedrori eta Maria Perezi, epeka ordaintzeko 110 dukat zorretan utzita. Egun hartan, ordea,
Marinak egin zien zorraren zati bat (40 dukatekoa)
Joan Perezek ordaindu zien, eta Marinak obligazioagiria eman zien Joan Perezi, 40 dukatak hurrengo
abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko.

tua, eta Zestoako Portaleko Maria Perez Altzolaraskoa (Martin Baltzolaren alarguna) eta Marina Artiga
(Joan Arretxeren emaztea), eta, bestetik, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa.
Marinak lehenago Zestoako harresi ondoko Arretxe erosi zien Pedrori eta Maria Perezi, epeka ordaintzeko 110 dukat zorretan utzita. Egun hartan, ordea,
Marinak egin zien zorraren zati bat (40 dukatekoa)
Joan Perezek ordaindu zien, eta Marinak obligazioagiria eman zien Joan Perezi, 40 dukatak hurrengo
abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko.

Marina Artigak Joan Perezen alde hipotekatu egin
zituen bere ondasun hauek: Arretxe bere aurreko plaMarina Artigak Joan Perezen alde hipotekatu egin za, sagasti, baratze eta lurrekin, Gurutzeagako ospitazituen bere ondasun hauek: Arretxe bere aurreko pla- le aurreko sagastia eta Baioko sagastia eta lurrak.
za, sagasti, baratze eta lurrekin, Gurutzeagako ospitaMarina Artigak zin egin zuen agiriak zioena bete
le aurreko sagastia eta Baioko sagastia eta lurrak.
egingo zuela. Lekuko honako zestoar hauek izan ziMarina Artigak zin egin zuen agiriak zioena bete ren: Domingo Garratza, San Joan Amezketa eta Graegingo zuela. Lekuko honako zestoar hauek izan zi- zian Etorraetxea (ikus [XVI. m. (44-V) 19] agiria).
ren: Domingo Garratza, San Joan Amezketa eta Gra- 1544-VIII-31n, Zestoan, Pedro Igartua, Portaleko
zian Etorraetxea (ikus [XVI. m. (44-V) 19] agiria).
Maria Perez Altzolaraskoa eta Marina Artiga elkartu
Jarraian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Pedrok
hauek elkartu ziren: batetik, Debako Pedro Igar- eta Maria Perezek ordainagiria eman zioten Marinari
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(Joan Arretxeren emazteari), Zestoako hiribildu ondoko Arretxe erosita 170 dukat ordaindu zituelako.
Horietako 68 dukat eskura ordaindu zizkien Pedrori
eta Maria Perezi, eta 102 dukatekin beste ordainketa
batzuk egiteko konpromisoa hartu zuen.

1.18. Joan Sorazuren tratu eta agiriak

- 1544-VI-13an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Joan Sorazu bikarioak ahalordea eman zien Zestoako Domingo Arronari
eta Arroako Joan Zugastiri. Azken bien ordezkatuko
Hauek ziren Marinak 102 dukatekin ordaindu be- zuten Joan Sorazu bere auzietan.
harrekoak: Pedro Arretxeri eta Maria Arretxeri beren
seniparteak, eta, gainera, Joan Perez Arretxekoak,
Agirian lekuko Aizarnazabalgo Martin Ibañez
San Joan Arretxek eta Katalina Goienetxea emazteak Amilibikoa, eta Zestoako Joan Ibañeta apaiza eta Joan
beren bizialdian egindako zenbait zor.
Legarda izan ziren (ikus [XVI. m. (44-VI) 8] agiria).
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin Pe- 1544-VII-7an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
rez Artzubiagakoa, Grazian Etorraetxea eta Domingo Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
Artazubiaga.
batetik, Arroako Joan Sorazu bikarioa, eta, bestetik,
Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoa eta Arroako Joan
Jarraian, leku berean eta lekuko berak bertan iza- Zugasti.
nik, Debako Sasiolako San Frantziskoren komentuko
Joan Altzola fraideak ordainagiria eman zien Pedrori
Bi aldeek elkarren aurka auzia zuten Gipuzkoako
eta Maria Perezi. Hauek Katalina Goienetxea zenaren korrejimenduan eta Iruñeko apezpikuaren eta bertako
oinordekoak ziren, eta 78 dukat ordaindu zizkioten bikario nagusien aurrean. Joan Sorazuk korrejidoreaaldika komentuko sindikoari, Katalina Goienetxeak ren aurrean salatu zuen Joan Lopezek aurpegian ukaagindutakoa betez.
bilkada jo ziola, bultza egin zuela, hitzez iraindu egin
zuela eta desafio egin ziola.
Ondoren Marina Artigak obligazio-agiria eman
zien Pedrori eta Maria Perezi. Konpromisoa hartu
Joan Lopezek, berriz, Iruñeko apezpikuaren auzuen Pedro Arretxeren eta Maria Arretxeren senipar- rrean salatu egin zuen Joan Sorazu, hitzez iraindu
tea ordaintzeko eta Joan Perez Arretxekoak, San Joan egin zuelako eta desafio egin ziola. Halaber, korreArretxek eta Katalina Arretxek egindako zorrak or- jidorearen aurrean salatu zuen bikarioa, bere etxean,
daintzeko. Guztira 78 dukat ordainduko zituen (ikus mozkorra eta zekena zela esanez, bultza egin zuelako
[XVI. m. (44-VIII) 19] agiria).
Hala ere, beren desadostasunak eta auzia San Joan
- 1544-XI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren esku utzi zituzbauaren aurrean Marina Artiga eta Arroako Maria ten. Hura izango zen arbitro, eta hark emandako epaia
Goienetxea agertu ziren. Marinak Mariari 6 dukat eta bi aldeek bete egingo zuten. 20 egun barru emango
80 txanpon ordaindu zizkion Arretxe erositako prezio- zuen epaia arbitroak, baina, behar izanez gero, epea
tik, eta diru hura, hain zuzen, Domingo Goienetxeak, luzatu ahal izango zuen.
Katalina Goienetxea ahizpak eta Milia Amilibia amak
beren testamentuetan Mariari agindutakoak ziren.
Epaia betetzen ez zuen aldeak 30.000 maraiko
isuna ordaindu beharko zuen. Joan Lopezek eta Joan
Ordainagirian lekuko honako zestoar hauek izan Sorazuk zin egin zuten epaia bete egingo zutela. Gaiziren: Grazian Arzallus, Joan Perez Altzolaraskoa eta nera, ezer baino lehen auzia ipinitako beste epaileei
Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (44-XI) 23] baimena eskatuko zieten, bertan behara gera zedin eta
agiria).
arbitroak erabaki zezan.
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Konpromiso-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa, Blas Artazubiaga eskribaua
eta Anton Sorazabal.
Jarraian, Joan Sorazuk ahalordea eman zion korrejimenduko Anton Migelez Elorregikoa prokuradoreari, eta Joan Lopezek Joan Heredia prokuradoreari, han
zeukaten auzia baliogabetzea lor zezaten (ikus [XVI.
m. (44-VII) 6] agiria).
- 1544-VII-20an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua, Arroako Joan Sorazu bikarioaren eta Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoaren arteko auzian arbitro zen. Epaia emateko epea luzatu egin zuen, konpromiso-agirian adierazitakoaz gain, beste 20 egunez.
Lekuko aizarnar hauek izan ziren: Domingo Aranguren, Pedro Egaña eta Martin Esteban Makatzaga
(ikus [XVI. m. (44-VII) 19] agiria).
- 1544-VIII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak idaztia egin zuen Gipuzkoako korrejidorearentzat Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak eta Arroako
Joan Sorazu bikarioak zuen auziaz. San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa arbitroak 20 eguneko epea zuen
epaia emateko, baina beste 20 egunez luzatu zuen, eta
gero beste egun batzuez ere bai.

37. irudia. Zestoako Gurutzeaga.

ezer ordaindu beharko. Salbuespena izango zen koLekuko Anton Arretxe, Martin Egia eta Anton So- rrejidoreak Joan Lopezen aurka ipin zezakeen konderazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (44-VIII) 9] agiria). na, baldin eta Joan Sorazu auzitik erretiratu ez balitz.
- 1544-IX-3an, Aizarnan, Arroako Joan Sorazuk eta
Joan Zugastik Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoarekin
zituzten auzietan, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatu eta arbitroak epaia eman zuen. Joan Lopezek Joan Zugastirekin zuen auzian, Joan Zugasti
kondenatu egin zuen Joan Lopezi 2 dukat ordaintzera.
6 eguneko epea zuen horretarako. Joan Lopezi auzi
hartan betiko isiltasuna ezarri zion.

Auzietako alde guztiak erretiratu egingo ziren, eta
bertan behera utziko zituzten beren salaketa guztiak.
Eskribauaren soldata erdi bana ordainduko zuten (6na
erreal) Joan Lopezek eta Joan Sorazuk. Arbitroaren
lana ere erdi bana ordainduko zuten.

- 1544-IX-7an, Arroan, Esteban Eztiolak epaiaren
berri Joan Sorazu bikarioari eman zion. Lekuko Domingo Arrona eta Anton Arretxe izan ziren. BiharaJoan Lopezek Joan Sorazu bikarioarekin zuen munean, Arroan, Joan Zugastiri jakinarazi zion epaiak
auzian, korrejidorearen aurrean eta Iruñeko kontsisto- zioena, Anton Arretxeren eta Joan Martinez Legarrioan egindako gastuak kontuan hartuta, ez zuen beste dakoaren aurrean (ikus [XVI. m. (44-IX) 6] agiria).
- 65 -

X ZestoA XVI. MendeAn (1544)

38. irudia. debako
sorazutxiki.

1.19. Indotarren kontratu eta agiriak

Zabala eta Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreei.
Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak de- 1544-I-27an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola manda ipini zion Martini korrejidorearen aurrean, zeneskribauarn aurrean Domingo Lizasoeta eta Katalina bait errenta eta gauza eskatzen zizkiolako, eta ahalorIndo emaztea aurkeztu ziren. Biak maizter zeuden San dea zutenek auzian ordezkatuko zuten zestoarra.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren Maiaga
Lekuko Zestoako Domingo Arrona, eta Arroako
baserrian (Aian, hau da, Saiazko alkatetza nagusian).
Martin Kortazar eta Joan Zubeltzu izan ziren (ikus
Senar-emazteek ahalordea eman zieten Vallado- [XVI. m. (44-II) 15] agiria).
lidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari, Joan
- 1544-IX-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaCortiguerari eta beste sei prokuradoreri. Katalina Indok Indo etxeko seniparteagatik auzia izan zuen Gi- rengana hauek hurbildu ziren: Maria Migel Ziotzaga
puzkoako korrejidorearen aurrean Joan Martinez Olo- (Joan Fernandez Indokoaren alarguna) eta Pedro Indo
tzagakoa kontulariarekin, Joan Martinez Lasaokoare- (Joan Fernandez zenaren anaia). Biak Fernando Indo
kin, Domingo Arronarekin, Joan Perez Idiakaitz-Li- seme eta iloba adingabearen tutore ziren.
likoarekin eta beste zenbaitekin.
Gipuzkoako korrejimenduko Andres Migelez EloKorrejidoreak bere epaia eman zuen, eta haren rregikoari ahalordea eman zioten, lehendik korreaurka gora jo zuten Katalina Indok eta senarrak. Hain jimenduan Zumaiako Migel Perez Indanetakoaren
zuzen ahalordea hartutako prokuradoreek emango zio- aurka Joan Fernandez Indokoaren heriotzagatik ipiniten auziari jarraipena (ikus [XVI. m. (44-I) 27] agiria). tako salaketak eta auzia bertan behera utz zitzan.
Maria Migelek eta Pedrok ziotenez, zenbait gizo- 1544-II-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Zestoako Martin Indok ahalordea eman nek eskatu zieten auzitik erretiratzea, hori Fernando
zien Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Bel- Indo adingabearentzat oso mesedegarria izango zetran Arizmendi, Anton Migelez Elorregikoa, Pedro lako. Maria Migelek eta Pedrok zin egin zuten era- 66 -

(1544)
baki hura maltzurkeriaz edo justizian konfiantza falta
izanagatik ez zutela hartu.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez
Egiakoa, Tomas Azkona eta Martin Perez Artzubiagakoa (ikus [XVI. m. (44-IX) 8] agiria).
- 1544-X-12n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Joan Martin Indo zestoarrak kontratua
egin zuen Aiako Migel Amasekin eta Joan Arrutirekin. Joan Martinek hain zuzen Martin Indori basoa
hartu zion Zestoako Aizpeltzen, eta han aiarrek 300
karga ikatz egingo zizkioten Joan Martini hurengo
martxoaren amaierarako.
Karga bakoitzeko Joan Martinek 3,5 txanpon ordainduko zien. Egun hartan 12 dukat aurreratu zizkien.
12 dukaten balioko ikatza egindakoan beste 12 dukat
aurreratuko zizkien, eta horrela lan denak amaitu arte.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arraio?,
Joango Amezketa eta Domingo Etxauzelin (ikus
[XVI. m. (44-X) 12] agiria).
- 1544-XII-18n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Martin
Otxoa Ermukoa eta Blas Amilibia, eta, bestetik, Joan
Martin Indo. Lehen biek konpromisoa hartu zuten Aizpelzko basoetatik Edarritzagabarreneko burdinolara
Joan Martini 800 karga ikatz garraiatzeko. Hurrengo
ekaineko San Joan egunerako garraio-lanak amaituta
edukiko zituzten.

39. irudia. Getariako eliza.

agiria eman zion Joan Martin Indori. Aizpelzko basoetan 150 karga ikatz egingo zituen hurrengo martxoko
Andre Mariaren egunerako. 3,5 txanpon ordainduko
zizkion Joan Martinek karga bakoitzeko.
Egun hartan Joan Martinek 6 dukat aurreratu zizkion, eta gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko
zion (ikus [XVI. m. (44-XII) 19] agiria).

Garraiatzaileek 2,5 txanpon kobratuko zituzten
karga ikatz bakoitzeko. Joan Martinek egun hartan
- 1544-XI-18n, Getarian, Blas Artazubiaga eskri15 dukat aurreratu zizkien, eta hurrengo Eguberrietan
beste 5 dukat emango zizkien. Gainerakoa hurrengo bauarengana hauek hurbildu ziren: bertako Santxa
Perez Ganboakoa (Pedro Ibañez Aldamarkoa kapimartxoaren amaierarako ordainduko zien.
tainaren alarguna) eta Azpeitiko Joan Martinez LaLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Auso- saokoa eskribaua.
roetxea, Joan Zubiaurre eta Migel Altzate.
Bai batari eta bai besteari, Zestoako Martin Indok
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak zorra egin zien, baina agiri haren bidez segurtatu egin
hantxe izanik, Zestoako Joan Narruondok obligazio- nahi zuten Alonso Arias de Herrera korrejidoreak zor
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Arroako Joan Igarategik Joan Agoteri eta emazteari zorra egin zien (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-XI) 11]
agiria), eta 48 dukat Joan Igartzak ordainduko zizkien, Joan Igarategiren zorra bere gain hartu zuelako.
Biharamunean 2 dukat emango zizkien, 6 dukat hurrengo Pazko maiatzekoan, eta handik aurrera urteAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio ro 10 dukat, 1548ko Pazko maiatzekoan ordainketa
Lizarrarats bikarioa, Joan Fernandez Olazabalgoa, guztiz amaitu arte.
Pedro Akoa eta Joan Ganbara.
Joan Igartzak eta Maria Grazia emazteak hipoteka- 1544-XI-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- tu egin zuten Arroako Igartza baserria bere ondasun
bauaren aurrean Martin Indo eta Domingo Arrona guztiekin, Joan Agoteren eta emaztearen alde. Maria
azaldu ziren. Domingok bi egun lehenago Santxa Pe- Graziak zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete
rez Ganboakoak eta Joan Martinez Lasaokoak beza- egingo zuela.
lako agiria egin zuen, Martin Indo preso har ez zezaLekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas Marten. Hala ere, aipatutako urtebete horretan Martinek
bere kontuak argitu eta zituen zorrak zehaztu eta bi- tinez Egiakoa eta Martin Perez Artzubiagakoa, eta
Arroako Martin Kortazar.
deratu egin behar zituen.
haiengatik urtebeteko epean ez zuela Martin preso hartuko; ez eta Alonso Arias lizentzuatuaren Gipuzkoako
korrejidore aldi osoan ere. Urtebeteko epe horretan
beste arrazoiren bategatik preso hartzen basuten, urtebeteko denboraldia luzatu egingo zioten. Bi hartzekodunek bere eskubideak osorik gordeko zituzten.

Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
Lilikoa, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Klemente hantxe izanik, Arroako Joan Igartzak bertako Joan
Perez Areitzagakoari obligazio-agiria eman zion,
Aisoro (ikus [XVI. m. (44-XI) 18] agiria).
hurrengo Pazko maiatzekoan 6 dukat ordaintzeko
- 1544-XII-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- konpromisoa hartuz. Kopuru hura lehenago Joan Pebauaren aurrean Zestoako Joan Martin Indo eta Aizar- rezi Joan Igarategik zor zion, honek eta emazteak lurnazabalgo Domingo Agirre bikarioa azaldu ziren. Le- saila erosi zutelako.
henago, Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erreOndoren Joan Agotek eta Marta Ermua emazteak
torearen aurrean, Domingok Joan Martini 13 dukat
eta 2 errealeko zorra egin zion, eta egun hartan zorra onartu egin zuten Joan Igartzak eta emazteak 48 dukat
ordaindu ziolako, Joan Martinek ordainagiria eman haiei ordaintzeko egindako obligazio-agiria, kopuru
hura Joan Igarategik zor zielako (ikus [XVI. m. (44-I)
zion Domingori.
20] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena,
- 1544-I-26an, Iraetako burdinolan, Esteban EzPedro Etxeberria eta Joanes Potzueta (ikus [XVI. m.
tiola eskribauarn aurrean Arroako Joan Agote, Marta
(44-XII) 4] agiria).
Ermua emaztea eta Joan Igartza elkartu ziren. Joan
Igarategi arroarrak senar-emazteei egindako zorraga1.20. Joan Agoteren kontratu eta agiriak
tik, Joan Igartzak lehenago 45 dukat ordaintzeko obli- 1544-I-23an, Arroako Irao baserriaren aurrean, Es- gazio-agiria egina zuen Marta Ermua eta Joan Agoteteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu zi- ren alde. Egun hartan, hain zuzen Joan Igartzak lehen
ren: batetik, Arroako Joan Igartza eta emazte Maria 4 dukatak eman zizkien senar-emazteei, eta hauek 4
Grazia Iraeta, eta, bestetik, Arroako Joan Agote eta dukaten ordainagiria eman zioten, baina gainerako
agiri eta eskubideak indarrean mantenduz.
Marta Ermua emaztea.
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40. irudia. Arroako
Agoteberri.

Lekuko Anton Arretxe eta Martin Arano zestoarrak Gainera, Joan Igarategik Joan Perezi zor zizkion 14
dukat, 2 erreal eta 12 maraiko zorra kobratzen saiaizan ziren (ikus [XVI. m. (44-I) 24] agiria).
tuko ziren, eta behar izanez gero auzitara joko zuten.
- 1544-XII-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga esLekuko hauek izan ziren: Zestoako San Joan Pekribauarengana Arroako Joan Agote, Marta Ermua
emaztea eta Esteban Oliden hurbildu ziren. Joanek eta rez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Anton Sorazaemazteak errentan hartutako etxean Esteban Olidenen bal, eta Azpeitiko Joaniko Lasao (ikus [XVI. m. (4416 ahuntz zeuzkaten erdi bana hazteko, eta egun har- I) 8] agiria).
tan senar-emazteek 2,25 dukat eman zizkioten Este- 1544-VII-12an, Aizarnan, Esteban Eztiola esbani, hau da, ahuntzen balioaren erdia.
kribauak Joan Apategi zenak, ama Graziana ApateEstebanek ordainagiria eman zien, lekuko Joan gik eta Maria Domingez Ondarkoa alargunak ZesGanbara, Martin Otxoa Ermukoa eta Joan Oliden gaz- toako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari egindako zorren
txostena erakutsi zien. Hauek onartu egin zuten betea izanik (ikus [XVI. m. (44-XII) 17] agiria).
netan zor haiek Joan Perezi egin zizkiotela (9 dukat
eta 240 maraiko zorra guztira, dirutan eta garitan),
1.21. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
eta ordaintzeko epea eman ziezaiela eskatu zioten
kontratu eta agiriak
hartzekodunari.
1.21.1. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren kontu- 1544-VII-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola estxosten, errekerimendu eta ahalordeak
kribauaren aurrean Graziana Apategi eta Maria Do1544-I-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren mingez Ondarkoa agertu ziren. Joan Apategi (bataren
bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman semea eta bestearen senarra) hila zen, eta biek beren
zien Zestoako Urbano Txiribogari, Joan Aranori eta ondasunak Joan eta Maria Domingezen semeari edo
Arroako Migel Igartzari. Arroako Joan Igarategi- alabaren bati utzi nahi zizkioten. Seme-alabak hauek
ri etxea eta ondasunak exekutatu egin zizkioten, eta ziren: Joan Apategi, Maria Apategi, Grazia Apategi
ahalordea zutenek exekuzioari aurka egingo zioten. eta Barbara Apategi.
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rrean Joan Martinez Untzetakoa (Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren prokuradorea) eta Azkoitiko
Joan Perez Astigarribikoa agertu ziren. Zestoarrak eta
azkoitiarrak auzia zuten elkarrekin, eta lekukoen testigantzak hartzeko zestoarrak Blas Artazubiaga eskribaua izendatu zuen. Joan Perez Astigarribikoak Joan
Akemendi eta Kristobal Umansoro eskribauak zituen
ekartzekoak, baina ez zuen eskribaurik ekarri eta
kaltea eragin zion zestoarrari. Beraz, Joan Martinez
prokuradoreak errekerimendua egin zion azkoitiarrari
Graziana Apategik eta Maria Domingezek zin egin bere eskribaua ekar zezan eta zestoarraren eskribaua
zuten agirian agindutakoa bete egingo zutela. Arano bertan izan gabe ezer egin ez zezan.
etxeko oinordekoari Joan Atristainek ezkontzeko balJoan Perez Astigarragakoak zioenez, bere eskridintzak ezarri ahal izango zizkion. Amak eta amonak
beretzat izango zuten Aranoko ondasunen gozamena baua etortzea espero zuen. Errekerimenduan lekuko
oinordekoa ezkondu arte, eta gero gozamenaren er- Martin Perez Artzubiagakoa eta Anton Migelez Elodia izango zuten. Oinordekoaren ezkontza-kontratuan rregikoa izan ziren (ikus [XVI. m. (44-XII) 8] agiria).
azaldu egin beharko zuen baldintza hark.
1.21.2. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren obligazioAgirian lekuko hauek izan ziren: San Joan Perez agiriak
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Anton Sorazabal morroia eta Joanes Ibañeta apaiza (ikus [XVI. m. (44- - 1544-I-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako Domingo Aizpuru (Aizpuru
VII) 15] agiria).
baserriaren jabea) eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
- 1544-XI-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- elkartu ziren. Lehenagoko hilabete eta urteetan Dobauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu mingok Joan Perezi dirua eta burdinak hartu zizkion,
zen. Azkoitia eta Debako auzotar zen Antonio Bel- eta zorretan zeuzkan. Domingok Joan Perezi Liliko
trautza printzearen gortean zebilen, eta 1526-IX- burdinolan eta beste zenbait tokitan egindako zerbitzu
5ean, Azkoitian, 50 dukateko zorra egin zuen. Orduan guztiak, ordea, Joan Perezek ordaindu egin zizkion.
lekuko Martin Argarain, Joan Argarain eta Domingo
Domingok Joan Perezi lehenago emandako obliZabala izan ziren. Zor haren zedula zeukan Joan Perezek, eta Antoniok zorra onar zezan saiatuko ziren Joan gazio-agiriak indarrean egonik, egun hartan beste bat
Perezen ahalordeaz honako hauek: Gaztelako gortean eman zion Joan Perezi, honek hari urrezko 3 koroa (1
zebiltzan Gipuzkoako Joan Gartzia Jauregikoa batxi- koroa = 350 marai) maileguz eman zizkiolako. Aizarlerra eta Martin Perez Segurakoa, eta Valladolidko narrak zor hura hurrengo ekaineko San Joan egunean
Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Corti- ordainduko zuen.
guera eta Joan Olaberria prokuradoreak.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Fer- Domingo Urbieta apaiza, Migel Artazubiaga eta Joan
nando Zubeltzu, Joan Martinez Lilikoa eta Joan Pagi- Artiga (ikus [XVI. m. (44-I) 17] agiria).
no (ikus [XVI. m. (44-XI) 10] agiria).
- 1544-VI-14an, Zestoan, Arroako Arbeko Esteban
- 1544-XII-4an, Azpeitian, eguerdia baino bi ordu Olidenek eta anaia Martin Olidenek tratua egin zuinguru geroago, Blas Artazubiaga eskribauaren au- ten Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin. Esteban Eztiola
Aranoko ondasunak dohaintzan jasotzeko izendatzen zen oinordekoak ordainduko zituen Aizarnako
elizan amaren eta amonaren hiletak eta gainerako
ohiko elizkizun guztiak; baita Joan Perezi egindako
zorra ere. Ondasunak zein seme-alabari utzi erabaki
ezinik zebiltzalako, Aizarnazabalgo Joan Atristainek
erabakiko zuen Arano etxerako seme-alabarik egokiena zein zen. Joan Atristainek Aranoko ondasunak
erabili ahal izango zituen seme-alaben onerako.
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41. irudia. Lili jauregia.

eskribauak idatzitako agirian ziotenez, bi anaiek 120
karga ikatz (karga bakoitza Liliko ohiko neurrikoa
izanik) egingo zizkioten Liliko Joan Perez jaunari.
Horretarako bi anaiek Azpeitiko Kontzejuari Izarrar
izeneko lekuan basoa erosi zioten.

