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AURKEZPENA
Aspaldion, bizkaiera argi eta errezez idatzitako Berrio-Otxoatar Balentineri
buruzko liburuaren beharra dogu.
Eta aldiune honetan, behar hori, inoiz baino haundiagoa da, laster gure
martiria deuntzat aitortuko dabe eta.
Baina horra hor, euskal-kulturearen alde jo-ta-ke dabilen Zubikarai-tar
Augustin ondarrutarrak, dogun hutsune horretaz jabetuz, guztion gogoko
izango dan eta bere idazkien zenbatekoa gehituko dauan liburu hau idatzi
dau.
Hori holan dala, eta datorren udan Bizkaiak bertoko Deuna izango dauala
kontuan izanik, bidezkotzat jo dot ni neu bertoko Nagusi naizeneko Foru-AIdundi honek bere biografia hau argitaratzearen alde egin daiala.
Eta liburu hau irakurriko dozun horri, Deun barriaren eta gure Bizkaiko Patroi Zaharreren arteko gauza bitxia adiarazi gura dautsut.
Loiolako Inazio gipuzkoarra zala eta bere ama bizkaitarra, eta BerrioOtxoatar Balentin bizkaitarra eta bere ama gipuzkoarra.
Ez ete dago hor XXI mendeko euskaldunok kontuan izan behar dogun zerbait? Argiago esateko, ez ete da danok batzen gaituen nortasuna, hau da
euskalduntasuna, banantzen gaituen edo banandu gaikeezan beste gorabehera guztiak baino garrantzitsuagoa? Izan daigun hori gogoan.
Aurkezpen hau amaitzeko, eskerrak emon gura dautsadaz Zubikarai-tar
Augustineri, neure, Bizkaia eta bizkaitar guztion izenean liburu hau idatzi
dauskulako.

Jose Alberto Pradera Jauregui
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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I BIZITZA
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Elorrio'ko parroki Biak.
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ELORRIO
Ezin ukatu leikio Elorriori fededunen erri nortasunik.
Or bere eliza eta baselizak lekuko: Augustin deunarena XI garren mendetik datorrena.
Dakigunez, emengo Memaia izeneko mendian Templarios-en elizatxo bat
egon zan. Orixe zan eliza zaarra. Geroago, 1.053 garrenean asi ziran jasoten eliza barria, (quod dicitur barria) eta ortik Etxebarriako San Agustin elizea eta Elizatea. Elizea Tabirako kondeen lur ondasunen bidez egiña.
Or baita Andra Mari Sortzez Garbiarena, ospakizun orretazko leena Bizkaian, XV garren mendekoa.
Or, kate bat lez ingurua lotzen, bertako ernita zaarrak:
Gazetako andra Mariarena
Eta santuen bitartekotasuneko erreskada uze bat:
Argiñetako San Adrian, Zenitan.
San Anton, abata, Urkizuaranen,
San Bartolome, Miotan,
San Fausto, izen bereko kalean,
San Jorge, (Sangurri) Aldapen,
San Jose, Urkizuaranen,
San Juan Bateatzailea, Aldapen,
San Lorentzo, Leanizen,
Tours-eko san Martin gotzaina, Gasteetan, (1957.urtean jausi zan),
San Roke, Urkizuaranen, naiz eta gaur ormak soilik,
Santiago deuna, Aldapen,
Tomas deuna, Mendrakan,
San Esteban, Berrion,
San Urbano, Berrion,
Santa Eufemi, Araunetan,
Santa Katalin, Berriozabaletan
Santa Luzia, Igurian,
Santa Eugeni, Arabion,
Santa Katalin, Igurian,
Eta naiz eta gaur galduta, ezagutu ziran len Bitori, Elena eta Marina deunenak be.
Danak Euskalerrian, leengo gizaldietan, fedez eta maitasunez eta erromesez betetzen ziranak.
Or baita, ia irureun urtetan, (1.700.etik) dominikar monjen Ana deunarena.
Ori bakarrik ez.
Tarterik tarte, ikuspegien edergarri eta bide-kurutzetako oroigarri, or euskaldun zarren artean arri andietan landu eta iruditutako zoragarrizko kurutzeak:
Iguria bidekoa,
Elgetarako bidekoa.
Gurutzebarrikoa.
Ganondokoa.
San Juan Bateatzaile kalekoa.
Santa Anakoa.
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Santa Elenakoa.
Gurutzondokoa.
Or gizonaren azken bakeari eskeinitako Argiñetako illobiak, gure aintziñakoak euren deduei opalduten eutsezan betiko atseden-leku zoragarriak.
Eta or, giza-bidea erakutsi eta nortasuna emoten daben mendiak: Erdeilla,
Amintar, Intxorta, Memaia, Mendisolo, Santa Eufemi eta santa Mañatzar,
Udalaitz-Betsaide... Elorrioren inguru zabala berdetzen eta bertako arnasea
garbitzen.
Bizkaiko Tello Jaunak Elorrio uri lez irasi ondoren (1.356. urtean), laster
ormaz inguratuta ezagutu eben gure asabak. Eta sei ate, sartu-urtenerako,
ormen bitartean.
Baina Elorrio ez zan gizon ertsi eta lotuen lo-leku izateko sortu. Or egozan
bere auzoak inguruetan: Aldape, Arabio, Arauneta, Askarreta, Berrio, Berriozabaleta, Etxebarriako San Agustin, Gazeta, Gasteeta, Iguria, Leaniz, Lekeriketa, Mendraka, Miota, Llrkizuaran, Zenita...
Eta auzokide lez Abadiño eta Atxondo, Berriz eta Zaldibartarrak, ate zabalagoak eskatzen, eta Arrasate (Mondragoe) Bergara eta Elgetarrak, gipuzkoarrekaz alkartzea eskatzen, euskaldunen jatorrizko bakardadea nasaitzen.
Ortxe jaio zan 1.827.eko Otsaillaren 14an, bere erria goratuko eban ume
txiki bat.

GURASOAK
Baserrietako birtute eta buruausteak bizi zituen Balendinen gurasoak.
Aita, Juan Isidro, baserrian oitu zan arotz lanetan, etxeari lagundu eta
kalerako lanetan bizimodu errezago bat irabazteko asmotan. Oitura eta premiña.
Ama, Maria Monika, Anzuolan jaio zan, Galartza bailarako Urrutia baserrian.
Gaur etxe aretako orman, arri zapal baten, arro gogoratzen da an jaio zala
Balendinen ama.
Onen gurasoak ugariak izan ziran. Seigarrena zan bera, baiña beste bi be
ekarriko zituen geroago. Alaz eta ez luze bizi. Maria Monika, bederatzi urte
eukazala, umezurtz egoan.
Eta baserrietan oi dana, eskola ikastearen truke, edo ta josten ikasteko,
neska, oraindik neskato guri-guri, nork artu edo nora joan geratu zan. Ain
zuzen, Elorrioko abade batek artu eban bere etxean.
Juan Isidro eta Mari Monika antxe ezagutu ziran, bata abade zerbitzuan
egoala eta bestea etxe-konponketa eta eleiz lanetan erabilten ebelako.
Eta maitasunaren indarrez, Bizkaia eta Gipuzkoako odolak alkartu zituen.
Maitasunak ez daki urteei begiratzen. Oraingotan mutila gazteago, neska
baiño, edo ta neska zarrago, ala nai bada, gertatzen ziran. Zeatz esanda, lau
urte eta amaika egunen aldia euren artean.
Ezkondu eta bide latza artu eben.
Baserria aukeratu eben aterpetzat. Bearbada naitaezak ara eroan. Baiña
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Balentin'en gurasoak.
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batetik lengoak bertan, eta bestetik egunero lanera kaleratzeak, kezka
barriak sortu eutsezan.
Elorriotik Gaztañetara kilometro bi egozan. Iñoiz labur, baiña eguneroko
joan etorrietarako luze, kontuan eukita orduan ez egoala gaurko ibilgaillurik.
Ala, zor eta lor, kalean osotu nai izan eben euren kabia. Ain zuzen ezkondu ziran urtean erretako etxe bat, obeto esanda, lau ormetan geratutako leku
bat egoan kale zarretako baten: Goienkalean. Batari kendu ta besteak
lagundu, erostea lortu eben.
Ez eben etxea barriztatzerik amaitu, etorrenari jaiotz-aterpea emoteko.
Auzo baten munduratu zan Balendin, euskaldunak jaio barriei eskeintzen
dakien borondatezko ondo etorri eta etxe-eskeintza ziurtatuaz.