Oliden Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin elkartu ziren. Bi anaiek zestoarrari ikatza egin zioten, eta Joan
Perezek lehendik aurreratukoez gain, urrezko beste 6 koroa (enperadorearen diru-moldekoak) eman zizkien.
Horrela zor osoa ordainduta geratu zen, eta bi
anaiek zin egin zuten ez zutela gai hari buruz beste
ezer eskatuko.

Ikatza egiten egun hartantxe hasiko ziren, eta txondor-zuloen ondoan utziko zuten ikatza, mandoak eta
gainerako zamariak eroso iristeko lekuan. Garraioa
Lekuko Martin Arrona, Anton Arretxe eta Joan LeJoan Perezen kontura izango zen. Martin eta Esteban
anaiek karga ikatzagatik Gaztelako erreala kobratuko garda izan ziren (ikus [XVI. m. (44-VII) 23] agiria).
zuten. Lan guztiak hurrengo San Migel egunerako
- 1544-VII-3an, Zestoako Lilin, Esteban Eztioamaituta edukiko zituzten.
la eskribauaren aurrean Fernando Zubeltzu eta Joan
Egun hartan Joan Perezek bi anaiei enperadorea- Albizuri Debako auzotarrak, eta Zestoako Joan Perez
ren diru-moldeko urrezko 4 koroa aurreratu zizkien, Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Fernandok eta Joan
(1 koroa = 10 erreal + 10 marai) eta lanak egin ahala Albizurik zestoarrari maileguz enperadorearen dirumoldeko urrezko 30 koroa hartu zizkioten (1 koroa =
ordainduko zien gainerakoa.
350 marai). Biek zorra hurrengo urteko ekainean, San
Bi anaiek, 25 urte bete gabeak zirelako, zin egin Joan egunean, ordainduko zioten Lilikoari.
zuten agirian agindutako guztia bete egingo zutela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo EzenaKontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
Perez Artzubiagakoa, Martin Lizarrarats eta Anton rro, Joan Akoa, Martin Ganbara eta Grazian Etorraetxea (ikus [XVI. m. (44-VII) 3] agiria).
Arretxe (ikus [XVI. m. (44-VI) 9] agiria).
- 1544-VII-9an, Aizarnako Arano etxean, bertako
- 1544-VII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean, Arroako Arbeko Esteban Oliden eta anaia Martin Joan Arano gaixo zegoen. Esteban Eztiola eskribaua
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- 1544-VI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauazuen aurrean, eta Joan Aranok onartu egin zuen Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 21 dukat eta 101 ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Martin Ituarte
marai zor zizkiola. Lehenago zenbait alditan ordaindu bizkaitarra (Arroako Igartza eta Irureko maizterra),
eta, bestetik, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa.
zizkion diru haiek.
Joan Perezek eskribauarekin bidali zion kontuen
txostena onartu egin zuen Joan Aranok. Hain zuzen
Esteban Eztiolak eta Joanes Potzueta apaizak sinaturik
zegoen txostena. Zor hura testamentu bidez edo beste
eraren batera ordaintzea agindu zuen Joan Aranok.

Lehenago Domingo Amilibia eskribauaren aurrean
Martinek Joan Perezi 3 dukateko zorra egin zion, eta
egun hartan elkarren arteko tratuen kontuak eginda, 5
dukat, 6 erreal eta 4 maraiko zorra atera zitzaion Martini. Gainera egun hartan Joan Perezek beste 2 dukat
eman zizkion maileguz. Beraz, Martinek guztira 7
dukat, 6 erreal eta 4 marai zor zizkion zestoarrari.

Dena dela, Joan Aranok Joan Perezi Bedamara eta
Lilira teilak eraman zizkion, eta teilen eta garraioaren
Zor hura bizkaitarrak Domu Santu egunerako
balioa deskontatu egingo zuten ordainketan. Joan PeArroako bi basotan ikatza eginda ordainduko zion.
rezek erabakiko zuen zenbat deskontatu.
Bi basoak Joan Perezek Debako Kontzejuari hartu
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Joanes Po- zizkion ikatza egiteko. Bata Larreder izenekoa zen,
tzueta apaiza, Azpeitiko Martin Agirre eta Ezkiogako Irategin haitz aldera zegoena, eta karga ikatzak 3,5
txanpon balioko zuen. Beste basoa Usaobieta hondoa
Lope Oiartzabal (ikus [XVI. m. (44-VII) 7] agiria).
izenekoa zen, Irategin Joan Olaberriak ikatza egiten
zuen lekuan. Hango karga ikatzak 3 txanpon balioko
1.21.3. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
zuen.
kontratuak
Zestoar hauek izan ziren lekuko: Anton Arretxe,
- 1544-II-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Maria Ipintza Pedro Akoa eta Frantzisko Enparan (ikus [XVI. m.
(osaba Joanes Ipintza apaiz zenaren oinordekoa), eta, (44-VI) 7] agiria).
bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusia eta Do- 1544-VII-9an, Zestoako Liliko harizti eta inmingo Legoiaga maizterra (Legoiaga baserrikoa).
tsaustian (oraingo Intxaurdian), Esteban Eztiola esMaria Ipintzak Maria Beltran Laurgaini, honek osa- kribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Debako Joan
ba apaizari egindako zorragatik, 19 ardi eta 6 ahuntz Alos Amilibikoa eta Zestoako Joan Perez Idiakaitzhartu zizkion. Ganadu hura Arroako Domingo Baltzo- Lilikoa. Lehenago, 1542-VII-15ean, Esteban Eztiola
eskribauaren bidez Joan Alosek Joan Perezi Lastur
lak eta Zestoako Jakobo Gesalagak balioetsi zuten
aldeko Olano baserria saldu zion.
Egun hartan ardi eta ahuntz haiek Maria Ipintzak
Geroztik biek desadostasunak izan zituzten Olano
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Domingo Legoiagari saldu zizkien: ardiak 16na txanponean eta ahun- etxeak alkabalak eta Kontzejuaren zein Probintziaren
tzak 3na errealean. Ordainketa Joan Perezek egin zergak ordaintzeaz. Debako Kontzejuak agindu zuezuen. Maria Ipintza arduratuko zen ondasun haien nez, baserriko maizterrek 2 milakori zegokiona ordaindu behar zuten, eta ondasun horren jabeak 4 bat
saneamenduaz.
milakori zegokiona.
Salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: DoJoan Perez erosleak zioenez, hark Olano baserria
mingo Baltzola, Anton Arretxe eta Joango Ezenarro
ete bere ondasunak karga guztietatik betiko aske zire(ikus [XVI. m. (44-II) 6] agiria).
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42. irudia. Arroako
Igartzatxikiko txabola.

la erosi zituen, eta 4 bat milakori zegokion zatia Joan
Alosek ordaindu behar zuen. Joan Alosek, azkenean,
onartu egin zuen zati hori beti berak ordaintzea (maizterrek beren zatia ordainduta). Horretarako hipotekatu egin zuen betiko Debako errebalean zuen etxea.
Gainera hainbat legeri uko egin zion Joan Perezek
alkabala, zerga edo zerga berezirik ordain ez zezan.

Martin Artzuriaga eta Frantzisko Zubiaurre
behartuta zeuden Joan Perezentzat Aizarnazabalgo Tomas Amilibiak Urreizti, Akoa, Gesalaga eta
beste zenbait lekutan ateratako eta landutako kareharria (paralelepipedo formakoa) Zestoako zubi
handiraino garraiatzera (ikus VI ZESTOA XVI.
MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39XII) 20] agiria).

Joan Alosek eskea egin zien Debako Kontzejuko
ofizialei liburuetan orain adierazita bezala idatz zezaten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Lizarrarats, Martin Perez Artzubiagakoa eta Joan Legarda.

Garraiatutako harriaren luzerako beso bakoitzagatik 8,5 marai ordainduko zien, eta garraio osoagatik
beste 8 erreal ere bai. Tomas Amilibiak 1.025 besoko
luzera osatzerainoko harria atera eta landu zuen aldi
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak batean, eta 873 besokoa bigarren aldian, hau da, guzhantxe izanik, Joan Perezek Joan Alosi maileguz tira 1.898 besoko luzera. Garraioaren ordainetan Joan
urrezko 20 koroa eman zizkion, enperadorearen diru- Perezek 29,5 dukat aurreratu zizkien (ikus VIII ZESmoldekoak (1 koroa = 350 marai). Ez zion interesik TOA XVI. EMNDEAN (1541) liburuko [XVI. m. (41kobratuko, eta debarrak zorra hurrengo urteko ekaine- IV) 21] agiria).
ko San Joan egunean ordainduko zion (ikus [XVI. m.
Dena den, aipatutako 1.898 besoko luzera osa(44-VII) 9] agiria).
tzerainoko harri guztien garraioa osoa kobratu zuten
- 1544-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Martin Artzuriagak eta Domenja Akoabarrenak, hau
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan Pe- da, aurreratutako 29,5 dukatez gain beste 14 dukat
rez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Itziarren bizi zen eta 99,5 marai. Guztiagatik ordainagria eman zioten
Martin Artzuriaga eta Zestoako Domenja Akoabarre- Joan Perezi, eta Joan Perezek ere ordainagiria eman
na (kanpoan zebilen Frantzisko Zubiaurre semearen zien Martini, Domenjari eta Frantzisko Zubiaurreri,
garraio-lan osoa egin ziotelako.
izenean).
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (44-X) 28] agiria).

tinez Lilikoa, Pedro Akoa, Esteban Artazubiaga eta
Migel Artazubiaga.

Errege-gutun betearazleak agintzen zuenez, Alonso
Bilbaok urtero 10 anega gari ordaindu behar zituen (1
1.21.4. Joan Perezi Alonso Bilbaok eman
anega gari = 4.000 marai). 1532. urteko abuztuko Anbeharreko gariak
dre Mariaren eguna arte Domenjak 34 anega eta 4,5
- 1544-X-3an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga es- imina gari jasotzeko zeuzkan (1 anega gari = 12 imikribauarekin Migel Artazubiaga alkateordea zegoen na). Bizi zela 50 anega jaso zituen, eta galerak kontuan
(Joan Bengoetxea alkate izanik). Bertara Joan Perez hartuta beste 34 anega eta 4,5 imina jaso behar zituen.
Idiakaitz-Lilikoa agertu zen, eta hark zioenez, bere
Joan Perezek zin egin zuen amaren kontu-liburuak
ama Domenja Lili bizi zela Alonso Bilbaorekin auzia
zioena egia zela, eta alkateordeak onartu egin zuen
izan zuten.
zina. Gainera ama hil ondoren Joan Perezek ez zuen
Auzia epaiarekin eta errege-gutun betearazleare- Alonso Bilbaorengandik ezer jaso, eta 112,5 anega
kin amaitu zen, eta Alonso Bilbaok errenta gisa anega gari zor zizkion. Beraz, guztira 146 anega eta 10,5
gariak ordaindu behar zizkien urtero. Domenja Lili imina gari zor zizkion Alonsok Joan Perezi.
1533-VII-13an hil zen, eta hark bizi zela zenbat anega
Joan Perezek eskatuta, Migel Artazubiaga alkateojaso zituen eta jasotzeko zenbat zeuzkan erabaki nahi
zuten; baita geroztik Joan Perezek zenbat jaso zituen rdeak bere aginpidea erabiliz agindua eman zion Esteban Eztiola eskribauari, kontu-liburuak zioena, zina
eta jasotzeko zenbat zeuzkan ere.
eta gainerakoa ontzat emanez agiria egin zezan.
Horretarako Joan Perezek ama zenaren kontu-liLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan
burua aurkeztu zuen. Kontu-liburua orduko alkate Pedro Ausoroetxeak onartua zen, Blas Artazubiaga es- Martinez Lilikoa, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa likribauaren aurrean, eta orduan lekuko zestoar hauek zentziatua, Lope Ernataritz eta Anton Sorazabal (ikus
izan ziren: Kristobal Artzubiaga eskribaua, Joan Mar- [XVI. m. (44-X) 2] agiria).

43. irudia. Lili, Lilibea
eta errotazar.
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1.22. Joan Martinez Lilikoa apaizaren
kontratu eta agiriak

1.23. Altzolarastarren tratu eta agiriak
- 1544-III-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Frantzisko Altzolarats zestoarra eta Joan Perez Basabekoa errezildarra agertu ziren. Joan Perezek obligazio-agiria eman zion Frantziskori, hurrengo
maiatzaren lehenerako 20.000 iltze Zestoan zerbitzatzeko. Frantziskok eredu gisa iltze bat eman zion Joan
Perezi eta beste bat Esteban Eztiola eskribauari. Iltzeak buru eta burdina onekoak izango ziren.

- 1544-I-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Martinez Lilikoa apaizak ahalordea ema zien Domingo Legardari eta Bernal
Aldalurri. Aiako Domingo Ostolatzak eta izendeitura bereko semeak zorra egin zioten Joan
Martinezi, eta honek ondasunak exekutatu egin
zizkien. Probintziako merio nagusiak edo merioorderen batek korrejidorearen aginduz ondasun
haien jabetza Joan Martinezen izenean hartuko
1.000 iltzek 45 libra pisatuko zuten, eta libra 16
zuten ahalordea zutenek.
ontzakoa izango zen. 1.000 iltzek 425 marai balioko
zuten, eta egun hartan 7.503 marai aurreratu zizkion
Lekuko Anton Arretxe, Martin Perez Artzubia- errezildarrari Frantziskok.
gakoa eta Joan Legarda izan ziren (ikus [XVI. m.
(44-I) 10] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Migel Otxandiano eta Tomas Mendiolatza, eta Zestoako Joan Eze- 1544-I-28an, Zestoan, Esteban Eztiola es- narro (ikus [XVI. m. (44-III) 17] agiria).
kribauaren aurrean Domingo Lizasoeta eta
- 1544-VI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriZestoako Joan Martinez Lilikoa apaiza elkartu ziren. Domingo, hain zuzen, San Joan Perez bauaren aurrean Errezilgo Joan Perez Basabekoa eta
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren Aiako Maiaga Zestoako Frantzisko Altzolarats elkartu ziren. Errezilbaserrian maizter zegoen. Domingok Joan Mar- darrak ferratzeko 200.000 iltze eta gianerako gauzak
tinez apaizari maileguz 28 erreal hartu zizkion, zerbitzatu zizkion zestoarrari, eta honek ordainagiria
eta zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordain- eman zion, lekuko hauek aurrean izanik: Debako Joan
Itziar, eta Zestoako Anton Arretxe eta Domingo Amilduko zion.
ibia (Zestoako erroldako eskribaua) (ikus [XVI. m.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: (44-VI) 12] agiria).
Anton Arretxe, Joan Majado de Poza eta Joan Ar- 1544-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskritazubiaga (ikus [XVI. m. (44-I) 31] agiria).
bauaren aurrean Zumarragako Joan Lizaratzu eta Zes- 1544-XI-16n, Zestoako errebalean, Blas Ar- toako Frantzisko Altzolarats aurkeztu ziren. Joanek
tazubiaga eskribauaren aurrean Aiako Domingo Frantziskori obligazio-agiria eman zion, apirilaren
Ostolatza semea eta Zestoako Joan Martinez amaierarako ferratzeko ehun mila iltze eginda ZesLilikoa apaiza elkartu ziren. Zestoako Joan Fer- toan zerbitzatzeko konpromisoaz. Iltzeen erdiak “kolnandez Arreitzakoak hauspo batzuengatik Do- pe batekoak” izango ziren, eta beste erdiak “bi kolpemingori zor zizkion 9 dukatak kobratzeko es- koak”. 118 marai balio zuten mila iltzek, eta Frantziskubidea Joan Martinezi eman zion aiarrak ahal- kok prezio osoa hantxe ordaindu zion Joani urrezko
koroatan eta maraitan.
orde bidez.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez ZuAgirian lekuko Domingo Arrona, Esteban
Edarritzaga eta Domingo Ezenarro izan ziren biaurrekoa, Martin Ezenarro eta Anton Arretxe (ikus
[XVI. m. (44-III) 18] agiria).
(ikus [XVI. m. (44-XI) 15] agiria).
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44. irudia. Zestoako
Urbieta baserria.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro
- 1544-VIII-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Frantzisko Altzolarats agertu zen. apaiza, Anton Arretxe eta Esteban Eztiola semea (ikus
Ahalordea eman zien honako hauei: Huelvan bizi zen [XVI. m. (44-VIII) 10] agiria).
Alonso Lotidori?, Cadizen zebilen Pelegrin Lasarte
- 1544-IX-25ean, Zestoako Urbietan, Esteban Ezdonostiarrari eta Sevillan bizi zen Domingo Lizarratiola eskribauaren aurrean Katalina Altzolaratsek orrats bankari zestoarrari.
dainagiria eman zion Martin Enbili. Elkarren artean
Ahalordearen bidez, Frantziskorentzat 408 upel egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzzahar, uztaitarako 434 urritz-zumitz, 32 upel erdi bike ten, eta Martinek dena ordaindu zion, dirua, karea eta
eta hareharrizko 24 zorroztarri kobratuko zizkioten zenbait gauza emanez.
Bilboko Martin Olarte ontzi-maisuari. Bilboko MarLekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Arrotin Ximenez? Bertendonakoarena zen Martin Olarte
na eta Joan Bengoetxea gaztea, eta Azpeitiko Tomas
zebilen Santa Maria itsasontzia.
Zandategi merioa (ikus [XVI. m. (44-IX) 28] agiria).
Ahalordea zutenek Bermeoko Pedro Kamio? ontzi-maisuari 523 upel zahar, 134 uztai-zumitz, 10 upel 1.24. Baltzolatarren agiri eta kontratuak
erdi bike eta 2 upel handi bike kobratuko zizkioten.
Pedro Kamiok? San Joan Bermeo bilbotarraren La - 1544-II-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Trinidad galeoia kudeatzen zuen.
bidez Arroako Joan Martinez Baltzolakoak ahalordea
eman zien honako hauei: Domingo Baltzola semeari,
Ahalordea erabiliz kobratutakoaren ordainagiriak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari, Beltran
eman ahal izango zituzten aipatutako hiru hartzaileek. Arizmendiri eta beste lau prokuradoreri, eta ValladoDelako bi itsasontzietan kargatu zituzten salgaien ai- lidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari, Joan
torpena Frantzisko Altzolaratsek, Anton Arratiak eta Cortiguerari eta beste hiru prokuradoreri,
Donostiako Jofre Igartzak egin zuten, eta haien pleitamendua ordaindu ahal izango zuten ahalordea zuJoan Martinezek auzia zuen Zestoako Martin Ibatenek.
ñez Zubiaurrekoa zenaren oinordekoekin, eta ahalor- 76 -
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dea zutenek ordezkatuko zuten. Lekuko Zestoako San baratzea ere bai. Izan ere, ondasun haiek exekutatuta
Joan Amezketa, Anton Arretxe eta Martin Artazubia- ermandade-alkatearen aginduz bereganatu egin zituen.
ga izan ziren (ikus [XVI. m. (44-II) 19] agiria).
Domingo Gorosarrik, ahalordeaz, bidea, baratzea
- 1544-VI-30ean, Zestoako Gurutzeagan, Esteban eta lursaila saldu egingo zituen ahalik eta prezio oneEztiola eskribauaren bidez Arroako Joan Martinez nean, Joan Martinezen izenean.
Baltzolakoak (Baltzolako nagusiak) ahalordea eman
Esteban Eztiolak idatzitako agirian lekuko zestoar
zien Domingo Gorosarriri eta seme Domingo Baltzolari. Lehenago Joan Martinezek ahalordea emana zion hauek izan ziren: Martin Perez Artzubiagakoa, Joan
Domingo Gorosariri, Zestoako San Joan Artazubiaga- Ezenarro (Atristaingo maizterra) eta Pedro Akoa gazri ondasunak exekutatzeko, eta Domingo Gorosarrik tea (ikus [XVI. m. (44-XI) 4] agiria).
bere prokuradoreekin ordura arte egindakoa ontzat
- 1544-XII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriemanez, egun hartan semeari ere eman zion ahalordea, exekuzioan aurrera egin eta zorrak eta auzi-gas- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Domingo Gorosarri, Joan Baltzolaren ahalordeaz, eta,
tuak San Joanengandik kobra zitzaten.
bestetik, Martin Perez Artzubiagakoa.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Legarda,
Domingok Joan Baltzolaren izenean Martin Perezi
Anton Arretxe zaharra eta Esteban Eztiola semea
Pedro Altzolaratsen etxe aurreko bidea (Martin Pe(ikus [XVI. m. (44-VI) 24] agiria).
rezen labearen ondokoa) saldu zion, bere bide-zorra- 1544-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- rekin. Han hiru mugarri zeuden. Lehenengoa zubira
bauaren aurrean Zestoako Grazia Baltzola (Joan Eto- zihoan galtzadan zegoen, eta hau San Joan Artazubiarraetxearen alarguna) eta Arroako anaia Joan Marti- garen dolareraino igotzeko eskailerara iristen zen. Eskailera ere saldu zion Domingok. Hirugarren mugarria
nez Baltzolakoa azaldu ziren.
hormaren eta lurraren ondoan zegoen. Lurra Martin
Joan Martinezek Graziari 40 dukat zor zizkion se- Perezen etxearen horma-izkinaraino iristen zen.
niparteagatik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta San
Han Joan Baltzolak zituen lur puska eta baratzea
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitro epaileen aginduz
(ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko ere saldu zizkion Martin Perezi. Maria Joango Eginoren etxe ondoan zeuden, hain zuzen Martin Perezek,
[XVI. m. (40-III) 23] agiria).
Anton Arretxek eta beste zenbaitek zuten horma eta
Egun hartan Joan Martinezek arreba Graziari zo- bide-zorreraino iristen zirenak.
rraren azken zatia (10 dukatekoa) ordaindu zion, eta
Graziak ordainagiria eman zion.
Lur puska eta baratzea San Joan Artazubiagaren etxearen korridoreen zurezko zutabeek mugatzen zuten. MugaLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etorrae- kide zituen Martin Perezen labeko hormak, Maria Joango
txea (Grazia Baltzolaren semea), Martin Perez Artzubia- Eginoren etxeko teilatu-tanten lerroa, San Joan Artazubiagakoa eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (44-X) 5] agiria).
garen korridorea eta Anton Arretxeren baratzeak.
- 1544-XI-2an, Zestoan, Arroako Joan Martinez
Lekuko Kristobal Erretzabal, Pedro EskoriatzaBaltzolakoak ahalordea eman zion Zestoako Domin- Agirre eta Grazian Arzallus izan ziren.
go Gorosarriri. Joan Martinezek Zestoako errebalean,
Pedro Altzolaratsen etxe aurrean, bidea berea zuen,
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
eta San Joan Artazubiagarenak izandako lursaila eta Domingo Gorosarrik Martin Perez saldutako lur pus- 77 -
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45. irudia. Lasaoko Larzar.

ka, baratze eta bidera sartu zuen. Martin Perez eskai- hauek izan ziren: Anton Arretxe, Fernando Arantza
lera, bide, baratze eta lur puskan ibili zen, jabea zela (Ibañarrietako Beaingo maizterra) eta Zumaiako Domingo Bengoetxea-Goiburu (ikus [XVI. m. (44-I) 23]
erakutsiz (ikus [XVI. m. (44-XII) 13] agiria).
agiria).
- 1544-XII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1544-II-10ean, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
bauaren bidez Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak
ordainagiria eman zion Zumaiako Domingo Fernan- Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo eta Joan Padez Dornutegikoari. Domingok Pedrori lehenago 68 gino agertu ziren. Martin Indo, hain zuzen, Domingo
errealeko zorra egin zion, eta Arroako Domingo Bal- Arronaren ordezkari ere bazen.
tzolaren bidez zorra ordaindu egin zion.
Martinek eta Joanek ziotenez, Joan Amilibia harAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Mar- gin-maisuaren eta honen seme San Joan Amilibiaren
tinez Lilikoa apaiza, Martin Lizarraga eta Grazian Ar- txerriek kaltea eragin zuten haiek Bekolan zeuzkaten
ikatzetan. Horregatik kexu azaldu ziren Martin Perez
zallus (ikus [XVI. m. (44-XII) 18] agiria).
Artzubiagakoa ermandade-alkatearen aurrean.

1.25. Amilibitarren agiriak

Hala ere, Joan Amilibiak eta semeak, Joan Paginok
- 1544-I-25an, Lasaoko Lar baserrian (Azpeitiko par- eta Fernando Zubeltzuk balioetsitako kaltea ordaindu
tean), Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako egin zieten. Ondorioz, Martin Indok eta Joan Pagino
Blas Amilibia agertu zen. Aizarnan bizi zen Joan Mi- fidatzaileak segurtatu egin zieten aita-semeei auzi
rubiaren alaba Maria Mirubia hitzez iraindu zuelako, hartatik onik eta kalterik gabe aterako zituztela.
auzia zuen Blasek. Hala ere, bi aldeek auzia bertan beLekuko Arroako Frantzisko Baltzola eta Aizarnako
hera uztea adostu zuten, baina Blasek 13 errealeko auzigastuak ordaindu beharko zituen 10 eguneko epean. Ho- Domingo Aizpuru izan ziren (ikus [XVI. m. (44-II)
13] agiria).
rretarako obligazio-agiria eman zion Maria Mirubiari.
Blas Amilibiak, 22 urte zituelako, zin egin zuen
obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko

- 1544-IV-25an, Zestoan, Artiga etxearen aurrean,
Esteban Eztiola eskribauaren bidez Amilibiko Do-
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menja Zuube alargunak (edo Domenja Amilibiak)
ahalordea eman zien bere Fernando Zubeltzu eta
Kristobal Artzubiaga suhiei. Domenjaren senar Joan
Amilibia hargin-maisu zenari zorrak utzi zizkioten,
eta zor haiek kobratzeaz arduratuko ziren bi suhiak.
Auzitara jotzeko edo desadostasunak arbitro epaileen
esku uzteko ahalmena zuten.

eskubidea eman zion. Beste 11 dukat Joan “Zuri” Ieribarrri eta Joan Iguntzeagari? kobratuko zizkien, eta
beste 3 dukat eskura eman zizkion apaizak orduantxe.
Ondorioz, Domenjak ordainagiria eman zion apaizari, lekuko hauek izanik: Domingo Arrona, Joan Pagino eta Fernando Zubeltzu (ikus [XVI. m. (44-VI)
22] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Joan Artiga eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (44- 1.26. Domingo Arronaren tratu eta agiriak
IV) 16] agiria).
1.26.1. Domingo Arronaren ahalordeak
- 1544-VI-30ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauarekin Aiako Joan Agirre apaiza eta Domenja - 1544-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Amilibia (Joan Amilibia hargin-maisuaren alarguna) bidez Domingo Arronak ahalordea eman zion Martin
elkartu ziren. Domenja senar zenaren testamentu-be- Indori. Altzolarats jauregiko burdinola ondoan ganatearazlea zen, eta senar zenari egin zizkioten zorrak duekin baten batek kaltea egin zion Domingori, eta
kobratu nahi zituen.
Martin arduratuko zen epaileen aurrean demanda egin
eta kaltearen ordaina kobratzeaz.
Joan Amilibia zenak Aiako Lokate baserrian eskubideak zituen, eta handik azken 32 dukatak Aiako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe,
ospitaleko kudeatzaile Joan Agirre apaizak ordaindu Martin Perez Artzubiagakoa eta Pedro Eskoriatzabehar zizkion, hurrengo abuztuko Andre Mariaren Agirre (ikus [XVI. m. (44-I) 21] agiria).
egunean.
- 1544-II-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaEgun hartan Joan Agirrek Domenjari 8 dukat rengana Arroako Joan Zugasti eta Zestoako Domingo
Lokate eta Zarri baserrietako maizterrei kobratzeko Arrona hurbildu ziren. Joan Zugastiri 13,33 dukat zor

46. irudia. Arroako
Zugastiberri.
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zizkioten Arroako hauek: Joan Ermuak (Arroakolako
olagizonak), Martin Kortazar suhiak eta Joan Perez
Areitzagakoak. Zorra hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean ordaindu behar zioten.

Joan Zugastik ordainagiria eta ahalordea eman zizkion Domingori, 11 dukatak Joan Errementariri kobra
ziezazkion. Zorraren gainerakoa Joan Zugastik kobratuko zuen.

Egun hartan, ordea Domingo Arronak 7 dukat ordaindu zizkion Joan Zugastiri, eta honek ahalordea eta
eskubideak eman zizkion kopuru hura Joan Errementariri, Martin Kortazarri eta gainerakoei kobratzeko.

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Martin Lizarrarats eta Anton Arretxe, eta Aizarnazabalgo
Martin Ibañez Amilibikoa (ikus [XVI. m. (44-IX) 14]
agiria).

- 1544-IX-13an, Otxoa Martinez Beduakoaren
Lekuko Martin Arrona, Kristobal Indo eta Anton
Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (44-II) 23] agiria). Ibañarrietako etxean (Zestoako partean), Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona
- 1544-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- azaldu zen. Domingok zioenez, Zumaiako Migel Pebauaren aurrean Domingo Arrona eta Ezenarroazpiko rez Indanetakoari zilarrezko 3 katilu (guztira 4 marko
Martin Ezenarrori ordainagiria eman zion. Lehenago, pisukoak) maileguz eman zizkion 6.000 maraiko koMartinen seme Domingo Ezenarrok Domingo Arrona- pururaino bahituran eman zitzan. Joan Perez Etxeri 6 kintal burdina pletinaren balioko zorra egin zion. zarretakoa eskribauak idatzitako obligazio-agirian
Zordunak ordaintzen ez ziolako, Domingo Arronak agertzen zen hori.
Martinen ondasunak exekutatu eta bereganatu egin
Joan Perez berak egindako beste obligazio-agiri
zituen. Egun hartan, ordea, Martinen aita Domingo
Ezenarrok zorra, auzi-gastuak eta probestuaren gas- baten bidez, Migel Perezek 15 dukateko zorra egin
tuak ordaindu egin zizkion Domingo Arronari. On- zion Domingo Arronari.
dorioz, Domingo Arronak ordainagiria eta ahalordea
Domingo zestoarra Migel Perezi ondasunak exeeman zizkion Martini, zorra semeari kobra ziezaion.
kutatzeko zorian zela, Joan Santxez Zumaiakoa esLekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Bal- kribauak (Migel Perezen aitaginarrebak) zilarrak (1
tzola, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Anton Arretxe marko zilar = 2.210 marai) eta 15 dukatak ordaindu
egin zizkion. Ondorioz, Domingok Joan Santxezi
(ikus [XVI. m. (44-VIII) 3] agiria).
ahalordea eman zion, bere suhiari zor osoa kobratze- 1544-IX-8an, Arroan, bertako Joan Zugasti eta ko eskubidea emanez.
Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren Esteban EzLekuko honako hauek izan ziren: Arroako Martin
tiola eskribauaren aurrean. Aurreko urtean Arroakolako Joan Errementari olagizonak, Joan Martinez Kortazar, eta Zestoako Gregorio Elizalde eta Joan UrArteagakoa zenaren ordezkari ere izanik, 40 dukat bieta.
epeka ordaintzeko obligazio-agiria eman zion Joan
Jarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
Zugastiri, Arroako Martin Kortazar eta Joan Perez
Areitzagakoa fidatzaile izanik (ikus IX ZESTOA XVI. Domingo Arronak Joan Santxez Zumaiakoa eskriMENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-XI) bauari, Joan Fernandez Dorrekoa fidatzaile izanik,
maileguz 21 dukat eta 6 anega gari eman zizkion. 21
5] agiria).
dukatak handik 3 urtera ordainduko zizkion, eta 6
Geroztik Joan Errementarik zorraren zati txiki anegak ere bai 3 urtean zehar, hau da, urtero abuztuko
bat ordaindu zion Joan Zugastiri, baina egun hartan Andre Mariaren egunean 2 anega Zumaian emanda (1
Domingo Arronak 11 dukat eman zizkion. Ondorioz, anega = 7 erreal).
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Joan Santxezek hipotekatu egin zituen Zumaiako Joanek Domingori zor osoa ordaindu ziolako, zesKontzejuak zor zizkion gariak, zor osoa ordaindu arte. toarrak ordainagiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Perez
Lekuko honako hauek izan ziren: Aizarnazabalgo
Martin Ibañez Amilibikoa, eta Arroako Joan Urbieta Artzubiagakoa eta Anton Arretxe, eta Arroako Joan
errementaria eta Martin Kortazar (ikus [XVI. m. (44- Zugasti (ikus [XVI. m. (44-I) 19] agiria).
IX) 16] agiria).
- 1544-I-25an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ezenarroazpikoa baserriaren jabe Do1.26.2. Domingo Arronaren ordainagiriak
mingo Ezenarro eta Domingo Arrona elkartu ziren.
- 1544-I-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Domingo Ezenarrok Domingo Arronari ordainagiria
aurrean Domingo Arronak ordainagiria eman zien eman zion; izan ere, Ezenarrokoa Kontzejuko zinegoMaria Arbestaini eta Martin Ibañez Amilibikoa se- tzi izan zen Domingo Arrona fiel izan zenean, eta hameari. Aurreko urtean ama-semeek zilarrezko katilua ren zinegotzi-soldata kobratzeko Domingo Arronak
maileguz hartu zioten Domingori (ikus IX ZESTOA zedula eman zion aurreko urteko uztailean 23an.
XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI. m. (43Lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez ArreiV) 16] agiria).
tzakoa alkatea, Anton Arretxe eta Martin Perez ArtzuEgun hartan, ordea, katilua itzuli egin zioten Do- biagakoa (ikus [XVI. m. (44-I) 22] agiria).
mingori, eta honek ordainagiria eman zien. Lekuko
- 1544-IV-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriFernando Amilibia eta Joanes Garratza izan ziren
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Pedro Esko(ikus [XVI. m. (44-I) 12] agiria).
riatza-Agirre harakina agertu ziren. Elkarren arteko
- 1544-I-23an Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- harremanen kontuak egin zituzten, eta Domingok
ren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Arroako Pedrori ordainagiria eman zion. Lekuko Domingo
Joan Armendia aurkeztu ziren. Elkarrekin egun har- Aizpuru zaharra, Anton Arretxe zaharra eta Txomin
tara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Aisoro izan ziren (ikus [XVI. m. (44-IV) 2] agiria).

47. irudia. Aizarnako
ezenarro.
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Lekuko Migel Artazubiaga, San Joan Amilibia eta
- 1544-IV-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Aizarnazabalgo Anton Arretxe zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
Martin Etxezarreta aurkeztu ziren. Elkarren artean or- (44-VII) 22] agiria).
dura arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta 3
- 1544-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikintal burdina izan ezik, gainerako zor osoa ordaindu
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Aizarnazabalgo
egin zion Martinek Domingori.
Joan Sarasola elkartu ziren. Domingok eta Joanek elkaOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Do- rrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin
mingo Etorra, Bartolome Txiriboga eta Anton Arretxe zituzten, eta Domingok Joani ordainagiria eman zion.
(ikus [XVI. m. (44-IV) 5] agiria).
Lekukoetako bi Anton Arretxe eta Pedro Eskoriatza- 1544-V-14an, Zestoan, (hau da, egun eta leku be- Agirre izan ziren (ikus [XVI. m. (44-VIII) 4] agiria).
rean), Aizarnazabalgo Arlauretako Domingo Lizasoe- 1544-VIII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola estari eta Joan Esnali Domingo Arronak ordainagiria
eman zien, ordura arte izandako tratuen kontuak egin kribauaren bidez Domingo Arronak Marina Artigari
zituztelako eta 4 kintal burdina ordaindu zizkiotelako. (Joan Arretxeren emazteari) ordainagiria eman zion.
Hala ere, egun hartan Joan Esnalek eta Domingo Li- Hain zuzen, bien artean izandako tratuen kontuak
zasoetak egindako 6 kintal burdinaren obligazio- egin zituzten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Peagiriak eta Domingo Lizasoetak zor zizkion beste 3 dro Eskoriatza-Agirre, Domingo Ezenarro eta Anton
kintalen obligazio-agiriak indarrean jarraituko zuten Arretxe (ikus [XVI. m. (44-VIII) 7] agiria).
(ikus [XVI. m. (44-V) 14] agiria).
- 1544-IX-1ean, Zestoan, Domingo Arronak ordain- 1544-VII-23an, Zestoan, Esteban Eztiolaren agiria eman zion Pedro Eskoriatza-Agirre harakinari.
aurrean Domingo Arrona eta Fernando Olazabal Ordura arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin
medikua aurkeztu ziren. Domingok zioenez, Mar- zituzten, eta Pedrok zor guztiak ordaindu zizkion.
tin Aranok, emazte Maria Perez Potzuetakoak,
Esteban Eztiola eskribauak egindako agirian leJoan Bengoetxeak eta Martin Esteban Makatzagak 15 dukat eta 9 erreal zor zizkioten, Kristobak kuko hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua,
Artzubiaga eskribauak idatzitako obligazio-agi- Anton Arretxe eta Klemente Aisoro apaiza (ikus
[XVI. m. (44-IX) 1] agiria).
riaren arabera.
Egun hartan, ordea, zor hura Domingori Fernando Olazabal medikuak ordaindu zion, eta obligazioagiriaren kopia atera zuen eskribauari beste erreal bat
ere bai. Fernandok Domingori urrezko 10 dukat eman
zizkion, eta gainerako 5 dukat eta 9 errealengatik zilarrezko katilua eman zion bahituran.

- 1544-IX-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domingo Arronak ordainagiria eman
zion Aizarnazabalgo Joan Esnal gazteari. Domingok
6 kintal burdinako zorragatik Joanen ondasunak exekutatu egin zituen, baina gero zorra eta auzi-gastuak
ordaindu egin zizkion Joan gazteak.

Ordainagirian lekukoetako bi Pedro Akoa eta Pedro
Ondorioz, Domingo Arronak Fernandori ahalordea
eman zion, 15 dukat eta 10 erreal haiek Martin Arano- Altzolarats izan ziren (ikus [XVI. m. (44-IX) 26] agiria).
ri eta lagunei kobra ziezazkien. Bertan zeuden Martin
- 1544-XI-3an, Iraetako burdinolan, Esteban EzAranok eta emazteak ere ontzat hartu zuten ahalordea,
eta hipotekatu egin zituzten Potzueta eta Zazpisagasti tiola eskribauaren aurrean Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoa eta Zestoako Domingo Arrona
baserriak, zor osoa ordaindu arte.
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azaldu ziren. Lehenago Domingo Fernandezek eta
Benito Aranok 6 dukateko zorra egin zioten Domingo
Arronari, eta honek ondasunak exekutatu egin zizkien.
Gero, ordea, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak 6 dukatak eta 348 maraiko auzi-gastuak ordaindu
egin zizkion, eta zestoarrak ordainagiria eman zien.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Fernando
Zubeltzu, eta Zestoako Pedro Akoa eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (44-XI) 7] agiria).
- 1544-XI-24an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Martin Arano “Motza” elkartu ziren. Elkarren artean egun
hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten,
eta Martinek zor osoa ordaindu zion Domingori.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
Domingo Arronak ordainagiria eman zion Joan Olideni, 10 kintalen obligazio indarrean utzita, gainerako
zor guztiak ordaindu egin zizkiolako (ikus [XVI. m.
(44-II) 7] agiria).
- 1544-II-12an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Larretxebekoan
bizi zen Joan Larretxe eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. Joanek Domingori obligazio-agiria
eman zion, hurrengo Pazko garizumakoan 8 kintal
burdina pletinatan Iraetako burdinolan emateko; izan
ere, burdina haien balioa maileguz dirutan eman baitzion Domingok.

Burdina haiek Iraetan egiteko behar zen burdin mea
halako bi hornituko zuen Domingo Arronak, eta Joan
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Larretxek bere mendietako ikatza ekarriko zuen burdinFernandez Arreitzakoa, Joan Bengoetxea eta Pedro Es- olara, baina 16 kintal lortzeko behar zena. Gero handik
ordainduko zizkion Joanek 8 kintal burdina Domingori.
koriatza-Agirre (ikus [XVI. m. (44-XI) 24] agiria).
1.26.3. Domingo Arronaren Arroako obligazioagiriak

Burdinolaren errenta eta ofizialen soldatak “burdin
erdira” deitutako eran ordainduko zituzten. Domingo
Arronak bere burdin mea hornitzen ez bazuen ere,
Joan Larretxek 8 kintal burdina ordaindu egingo zizkion.