JAIOTZA
Oraindik Parrokietan egiten ziran bakarrik jaiotzen ziurtapenak.
Elorrioko Andra Mari parrokian bateatutakoen bostgarren liburuko bosteun eta berrogei eta amairu garren orrialdearen atze aldekoan, (Lib. V. 553
orr.) onelako agiri au agertzen da:
Óiturazko zan gaztelaniaz ziurtapenak emotea. Guk alik zeatzen euskeratuko dogu.
"Nik, Elorrio uriko eleiz parroki alkartuetako Arduradun eta Ogibidezko lez, milla zortzireun eta ogeita zazpiko Otsaillaren amabostean,
umetxo bat bateatu neban, eta Valentin Faustino izentzat ipini. Esan
eustenez, bezpera arratsaldeko lauretan jaio zan. Juan Isidro BerrioOtxoa bertan jaioaren eta Maria Monika Aristi Antzuolan jaio eta biak
bertako bizilagun diranen legezko semea da.
Aitaren aldeko aitita-amamak, Jose Berrio-Otxoa eta Juana Garteiz,
bertan jaio eta bizi diranak. Amaren aldekoak, Jose Aristi, Antzuolan
eta Ana Mari Belar, Elosuan jaioak dira, biak Antzuolan bizi diranak.
Aita besoetako, Eusebio Uribesalazar eta bere arreba Amalia, emen
jaio eta bizi diranak, eta eurei jakin eraso neutsezan artzen zituen
gogozko senidetasun eta beste lotuerak.
Dana ziurtatzeko, izenpetzen dot.—" Jose Maria Eleizalde."
Geroago bateoko agiri onek beste askorenak bear izaten ez dituan
egiaztapenak lortu bearko zituan.
Orrela, erabili bear zanetako baten au geitzen da:
"Agiri au, esandako liburu eta orrialdean datorren jatorragaz ados
dator, eta berari buruz aitatutakoa Elorrion izenpetzen dot, milla zortzireun eta irurogeita bigarren urteko uztaillaren lauan.- Pedro Guillermo
Gangutia."
Zillu bat dago: "Elorrioko Sortzez Garbiaren Parrokia."
Gernikako Batzar Nagusietako Liburuan berridatzi zan agiri au, legeko
aginduen araberan.
Onela diño:
"Legeztatzea.— Izenpetzen dogun Errege-eskribaduak, zilluzko paperik
erabilten ez dan Elorrio eta Durango eta Bizkai Jaurerriko bere Merindadeko
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kopuruko eskribaduak, Ziurtatu eta Egiaztatzen dogu: Egiaztapen ori egin
dauan Pedro Guillermo Ganguria, berak deitzen dauan lez, urte onetan Elorrio uriko Sortzez Garbi parrokiko parroko ordezkoa dala, eta bere eskuz eta
idazkerakoak dirala baimentzeko izenpe eta zirriborroa, antzeko agirietan
erabiltzen oitua dan bardintsu.
Eta adierazpen orretarako, gure bakoitzaren bulegoetan izenpetzen dogu,
milla zortzireun eta irurogeita bigarren urteko Uztaillaren bostean.
Saturnino Etxagibel -Tomas Areitio- Fernando Barturen.
Euskaldun zarren oitura igartzen dogu Balendinen bateoan: Eleizari edo
eleiz gizonei itxi izena aukeratzea. Nundik, bestela, izen bi orreek ipiñi, senide urretan orrelakorik agertu ez-eta? Santuen epakta, egutegia garbi dago:
Balentin, jaio zan egunean Eleizak ospatzen eban santuarena; Faustino,
bateatu eben egunekoarena.
Gaur izen polit, jator, esaera errazeko eta abar billatu eta aukeratzen dira
orretarako. Lengoak, guzti ori, Eleiz-menpetasun ordez trukatzen eben,
fedeari jarraitu eta parrokoei atsegin emonaz.

AKOLITU ETA ESKOLA MUTIL
Euskal famili askok pozik ikusten eben euren semeak abaderen batek
akolitotzat aukeratzea.
Naiz eta orretarako mutilla bera, lengo oituretan, goiztar izatera beartu eta
gurasoak eurak, kanpaiak kanpai, larri ibili umea gertu ezinda.