- 1544-II-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin Domingo Arrona eta Arroako Joan Oliden bildu
ziren. Joan Olidenek Domingori hurrengo Pazko gaLekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Etxenagurizumakoan 10 kintal burdina pletina Iraetako burdinolan ordaintzeko konpromisoa hartu zuen; izan ere, sia, Joan Zubeltzu “Ezkerra” eta Joan Zugasti (ikus
Domingok Joani burdina haien balioa urrezko koroa- [XVI. m. (44-II) 14] agiria).
tan eta Gaztelako errealetan mileguz eman baitzion.
- 1544-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaObligazio-agirian zehaztu zutenez, Joan Olidenek ren aurrean Domingo Arrona eta Arroako Larretxebere mendietatik 300 karga ikatz ekarriko zituen Irae- goikoan bizi zen Joan Larretxe aurkeztu ziren. Joanek
tako burdinolara, eta Domingo Arronak behar zen bur- Domingori 2 kintal burdina pletinaren balioa dirutan
din mea. Lehengai haiekin Iraetako burdinolan burdina maileguz hartu zion, eta zorra hurrengo Pazko garizuaterako zuten, “burdin erdira” izeneko eran, hau da, ba- makoan ordainduko zion burdinak Beduan emanda.
tak ikatza eta besteak burdin mea ekarrita, eta burdinolaLekuko hauek izan ziren: Martin Otxoa Ermukoa,
ren alokairua eta ofizialen soldatak erdi bana ordainduta.
Joan Perez Mantzizidorkoa eta Pedro Eskoriatza-AgiGero, horrela lortutako burdinaren 10 kintal, Joan rre (ikus [XVI. m. (44-III) 6] agiria).
Olidenek bere partetik kendu eta Domingori emango
- 1544-III-6an, Zestoako Bideberrietan (Aizarnako
zizkion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Sebastian
Arrona, Joan Martinez Legardakoa eta Anton Arretxe. bidean) Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
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48. irudia. Arroako
olidentxiki.

gazio-agiria eman zion Zestoako Domingo Arronari.
Joanek Domingori maileguz 8 kintal burdina pletinaren balioa dirutan hartu zion, eta zorra hurrengo San
Joan egunean ordainduko zion, burdinak Beduako
errenterian emanda. Burdina haiek Iraetako burdino1533. urtean, martxoaren 6an, Otxoa Martinez Be- lan egindakoak izango ziren.
duakoak eta Lope Irurek Joan Martinez Amilibikoa
Lekuko Pedro Eskoriatza-Agirre, Martin Otxoa
eskribauaren bidez obligazio-agiria eman zioten
Domingo Arronari. Honek Gaztelako 25 dobloitan Ermukoa eta Anton Arretxe izan ziren.
urrezko 50 dukat maileguz eman zizkien, eta haiek
Egun eta leku berean, Aizarnazabalgo Martin
zorra 10 urteko epean ordaindu behar zioten. Orduan
lekuko hauek izan ziren: San Joan Arretxe, Matxino Etxezarretak obligazio-agiria eman zion Zestoako
Domingo Arronari. Martinek Domingori Gaztelako
Txiriboga eta Joan Martin Indo.
errealetan 6 kintal burdina pletinaren balioa maileguz
Zorra, ordea, ez zioten ordaindu Domingo Arro- hartu zion, eta zorra hurrengo Santiago egunean ornari, eta Maria Perez arrebak eta Lope Irurek beste dainduko zion, burdinak Beduako errenterian edo Oiobligazio-agiri bat eman zioten, urte hartako ekaina- kiakoan emanda. Burdina haiek Iraetako burdinolan
ren San Joan egunean Gaztelako 25 dobloitan (eta ez edo Oikiako Igartzakoan eginak izango ziren.
bestelako txanponetan) ordaintzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Otxoa
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako San Joan Perez Ermukoa, Grazian Ganbara eta Martin Artazubiaga
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Anton Sorazabal, eta (ikus [XVI. m. (44-VI) 3] agiria).
Zarauzko Beltran Mendia eskribaua (ikus [XVI. m.
- 1544-X-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua(44-III) 11] agiria).
ren aurrean Martin Kortazar eta Domingo Arrona elkar- 1544-VI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tu ziren. Martinek Domingori 15 kintal burdina pletibauaren aurrean Arroako Joan Oliden zaharrak obli- naren balioa (1 kintal = 12 erreal) maileguz hartu zion.
agertu ziren: batetik Beduako Maria Perez Arronakoa
(Otxoa Martinez Beduakoaren alarguna) eta Arroako
Lope Irure, eta, bestetik, Zestoako Domingo Arrona
(Maria Perezen anaia).
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Martinek zorra Domingori 1545. urteko Eguberrietan Estebani maileguz 6 kintal burdina pletinaren balioa
burdinak Beduako errenterian emanda ordainduko zion. eman zion, eta arroarrak zorra hurrengo urtarrilaren
amaierarako ordainduko zion burdinak emanda.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro EskoriaOlazabalgoa, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Joan Artiga
tza-Agirre harakina, Anton Arretxe eta Kristobal Indo
(ikus [XVI. m. (44-X) 23] agiria).
(ikus [XVI. m. (44-XII) 21] agiria).
- 1544-VII-5an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: 1.26.4. Domingo Arronaren Aizarnazabalgo
batetik, Debako Joan Urbieta eta Lope Irure, eta, obligazio-agiriak
bestetik, Zestoako Domingo Arrona. Lehen biek Domingori obligazio-agiria eman zioten, honek Beduan - 1544-II-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
burdina pletinatan 45 errealeko balioa maileguz eman aurrean hauek azaldu ziren: batetik Aizarnazabalgo
zielako. Arroarrek zorra hurrengo Eguberrietan or- Joan Esnal eta Domingo Lizaso, eta, bestetik, Zestoako Domingo Arrona. Aizarnazabalgoek obligaziodainduko zioten.
agiria eman zioten Domingo Arronari, honi maileguz
Lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Domin- 4 kintal burdina pletinaren balioa dirutan hartu ziogo Amilibia, Zestoako Martin Ondalde eta Arroako telako. Zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zioten, 4 kintalak Oikiako Igartzako burdinolan
Joan Agote.
landu eta Oikiako errenterian emanda.
Jarraian Joan Urbietak konpromisoa hartu zuen
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Anton
Lope Irure obligazio hartatik onik ateratzeko, zor osoa
Arretxe, Martin Arrona eta Kristobal Indo (ikus [XVI.
Loperena zelako (ikus [XVI. m. (44-VII) 4] agiria).
m. (44-II) 3] agiria).
- 1544-XII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola es- 1544-IV-15an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikribauaren aurrean Arroako Esteban Luberriaga eta
Zestoako Domingo Arrona azaldu ziren. Domingok bauaren bidez Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak

49. irudia. txiribogako
Kortazar.
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obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo Arronari. Domingok Martini 3 kintal burdina pletinaren
balioa maileguz eman zion, eta Martinek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion.

Zarauzko jaunaren Oikiako Igartzako burdinolan
egindako burdinak Oikiako errenterian emanda ordainduko zioten. Hurrengo Pazko maiatzekoa zen ordainketa egiteko epea.

Lekuko Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, Anton
Arretxe eta Kristobal Indo izan ziren (ikus [XVI. m.
(44-IV) 6] agiria).

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, Anton Arretxe eta
Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (44-V) 13] agiria).

- 1544-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Aizarnazabalgo Arlauretako Domingo Lizasoeta bildu ziren.
Domingo Lizasoetak zestoarrari obligazio-agiria eman
zion, hurrengo Pazko maiatzekoan 4 kintal burdina pletinatan Oikiako errenterian emateko. Burdinak Oikiako
Igartzako burdinolan egindakoak izango ziren.

- 1544-VI-14an, Zestoan, Esteban Eziola eskribauaren bidez, Aizarnazabalgo Joan Sarasolak obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo Arronari.
Domingok Joani maileguz 6 dukat eman zizkion, eta
Joanek zorra 20 eguneko epean ordainduko zion.

Lekuko hauek izan ziren: Anton Arretxe, Joan Legarda eta eta Anton Sorazabal (ikus [XVI. m. (44-VI)
Lekuko Domingo Baltzola eta Domingo Legoiaga 10] agiria).
arroarrak, eta Anton Arretxe zestoarra izan ziren (ikus
- 1544-VI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri[XVI. m. (44-V) 7] agiria).
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Martin Ibañez Amil- 1544-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ibikoa, Zestoako Maria Arbestain ama (fidatzaile
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Arlauretako Domin- gisa) eta Domingo Arrona elkartu ziren. Lehenago,
go Lizasoeta eta Joan Esnal gaztea aurkeztu ziren, 1542-VIII-11n, Martin Ibañezek 12 dukat eta 3 erreal
Zestoako Domingo Arronarekin batera. Zestoarrak ordaintzeko obligazio-agiria eman zion Domingo
beste biei maileguz 6 kintal burdina pletinaren ba- Arronari, honek Beduan 10 kintal burdina eman zizlioa errealetan maileguz eman zien, eta hauek zorra kiolako (1 kintal = 13 erreal).

50. irudia.
Aizarnazabalgo
Amilibiaundi eta
Amilibiaundiberri.
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Egun hartan, ordea, 16 dukat osatzeraino falta zena
maileguz eman zion Domingok Esteban Eztiolaren
aurrean, eta guztira 16 dukat ordaintzeko obligazioagiria eman zion Martin Ibañezek Domingori, ama
Maria fidatzaile izanik. Zor osoa hurrengo abenduan
ordainduko zion.

kintal burdina pletinatan, Beduan, hurrengo Pazko
garizumakoan emateko konpromisoaz.
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Klemente Baltzola, eta Zestoako Martin Artazubiaga, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Anton Arretxe (ikus [XVI.
m. (44-III) 8] agiria).

Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
- 1544-IV-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriFernando Amilibia, Pedro Akoa eta Anton Arretxe
bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Maria
(ikus [XVI. m. (44-VI) 20] agiria).
Arbestain (Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren
- 1544-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- alarguna) eta seme Domingo Amilibia, eta, bestetik,
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Martin Etxezarreta Domingo Arrona.
eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. MartinLehenago Joan Martinez Amilibikoa zenak Dominek Domingori 3 kintal burdina pletinatan maileguz
hartu zizkion, eta zorra hurrengo San Andres egunean go Arrona aita zenari 58 dukat eta 7 txanponeko zo(azaroaren 30ean) ordainduko zion burdinak Oikiako rra egin zion Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Gero, 1536-III-14an, zor hura zela eta, Domingo
errenterian emanda.
Arrona aitaren Ana Arretxe alargunari obligazio-agiria
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Urbano Txiribo- eman zion Joan Martinezek Blas Artazubiaga eskriga, Domingo Aspe eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. bauaren aurrean (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (36-III) 7] agiria).
(44-IX) 9] agiria).
- 1544-X-19an, Zestoan, Aizarnazabalgo Martin
Etxezarretak obligazio-agiria eman zion Zestoako
Domingo Arronari. Hark honi maileguz 3 kintal burdina barraren balioa dirutan maileguz eman zion (1
kintal = 12 erreal). Martinek Domingori zorra hurrengo Eguberrietan, Oikiako errenterian, bertako Igartzako burdinolan egindako burdinak emanda ordainduko zion.

Dena den, 1544-IV-22an Maria Arbestainek eta
Domingo Amilibia semeak Domingo Arronari obligazio-agiria eman zioten, honen Domingo eta Ana gurasoei egindako 58 dukat eta 7 txanpon urtebete barru
ordaintzeko konpromisoaz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza, Fernando Amilibia eta Martin Ibañez Amilibikoa
(ikus [XVI. m. (44-IV) 12] agiria).

Esteban Eztiola eskribauak idatzitako agirian le- 1544-V-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauakuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilibia
eskribaua, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Fer- ren aurrean Marina Artiga eta Domingo Arrona aurkeztu ziren. Marinak, senar Joan Arretxeren ahalornando Zubeltzu (ikus [XVI. m. (44-X) 19] agiria).
deaz, obligazio-agiria eman zion Domingo Arronari;
izan ere honek, 12 kintal burdina pletinaren balioa
1.26.5. Domingo Arronaren Zestoako obligaziodirutan maileguz eman zion. Marinak zorra Iraetako
agiriak
burinolan ordainduko zion, bertan egindako burdinak
- 1544-III-5an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren hurrengo uztaileko Santiago egunean emanda.
aurrean Martin Arano eta Domingo Arrona aurkeztu
Marinak zin egin zuen agiriak zioena bete egingo
ziren. Martin Arano Iraetako Arrubia etxean bizi zen,
eta obligazio-agiria eman zion Domingo Arronari, 4 zuela. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
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51. irudia. Pagio
baserriaren aurriak.

Zigordia maisu zapataria, Anton Arretxe eta Martin zion. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa eta Martin Indo, eta AizarnazaArrona ikus [XVI. m. (44-V) 10] agiria).
balgo Domingo Amilibia (ikus [XVI. m. (44-VII)
- 1544-V-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 17] agiria).
ren bidez Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak obliga- 1544-XI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizio-agiria eman zion Domingo Arronari. Honek hari
maileguz 12 dukat eta 21 txanpon eman zizkion, eta bauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
Pedrok zorra hurrengo ekaineko San Joan egunetik 20 jauna eta Domingo Arrona agertu ziren. Domingok
Nikolasi, interesik kobratu gabe, 39 kintal burdina
eguneko epean ordainduko zion.
pletinatan maileguz eman zizkion. Nikolasek zorra
Lekuko Zestoako Anton Arretxe eta Martin Intxau- hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
rregi, eta Arroako Martin Kortazar izan ziren (ikus
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arza[XVI. m. (44-V) 12] agiria).
llus, Grazian Etorraetxea eta Pedro Eskoriatza-Agirre
- 1544-VII-20an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- (ikus [XVI. m. (44-XI) 1] agiria).
tiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Joan
- 1544-XI-22an, Zestoan, Pedro Eskoriatza-Agirre
Pagino aurkeztu ziren. Domingok zioenez, Iraetako
burdinolaren aurreko plazara zenbait kintal burdin harakinak obligazio-agiria eman zion Domingo Arromea (txirta deitutakoa) ekarriak zituen burdina egi- nari. Domingok 7 dukat maileguz eman zizkion Peteko. Joan Paginok zioenez, ordea, haiekin bere eta drori, eta honek zorra hurrengo Eguberrietan ordainbeste zenbaiten lanarekin, garraio-lanarekin eta egu- duko zion.
rrarekin egin nahi zituen burdinak.
Esteban Eztiola eskribauak idatzitako agirian leDomingo Arronak obligazio-agiria eman zion kuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta eta
Joan Paginori, eta lanak egindakoan alde bakoitzak Klemente Aisoro apaizak, eta Esteban Eztiola semea
ipinitako ikertzaile banak balioetsitakoa ordainduko (ikus [XVI. m. (44-XI) 21] agiria).
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Orduan hiruren guraso Domingo Arrona eta Ana
1.26.6. Domingo Arronaren Zarautz eta ZuArretxe zenek herentzian utzitako ondasunak hiru
maiako obligazio-agiriak, etab.
zati berdinetan banatzea eta bakoitzak herena jasotzea
- 1544-IV-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- erabaki zuten. Agiri hartan adierazten zenez, Maria
ren aurrean Asentzio Zarautz danbolindari edo txistu- Perez Arronakoaren Otxoa Martinez Beduakoa senar
lari zarauztarra eta Zestoako Domingo Arrona elkartu zenak 200 dukat zor zizkion Ana Arretxe ama zenari.
ziren. Domingok Asentziori maileguz 2 dukat eman Amak testamentuan 100 dukat barkatu egin zizkion
zizkion, eta danbolindariak zorra hurrengo abuztuko Maria Perezi, baina beste 100 dukatak Maria Perezek
ordaindu egin behar zituen.
Andre Mariaren egunean ordainduko zion.
Egun hartan, ordea, Domingo Arrona semeak eta
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Anton
Arretxe, Grazian Ezenarro eta Joan Aranguren (ikus honen arreba Maria Perez Arronakoak, delako ondasunak banatzeko aipatutako agiria baliogabetuz, on[XVI. m. (44-IV) 8] agiria).
dasunak nola banatu erabaki zuten.
- 1544-IX-8an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
Ana Arretxe amak testamentuan Maria Perezi agineskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Zarauzko
Asentzio Zarauz danbolindaria agertu ziren. Asen- dutako 100 dukatak Otxoa Martinez senar zenaren ontziok Domingori egun hartan 32 dukateko zorra or- dasunetatik kobratuko zituen. Beste 100 dukatak Dodaindu zion, eta elkarren arteko tratuen kontuak ere mingo anaiari ordainduko zizkion, Ana Arretxe amaren
egin zituzten. Domingok emandako ordainagirian le- oinordekoa zelako. 100 dukat haietatik 60 dukat 6 urte
kuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Lizarrarats barru emango zizkion Maria Perezek anaiari, eta beste
eta Anton Arretxe, eta Aizarnazabalgo Martin Ibañez 40 dukat beretzat hartuko zituen Maria Perezek.
Amilibikoa (ikus [XVI. m. (44-IX) 13] agiria).
Bederatzi egun lehenago, martxoaren 6an, Maria
- 1544-VII-12an, Zestoako Artigagoikoan (Ar- Perezek eta Lope Irurek Domingo Arronari emandako
teagagaraikoan edo Ertxiñondon), Esteban Eztio- obligazio-agiriak indarrean jarraituko zuen. Horrez gain
la eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Maria Perezek Domingo anaiari 4 dukat eta erreal bat, eta
Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoa eta Ge- 19 kintal eta 9 libra burdina zor zizkion. Diru eta burdina
tariako Benito Arano, eta, bestetik, Zestoako Domin- haiek urtebete barru ordainduko zizkion Maria Perezek.
go Arrona. Domingo Arronak beste biei maileguz 6
Orain arte aipatutakoaz gain, ezingo zioten elkadukat eman zizkien, eta hauek zorra hurrengo iraileko
rri ezer eskatu, eta Maria Perez Arronakoak zin egin
Andre Mariaren egunean ordainduko zioten.
zuen agiri hark zioena bete egingo zuela. Lekuko
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, honako hauek izan ziren: Zestoako San Joan Perez
Fernando Zubeltzu eta Domingo Aspe (ikus [XVI. m. Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Martin Perez Artzubiagakoa eta Anton Sorazabal, eta Arroako Joan Zugasti
(44-VII) 13] agiria).
(ikus [XVI. m. (44-III) 25] agiria).
- 1544-III-15ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta 1.27. Bartolome Txiribogaren etxe, burdinola,
arreba Maria Perez Arronakoa (Beduako andre alar- errota eta ondasunei buruzko agiriak
guna) aurkeztu ziren. Biek ziotenez, 1538-VIII-27an
Domingo, Maria Perez eta Grazia Arrona (Usurbilgo
Zestoako Txiribogako etxea, burdinola eta errota
Atxagako andrea) anai-arrebek agiria egin zuten Mar- Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak bereganatuta edutin Santxez Altzagakoa eskribauaren bidez.
ki zituen 1537. urtera arte, baina orduan Bartolome
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52. irudia. txiribogaberri.

Txiribogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak
tratua egin zuten Martin Diazekin. Bartolomek eta
Domingo fidatzaileak zorra epeka hamar urtean ordainduko ziotelako, hauen esku geratu ziren Txiribogako ondasunak (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-VIII) 21] agiria).
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 exekutaturik zeuden (ikus VII ZESTOA XVI.
MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-I) 6] agiria
eta VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko
[XVI. m. (41-III) 26] agiria, eta IX ZESTOA XVI.
MENDEAN (1542-1543) lliburuko [XVI. m. (42-II)
4] agiria).

bikarioa, ahalordeaz, bere anaia Domingo Lizarraratsen ordezkari zen.
Bartolome Txiribogak Domingo Lizarrarasi 3 kintal eta 24 libra burdina meheko zorra egin zion, eta
zorra ordaindu ez zuelako, Alonso Suarez Sedeno korrejidorearen aginduz, Txiribogako etxe, burdinola,
errota eta ondasunen jabetza Domingo Lizarraratsek
bereganatu zuen.
Egun hartan, ordea, Domingo Arronak zorra eta
auzi-gastuak ordaindu egin zizkion Antonio Lizarraratsi, eta honek Domingo Arrona Txiribogara eraman
zuen. Han, Domingo Lizarrarats anaiaren izenean eta
Bartolome Txiribogaren oniritziaz, Domingo Arrona Txiribogako etxera, burdinolara eta errotara sartu
zuen. Horrela ondasun haien jabe egin zen, eta, bikarioak emanda, zorra eta auzi-gastuak Bartolomeri kobratzeko eskubidea ere bereganatu zuen.

1543. urtean ere bide beretik jardun zuten Bartolome Txiribogak eta senideek, eta Domingo Arrona
Lekuko hauek izan ziren: Bartolome Txiriboga,
fidatzaileak ordaindu behar izan zituen zorrak (ikus
IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko Martin Arrona eta Bartolome Txiriboga semea (ikus
[XVI. m. (44-III) 9] agiria).
[XVI. m. (43-II) 14] agiria).
- 1544-XII-20an, Azpeititik, Alonso Herrera ko- 1544-III-5an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Zstoako Antonio rrejidoreak agindua bidali zion Domingo Arronari.
Lizarrarats bikarioa eta Domingo Arrona. Antonio Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari 227,5 kintal bur- 90 -
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dinaren eta 151 dukat eta 317 marairen hamarrena
(azken ordainketari zegokiona) Bartolome Txiribogak eta senideek ez zioten ordaindu. Gainera, ondorioz exekutaturiko ondasunak saneatu gabeak ziren.
Beraz, Domingo Arrona fidatzaileak ordaindu beharko zizkion zumaiarrari zorraren azken hamarrena
eta auzi-gastuak. Bestela Pedro Saavedra merio nagusiak agindua zeukan Domingo Arrona preso hartzeko.
Fernando Mendoza merioordeak ere ahalordea zuen
Domingo Arrona atxilotzeko.

hipotekatuta utzi zizkion, zorra ordaintzen zion arte.
Zorra ordaintzen ez bazion, gordailuko mandarra,
hauspoak eta kutxa salduta Martinek zorra eta auzigastuak kobratuko zituen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Pedro Ausoroetxea eta Domingo Gorosarri (ikus
[XVI. m. (44-VIII) 15] agiria).

- 1544-IX-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joanes Garratza apaizak ordainagiria
Korrejidoreak auzi-gastuen kostua zehaztu zuen, eman zion Bartolome Txiriboga errementariari. BarAndres Martinez Aroztegikoa prokuradoreak zin egin tolomek lehenago Joanesi 5,5 dukateko zorra egin
ondoren: 414 maraiko auzi-gastuak ziren. Migel Ipin- zion, eta Joanesek ondasunak exekutatu egin zizkion.
Egun hartan, ordea, zorra eta 720 maraiko auzi-gastza eta Domingo Idiakaitz izan ziren agirian lekuko.
tuak ordaindu egin zizkion Bartolomek.
- 1544-XII-24an, Zestoan, Fernando Mendoza
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Bengoetxea,
merioordeak aitortu zuenez, Domingo Arronak 710
marai ordaindu zizkion Martin Diaz Mirubikoarekin Martin Ondalde semea eta Anton Arretxe (ikus [XVI.
zuen auziko gastuengatik, eta korrejidorearen exe- m. (44-IX) 5] agiria).
kuzio eskubideak ere (516 marai) ordaindu zizkion.
- 1544-XI-29an, Zestoako errebalean, Esteban EzExekutaturiko ondasunak 22,5 kintal burdina eta 15
dukatekoak ziren (1 kintal burdina = 13 erreal izanik). tiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Domingo Arrona, eta, bestetik, Bartolome Txiriboga,
Lekuko Martin Ibañez Amilibikoa eta Esteban Ez- emazte Maria Azaga eta arreba Katalina Txiriboga.
tiola izan ziren (ikus [XVI. m. (44-III) 10] agiria).
Bi aldeek Txiribogako etxe, burdinolaren leku,
- 1544-VIII-25ean, Zestoako Artigan, Esteban errota eta ondasunei buruzko kontuak aztertu zituzten.
Eztiola eskribauaren aurrean Bartolome Txiriboga, Bartolome eta bi emakumeak zordun eta Domingo fiPedro Ausoroetxea eta Martin Azkue elkartu ziren. datzaile izan ziren. Ondasun haiek exekutatu egin ziBartolomek Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoari 9 tuzten Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak, Zestoako
dukateko zorra egin zion, eta zor hura Pedrok ordain- Domingo Lizarrarats gazteak, Joanes Garratzak eta
Azpeitiko Katalina Leitzak. Zestoako Martin Enbili
du zion azpeitiarrari.
ere ordaindu zizkion Domingo Arronak Bartolomek
Orduan Bartolomek mandar gaztainkara eman zion egindako zorra.
Pedrori bahituran. Egun hartan, ordea, Martin Azkuek
Bartolome behartuta zegoen Zumaiako Martin Diaz
obligazio-agiria eman zion Pedrori, hurrengo iraileko
San Migel egunean 9 dukatak ordaintzeko konpromi- Mirubikoari Txiribogako etxearen zorrengatik 227,5
soaz. Ondorioz, Pedrok Martini Bartolomeren man- kintal burdina pletinatan, 151 dukat eta 317 marai 10
urtean 10 epetan ordaintzera. Domingo Arronak, fidarra bahituran eman zion.
datzailea zelako, zor haren zazpi hamarren ordaindu
Bartolomek Martini mandarraz gain errementari- zizkion Martin Diazi, baina honek urtero ondasunak
hauspoak eta kutxa ere eman zizkion bahituran, baina exekutatu egin zituenez gero, Domingo Arronak auziMartinek hiru gauza haiek Bartolomeri gordailuan eta gastuengatik 10.500 marai ere ordaindu zituen.
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Bestalde, Bartolomek Domingo Lizarrarats gazteari 3 kintal eta 24 libra burdina mehe zor zizkion,
eta zor hura ere Domingo Arrona fidatzaileak ordaindu zuen. Bartolome Txiribogak Zestoako Martin
Enbili egindako 20,5 errealeko zorra eta 22 maraiko
auzi-gastuak ere Domingo fidatzaileak ordaindu zituen. Halaber beste 7 dukat Zestoako Joanes Garratza
apaizari. Azpeitiko Katalina Leitzari ere, arrazoi beragatik, 3,5 dukat eta auzi-gastuen 474 marai ordaindu
zizkion Domingok.

sunak jasotzeko artean adinik ez zuen. Anaia Indietako
Mexiko hirian hil zen, eta hiru ahizpa baino ez ziren oinordeko: Grazia Ibañeta (Joan Gorosarriren alarguna),
Maria Ibañeta zena (honen oinordeko unibertsal Maria
Joanez Ibañetakoa izeba izanik), eta Juliana bera. Joan
Ibañeta anaia zenak ez zuen testamenturik egin, semealabarik ez zuen utzi eta Joan Martinez Ibañetakoa eta
Ana Ipintza gurasoak hilak ziren.

Julianak anaiaren eta Ana Ipintza ama zenaren herentziatik zegokion herena kobratu nahi zuen, eta hoHoriez gain Bartolomek, emazteak eta arrebak 7 rretarako alkateordeari eskea egin zion: alegia, izenda
dukat eta 5 kintal burdina ere zor zizkioten Domingo zezala Domingo Arrona (Martin senarraren anaia) haren zaintzaile eta kudeatzaile.
Arronari.
Bertan zegoen Domingo Arrona, eta ontzat hartu
zuen Julianaren zaintzaile eta kudeatzaile izatea. Zin
egin zuen kargu hura zintzo beteko zuela. Julianaren
ondasunen inbentarioa egingo zuen, eta zaintza aldia
amaitzen zenean kontuak eta ordainketak egingo zituen. Martin Perez Artzubiagakoa fidatzaile gisa aurLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, keztu zuen Domingo Arronak.
Pedro Eskoriatza-Agirre eta Martin Ondalde.
Lekuko hauek izan ziren: Kristobal Artzubiaga esJarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, kribaua, Fernando Olazabal medikua eta Martin LiDomingo Arronak Txiribogako etxea, burdinolaren zarrarats.
lekua, errota eta gainerako ondasunak Bartolomeri,
Ondoren, alkateordeak, bere aginpidea erabiliz,
emazteari eta arrebari errentan eman zizkien urtebeterako. Aurreko abuztuan hasi zen errenta aldia, eta Domingo Julianaren zaintzaile izendatu zuen, eta ahal1545. urteko uztailaren amaieran amaituko zen. Bar- ordea eman zion Julianaren izenean ama Ana Ipintza
tolomek errenta gisa 6 anega gari ordainduko zituen zenaren eta Joan Ibañeta anaia zenaren herentziako
diru eta ondasunak kobra zitzan. Auzitara jotzeko
(ikus [XVI. m. (44-XI) 29] agiria).
ahalmena zuen, eta desdostasunak arbitro epaileen
1.28. Zestoako Joan Ibañeta zenak Mexikon esku uzteko ere bai.
Zor haiek guztiak egiazkoak zirela eta kontuak zuzen zeudela onartu zuten bi aldeek, eta aipatutako Txiribogako ondasunak Domingo Arronaren esku geratu
ziren. Bartolomek, Mariak eta Katalinak zin egin zuten
agiriak zioena ontzat eman eta bete egingo zutela.

utzitako ondasunak kobratzeko agiriak

Jarraian, Domingo Arronak konpromisoa hartu
- 1544-III-4an, Zestoan, Joan Fernandez Arreitzakoa zuen Martin Perez Artzubiagakoa fidatzailea fidantza
alkatearen Blas Artazubiaga ordezkoaren eta Esteban hartatik onik ateratzeko.
Eztiola eskribauaren aurrean, Juliana Ibañeta (Martin
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaArronaren emaztea) agertu zen.
ren bidez Domingo Arronak ahalordea eman zien
Juliana Ibañetak alkaterodeari jakinarazi zionez, 14 hauei: Sevillan bizi zen Esteban Akertza zestoarrari,
eta 25 urte bitartekoa zen (23 urtekoa), eta anaia Joan eta Indietako Espainia Berrian (Mexiko hirian eta VeIbañeta (edo Joan Martinez Ibañetakoa) zenaren onda- racruz hirian) bizi ziren Domingo Arangutiri, Martin
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53. irudia. Mexikoko
Veracruz hiria.

ren, eta eskaria aurkeztu zioten Joan Fernandez Arreitzakoa alkateari. Hari jakinarazi ziotenez, Mexiko
hirian hildako anaia Joan Ibañetak ez zuen seme-alabarik utzi, gurasoak ere hilak zituen, testamenturik ez
zuen egin, eta eskea egiten zioten Grazia, Juliana eta
Maria Joanez oinordeko bakarrak zirela aitor zezaten.
Hirurek inbentarioaren arabera onartuko zuten anaia
zenaren herentzia, baina alkateak bere aginpidea erabiliz gai hartaz lekukoei testigantzak jasotzeko eskea
egin zioten. Grazia eta Maria Joanez 25 urte baino geAhalordea zutenek auzitara jo ahal izango zuten, hiagokoak ziren, eta Julianak 23 urte zituelako, Doeta desadostasunak ebazteko arbitro epaileak izendatu mingo Arrona zaintzaileak parte hartu zuen.
ahal izango zituzten.
Blas Artazubiaga alkateordeak ontzat eman zuen
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, eskea, eta aipatutako hirurek lekukoei egin beharreko
Kristobal Artzubiaga eskribaua, Fernando Olazabal galdera hauek aurkeztu zituzten:
medikua eta Martin Lizarrarats.
1) Ea ezagutzen zituzten edo ezagutu zituzten Grazia Ibañeta, Juliana Ibañeta, Maria Joanez IbañeSegidan Grazia Ibañeta alargunak eta Maria Joanez
takoa, Domingo Arrona, Martin Arrona, Joan MarIbañetakoa izebak (Maria Ibañeta zenaren oinordeko
tinez Ibañetakoa aita zena, Ana Ipintza ama zena
zelako), Domingo Arronak emandako ahalordearen bereta Joan Ibañeta anaia zena.
dina eman zieten lehen aipatutakoei, Mexikon Joan Ibañeta anaia zenaren herentziaren bi heren kobra zitzaten.
2) Ea zekiten Joan Martinez Ibañetakoa eta Ana
Ipintza Elizak aginduta bezala ezkondu zirela eta
Gero, alkateordearen aurrean, Grazia Ibañeta, Juezkondu ondoren seme-alaba hauek izan zituztela:
liana Ibañeta eta Maria Joanez Ibañetakoa azaldu ziAburrutzari, Martin Ibañez Hernanikoari, Martin Mallabiari eta Sebastian Peralesi. Hauek Julianarentzat
Mexiko hirian bizi izan zen Joan Ibañeta anaia zenaren urrezko pesoak, zilarrak, diruak, arropak, mandoak, ganaduak, salgaiak eta gainerako ondasunak
kobratzen saiatuko ziren. Haien herena zegokion Julianari, eta beste bi herenak Grazia Ibañeta eta Maria Ibañeta ahizpei, Maria Ibañeta zenaren oinordeko
Maria Joanez Ibañetakoa izeba izanik.
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Joan Ibañeta zena, Grazia Ibañeta, Juliana Ibañeta dasunetan, besteak beste, mandoak, ganaduak eta salgaiak zeudela ikusita, pentsa liteke Veracruzko itsas
eta Maria Ibañeta zena.
portutik Mexiko hirirainoko garraiobidea (eta itzule3) Ea zekiten Joan Ibañeta hiru urte lehenago In- rakoa) garai hartarako ondo antolatuta zegoela (ikus
[XVI. m. (44-III) 7] agiria).
dietako Mexiko hirian hil zela.
- 1544-VI-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri4) Ea zekiten Joan Ibañetak ez zuela seme-alabarik
eduki, gurasoak hilak zirela eta testamenturik egin bauaren aurrean hauek elkartu ziren: Domingo Arrona
(Juliana Ibañeta adingabearen zaintzaile gisa), Maria
gabe hil zela.
Joanez Ibañetakoa eta Grazia Ibañeta. Hirurek Joan
5) Ea zekiten Joan Ibañetaren senide gertukoenak Ibañeta zenak Indietan, Espainia Berriko Mexiko hiGrazia eta Juliana arrebak eta Maria Joanez izeba rian, utzitako 200 dukatak kobratu nahi zituzten.
zirela.
Horretarako Sevillan bizi zen Esteban Akertza
- 1544-III-23an, Zestoan, Joan Fernandez Arrei- merkatari zestoarrak asegurua egin zuen, dukat haiek
tzakoa alkatearen aurrean, Julianak (eta Domingo Mexiko hiritik Sevillaraino ekartzeko. Juliana, Maria
Arronak), Graziak eta Maria Joanezek lekuko hauek Joanez eta Graziaren izenean 30 dukat (% 15) aurreaurkeztu zituzten: Fernando Olazabal medikua, Joan ratu zituen Estebanek aseguratzaileei ordaintzeko, eta
Martinez Lilikoa apaiza eta Anton Arretxe. Hiru le- beste 3 dukat erregeak mesede egindako gorteko gizon bati eman zizkion.
kukoek zin egin zuten egia aitortuko zutela.
Beraz, Domingo Arronak, Maria Joanezek eta
- Fernando Olazabalek baiezkoa erantzun zien, oro
har, galderei. Bi urte eta lau bat hilabete lehenago hel- Graziak obligazio-agiria eman zioten Esteban Akerdu omen zen Zestoara Joan Ibañeta hil izanaren be- tzari, aurreratu zituen 33 dukatak 8 hilabeteko epean
ordaintzeko. Horretarako Mexiko hiriko 200 dukatak
rria. Zestoan erosta jo omen zen ohi bezala.
hipotekatu egin zituzten.
- Joan Martinez Lilikoak ere berdintsu erantzun
zuen. Joan Ibañetaren hilberria bi urte lehenago iriAgirian lekuko Martin Lizarrarats, Martin Arrona eta
tsi omen zen Zestoara, baina ordurako Mexiko hiri- Anton Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (44-VI) 5] agiria).
buruan hil zela beste urtebete ba omen zen.

1.29. Migel Artazubiagaren tratu eta agiriak

- Anton Arretxek ere baiezkoa eman zien egin zizkioten galderei.
- 1544-I-20an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Migel Artazubiaga jostuna eta
Hurrengo Domingo Arronak, Martin Arronak (Julia- Joan Kortazar aurkeztu ziren. Migelek Joani 27 erreal
na Ibañetaren izenean), Grazia Ibañetak eta Maria Joan- balio zuten arropak egin eta eman zizkion, eta honek
ez Ibañetakoak eskea egin zioten alkateari, testigantzen zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion.
eta gainerako agirien kopia eskribauak eman ziezazkien. Joan Fernandez Arreitzakoa alkateak horretarako
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
agindua eman zion eskribauari, bere aginpidea erabiliz, Domingo Arrona, Joanes Etxezarreta eta Anton Arrebaina agindua ez zuen sinatu, idazten ez zekielako.
txe (ikus [XVI. m. (44-I) 14] agiria).
Ahalordea hartutakoak Veracruz eta Mexiko hirian
- 1544-III-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribizi ziren euskaldunak izanik, eta Joan Ibañetaren on- bauaren aurrean Zestoako Ana Aisoro eta Migel Arta- 94 -
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54. irudia. Aizarnako
Autsoro baserria.

zubiaga senarra agertu ziren. Ana Aisorok auzia zuen
Getariako Ana Agirrerekin, eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei ahalordea eman zieten:
Anton Migelez Elorregikoari, Joan Herediari, Beltran
Arizmendiri eta Pedro Zabalari. Hauek ordezkatuko
zituzten auzian senar-emazteak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Anton Arretxe eta Kristobal Indo (ikus [XVI. m.
(44-III) 23] agiria).
- 1544-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Migel Artazubiaga jostuna, eta, bestetik, Domingo Ezenarro mazolaria eta Grazian Ezenarro semea. Urte batzuk lehenago Esteban Eztiola eskribauaren bidez bi aldeek
kontratua egin zuten Migelek Graziani jostun izateko
lanbidea irakats ziezaion. Bi aldeek kontratua bete
egin zuten, soldatak ordainduz eta zerbitzuak eginez,
eta egun hartan elkarri ordainagiria eman zioten.

- 1544-IX-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Aranguren eta Migel
Artazubiaga jostuna elkartu ziren. Domingo maizter zegoen Fernando Olazabalen Gallari baserrian,
eta 32 erreal balio zuten soineko, galtza eta arropak
maileguz hartu zituen. Obligazio-agiria eman zion
Migeli hilabeteko epean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekukoetako bi Klemente Aisoro apaiza eta Sebastian Arbestain (Migel Artazubiagaren morroia) izan
ziren (ikus [XVI. m. (44-IX) 23] agiria).

1.30. Olidendarren kontratu, ahalorde eta
agiriak

- 1544-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Martin Lizasoren emazte Katalina Oliden eta honen aita Joan Oliden agertu ziren.
Joanek Katalina alabari ezkontzarako agindu zion
dotearen zati bat (10 dukatekoa) ordaindu zion, eta
Grazian Ezenarrok, 14 eta 25 urte bitartekoa ze- alabak ordainagiria eman zion.
lako, zin egin zuen ordainagirian agindutakoa bete
egingo zuela. Lekuko Joan Fernandez Arreitzakoa,
Lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez AmiliBlas Artazubiaga eta Anton Arretxe zestoarrak izan bikoa hargina, Anton Arretxe eta Domingo Aldalur
ziren (ikus [XVI. m. (44-V) 6] agiria).
(ikus [XVI. m. (44-II) 8] agiria).
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- 1544-XI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Arroako
Arbegoiko Esteban Oliden nagusiak Arroako Joan
Agote maizterrari Igarategiberri etxea bere lur eta
zuhaitzekin 3 urterako errentan eman zion (egun hartatik hasita). Lehen urtean maizterrak 15 errealeko
errenta ordainduko zuen, eta beste bietan dukat bana
Estebanek, 14 eta 25 urte bitarteko adina zuelako, zin urte amaieran.
egin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela. LeEsteban Olidenek erleak eta ahuntzak ipiniko zikuko Anton Arretxe, Fernando Amilibia eta Migel Artuen Igarategiberrin, eta maizterrak erdi bana hazi eta
tazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (44-VI) 1] agiria).
zainduko zituen. Joan Agotek ganaduen erdia nagu- 1544-X-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- siari etekinetatik edo diruz ordainduko zion. Maiztebauaren bidez, Zestoako Maria Martinez Oliden- rrak hipotekatu egin zituen ganaduak nagusiaren alde,
goak ahalordea eman zien honako hauei: Klemente zor osoa ordaindu arte. Joan Agotek txerriak hazi ahal
Aisoro apaizari, eta korrejimenduko Joan Herediari, izango zituen beretzat, nagusiaren parterik gabe.
Joan Martinez Untzetakoari, Andres Martinez ArozteKontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Dogikoari eta Anton Migelez Elorregikoari. Maria Martinezek Grazia Zubiaurre zenaren oinordekoa zelako mingo Arrona, Grazian Arzallus eta Joan Ameznabar
eta Asentzio Gorriaranen eskubideak zituelako, Ai- (ikus [XVI. m. (44-XI) 3] agiria).
zarnazabalgo Martin Aizarnazabal zenaren oinorde- 1544-XII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikoei auzia ipiniko zien, ahalordea emandakoen bidez.
bauaren aurrean, Arroako Maria Perez Olidengoa
Lekuko honako hauek izan ziren: Mutrikuko Joan aurkeztu zen. Joan Martinez Usarragakoa senarra
Lopez Lasaldekoa eskribaua eta Domingo Lasalde se- mairuek Aljerko presondegian gatibu zeukaten, eta
mea, eta Zestoako Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. hura askatzeko Sevillan bizi zen Esteban Akertza
merkatariari 75 dukat eman zizkion lehenago. Gai(44-X) 18] agiria).
- 1544-VI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Arroako Esteban Olidenek Katalina
Olideni (Martin Lizasoren emazteari) obligazio-agiria
eman zion. Estebanek Katalinari zorretan hiru zekor
hartu zizkion 15 dukatean, eta zorra hurrengo Eguberietan ordainduko zion.

55. irudia. Arroako
olidenaundi.
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Lekuko Tomas Sasiola eta Domingo Ariztondo
nera Esteban Akertzak konpromisoa hartu zuen senarra askatzeko beste 75 dukat ipintzeko, eta Maria izan ziren (ikus [XVI. m. (44-I) 28] agiria).
Perez Olidengoak obligazio-agiria eman zion horre- 1544-III-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritarako.
bauaren aurrean Arroako Martin Akertza agertu zen.
Egun hartan Maria Perezek ahalordea eman zion Martin Lizasoren emazte Katalina Olideni obligazioMalagan bizi zen Tomas Azkoitia maisuari, Esteban agiria eman zion, 7 dukat hurrengo Pazko maiatzeAkertzari 150 dukat kobra ziezazkion eta diru harekin koan ordaintzeko konpromisoaz.
Joan Martinez Usarragakoa askatzeko egin beharreko
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Arretratuak egin zitzan. Helburua senarra askatu eta kristxe, Martin Perez Artzubiagakoa eta Joan Ezenarro,
tauak zeuden lurraldera eramatea zen.
eta Arroako Joan Akertza (ikus [XVI. m. (44-III) 1]
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: An- agiria).
tonio Lizarrarats bikarioa, Joan Ibañez Zubiaurrekoa
- 1544-IV-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta Anton Arretxe. Maria Perez Olidengoak aitortu
zuenez, Joan Gorosarri eskribauaren aurrean lehena- bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako
go beste ahalorde bat emana zuen, baina hura eta hau Martin Akertza (Akertza baserriaren jabea), eta, bestetik, Maria Otxoa Akertzakoa (Frantzisko Olazabagauza bera omen ziren.
len emaztea eta Martinen arreba). Martinek Maria
Bi egun geroago, Arroan, Esteban Eztiolaren au- Otxoari 30 kintal burdina pletinaren balioa maileguz
rrean Maria Perez Olidengoak ahalorde berdina eman hartu zion, eta hurrengo Eguberrietan ordainduko
zien Tomas Azkoitia maisuari eta Malagan bizi zen zion zorra burdinak Beduan emanda.
Joan Ibarra elgoibartarrari, Esteban Akertzari diruak
Lekuko Pedro Akoa, Anton Arretxe eta Grazian
kobratu eta Joan Martinez Usarragakoa aska zezaten.
Maria Perezek zioenez, lehenago Joan Gorosarri es- Arzallus zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (44-IV)
kribauaren bidez Tomas Azkoitiari eta Garcia Baena 15] agiria).
jaunari ahalordea eman zien, gai haren zenbait alderdi
- 1544-V-26an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribidera zezaten.
bauaren bidez Arroako Katalina Olidenek (Martin
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Sorazu Lizasoren emazteak) ordainagiria eman zion Arroako
(Arroako bikarioa), Joan Zugasti eta Domingo Arre- Martin Akertzari. Martinek lehenagotik 7 dukat zor
txe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (44-XII) 23] agiria). zizkion, eta egun hartan Gaztelako errealak emanez
ordaindu zion zorra.

1.31. Akertzatarren obligazio-agiri eta
gainerako agiriak

- 1544-I-27an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Arroako Joan Akertza Olidengoa eta Joan
Zugasti elkartu ziren. Arroako biztanleek auzia zuten
Debako eliztar eta apaizekin hasikinei eta beste zenbait gairi buruz, eta Joan Zugastik lehenago ordaindutako gastuengatik Joan Akertzak dukata itzuli zion.
Ondorioz, Joan Zugastik ordainagiria eman zion Joan
Akertzari.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre eta Anton Arretxe zaharra, eta Arroako
San Joan Ermua (ikus [XVI. m. (44-V) 18] agiria).
- 1544-X-13n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Otxoa Akertzakoa jostuna
eta Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” elkartu ziren.
Joanek Martini oihalezko jaka erosi zion 14 errealean, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
zion.
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56. irudia. Arroan
Akertza zaharra
zegoen lekua.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: saokoarentzat geratu zen sagastia. Domingok, ordea,
Fernando Olazabal medikua, Migel Artazubiaga eta Joan Martinezi beste 55 dukat zor zizkion, eta Fernando medikuarekin hau adostu zuen: alegia, Aranguren
Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (44-X) 14] agiria).
bere ondasunekin errentan eman eta 10 urtean maizterrak urtero Joan Martinezi 5,5 dukat ordaintzea eta
1.32. Fernando Olazabal medikuaren
errentaren gainerakoa Fernando medikuari ematea.
obligazio-agiriak eta gainerako agiriak
- 1544-II-16an, Zestoan, Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eta Zestoako Fernando Olazabal medikua Esteban Eztiola eskribauarekin elkartu ziren. Aizarnako
Domingo Arangurenek eta emazteak Fernandori zorra
egin zioten, eta honek, korrejidorearen aginduen bidez, Aranguren etxearen eta bertako ondasunen jabetza bereganaturik zuen.
Aldi berean, ordea, Joan Martinezek kintal burdinak eta diruak kobratu ezin zituelako, Domingo Aranguren korrejidorearen kartzelan preso eduki zuen.
Egoera hartan Domingok Joan Martinezi Arangurengo sagastia saldu egin zion zorraren zati bat ordaintzeko, nahiz eta jabetza Fernando medikuak eduki.
Salerosketa Azpeitiko Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauaren bidez egin zen.

Fernando Olazabalek Domingo Arangureni libre
utzi zizkion honek Zestoako Kontzejuari eta beste
zenbait pertsonari erositako basoak, haiekin Domingo
Arronari egindako zorra ordain ziezaion.
Lekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, Martin Ondalde eta Anton Arretxe
(ikus [XVI. m. (44-II) 17] agiria).
- 1544-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aizarnako Domingo Aranguren (Potzuetakoa) eta Maria
Aranguren emaztea, beren fidatzaile Fernando Olazabal medikuarekin, eta, bestetik, Domingo Arrona.

Senar-emazteek obligazio-agiria eman zioten Domingo Arronari 24 dukat eta 6 kintal burdina pletinaHala ere, Fernando Olazabalek ontzat eman zuen tan ordaintzeko konpromisoaz. Zor osoa hurrengo hiru
salmenta hura, horren bidez Domingo Aranguren urteetan ordainduko zioten, hau da, urtero martxoaren
presondegitik atera zelako, eta Joan Martinez La- 4an 2 kintal burdina Beduan eta 8 dukat emango ziz- 98 -
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kioten. Zor hura lehenago Domingo Amilibia eskribauaren bidez ere onartuta zeukaten senar-emazteek,
baina egun hartan ordaintzeko era adostu zuten.

ezkondua zelako, zin egin zuen kontratuak zioena
bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (44-III) 4] agiria).