Ni neu bere akolitu izan nintzan, lenengo mezak seiretan esaten ziran
garaian, eta badakit askotan zelako aitzaki eta inkesak erabiltzen nituan ezin
esnatuta, oetik urteteko nagikeriz, goizaldeko bost eta erdietan albako kanpaia jo eta ama deika sentitzen nebanean.
Gaurkoak ia galdu dabe akolituak aldaretan ikusteko oitura. Gaur erriak
berak erantzun edo laguntzen dau mezako erantzunetan. Leen naitaezkoa
zan akolitu laguntzaillea.
Eta emakumerik ez zan aldarara urreratzen. Orregaitik monjak bere,
koroan egon arren, mutilla bear izaten eben aldaran abadeari laguntzeko.
Ez da arrigarria Balentin umeari be besteei gertatu jakena jazotea. Bera,
bederatzi-amar urte ordurako akolitu sartu zan.
Ziurretik Balentinen akolitutza au amaren gogoko izango zan, edo beragandik sortua, gogoratu ezkero bera ere umetatik abade zerbitzu eta giroan
asi eta ezi zala eta gero be, bai abade-etxean eta bai monjetan, etxeko zala.
Dakigunez Balentinen denporetan Elorrioko dominikar monjak, Santa Ana
eleizan, goizeko bostetan eukiten eben lenengo meza eta ara joan bear izaten zan.
Ezpai barik, akolitutza abadetzarako eskola izaten zan.
Balentin bide orretan ezagutzen da.
Asierako ikasketak erriko maisu zan Jose J. Etxebarriagaz egin zituan.
Baina Monjen kapellaua zan Aita Mendoza-k zer ikusirik eukiko eban bere
eziketan. Bearbada, geroago euki eban edo agertu eban dominiku izatea
bere umetako zeregin orretan amestuko eban.
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Bateoko Urbedeinkatu Ontzia.
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Latiña ikasten beragaz asi zan.
Balentinen bizitzan badago akolitutzan oiturazko ez dan agerpide bat:
Amabost urtedun zala, ordurarteko bere irabazien edo alogeren txartel bat
ezagutzen da.
Txartelak au diño:
"Autortzen dot Santa Anako Monjetatik eun eta irurogeita amasei errial
artu ditudala amasei ilabeteren buruan sakristian betetako zeregiñakaitik,
eta ordain txartel au emoten dot komeni danetarako, eta bere, ziurtapentzat
Elorrion izenpetzen dot, 1.842.eko Uztaillaren 31 an."
Berrio Otxoa tar Balentin
(zirri-marratua)
Orrek esan gura dau, edo erakusten dau, Balentin, 14 urte betetzean, akolitutzan jarraituarren, sakristau zeregiñetan asi zala.
Monjak ez eutsela ezer ordaindu ia urte eta erdian.
Balentinen gurasoak luzaro estu ibili zirala jakinda, lotsak kendu eta
eskatzera ausartu ete zan gurasoei zerbait eroatearren? Edota berak bere
amesetan erabilzan abadetzako ikasketak egiten asteko ardura eta premiñaz?
Edozetara be or dago txartela. Amasei illabetetako egunen alogera dala
kontuan eukita, eguneko bederatzi zentimu ta piku pixkat. Txakur andi edo
txori andirik bere ez.
Bitarte onetan Balentin akolitu eta eskola-mutil ezagutzen da, sakristau
eta aitaren aroztegiko lagun, musika eta pelota zale. Batzuentzat dantza zale
be bai, aurreskulari izatera bere eldu zala esanez.
Guk euskal mutil ezagutu daigun, erri jator bateko seme eta gazte, bertako jolas, joko eta oiturei lotua, bai eta iru anai arrebetatik zarrena zanez,
anaia il arte besteen laguntzaille edo arduradun, amaren esanen menpean.
Orrelaxe amabost urte arte.
Eta gero... aitaren esanei makur aroztegian, naiz eta barruan ar bizi bat
igarri, zirikalari, beste ardura guztien gain.
Amabost urtedun zanerako agertu eta erakutsi eutsan aitari abade izateko
bere guraria.
Aita, ordurarte erositako etxea be ordaindu eziñez, zorrei erantzun eziñez
ebillan, kezkati. Ama ere ez ebillen osasunez gogor. Zer egingo eban berak
bakarrik?
Ukatu bear semeari bere naia.
Balentin makurtzen da. Etsipena. Alaz eta aitaren esanetan zintzo eta apal
jarraitu. Nik esango neuke erdi-arotz, erdi-fraile bizi, aukerako egokitasun
bat agertu artean.
Orrela ikusi bear da bere Elorrioko gazte denpora.

ABADEKl
Kalagorriko Obispadutzan sartzen zan Bizkaia aldi aretan. Ez egoan
abadegaien ikastetxerik gure uri buruetan.
Logroño-n egiten zan urrena.
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Arako eskabidea egin eban Balentiñek.
Aroztegiko langille zala, aitaren laguntzaille zala, Aita Mendoza, Santa
Anako kapillauagaz latin ikasteari ez eutsan itxi.
Latiñagaz batera bestelako gaiak be ikasiko zituan.
Ikasteko oitura eta ardura igarten da beregan.
Antonio Konbeniosegaz egin zituan lenengo ikasketak, erriko eskoletxean.
Bide batez, musika bere ikasi eban. Musikalari onak ezagutu izan dira Elorrion. Balentiñek flauta ondo joten ebala esaten da, eta Justo Bengoa musikalaria izan ebala erakusle.
Edozetara be gertaera ona eroan eban Logroñora, etxean konpondu eta
joatera ausartu zanean.
Asieratik lenengo ikasketa orokorrak, klasikoak, ontzat emon eutsezan,
etxean ikasita eroan eban latiñagaz baliatuta, eta Filosofiko urtetan sartu
eben.
Orrek alegin geiago eskatzen eutsan, ezaupide zabal bat eukiarren, gai
batzutan arintsu joan eikealako.
Jakiña da 1.845.eko Urriaren 27an eldu zala Logroñora.
Ango bizikera bere kartetan ikusten da.
Urteko oporretan etxera biurtu eta aitari laguntzen alegintzen zan, bere
ikastarorik baztertu barik.
Abadeki zintzo, alai, makur, apal eta argia zala esaten dabe, bai bere lagunak, bai oporretan ezagutzen eben elorriotarrak.
Balentiñek bere bizitzan zotin eragingo eutsan akats bat eukan: langille
baten semea zala, ondasunik bagako famili bateko semea. 1.165 errial kostaten zan urtean Seminarioa. Etxean ezin batu diru ori. Ain zuzen be, bere
arreba Felipa Elbira, josten ondo egiten ebana ere, gaisotu egin zan.
Eldu zan Seminariora joateko garaia. Inguruko lagunak agurtu eta bera
etxean geratu bear, eziñez.
Negarrez, diñoe lagunak.
Urte bat, bi... etxean.
Bateri idatzi ta besteari dei. Bateri arren eta besteari oles.
Bere gotzaiñari be idatzi eutsan, besterik ezean laguntza erdika bat, beka
txiki bat eskatzen, baiña erantzunik ez.
Orduko abadeak billatzen zituen meza aurretik parrokietan euren lagungarritzakoak, aldaran zerbitzuko onurak, benefiziadutzak. Bizitzako lagungarri izaten ziran.
Ortik bere jokatu eban, inguruan utsik egon eikezan orrelako aukeretatik.
Ala Elosuan egoan utsunea betetzeko leiaketan sartu zan. Azterketa onak
baiña onurarik ez, an egoanak bertan jarraitu ebalako.
Alaz eta bere garrak, irakiten erabillan, abadetzari zelan edo alan jarraitzekotan.
Tartetan Logroñora joaten da, ikastaro osoa egin eziñarren, aste batzutako ikasgaiak artzera. Baikorra da orretan eta bereari eusten gotorra.
Ez dau ezetara lagunekin artu-emonik galdu nai. Begi onez ikusten dabe
danak. Ez bakarrik ikasleak, bai eta zaindari eta arduradunak bere.
Alako baten Kalagorriko Abadegaien Seminarioa zabaltzen da.
An badago zuzendari baten premiña.
Adiskideak, besterik ezean, arako tokia eskatzen dautse beretzat gotzaiñari.
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Arotz ikasten jardutako maia.
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Azken baten Logroñon bertan eskeintzen dautse Zuzendari-Maisu ardurako zeregiña. Zuzendari baiño zaindari edo begirale izateko arduraduna.