- 1544-V-8an, (seguruenik hilaren 18an) Zestoan,
Maria Arangurenek, emakume ezkondua zelako, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Fernando Olazin egin zuen obligazio-agirian agindutakoa bete zabal medikuak ordainagiria eman zion emazte Maegingo zuela. Lekuko honako hauek izan ziren: Joan- rina Larretxeri, honek 102 dukat ordaindu zizkiolako.
Kopuru hura agindutako dotea zen, eta Maria Gartzia
es Potzueta, Domingo Aldalur eta Anton Arretxe.
Lasaokoa errainaren eta Joan Fernandez OlazabalOndoren Domingo Arangurenek eta emazteak goaren arteko ezkontza-kontratuan agertzen zen.
konpromisoa hartu zuten Fernando Olazabal fidatzaiMarina Larretxek diru haiek Blas Artazubiagaren
lea obligazio hartatik onik ateratzeko, zor osoa senareskutik jaso ahala, senar Fernando Olazabal medikuaemazteena zelako.
ri eman zizkion. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Jarraian, Fernando Olazabal medikuak Aranguren Klemente Aisoro apaiza, Joan Legarda, Joan Arbesbaserria bere ondasunekin 10 urterako errentan eman tain eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (44-V) 11]
zien senar-emazteei. Maizterrek urtero martxoko An- agiria).
dre Mariaren egunean 10 dukat ordainduko zituzten:
- 1544-V-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri5,5 dukat Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoari, eta 4,5
dukat Fernando medikuari. Horrez gain etxeari zegoz- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Blas Arkion Kontzejuaren eta erregearen zergak ere ordain- tazubiaga (Katalina Urrutiaren ordezkari ere izanik),
eta, bestetik, Fernando Olazabal mediku lizentziatua
duko zituzten.
eta emazte Marina Larretxe.
Bai nagusiak eta bai maizterrek, onartu egin zuten
- 1538-II-8an, Zestoan, Blas Artazubiagak obligaaurreko hilean Joan Martinez Lasaokoari Arangurengo sagastia Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauaren zio-agiria eman zien medikuari eta Marinari. Orduan
bidez saldu izana. Maria Arangurenek, emakume Blasek konpromisoa hartu zuen Marinari 102 dukat

57. irudia.
debako parteko
olazabalazpikoa.
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ordaintzeko, hau, besteak beste, Joan Urrutia lehen
senar zenarekin ezkondu zenean eraman zuen doteagatik. 1538ko egun hartan Blasek Marinari 52 dukat
ordaindu zizkion, eta 50 dukat bost urtean urtero 10
dukat emanda ordainduko zizkion (ikus VI ZESTOA
XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39II) 14] agiria).

Egaña eta Maria Egaña emazteak zeuzkaten, eta Grazia eta Katalina alabei 42na dukat eman behar zizkieten epeka: 6na dukat hurrengo Pazko garizumakoan;
beste 12na dukat Pazko egunetik urtebetera; beste
12na dukat hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunetik bi urtera; eta beste 12na dukat Andre Mariaren
egunetik hiru urtera.

Maria Joan Egaña legezko ondorengorik gabe hilMarina Larretxeri Blasek diru haiek doteagatik eta
Joan Urrutia senar zenaren, seme Joan Urrutia zena- tzen bazen, Egañazpi baserria eta ondasunak Tomas
ren, Martin Urrutia aitaginarreba zenaren eta Katalina eta Maria Joangoren oinordekoarentzat izango ziren.
Zabala amaginarreba zenaren herentzietan izan ziKatalina Egañak eta Grazia Egañak beren dukatak
tzakeen eskubideengatik zor zizkion.
kobratutakoan arbitroen epaia onartuz eta eskubideak
Blas Artazubiagak egun hartan aipatutako 50 Maria Egaña ahizpari utziz agiria egingo zuten.
dukaten azken epeari zegokiona (bosgarren eta azken
Epaia ematean lekuko hauek izan ziren: Joan Iribaurteko 10 dukatak) ordaindu zizkien Fernando Olazabali eta Marina Larretxeri, eta hauek ordainagiria rrena, Anton Sorazabal eta Joan Artazubiaga.
eman zioten.
Epaia emandako egun berean jakinarazi zien AiMarina Larretxek zin egin zuen agiriak zioena bete zarnan Esteban Eztiola eskribauak Bernal Aldalurri
egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gra- (Graziaren senarrari) eta Domingo Narruondori (Kazian Ezenarro, Klemente Aisoro apaiza, Joan Legarda talinaren senarrari). Anton Sorzabal eta Martin Azkue
eta Joan Arbestain (ikus [XVI. m. (44-V) 16] agiria). izan ziren lekuko.

1.33. Egañatarren tratu eta agiriak

- 1544-I-6an, Aizarnan, Esteban Eztiolak epaiaren
berri San Joan Egañari eman zion, eta honek gora joAizarnako Egañazpi baserriko jabe San Joan Egañak tzeko asmoa jakinarazi zuen, epaiarekin ados ez zeeta Maria Egaña emazteak, betetik, eta Grazia Egaña eta goelako. Lekuko Domingo Garratza, Martin Perez
Katalina Egaña alabek beren senarrekin, bestetik, arbitro Artzubiagakoa eta Domingo Amilibia eskribaua izan
epaileak izendatu zituzten bi alabei seniparteagatik ze- ziren (ikus [XVI. m. (44-I) 2] agiria).
gokiena zehazteko (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN
- 1544-VII-2an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri(1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-XI) 8] agiria).
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Grazia
- 1544-I-1ean, Aizarnan, arbitro epaileak elkartu Txipitoa (Joan Zuube “Arotzarte”ren alargun eta tesziren, hau da, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen- tamentu-betearazlea), eta, bestetik, Pedro Egaña. Gratziatua, Joan Arano, Pedro Iribarrena, Martin Azkue eta zia, hain zuzen, bere seme-alaben tutore ere bazen.
Martin Ezenarro. Hauek beren epaia aho batez eman
Lehenago Joan Zuube senar zenak eta alaba Maria
zuten, Grazia Egañari (eta Kristobal Aldalur senarrari)
eta Katalina Egañari (eta Domingo Narruondo senarra- Zuube serorak auzia izan zuten. Orduan San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta Maria Nikolas
ri) seniparteagatik kobratu behar zutena zehaztuz.
Zabala-Lasaok, arbitro izanik, beren epaia eman zuTomas Zabala-Egaña eta Maria Joango Egaña ten, eta Pedro Egañak Joan Zuuberi ordaindu behagurasoen Egañazpi baserria eta ondasunak San Joan rreko zorra alaba serorarekin nola banatu zehaztu zu- 100 -
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58. irudia. Akoako
Zuubebarrena edo
Loperena.

ten (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543)
liburuko [XVI. m. (43-VII) 8] agiria).

eta baimena eman zizkion Joan Amilibia hargin-maisu
zenaren oinordekoei 14 dukateko zorra kobratzeko.

Egun hartan Pedro Egañak Grazia Txipitoari zorraren zati bat ordaindu zion, baina 13 dukat eta 5
erreal ordaindu gabe geratu zen. Ordaindutakoaren
ordainagiria eman zion Graziak Pedro Egañari, baina
zintzilik geratutako zatiak indarrean jarraituko zuen,
Graziak, seme-alabek eta Maria Zuube serorak kobra zezaten. Pedro Egañaren ondasunen exekuzioak
aurrera egingo zuen, eta auzi-gastuak ordaindu egin
beharko zituen Pedrok.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas
Martinez Egiakoa, Domingo Garratza eta Pedro Zubiaurre (ikus [XVI. m. (44-IX) 12] agiria).

1.34. Zubeltzutarren tratu eta agiriak

- 1544-VIII-6an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Arano, Domingo Arrona fidatzailea eta Arroako Fernando Zubeltzu aurkeztu ziren.
Martinek eta Domingok Fernandori egun hartan maiGrazia Txipitoak egun hartan 3 katilu hartu zituen leguz 58 erreal eta 10 marai hartu zizkioten, eta zorra
(Esteban Eztiolak gordailuan zeuzkanak), eta bat Pe- 20 egun barru ordainduko zioten.
dro Egañari eman zion. Katilu hura Aizarnako Joan
Otxoa Artzubiagakoa erretorearena zen, eta Pedrok
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arretxe-Etxeerretoreari eman zion. Beste bi katiluak Grazia Txipi- nagusia, Joan Etxenagusia eta Domingo Armendia
toak hartu zituen bahituran.
(ikus [XVI. m. (44-VIII) 5] agiria).
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin
- 1544-XI-3an, Iraetako burdinolan, Esteban EztioAskatsua, Anton Arretxe, Martin Azkue eta beste bat la eskribauaren aurrean Arroako Fernando Zubeltzu
(ikus [XVI. m. (44-VII) 2] agiria).
eta Itziarko Joan Urainziar elkartu ziren. Urte hartako
urriaren 4an, Joan Urainziarrek eta emazte Katalina
- 1544-IX-8an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola Goikoleak Fernandori Urainziar baserria bere ondaeskribauaren aurrean Martin Egaña eta emazte Grazia- sunekin eta basoekin saldu zioten, Debako Sebastian
na Arano aurkeztu ziren. Martinek emazteari ahalordea Arriola eskribauaren aurrean.
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Baserriak bere ondasunekin 343 dukat balio zuen,
eta basoek 7 dukat eta 9 erreal balio zuten. Salerosketaagirian Joan Urainziarrek kopuru osoaren ordainagiria
eman zion Fernandori. Hala ere, Joanek zioenez, benetan Fernandok 8 dukat ordaindu gabe zeuzkan. Joanek
zin egin ondoren, Fernandok 8 dukat haiek ere ordaindu egin zizkion.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
San Joan Amezketa, Anton Arretxe eta Frantzisko
Baltzola (ikus [XVI. m. (44-I) 25] agiria).

- 1544-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana Arroako Joan Zubeltzu eta Getariako
Maria Joango Usarraga hurbildu ziren. Joanen
emazte Grazia Sarasolak Maria Joangori bahituran
zilarrezko katilua (erdian Santiago-maskor urreztatua zeukana) bahituran hartu zion, eta 8 dukateko balioa zeukan. Bahitura hura 130 txanpon maileguz eman zizkiolako hartu zion Graziak Maria
Joangori, eta Blas Artazubiaga eskribauak zeukan
gordailuan.

- 1544-I-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Oikiako Maria Joango Epelola aurkeztu
zen. Auzia izan zuen Gipuzkoako korrejidorearen
aurrean dorretxe bati eta bere ondasunei buruz Joan
Epelola, Ana Epelola, Frantzisko Epelola eta Pedro
Epelolarekin, eta korrejidoreak Maria Joangoren
aurkako epaia eman zuen.

- 1544-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Etxeberriko Migel Zulaika eta
Zestoako Fernando Arantza azaldu ziren. Migelek
Fernandori zaldi beltza erosi zion 4,75 dukatean, eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Iraetako Nikolas zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean orMartinez Egiakoa jauna, Domingo Arrona eta Gra- daintzeko obligazio-agiria eman zion (ikus [XVI. m.
(44-I) 26] agiria).
zían Arzallus (ikus [XVI. m. (44-XI) 6] agiria).

Joan Zubeltzuk obligazio-agiria eman zion Maria Joangori, zilarrezko katilua edo 8 dukat hurrengo
urteko martxoko Andre Mariaren egunean emateko.
Izan ere, Maria Joangok 130 txanponeko zorra ordaindu egin nahi zion.

Ondorioz, Maria Joangok ahalordea eman zien
Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa,
Joan Cortiguera, Joan Lazkano, Joan Antezana, Joan
Angulo eta Joan Olaberria prokuradoreei. Hauek jarraipena emango zioten auziari Kantzelaritzan Maria
Joangoren izenean. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Anton Arretxe, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Joan Artazubiaga (ikus [XVI. m. (44-I) 29] agiria).

- 1544-III-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Fernandez
Arreitzakoa eta bere morroi Domingo Bengoetxea, bauaren aurrean Martin Itxaso agertu zen. Ordainaeta Arroako Domingo Etxenagusia (ikus [XVI. m. giria eman zion Arroako Joan Arberi, 14 dukateko eta
erreal bateko zorraren zati bat (6 dukatekoa) ordaindu
(44-XI) 26] agiria).
egin ziolako.

1.35. Zulaikatarren, epelolatarren eta
arbetarren agiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Domingo Arrona eta Anton Arretxe
- 1544-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren (ikus [XVI. m. (44-III) 3] agiria).
aurrean Arroako Etxeberriko Migel Zulaika eta Zes- 1544-IV-27an, Arroan, Esteban Eztiola eskritoako Joan Ezenarro mandazaina aurkeztu ziren. Joanek Migeli zaldi nabar argia erosi zion 8 dukatean. bauaren bidez Arroako San Joan Ermuak ordainagiria
Zorra bi epetan ordainduko zion: erdia hurrengo in- eman zion Joan Arberi. Honek, hain zizen, 5 kintal
auterietako asteartean eta beste erdia hurrengo Pazko burdinako zorra ordaindu egin zion San Joani. Lekuko Zestoako Anton Arretxe eta Arroako Joan Igarmaiatzekoan.
- 102 -

(1544)

59. irudia. Arroako
etxeberri baserria.

tza eta Joan Perez Areitzagakoa izan ziren (ikus [XVI. bizi zen Domingo Zabalaga azpeitiarra aurkeztu ziren. Joanek Domingori mandar gaztainkara saldu
m. (44-IV) 17] agiria).
zion 4 dukatean, eta haietako 2,5 dukat zorretan utzi
- 1544-VIII-22an, Zumaian, Zestoako Esteban Ez- zizkion Domingok. Domingok Joani obligazio-agiria
tiola eskribauaren aurrean Maria Joango Epelola (Mar- eman zion, dukat erdia handik 15 egunera emateko,
tin Arizmendiren alarguna) azaldu zen. Ana Arizmendi eta azken 2 dukatak urtebetera ordaintzeko. Lekuko
eta Maria Ramos Arizmendi alaba adingabeen tutore hauek izan ziren: Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra”
eta zaintzaile zen. Kargu horiek Zumaiako Martin Diaz eta Zestoako Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola seMirubikoa alkateak eman zizkion bere garaian, Joan mea (ikus [XVI. m. (44-X) 25] agiria).
Santxez Zumaiakoa eskribauaren aurrean.

1.36. Joan Aizarnazabalen, Ana Lasaoren
Maria Joangok auzia zuen Zumaiako Joan Epe- eta akoatarren agiriak

lolarekin eta lagunekin etxe baten eta bere lurren inguruan ados ez zeudelako. Ondorioz, Maria Joangok
ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko eta
Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri.
Joan Heredia, Anton Migelez Elorregikoa eta beste bi
prokuradore ziren korrejimendukoak, eta Joan Otxoa
Urkizukoa, Joan Lazkano, Franciso Betanzos eta beste bi Kantzelaritzakoak.

- 1544-II-25ean, Castro Urdialesko Samano auzoan,
Pedro de Herran eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Castro Urdialesko Otañes auzoko
Joan Makatz, Migel Makatz eta Martin Areso eta Zumaiako Joan Aizarnazabal, eta, bestetik, Santxo Ortiz
Mioñokoa (Samano bailarako Vergon? jaunaren burdinolaren kudeatzailea).

Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan Lopez Sasiolakoa, Joan Martinez Indanetakoa eta Domingo Erkizia (ikus [XVI. m. (44-VIII) 14] agiria).

Joan Aizarnazabal burdinolako ijezle edo tiratzailea zen, Migel Makatz eta Martin Areso urtzaileak ziren, eta Joan Makatz olagizonen buru zen.

- 1544-X-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Arbe eta Azkoitian

Lau olagizonek lan egingo zuten Santxo Ortizentzat aipatutako burdinolan, hurrengo iraileko San Mi-
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60. irudia.
Aizarnazabalgo
udaletxea.

gel egunetik 1545. urteko ekaineko San Joan egunera Erretzabalgoa eta Kristobal Indo (ikus [XVI. m. (44arte. Orduan burdinolarako nahikoa ura bazegoen, 15 III) 5] agiria).
egunez luzatuko zuten lanaldia, eta ura falta bazen 15
- 1544-III-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriegin gutxiago egingo zituzten lanean.
bauaren aurrean Pedro Akoak Lope Zelaiari ordainaJoan Makatz olagizonari 10 kintal burdina emango giria eman zion, elkarren arteko tratuen kontuak eginzizkion soldata gisa Santxo Ortizek, Joan Aizarnaza- da zorra ordaindu egin ziolako. Lekuko zestoar hauek
bali 4 kintal, eta Martin Aresori eta Migel Makatzi izan ziren: Martin Perez Artzubiagakoa, Martin Otxoa
3na kintal. Gainera otorduak eta ohiko gainerako es- Ermukoa eta Pedro Martinez Baltzolakoa (ikus [XVI.
m. (44-III) 16] agiria).
kubideak ordainduko zizkien.
- 1544-IX-24an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Akoa eta
Elgoibarko Joan Sustaeta agertu ziren. Joanek Pedrori 3 kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu
Lekuko honako hauek izan ziren: Samanoko Joan zion, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
Mioño (Frantzisko Mioñoren semea), Gaspar Mioño zion, burdinak Iraetako burdinolan emanda.
eta Elorrioko? Errodrigo Anuntzibai (burdinola prest
Lekuko Zestoako Domingo Arrona eta Arroako
ipini zuena) (ikus [XVI. m. (44-II) 20] agiria).
Peru Joan Arano eta Julian Otalora izan ziren.
- 1544-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEgun eta leku berean, Peru Joan Aranok 2 kintal
bauaren bidez Maria Martinez Ipintzakoak (Domingo Arretxeren alargunak) ordainagiria eman zion eta 30 libra burdinaren balioa maileguz hartu zion PeAna Lasao alargunari. Maria Martinezi Anaren alaba dro Akoari. Zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
Isabel Iraetak lehenago 6 dukateko zorra egin zion, zion Iraetako burdinolan burdinak emanda. Lekuko
eta Ana Lasao amak ordaindu egin zion. Lekuko zes- Joan Sustaeta, Julian Otalora eta Domingo Arrona
toar hauek izan ziren: Anton Arretxe, Joan Martinez izan ziren (ikus [XVI. m. (44-IX) 27] agiria).
Soldatako burdinen erdia hurrengo Eguberrietan ordainduko zien Santxo Ortizek, eta beste erdia
1545eko Pazko maiatzekoan.
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Lekuko honako hauek izan ziren: Iraetako Nikolas
- 1544-X-14an, Zestoan, Debako Eztaia baserrian
maizter zegoen Joan Altzatek obligazio-agiria eman Martinez Egiakoa jauna, eta Zumaiako Mateo Oikina
zion Zestoako Joan Martinez Akoakoa gazteari. Hark eta Tristan Igeldo.
honi zaldi gaztainkara 3,5 dukatean erosi zion, bere
- 1544-IV-11n, Valladoliden, Joan Angulo prokuakats eta guzti, eta zorra hurrengo Domu Santu egunradoreak bere ahalordea erakutsi zien Kantzelaritzako
etik urtebetera ordainduko zion.
epaileei. Marinaren eta Joan Gartziaren izenean eskea
Esteban Eztiola eskribauak idatzitako agirian le- egin zien. Beltran Arizmendik eta Edarritzagakoek
kuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, apelazioan hasi ziren, baina bere epean ez zioten jarraiMartin Lizarrarats eta Domingo Arrona (ikus [XVI. penik eman. Beraz, apelazioa bertan behera utzi behar
zuten.
m. (44-X) 17] agiria).

1.37. Marina Garratzaren eta Domingo
Garratzaren agiriak

Egun berean, Valladoliden, errege-gutuna bidali
zioten epaileek Beltran Arizmendiri. Auziaren apelazioari ez zioten jarraipenik eman, eta 15 eguneko
1539. urteaz gero, Zumaiako Marina Garratzak auzia epean aurkezteko agindua eman zioten. Bestalde,
zuen Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa ze- Marinari eta Joan Gartziari prozesuko eskribauak konaren oinordekoekin, 50 kintal burdina zor zizkiote- rrejidorearen epaiaren eta apelazioaren kopia emango
lako (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538 - 1539) zien, Kantzelaritzan aurkez zitzaten.
liburuko [XVI. m. (39-IX) 5] agiria).
- 1544-V-15ean, Tolosan, Marina eta Joan Gartzia- 1542-II-17an, Azpeitian, Alvar Perez de Navia ren prokuradore Joan Herediak eskatuta, Domingo
korrejidoreak Marina Garratzak 50 kintal burdinaga- Amilibia eskribauak Beltran Arizmendiri errege-gutik Martin Fernandez Edarritzagakoaren ondasunen tunak zioena jakinarazi zion. Lekuko Migel Ipintza,
aurka (eta hirugarren aurkari gisa azaldu zen Beltran Lope Urantzu eta Domingo Idiakaitz izan ziren.
Arizmendiren aurka) zuen auzian epaia eman zuen,
Jarraian, Joan Herediak Frantzisko Perez IdiakaizEdarritzagako oinordekoen aurka (ikus IX ZESTOA
XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI. m. koari eskea egin zion, auziko epaiaren eta apelazioaren kopia eman ziezaion. Erreal bat aurreratu zion
(42-II) 6] agiria).
egingo zuen lanagatik. Migel Ipintza Lope Urantzu
Epaia betetzeko gauzak bideratzen ari zirela, Bel- eta Martin Jausoro izan ziren lekuko (ikus [XVI. m.
tran Arizmendik Valladolidko Kantzelaritzara gora (44-III) 26] agiria).
jo zuen.
- 1544-IV-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1544-III-15ean, Zumaian, Joan Perez Elorria- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako
gakoa eskribauaren aurrean Marina Garratza eta Joan Olaberria eta suhi Joan Olazabal hargina, eta,
Joan Gartzia Villafrancakoa agertu ziren: Marina bestetik, Domingo Garratza jostuna. Domingok arroMartin Gartzia Arteagakoaren alarguna zen, eta pak josi eta eman zizkien arroarrei, eta hauek obligaJoan Gartzia oinordekoa. Ahalordea eman zieten zio-agiria eman zioten, 25 erreal hurrengo Santa MaValladolidko Kantzelaritzako Joan Angulo, Joan ria Madalenaren egunean ordaintzeko konpromisoaz.
Olaberria eta Joan Gartzia Zaraitzukoa prokuradoLekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Pedro Esreei. Zestoako Edarritzagako oinordekoen eta Beltran Arizmendiren aurka zuten auzian ordezkari koriatza-Agirre harakina, Anton Arretxe eta Kristobal
Indo (ikus [XVI. m. (44-IV) 3] agiria).
izango ziren.
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61. irudia. Arroako
olaberri.

- 1544-XI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Garratzak bertako Beltran Enbili ordainagiria eman zion. Beltranek
lehenago egindako 32,5 errealeko zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkion; baita ordura arte elkarrekin izandako beste tratuengatik zor ziona ere.

Maria Joanez Azkaetakoa ama agertu ziren. Amak semeari 100 dukat maileguz eman zizkion, eta semeak
zorra bi hilabete barru ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko arroar hauek izan ziren:
Martin Akertza, San Joan Ermua eta Joan Sorazu,
Arroako bikarioa (ikus [XVI. m. (44-IV) 10] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Joan Artiga eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (44-XI) 32] agiria).