Garai aretan Logroñoko Seminarioak eukazan Arauetan, ardura orren
eginbearra au zan: Ikasle gazteei kristau ikasbidea erakutsi eta azaldu; kontzientzia aztertu eta pekatuak autortzen erakutsi; guztien arteko ekintzetara
garaiz alkartzen alegindu; ikasketa eta jokabidea zaindu; atseden orduetan
mutillekin ibili; oneraspeneko ekintzak alik egoki, sutsu eta egitsu eragiten
lagundu; gramatika ikasleei ikasketak artu; itzulpen eta ariketetan aolkuak
emon eta alkar-arteko artu-emon eta gizabide-erabideko akatsak biguntzen
alegindu.
Illean 100 errialeko irabazia emoten eutsen orregaitik.
Balentiñentzat zeruko ateak zabaltzea zan ori.
Lotuera asko emongo eutsan zeregin orrek, Seminarioko txikien arduretan. Baiña berak baeukan ango bere gastua ordaintzeko aiñako aukera.
Zeregin orreri esker, 1.851. urteko Urtebarritik barriro Logroñoko ateak
zabalik eukazan eta abade ikastaroak jarraitzeko aukera, eta abadetza urte
berean lortzeko era.
Alaxe, bere alegiñaren ondorenez, urte bereko Bagillaren (Ekainaren)
14an, Kalagorriko katedralean abadegintzako ordena artu eban.
24 urte beteta eukazan.

ABADE
Euskalerrian, lenengo mezak, abade barrien mezak, ospe eta andikeriz
ospatu izan dira beti.
Iñoiz larregikeri edo nabarmenkeriz bebai meza ostekoa.
Egon ziran meza barrietako gastu andiei buruz gotzaiñak egindako karta
zitalak, neurriak artzen, edota agintzen. Azken baten alperrik izaten ziran,
abadetza, euskaldunentzat, zeregiŕjjk altsu eta gorenena zalako, eta etxeko,
senide, adiskide eta auzo eta erritarrak, danak alkartzen ziralako lenengo
meza aalik eta poz eta ugaritasun eta aintzarik andienean ospatzera.
la oiturazko zan bakoitzak bere errian lenengo meza eskeini eta abestutea.
Onetan, gurasoen etsipena igarrita be, Balentinek ez eutsen zorrik leporatu nai, eurak eta senide guztiak minduko zirala igarriarren.
Beretzat osperik onena, meza barri egun berbertan be, bere eskeintza ixilla egitea zan, apaltasunez beteta, bear zan lez. Eta alaxe, senideen naia igarri eta jakiñarren, Logroñon ospatu eban ango augustindar monjetan.
Oargarria da ortaz, eta egun orreri buruz, bere amari egin eutsan karta
samur eta zentzuduna.
Bere idazkien artean XV garren agertzen da karta ori.
Eta esan lez egin be.
Oraindik urteak bear zituan ikastaroak amaitzeko. Teologia ikasten asteko
egoan, abadetzako ordena artu eta meza eskeintzeko baimenak artzean.
Orregaitik seminarioan bertan ikasten jarraitzeko aukera eta izentapenak
lortu zituan.
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Meza emoten asi ondoren, baeukan Elorriora ostera bat egiteko gogoa,
etxekoak besarkatu, euren maitasuna sendotu, eta bera sakristau izan zan
konbentuko monjei atsegin emoteko guraria.
Eta diñoenez, Uztaillarren azkenetan izan zan. Bera eta bere adiskide bat
etxerantz etozala Elgetara eldu ziranean, alkarri agur egin baiño len, ango
ostatu batera sartu ziran. Ogi arteko zerbait janaz, abarketa zuriak jantzi
zituen. Zertarako? Pozaren pozez aurresku bat dantzatzeko. Ainbestekoa
zan euren errietarako ekarren atsegiña.
Esan daikegu Balentinek bere euskal omenaldia egin gura izan eutsala
abadetzara eldu zan berberari.
Atseden aldia, Elorrion, ez zan luzea izan. Goizeko lauretan emoten ei
eban bere meza Santa Anako konbentuan. Eta egunik geiena ikasketak
aurreratzen.
Baekian, Seminarioan, bere Zuzendari izateak, zelako loturak emon eutsazan eta bere ikasketarako bere orduak lortn bear zituan.
Iru urte egingo zituan Zuzendari eta Teologi ikasle batera. Eta gero eta
ardura, kezka, apaltasun eta maitasun geiago ipinten ebala diñoe, bere zeregiña ondo, zeatz eta iñor mindu barik betetzen.