- 1544-IV-20an, Arroan, Zestoako, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: Arroako
Joan Zugasti eta Itziarko Joan Urainziar. Joan Zugas1.38. Joan Urainzar, Martin Azkaeta eta
tik Arroako Artzabal baserria Joan Urainziarri 6 urteJoan Zugastiren agiriak
rako errentan eman zion, eta errenta aldia hurrengo
- 1544-I-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren iraileko San Migel egunean hasiko zen. Maizterrak
aurrean Zumaiako Joan Urainzar apaiza azaldu zen. nagusiari urtero 5 dukateko errenta ordainduko zion,
Elbira Etxezarreta amaren oinordeko eta Ana Urainzar eta Eguberrietan kapoi parea ere bai.
arrebaren ordezkari zen. Mateo Urbietari eta honen oinMaizterrak baserrira gutxienez 30 dukaten baordekoei ordainagiria eman zien, Domingo Beltranek,
Mateoren Katalina Askatsua amaginarreba alargunaren lioko ganadua ekarriko zuen, eta Joan Urainziarrek
nagusiari balioaren erdia errentatik deskontatuko
bidez, 3 dukat eta 16 txanpon ordaindu zizkiolako.
zion. Ganaduak behar bezala zaindu eta haziko ziLekuko honako hauek izan ziren: Tomas Azko- tuen maizterrak. Erdi bana izango zen ganadua (eta
na, Domingo Areitzaga eta Frantzisko Enparan (ikus etekinak ere bai), nagusiak bere erdia ordaindu ondoren. Nagusiak eta maizterrak hezitako idi parea
[XVI. m. (44-I) 5] agiria).
ekarriko zuten Artzabalera erdi bana, eta idiek lana
- 1544-IV-20an, Arroan, Zestoako, Esteban Eztio- bientzat, nagusiarentzat eta maizterrarentzat, egingo
la eskribauaren aurrean Arroako Martin Azkaeta eta zuten.
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Artzabal baserrian Joan Urainziarrek beretzat
bakarrik haziko zituen txerriak, eta Zugastiko basoetako ezkurra jan ahal izango zuten. Hala ere, txerriek
besteren lurretan kalterik sortzen baldin bazuten, Debako ordenantzetan zehazturiko isuna ordaindu beharko zuen.
Nagusiak maizterrari urtero 6 otarkada sagar
emango zizkion. Sagarrondoak Artzabalgo lurretan
landatzeko baldintzak ere zehaztu zituzten. Maizterrak soroetako hezi eta itxiturak zaindu egingo zituen,
errenta aldia amaitu arte. Gainera, errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago elkarri berri emango zioten, kontratua berritzeko ala baserria uzteko. Bestela,
errenta aldia urtebetez luzatuko zen.

ta eta Arroako Joan Igarategi elkartu ziren. Zestoarrak
arroarrari maileguz 2 dukat eta 21 txanpon eman zizkion, eta honek hari zorra hurrengo San Migel egunean ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko Antonio Lizarrarats bikarioa, Joan Urbieta eta Anton Arretxe izan ziren (ikus
[XVI. m. (44-V) 9] agiria).
- 1544-VI-8an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bi alde hauek aurkeztu ziren: batetik, Potzuetako Domingo Aranguren eta emazte
Maria Aranguren (Aizarnako Aranguren baserriaren jabeak), eta, bestetik, Mariaren anaia Martin
Aranguren.

Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Arrona eta Gregorio Elizalde, eta
Arroako Domingo Areitzaga. Agiri honetan aipatzen
den Artzabal baserria oraingo Artzabaleta delakoan
gaude (ikus [XVI. m. (44-IV) 11] agiria).

Martin ez zetorren bat senar-emazteekin Aranguren etxean zegokion seniparteaz; izan ere, Domingok
zioenez, haiek etxea zor handiekin hartu zuten (etxeak
balio zuena baino handiagoekin), eta hobekuntza handiak egin zituzten bertan.

1.39. Joan Igarategi, Domingo Aranguren
eta Domingo Armendiaren agiriak

Desadostasunak ebazteko alde bakoitzak arbitro epaile bana izendatu zuen: senar-emazteek Joan
Arano, eta Martinek Pedro Egaña. Bi arbitroak epaia
emateko ados ez bazeuden, hirugarren arbitroa aukeratu ahal izango zuten.

- 1544-V-5ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Zestoako Joan “Gorri” Lizasoe-

62. irudia. Aizarnako
Aranguren.
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- 1544-VII-22an, Arroako Iraon, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik
Maria Fernandez Igartzakoa (Joan Arberen alarguna)
eta Ana Igartza (Joan Otaloraren emaztea), eta, bestetik, Joan Igartza. Anak eta Mariak ziotenez, Arroako
Igartza etxean 5 seme-alaba ziren, eta haiei beren senipartea eman behar zien Joan Igartza anaiak, guraso
Maria Arangurenek, emakume ezkondua zelako, zenen ondasunak hartuta zeuzkalako.
zin egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela. LeJoan Igartza anaiak zioenez, gurasoek hari eman
kuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoa, eta Zestoako Anton Arretxe eta Esteban Eda- zioten herenaren eta bostenaren hobekuntza, eta bere
emazte Maria Grazia Iraetak ere dotea ekarri zuen
rritzaga (ikus [XVI. m. (44-VI) 6] agiria).
Igartzako zorrak ordaintzeko. Horregatik bi aldeek
- 1544-VI-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- auzia zuten korrejidorearen aurrean. Hala ere, auzia
bauaren aurrean Arroako hauek azaldu ziren: batetik, arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten, eta haiek
Arbegoikoan bizi zen Joan Arbe eta San Joan Arbe erabakitakoa bi aldeek betetzeko bermeak ere eskaini
anaia, eta, bestetik, Domingo Armendia. Bi anaiek zituzten. Bestela 50.000 maraiko isuna ordaindu beDomingori 24 kintal burdina pletinaren balioa mai- harko zuen obeditzen ez zuen aldeak.
leguz hartu zioten errealetan (1 kintal = 11,75 erreal
Anak eta Mariak Arroako Martin Kortazar izendatu
izanik), eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
zuten arbitro, eta Joan Igartzak Fernando Zubeltzu. Bi arzioten, burdinak Beduan ala Narruondon emanda.
bitroak ados jartzen ez baziren, hirugarrena aukeratu ahal
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Anton izango zuten. Sei eguneko epea zeukaten epaia emateko,
Arretxe gaztea, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta baina epea beste hiru egunez luzatu ahal izango zuten.
Kristobal Indo (ikus [XVI. m. (44-VI) 16] agiria).
Ana, Maria eta Joan Igartza anai-arrebek zin egin
zuten agirian adierazitakoa bete egingo zutela. Le1.40. Ana Igartzaren eta Joan Igartzaren
kuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas Martinez
tratu eta agiriak
Egiakoa, Zestoako Anton Arretxe eta Arroako Joan
- 1544-VII-2an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren Sorazu bikarioa (ikus [XVI. m. (44-VII) 20] agiria).
aurrean Joan Otalora, emazte Ana Igartza eta honen
- 1544-VII-26an, Arroan, Ana Igartzak eta Maria
ahizpa Maria Igartza elkartu ziren. Hirurak auzitan
zebiltzan Joan Igartza anaiarekin, Arroako Igartzan bi Fernandez Igartzakoa ahizpek Joan Igartza anaiarekin
ahizpei zegokien seniparteaz. Ordura arte Andres Mar- seniparteaz zuten auzian, Fernando Zubeltzu eta Martinez Aroztegikoa prokuradoreak korrejimenduan egin- tin Kortazar arbitroek epaia eman zuten. Arbitroek
dakoa ontzat emanez, ahalordea eman zieten bi ahizpek ziotenez, Fernando Igartza aita zenak testamentuan
Joan Otalorari eta Gipuzkoako korrejimenduko Andres agindutakoa beteko zuten. Joan Igartzak Ana arrebari
Martinez Aroztegikoari, Beltran Arizmendiri eta beste gaztainazko edo intxaurrezko kutxa emango zion, eta
horretarako behar ziren oholak ere bai. Maria Fernanhiru prokuradoreri, auzian ordezka zitzaten.
dez arrebari urdaia, anega bat gari, anega bat artatxiki,
Lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu (Arroako upel erdia sagardo eta 10 otarkada sagar.
bikarioa), Joan Urbieta (Ibañarrietan bizi zena) eta
Horrez gain Joan Igartzak arrebei aitaren testamenElgoibarko Nikolas Garate (ikus [XVI. m. (44-VII)
tuan zehazturiko ganaduak emango zizkien, eta bakoi1] agiria).
Arbitroek epaia 30 eguneko epean emango zuten,
baina, behar izanez gero, epea luzatzerik izango zuten. Bi aldeek arbitroen epaia bete egingo zuten. Bestela 50.000 maraiko isuna ordainduko zuen obeditzen
ez zuena: erdia errege-altxorrarentzat eta erdia obeditzen zuen aldearentzat.
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63. irudia. Arroako
Areitzagazelaia.

tzari, epeka, dukat hauek ere bai: 14,5 dukat hurrengo Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoa kapitain zenaren
Eguberrietan, handik urtebeteko Eguberrietan beste alarguna. Santxa Perez andrea bere eta kapitainaren alaba
14,5 dukat eta hurrengo Eguberrietan beste 14,5 dukat. adingabeen zaintzaile ere bazen. Oikiako Igartza etxea,
hain zuzen, Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunarena
Horiek ordainduta Arroako Igartzako eskubide (Santxa Perezen anaiarena) zen.
guztiak Joan Igartzarentzat izango ziren. Egun berean,
Santxa Perezek zioenez, hark bere senar, alaba eta
Arroan, Esteban Eztiolak epaiaren berri eman zien
anai-arrebei, lekuko hauek izanik: Domingo Amilibia Maria Lopez Arteagakoaren bidez bereak zituen, beseta Anton Arretxe zestoarrak, eta Arroako Joan Sora- teak beste, ondasun hauek: Aizarnazabalgo Mirubiko
etxea, bertako errota, burdinolaren lekua, presa, lurzu bikarioa (ikus [XVI. m. (44-VII) 25] agiria).
sailak, sagastiak, belardi eta larreak, Etzubi etxearen
- 1544-VIII-6an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- erdia (bere lur, zuhaitz eta ondasunekin) eta Aizarnabauaren bidez Arroako Joan Perez Areitzagakoak or- zabal izeneko etxearen ondoko Saroezabalgo lursaila.
dainagiria eman zion bertako Joan Igartzari. Honek
Hura guztia Santxa Perez andrearena zen, eta alahari, hain zuzen, lehendik egindako 6,5 dukateko zoba Isabel Aldamar Oñatiko Bidaurretako komentuan
rra ordaindu egin zion.
moja sartu zelako, hango monasteriokoei 1.000 dukat
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza, eman behar zizkien. Dirutza hura Mutrikuko Pedro
Joan Urbieta eta Pedro Otalora (ikus [XVI. m. (44- Agirrek ordaindu zien komentuko mojei, eta hauek
ordainagiria eman zioten mutrikuarrari. Horrez gain,
VIII) 6] agiria).
Pedro Agirrek beste 40 dukat ordaindu zituen Santxa
Perezek egindako beste gastu batzuengatik.
1.41. Santxa Perez Ganboakoak Mirubia

Pedro Agirreri saltzeko agiria

1.040 dukateko zor osoa ordaintzeko, Santxa Pere- 1544-VIII-20an, Oikiako Igartza etxe aurreko ha- zek Mirubiko etxea eta aipaturiko ondasunak saldu ziriztian, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, zkion Pedro Agirreri. Mirubiari buruz izandako auziak
Getariako Santxa Perez Ganboakoa azaldu zen, hau da, (Zestoako Martin Zubiaurrerekin izandakoa barne)
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amaitu ziren, eta Pedro Agirrek erosi zituen 1.040 1.41.1. Pedro Agirre, Mirubiko maizterra, etab
dukatean Mutrikuko Joan Lopez Lasaldekoari horretarako ahalordea emanda. Ahalordea Lozoyako Bernal - 1544-X-10ean, Aizarnazabalgo Mirubian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Lopez Lasaldekoa agertu
Lopez de Lozoya eskribauaren bidez emana zen.
zen, Mutrikuko Pedro Agirre jabearen izenean. Etxearen
Santxa Perezek, berriz, Zumaiako Joan Olaskoagari barruan Maria Joango Etxeberria zegoen, Domingo Olaseman zion ahalordea, gero Mirubiara joan eta ondasunen koagaren emaztea, eta Joan Lopezek handik atera egin
jabetza Pedro Agirreren ordezkari Joan Lopez Lasalde- zuen, bere ohe-jantzi eta beste zenbait gauzarekin batera.
koari eman ziezaion. Santxa Perezek zin egin zuen salJoan Lopez etxera sartu zen eta jabetza bere gain
erosketa-kontratuan agindutakoa bete egingo zuela eta
hartu zuen, bai etxearena eta bai bertako burdinolaondasunen saneamenduaz bera arduratuko zela.
ren lekuarena, errotarena, basoena eta gainerako onLekuko honako hauek izan ziren: Martin Etxeza- dasunena. Pedro Agirre nagusiak ondasun haiek Zurreta apaiza, Joan Zulaika, Joan Etxezarreta eta Joan maiako Joan Olazabali lau urterako errentan emanda
zeuzkan, eta, horregatik, Joan Lopezek Joan Olazabal
Zulaika semea.
Mirubiko etxera sartu zuen.
Egun berean, Mirubia etxean, Esteban Eztiola esHain zuzen Etzubi etxea eta bere ondasunak ziren Pekribaua bertan zela, Joan Olaskoagak (Santxa Perezen
ahalordeaz) Mirubia etxetik bertako maizter Maria dro Agirre nagusiak artean errentan eman gabe zeuzkaJoan Etxeberria (Domingo Olaskoagaren emaztea) nak. Joan Lopez Lasaldekoak Maria Joango Etxeberriaatera egin zuen. Gero, Joan Lopez Lasaldekoa, esku- ren aurrean Domingo Olaskoagari agindua eman zion
tik helduta etxera sartu zuen. Joan Lopezek etxeko Joan Olazabal maizterra Mirubian bakean utz zezaten.
ateak itxi eta ireki egin zituen, Pedro Agirrerentzat
Lekuko Debako Domingo Etxabe eta Oñatiko Marjabetza hartu zuela adieraziz. Lekuko Zumaiako Joan
tin Okariz izan ziren (ikus [XVI. m. (44-X) 7] agiria).
Zulaika eta Oñatiko Pedro Larrinaga izan ziren.
- 1544-X-10ean, Aizarnazabalgo Saroezabalen,
Esteban Eztiola eskribauarekin Joan Lopez Lasaldekoa eskribaua agertu zen Maria Lopez Laurgaingoaren aurrean. Maria Lopezek eta Joan Mirubia
senarrak etxea eraiki zuten Saroezabalen, baina Joan
Lopezek zioenez, lur hura Mirubia etxearena zen, hau
Jarraian Joan Olaskoagak Mirubiko sagasti, baso, gaz- da, Pedro Agirre mutrikuarrarena, Santxa Perez Gantainadi, lur, belardi eta abarretara sartu zuen Joan Lopez; boakoa getariarrari erosi ziolako.
baita Mugitzako etxetxora eta Aizarnazabal etxe ondoko
Beraz, etxea deseraiki eta lurra aske utzi behar
Saroezabalgo lursailera ere. Joan Lopezek sagarrondo,
haritz, gaztainondo, intxaurrondo eta gainerako zuhai- zuten, baina Maria Lopez ez zegoen ados. Hark eta
tzen adarrak moztu zituen. Lursail eta soroak aitzurtu senarrak Saroezabal Santxa Perezen ahalordea zuen
Domingo Lizarrarats suhiari erosi omen zioten, eta
egin zituen eta belarrak atera zituen, jabe gisa.
lur haren jabe ziren.
Gero, era berean, Etzubi baserriaren erdiaz eta bere
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Tomas Zanlur eta ondasunez jabetu zen Joan Lopez Pedro Agirreren
izenean. Hango ateak itxi eta ireki egin zituen, eta zuhai- dategi merioordea, eta Debako Anton Arriola eta Dotzen adarrak moztu (ikus [XVI. m. (44-VIII) 12] agiria). mingo Erreten.
Ondoren Joan Olaskoagak Joan Lopez Mirubiko
burdinolaren lekura, errotara eta presa, aldaparo eta
ubideetara eraman zuen. Bertan ibili eta ubideko konportak ukitu zituen Joan Lopezek, haien jabe egin zela
aditzera emanez.
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64. irudia.
Aizarnazabalgo
Mirubia.

Egun berean Joan Lopez Lasaldekoa Aizarnazabalgo
zubiaren eta elizaren arteko Altuna iradira joan zen. Iradi hura prestazioz Mirubia etxearena zelako, bertara sartu eta, Pedro Agirreren izenean, segaz garoa moztu zuen,
jabe zela erakustearren. Lekuko honako hauek izan ziren:
Mateo Enbil, eta Joan Uranziar eta Migel Agirre apaizak.

zarnazabalgo eliztarren sindiko eta prokuradore gisa.
Joan Lopez Lasaldekoak Mutrikuko Pedro Agirreren
izenean Altunako iradiaz Paskuala Areitzagari eta Joan
Iriarte suhiari egindako errekerimendua ez zuen onartu.

- 1544-X-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Atristain azaldu zen, Saiazko Ai-

- 1544-X-22an, Aizarnazabalen, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Joan Mirubia eta Joan Lopez

Joan Atristainek zioenez, Altunako harizti, baso
eta iralekua komunalak ziren, eta herritar guztiek izan
Ondoren Joan Lopez Aizarnazabal etxera joan zen, zezaketen bertan prestazioa. Mirubiko etxeak ez zuen
eta bertan Paskuala Areitzaga alargunari jakinarazi han jabetzarik, beste edozein herritarren mailan ez bazion Mirubiko etxea zela Altuna iralekuaren jabea. zen. Gainera Joan Mirubiaren aurkako epaiak zeuden
Hala ere, Paskualaren Joan Iriarte suhiak bertan garoa gai hari buruz. Beraz, Altunako iralekutik garoa mozebaki omen zuen. Joan Lopezek debekatu egin zion tu eta eraman egingo zuten.
haren baimenik gabe garorik ebaki eta eramatea.
Joan Atristainek segaz garoa moztu, zuhaitz-adarrak
- 1544-X-11n, Aizarnazabalen, Joan Lopezek es- moztu eta zuhaitzak landatu egin zituen, jabetza bere
katu eta korrejidorearen aginduz, Tomas Zandategi gain zuela adieraziz. lekuko Aizarnako Joan Aranburu,
merioordeak Domingo Olaskoaga eta Maria Joango Grazian Arzallus eta Joan Aranburu gaztea izan ziren.
Etxeberria emaztea preso hartu zituen. Gero, ordea,
- 1544-X-14an, Zestoan, Esteban Eztiolak Joan
zenbait gizonek eskatuta, Joan Lopezek aske utzi zituen, baina bere eta Pedro Agirreren eskubideei kalte- Atristainen errekerimendua irakurri zion Joan Lopez
Lasaldekoari. Honek legeak agindutako epean eranrik egiten ez zien neurrian.
tzungo ziola jakinarazi zuen. Domingo Lasalde muLekuko Domingo Erreten eta Domingo Mirubia? trikuarra eta Grazian Arzallus izan ziren lekuko (ikus
[XVI. m. (44-X) 15] agiria).
izan ziren (ikus [XVI. m. (44-X) 9] agiria).
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Lasaldekoa elkartu ziren. Pedro Agirreren izenean
Joan Lopez Lasaldekoak auzi kriminala ipini zion
Joan Mirubiari korrejidorearen aurrean, haiei eta Mirubiko Joan Olaskoaga maizterrari zenbait mehatxu
eta nahasmendu egin zielako; baita Pedro Agirreren
arreba Maria Martinez Orroagakoari ere.

Fernandori, zorra hurrengo ekaineko San Joan
egunean ordaintzeko konpromisoaz.
Lekuko hauek izan ziren: Anton Arretxe zestoarra
eta Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Igartza
(ikus [XVI. m. (44-IV) 18] agiria).

- 1544-IX-8an, Arroan, Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak obligazio-agiria eman zion Joan
Legardari. Lehenago, Domingoren seme Joan Arretxe
zenak 2 dukateko zorra utzi zion Joan Legardari, eta
zor hura aita hargin-maisuak ordainduko zion 1545.
urteko San Migel egunean. Lekuko Domingo GarratLekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Domin- za, Lope Ernataritz eta Anton Arretxe izan ziren, Esgo Amilibia eta Joan Sarasola, Mutrikuko Domingo teban Eztiola eskribauak idatzitako agirian.
Lasalde eta Zestoako Grazian Arzallus (ikus [XVI. m.
Egun berean, Zestoan, Joan Legardak Joan Zuu(44-X) 22] agiria).
be “Arotzarte”ren seme Martin Zuuberi Legardatxiki
1.42. Domingo Arretxe-Etxenagusiaren eta etxea bere lur, sagasti, gaztainadi, baratze eta soroekin, errentan eman zion 4 urterako. Errenta aldia San
Joan Etxenagusiaren agiriak
Migel egunean hasiko zen. San Migel egunean maiz- 1544-IV-27an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- terrak urtero 20 erreal emango zizkion, eta Eguberriebauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxe- tan kapoia ere bai.
nagusia eta Zestoako Beaingo maizter Fernando
Legardatxikin ganadua erdi bana haziko eta zainArantza agertu ziren. Domingok Fernandori 8,5
dukatean zaldia erosi zion, bere akats guztiekin duko zuen Martin maizterrak, eta galdutako ganaduaerosi ere. Domingok obligazio-agiria eman zion ren seinalea aurkeztu beharko zion nagusiari. SagaEgun hartan, ordea, Joan Mirubiak barkamena eskatu zion Joan Lopezi, eta bermatu egin zion handik
aurrera ez ziola aurka egingo. Joan Lopezek eskea
egin zion korrejidoreari auzia bertan behera eta baliorik gabe utz zezan.

65. irudia. Arroako
bista (Indalezio
oiangurenen argazkia).
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rrondoak urtean bitan aitzurtuko zituen, eta bi urtez leguak hartzeko (ikus [XVI. m. (44-VIII) 16] agiria).
behin simaurtuko zituen. Etxeari zegozkion zergak
- 1544-IX-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriohi bezala ordainduko zituzten.
bauaren aurrean Itziarko Joan Erretentxipi agertu zen.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi Bere seme Domingo Erretentxipiren ordezkari ere
aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, Le- bazen, eta ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Anton Migelez Elorregikoa, Andres Martingardatxikin jarraitu ala errenta aldia amaitzeko.
ez Aroztegikoa, Pedro Zabala eta Beltran Arizmendi
Esteban Eztiolak idatzitako kontratuan lekuko prokuradoreei; baita Debako Martin Etxabe apaizari
hauek izan ziren: Pedro Akoa, Frantzisko Enparan eta ere.
Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (44-IX) 10] agiria).
Joan Erretentxipik auzia zuen Itziarko Santuru
- 1544-IX-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Erretenekin, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zibauaren aurrean Arroako Joan Etxenagusia eta Zes- tuzten Joan eta Domingo aita-semeak. Lekuko zestoako Joan Legarda elkartu ziren. Zestoarrak arroarra- toar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa,
ri ordainagiria eman zion, elkarrekin egun hartara arte Klemente Aisoro apaiza, Joanes Garratza apaiza eta
Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (44-IX) 19] agiria).
izandako tratuen zorrak ordaindu egin zizkiolako.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, San Joan Amezketa eta Sebastian Arbestain (ikus
[XVI. m. (44-IX) 20] agiria).

1.43. Maria Arbestainen ahalordea eta
Santuru Erretenen agiriak
- 1544-VIII-28an, Arroakolan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Santuru Erreten, Ibiko Martin Ezenarro, Martin Usarraga, Joan
Armendia, Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Zugasti,
denak ere Arroa edo Itziarko biztanleak. Aipatutakoek
obligazio-agiria eman zioten Mutrikuko Joan Otxoa
Berriatukoari; izan ere, 155 kintal burdina pletinatan maileguz hartu zizkioten Joan Otxoari (1 kintal =
15,25 erreal).

- 1544-IX-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Arbestain azaldu zen, hau da,
Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren alarguna.
Joan Ibañez Amilibikoa semea Indietan Panama aldean hil zen seme-alabarik utzi gabe, eta haren oinordekoa Maria Arbestain ama zen, inbentarioaren
arabera izan ere (ikus IX ZESTOA XVI. MENDEAN
(1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-XI) 13] agiria).

Maria Amak ahalordea eman zien Esteban
Akertzari, Domingo Lizarraratsi, Fernando Amilibia semeari, Joan Legardari eta Martin Ibañez
Amilibikoa semeari. Hauek Panaman, Indietako
Urrezko Gaztelan, Joan Ibañezi egin zizkioten
zorrak kobratzen saiatuko ziren. Francisco Rodriguezi urrezko 17 peso kobratuko zizkioten (1 peso
= 450 marai). Buenaventura hiriko errejidore eta
Zor osoa 214 dukat eta 9,25 errealekoa zen, eta ur- San Juan ibaiko errege-faktore zen Luis Arandari
tebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartu zuten. 94 pesoko zorra kobratuko zioten. Juan Bautista
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Arretxe eta Gardelek ere urrezko 40 pesoko zorra utzi zion
Itziar edo Arroako Domingo Usarraga, Domingo Zu- Mariaren semeari, eta haiek ere eskuratuko zituzten ahalordea zutenek.
laika eta Joan Akertza.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziJarraian, obligazio-agiria emandakoek aitortu zutenez, Arroako eta Itziarko eliztarren ahalordea zuten ren: Domingo Garratza, Domingo Aspe eta GraDebakoekin zuten auziari jarraipena emateko eta mai- zian Arzallus (ikus [XVI. m. (44-IX) 7] agiria).
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1.44. Grazia Baltzolaren ahalordearen eta
Joan Ibañez Zubiaurrekoaren agiriak

Joan Ibañezek Joan Liendori 3 urterako errentan
eman zion Zabaleta baserria, eta errenta aldia San Migel egunean (irailaren 29an) hasiko zen. Urtero 4,5
- 1544-VII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- dukateko errenta ordainduko zuen maizterrak Santiaren bidez Grazia Baltzolak bere seme Grazian Eto- go egunean, Eguberreitan bi kapoi, udan 6 gaztanbera
rraetxeari ahalordea eman zion. Graziak Baltzola eta urtebetez haur batentzat adina esne.
etxeko seniparteagatik auzia izan zuen anaia Joan
Nagusiak utzitako ganaduak maizterrak erdi bana
Baltzolarekin, eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitroek erabaki hazi eta zainduko zituen, eta maizterrak bere erdia ganazuten zenbat kobratu behar zuen Graziak. 10 dukat duaren ugalketatik eta etekinetatik ordainduko zion naaurreko urtean kobratu zituen (ikus IX ZESTOA XVI. gusiari. Joan Liendok txerri bat beretzat aparte hazi ahal
MENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-IV) izango zuen, baina hortik gorakoa erdibana izango zen.
4] agiria).
Joan Liendok, pertsonari Kontzejuak ezarritako
Grazian Etorraetxeak azken 10 dukatak Joan Bal- zergak ordainduko zituen, eta etxeari zegozkionak
tzolari kobratzen saiatuko zen, ondasunak exeku- Joan Ibañezek. Nagusiak, gainera maizterrari 6 dukat
tatzeari jarraipena emanda. Lekuko honako zestoar maileguz eman zizkion (5 dukat egun hartan eta bat
hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaraskoa, Domingo Eguberrietan emango zion), eta maizterrak zorra
Garratza eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. m. (44-VII) errenta aldia amaitzean ordainduko zion. Joan Ibañezek 8 otar gaztaina ere emango zizkion maileguz San
10] agiria).
Migel egunaren ondoren, eta hurrengo urtean itzuliko
- 1544-IX-23an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- zizkion maizterrak.
tiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik,
Biek elkarri beren asmoen berri emango zioten
Joan Ibañez Zubiaurrekoa zestoarra, Zabaleta baserriaren jabea, eta, bestetik, Arroan bizi zen Joan Lien- errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, basedo maizterra. Kantabriako Liendo herrikoak izango rrian jarraitzeko ala baserria uzteko. Bestela errenta
aldia beste urtebetez luzatuko zen.
zituen seguruenik arbasoak.

66. irudia. Zestoako
etorrazpi.
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Zabaleta baserriaren mugarrietatik kanpo zeuden rro mazolaria eta Martin Ondalde hauspogilea (ikus
gaztainondoan ez ziren errentamenduan sartu. Le- [XVI. m. (44-VII) 11] agiria).
kuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aisoro, Joan
- 1544-VII-31n, Zestoako errebalean, Esteban EzPagino eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (44-IX)
tiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Martin Perez
25] agiria).
Erraztikoa eta Domingo Intxausti, eta Zestoako Ka- 1544-XI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- talina Urbieta (Martin Indoren emaztea) elkartu ziren.
bauaren aurrean Joan Ibañez Zubiaurrekoa aurkeztu Azpeitiarrek Katalinari obligazio-agiria eman zioten,
zen. Joan Ibañezek zioenez, hark eta Ana Lasao ama- hurrengo urteko Pazko garizumakoan 177 dukat eta 3
ginarrebak Zestoako Zabaleta baserria Joan Amez- erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
nabarri eta Domingo Ameznabar semeari 3 urterako
Katalinak, hain zuzen, 130 kintal burdina pletinaerrentan eman zieten. Errenta aldia 1542. urteko San
Migel egunean hasi zen, eta aita-semeek 4 dukat zor tan eman zizkien maileguz, eta kintalaren prezioa 15
errealekoa zen (1 dukat = 11 erreal, eta 1 kintal = 15
zituzten errentagatik.
erreal).
Joan Ibañezek 4 dukat haiek kobratzeko eskubidea
Lekuko Zestoako Domingo Urbieta eta Joanes PoAna Lasaori eman zion, gozamenaren erdia Anarena zelako eta 4 dukat zor zizkiolako. Lekuko zestoar hauek tzueta apaizak, eta Azpeitiko Domingo Alasa izan ziizan ziren: Grazian Arzallus, Martin Artzuriaga eta Es- ren (ikus [XVI. m. (44-VII) 28] agiria).
teban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (44-XI) 16] agiria).
- 1544-VIII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1544-XI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Ana Ipintza alarbauaren bidez Joan Ibañez Zubiaurrekoak eta Ana gunak 11 dukat eta 5 erreal balio zuten 9 kintal burLasao amaginarrebak ordainagiria eman zieten Joan dina pletinatan maileguz eman zizkion Beduan AizarAmeznabar zenaren oinordekoei. Izan ere, hauek nazabalgo Martin Etxezarretari (1 kintal = 14 erreal).
haiei 4 dukateko zorra ordaindu egin zieten. Lekuko Martinen fidatzailea Zestoako Domingo Arrona zen.
zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubiaga, Pedro
Martin Etxezarretak zorraren erdia hurrengo irailEskoriatza-Agirre eta Esteban Eztiola semea (ikus
eko San Migel egunean ordainduko zion Anari, eta
[XVI. m. (44-XI) 31] agiria).
beste erdia hurrengo Eguberrietan. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Gregorio Elizalde, Anton Arretxe
1.45. Joan Fernandez Olazabalgoaren,
Katalina Urbietaren eta ipintzatarren agiriak eta Migel Otxoa Beduakoa.
- 1544-VII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean huek elkartu ziren: Altzolarats jauregiko
burdinolaren hornitzaile eta olagizon Martin Egia aiarra, eta Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa. Martinek Joan Fernandezi burdinolako hauspoak zorretan
erosi zizkion, eta haien balioa hurrengo Domu Santu
egunean ordainduko zion, 13 kintal burdina pletinatan
Beduan emanda.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Kristobal Artzubiaga eskribaua, Domingo Ezena-

Jarraian, Martin Etxezarretak konpromisoa hartu
zuen Domingo Arrona obligazio hartatik onik ateratzeko, zor osoa Martinek egina zelako. Domingo
Arronak ordainagiria eman zion Martini, ordura arte
elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituztelako
(ikus [XVI. m. (44-VIII) 2] agiria).
- 1544-IX-1ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Martin
Indoren emazte Katalina Urbieta, eta, bestetik, Azpeitiko
Martin Perez Erraztikoa eta Domingo Intxausti.
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Lekuko hauek izan ziren: Mutrikuko Joan Lopez
Lasaldekoa eskribaua eta Domingo Lasalde semea,
eta Zestoako Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (44-X)
16] agiria).

1.46. Migel Legarrolaren, Maria Ibiakaitzen,
Joan Mz Ganboakoaren eta Katalina
Elordiren agiriak
- 1544-I-17an, Zestoako Altzolarats jauregian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek agertu ziren:
batetik, bertako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, eta, bestetik, Aiako Migel Legarrola eta
Domingo Zinkunegi.
Bi aiarrek San Joan Perezi zorra egin ziotelako,
honek haiei ondasunak exekutatu egin zizkien, eta
bi aiarrek korrejidorearen aurrean aurka egin zioten
ondasun-exekuzioari. Egun hartan, ordea, ahalordea
eman zieten korrejimenduko Jeronimo Atxaga, Joan
Heredia eta Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreei,
exekuzioa egin zezaten eta ondasunak enkantean sal
zitzaten. Horretarako eskea egin zioten Alonso Suarez
Sedeno korrejidore eta lizentziatuari.
67. irudia. Zestoako Beduaundi.

Ahalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Donostiako Joanes Loiztegi, eta Zestoako Anton SoAzpeitiarrek Katalinari 177 dukat eta 3 errealeko razabal eta Bernal Aldalur (ikus [XVI. m. (44-I) 11]
zorraren zati bat (12 dukatekoa) egun hartan ordaindu agiria).
zioten, eta Katalinak ordainagiria eman zien. Zin egin
- 1544-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizuen ordainagirian adierazitakoa bete egingo zuela.
bauaren aurrean Tolosako Joan Belauntza maisu meLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Do- dikuak, ordainagiria eman zion bere Maria Ibiakaitz
mingo Etxauzelin eta Anton Arretxe, eta Domingo emazteari. Honek ezkontzarako agindutako dotearen
zati bat (36 dukatekoa) ordaindu egin zion senarrari.
Larraul (ikus [XVI. m. (44-IX) 2] agiria).
- 1544-X-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Maria Ipintzak (Joanes Ipintza apaiz
zenaren oinordeko gisa) ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Joan
Herediari, Beltran Arizmendiri, Joan Martinez Untzetakoari, Anton Migelez Elorregikoari eta Andres Martinez Aroztegikoari. Joanes Ipintzari egin zizkioten
zorrak kobratzen saiatuko ziren.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, San Joan Elgoibar eta Anton Arretxe
(ikus [XVI. m. (44-III) 19] agiria).
- 1544-III-28an, Zumaian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Martinez Ganboakoa
aurkeztu zen. Debako Asentzio Zerainekin auzia
zuen, eta ahalordea eman zien Zumaiako Joan San-
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68. irudia.
Ibañarrietako elordiko
garaia.

txez Zumaiakoari eta Gipuzkoako korrejimenduko Zestoako Martin Otxoa Ermukoari. Egun hartara arte
prokuradore hauei: Jeronimo Atxagari, Beltran Ariz- izandako tratuen kontuak egin eta zorra kitaturik gemendiri, Joan Herediari, Joan Martinez Untzetakoari ratu zen.
eta Pedro Zabalari. Ahalordea zutenek ordezkatuko
Esteban Eztiolak idatzitako agirian lekuko zestoar
zuten auzian.
hauek izan ziren: Pedro Ziorraga maisua (zapataria),
Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan Lopez Sa- Joan Ezenarro mandazaina eta Martin Artzubiaga
siolakoa, Martin Arantza eta Andres Artzubiaga (ikus (ikus [XVI. m. (44-IX) 11] agiria).
[XVI. m. (44-III) 29] agiria).
- 1544-IX-18an, Zestoan, Esteban Eztiola es- 1544-VII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- kribauaren aurrean Isabel Iraeta eta Maria Ipintza
bauaren bidez Arroako Katalina Elordik ahalordea azaldu ziren. Isabelek Zestoako hiribilduan zeukan
eman zion Beain baserrian bizi zen Fernando Aran- etxea 6 urterako errentan eman zion Maria Ipintzatzari. Fernando, hain zuzen, Katalinari egin zizkioten ri. Errenta aldia hurrengo Eguberri egunean hasiko
zorrak kobratzen saiatuko zen, eta zordunak auzitara zen, eta urtero dukat bateko errenta ordainduko
zion Mariak.
eramateko ahalmena ere bazuen.
Lekuko Joanes Garratza eta Joanes Ibañeta apaizak eta Domingo Arrona izan ziren (ikus [XVI. m.
(44-VII) 24] agiria).

1.47. Martin Otxoa Ermukoaren, Isabel
Iraetaren, Joan Legardaren eta Joan
Majadoren agiriak

Delako etxea elizaren aurrean zegoen, eta mugakide hauek zituen: batetik, Joan Martinez Ibañetakoa
zenaren oinordekoen etxea, eta, bestetik, Esteban Aisoro bikario zenarena izandako orubea.

Isabelek eta Mariak zin egin zuten kontratuak zioena bete egingo zutela. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Migel Artazubiaga, Grazian Ezenarro, Anton
- 1544-IX-8an, Zestoan, Goiatzen bizi zen Joan Pe- Arretxe eta Klemente Aisoro apaiza (ikus [XVI. m.
rez Basabekoa errezildarrak ordainagiria eman zion (44-IX) 18] agiria).
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- 1544-IX-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Legardak bere emazte Ana Arretxeri
ahalordea eman zion. Joan senarraren zorrak kobratzen
saiatuko zen, eta auzitara jotzeko edo desadostasunak
arbitro epaileen esku uzteko ahalmena ere bazuen.
Gainera, Joan Legardak baimena eman zion emazteari
bere izenean edo senarraren izenean obligazio-agiriak
egin zitzan eta onartutako epeetan ordain zitzan.

- 1544-X-11n, Zestoan, Joan Bengoetxea alkatearen ordezko Migel Artazubiagaren eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kristobal Artzubiaga
aurkeztu zen.

Kristobal zaldi gaztainkararekin Cuencara eta
Chinchillara joatekoa zen. Aragoi, Nafarroa eta
Frantziako erreinuetan ere ibiltzekoa zen, eta leku
haietatik itzultzean Martin Gabiria zestoarra edo
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Majado de besteren bat izango zuen bidaide. Gainera, fidatzaile
Poza, Anton Arretxe zaharra eta Anton Arretxe gaztea gisa Martin Perez Artzubiagakoa aurkeztu zuen.
(ikus [XVI. m. (44-IX) 21] agiria).
Eskea egin zion Kristobalek alkateordeari bere
- 1544-IX-19an, Zestoan, Joan Majado de Pozak aginpideaz agiria eman ziezaion, Zestoa Frantzia eta
ahalordea eman zien Esteban Eztiola eskribauaren Nafarroako erreinuetatik 12 legoara zegoela esanez,
bidez honako hauei: Grazia Gorosarri emazteari, An- hura zestoarra zela ziurtatuz eta zaldia berea zuela
tonio Lizarrarats bikarioari, Martin Perez Artzubia- adieraziz.
gakoari, Blas Artazubiagari, Martin Azkueri eta Mutrikuko Joan Simon Iturritzari.
Alkateordeak ontzat eman zuen eskea, eta eskribauari agindua eman zion agiria egin zezan. Lekuko
Ahalordea zutenek Joan Majado de Pozari egin zi- hauek izan ziren: Domingo Arrona, Martin Lizarrarats
zkioten zorrak kobratzen saiatuko ziren. Auzitara jo- eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (44-X) 10] agiria).
tzeko eta desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko ahalmena zuten; baita Joan Majadoren ondasunen
- 1544-X-11n, Loiolako Juan de Borja, Joan Aizgainean obligazio-agiriak egiteko eta beren epeetan puru, Joan Soquin, Nikolas Urrasoeta eta beste batek
zorrak ordaintzeko ere.
600 dukat ipini zituzten Oñatiko Santa Ana Zubikoa
komentuaren alde, urtero 30 dukateko zentsua eman
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Legarda, zezan (ikus [XVI. m. (44-X) 11] agiria).
Anton Arretxe aita eta Anton Arretxe semea (ikus
[XVI. m. (44-IX) 22] agiria).
- 1544-X-23n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aiako Domingo Ostolatza semea
eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspo1.48. Joan Otaegi, Kristobal Artzubiaga,
gilea elkartu ziren. Domingok Joan Fernandezi AlJoan Aizpuru eta Domingo Ostolatzaren
tzolarats jauregiko burdinolako hauspoak eman zizagiriak
kion, eta Joan Fernandezek zorrra bi epeten ordain- 1544-X-10n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- duko zion: 4 dukat hurrengo Eguberrietan, eta beste
ren bidez Joan Otaegik ahalordea eman zien Domingo 5 dukat hurrengo urteko zaldun-inaute egunean.
Arronari eta Martin Otxoa Ermukoari. Joan Otaegik Gainera egun hartan Joan Fernandezek Domingori
auzia zuen Maria Urbietarekin, eta ahalordea zutenek dukat erdi eskura eman zion.
ordezkatuko zuten.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Lizarra- toako Pedro Olaskoaga eta Joan Ezenarro, eta Oirats, Pedro Altzolarats eta Domingo Amilibia eskri- kiako Domingo Goiburu (ikus [XVI. m. (44-X) 24]
agiria).
baua (ikus [XVI. m. (44-X) 8] agiria).
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69. irudia. oñatiko
udaletxea.

1.49. Lope Ernataritz, Joan Artiga, Martin
Kortazar eta Martin Arriolaren agiriak
- 1544-XI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Lope Ernataritz zurginak ahalordea eman
zien Zestoako Martin Otxoa Ermukoari, korrejimenduko Beltran Arizmendiri, Joan Herediari eta beste bi
prokuradoreri. Lopek auzia zuen Debako parteko Sebastian Olazabalekin, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten.

- 1544-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Arano (burdinolako urtzailea)
eta Joan Artiga azaldu ziren. Joanek Martini Zumarrandi errekako basoan han egin beharreko ikatz guztia
egin zion, eta Martinek ordainagiria eman zion Joani.
Lekuko Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa,
Domingo Bengoetxea morroia eta Blas Amilibia izan
ziren (ikus [XVI. m. (44-XI) 27] agiria).

1544. urteko abenduan, Zestoan, Esteban Eztiola
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arza- eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Arroako
llus, Pedro Akoa eta Domingo Arrona (ikus [XVI. m. Martin Kortazar eta Oñatiko Joan Ruiz Zumetakoa
hauspogilea. Martinek Joan Ruizi burdinolako haus(44-XI) 2] agiria).
poak erosi zizkion 60 dukatean, eta 54 dukat zorre- 1544-XI-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- tan zeuzkan. Lehenbizi hurrengo Errege egunean 34
kribauaren aurrean bertako Domingo Aldalur eta Zes- dukat emango zizkion Martinek oñatiarrari, eta 1545.
toako Joan Artiga bildu ziren. Domingok Joani Oto- urteko Eguberrietan beste 20 dukat.
lako basoetan 100 karga ikatz hurrengo Pazko garizuZor osoa ordaindu arte hauspoak hipotekatuta
makorako egiteko konpromisoa hartu zuen. Joanek,
berriz, ikatzen prezio osoa ordaindu zion. Baso haiek, geratu ziren. Lekuko Zestoako Domingo Arrona eta
hain zuzen, Domingo Lizarrarats zenak Zestoako Grazian Arzallus, eta Azpeitiko Joan Perez Ezkurrakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (44-XII) 1] agiria).
Kontzejuari erositakoak ziren.
- 1544-XII-14an, Itziarren, Esteban Eztiola eskriObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Urbieta, Esteban Eztiola eta Anton Aizarna bauaren aurrean Maria Martinez Lasturkoa eta Martin
Arriola apaiza elkartu ziren. Lehenago, Martin Ibiaren
(ikus [XVI. m. (44-XI) 25] agiria).
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tinez Araizkoa eskribauak idatzitako aktak eskura
zitzan.2
Hurrengo Batzar Bereziak Bidaniko Usarragan
izan ziren ekainaren 10ean. Bertan gortera bidaltzeko
ordezkaria izendatu zuten.
Urriaren 27an ere egin zuten Batzar Berezia, korrejidore berriari ongietorria egiteko.3
Azaroaren 14tik 24ra arte iraun zuten hurrengo
Getariako Batzar Nagusiek. 1.4.3. atalean adierazi
dugunez, Zestoako Kontzejuak Martin Perez Atzubiagakoa eta Domingo Amilibia izendatu zituen prokuradore gisa, baina Martin Perez Artzubiagakoak parte
hartu zuen Getariako Batzar Nagusietan.

70. irudia. Bidaniko Usarragazarko oroigarria.

Batzar Nagusi haietan guztira 252.068 maraiko
gastuak banatu zituzten. Probintzian 2.302 sukalde
zeuden ordaintzeko (bakoitzak 109,5 marai) eta 33
sukalde salbuetsi egin ziren.4

aginduz, Maria Martinezek petrikilo bat elikatu zuen,
eta 24 errealeko zorra kobratu behar zion Martin IbiaBatzar Nagusiko lehendakari Zestoako Altzolarats
ri. Egun hartan, ordea, Martin Arriola apaizak eman
jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziazizkion 24 errealak, eta Maria Martinezek ordainagitua izan zen, eta bertan erregistroa sinatu zuen.5
ria eman zion. Ahalordea eta eskubidea ere eman zizkion, gero Martin Ibiari apaizak kobra ziezaion.
Donostian urte hartan, Iruñeko elizbarrutiko
Kanpoko Ofizialak auzia izan zuen Santa Maria paLekuko hauek izan ziren: Joan Gartzia Etxabekoa,
rrokiako elizan eserleku bati buruz. Eserlekua pulpiMartin Urain eta Domingo Erretentxipi (ikus [XVI.
tutik emakumeek ofrenda egiten zuten biderainokoa
m. (44-XII) 15] agiria).
zen. Isabela Okendoren alaba Katalina eta Trianak beretzat hartu nahi zuten, baina itsasoz harandi zebilen
1.50. Gipuzkoako Batzar Nagusiak, etab.
Anton Okendoren emazte Katalina Olarriak ere bai.
Alde bakoitzak bere arrazoiak azaldu zituen, eta Joan
Gipuzkoako Probintziak bere Batzar Nagusiak 1544.
Orreaga notarioak jaso zituen.6
urtean apirilaren 26tik maiatzaren 6a arte Errenterian egin zituen. Zestoatik prokuradore Joan Ibañez
Zubiaurrekoa eta Domingo Amilibia joan ziren. Zestoako ordezkariek Donostiakoek bezalako botoa eman
zuten zenbait gaitan. Besteak beste, Domingo Amilibiari eginkizun batzuk eman zioten batzarkideek.
Bertan Batzar Nagusietako eskribau fielari agindua eman zitzaion, 1519-1525 bitartean Martin Mar- 120 -
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