Meza eskeintzen ipinten eban barruko-ontasun eta zintzotasuna arrigarri
zirala esaten da, bai autortzak arretaz, sinismen biziz eta egiz egiten lagundu eta zuzenketak arduraz entzuten be.
Abade egin ondoren parrokirik ez eban artu, baiña Logroñon bertan, ango
ikasleen zaintza eta ikasketen ardurekin batean, kaletar askoren gogo gidaritza eta ardura bere artu eban.

FRAILE
Ez dira asko izaten, baiña egoten dira tartetan, abadetza artu eta parrokietako ardura eta apostoladutza ordez, konbentuetako ixiltasun eta bakea
billatzera aldatzen diranak.
Naiz eta abadetza bardin zaindu, -betirako da-ta,- konbentuen apaltasun
eta eratasunean euren nortasuna galdu nai izaten dabenak.
Geienetan, orrelako aldakuntzak, barruko bizitza ixil eta gogorra daroen
anaidi edo ordenetarako izaten dira. Bakardadetarako.
Baiña aztu ete zan Balentin sekula umetatik bizi eban Ordena bateko eredutza eta bertako kapillauaren aolkutza, eta monjen ontasun eta bizibideko
zintzotasunagaz?
Zergaitik ez zan lenengotatik fraile sartu?
Ziurretik Balentinen buruausterik kezkatiena etxean egoan.
Gurasoak, ezkondu ondoren, zorpean bizi ziran, baserritik kaleratu eta
euren egoitza gertuten.
Ez zan famili ugariko gertatu.
Iru anai arreba danetara. Bera, nagusiena; gero Juan Mari, bost urtedun
zala potzu baten itoko zana, eta Felipa Elbira, neskatoa.
Arreba au elorriotar bategaz ezkondu zan, Jose Agustin Isasigaz, 20 urte
eukazala. Etxera ezkondu zan, gurasoei laguntzeko, eta ezin ukatu laguntza
egokia emongo eutsenik, jostun ona zalako.
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Bein etxeko bizimodua erdi nasaituta ikusi ebanean, asi ete zan Balentin
bere bizitzan geroago egingo eban aldaketan pentsaten?
Iru urte abade eginda gero, Balentin, bat batean, Loiolan agertzen da gogo jardunak egiten.
Aita Morey jesulagun jakintsua zuzendari.
Balentinek, lendik bere gerorako jokabideko irizpidea erdi artuta eukiko
ebanarren, erabagi sendo bat artzeko gogoa agertzen dautso. Jesulagun?
Badirudi zuzendari a etxera tengadaka asi balitz, Balentin artara makurtuko zala. Baiña Aita Morey-k ez eban zalantzarik euki: bere txikitako ametsak
betetera aolkatu eban. Domingo deunaren ordenara zuzendu.
Loiolatik Elorrioratzen da. Egun batzutarako. Igarri ete eutsen an ze burubide ete erabillan?
Eta etxean?
Zelan urratu gurasoen poz eta bakea?
Konturatzeko da, edozeiñegaz be bere urduritasun, kezka eta barruko
asmoen burruka.
Andik Logroñora biurtzean, igarri ete eutsen betiko agurtzeko "iges" egiten ebanik?
Logroño-ra elduagaz batera asten da Dominikoetan sartzeko eskabidetan.
Ez eban oztopo andirik bitartean euki.
1.853.eko Urriaren 9an Balentiñek agur egiten dautsa Logroñori, Ocañara
joateko.
Ez an ezer esan barik, bestela oiñez asi bearko zan ibillaldian-eta, ez
eukalako ortarako dirurik. Baiña etxekotzat artzen eban Soret familiak, 210
errial emoten dautsaz bidaia ordaindu al izateko. (Dámaso Amigo-ri kartan,
12-X-53).
Eta Logroño-tik zuzen doa Ocaña-ra.
Zelan jakin eraso ete eutsen gurasoei bere erabagia?
Ba dirudi ezer esan barik joan zala.
Bere kartetan ez da ezer billatzen, baiña bai 1.853. urtearen azken aldian
Ocaña-tik egindako karta baten igarten da, ama zerbait minduta egoala,
etxekoei agurrik egin barik joan zalako. Arinkeriz jokatu ebala Logroño-tik
era aretan urtetean...
Alaz eta ezin ukatu bere poza. Eta alperrik egingo zituala, diñotso amari,
alegin guztiak, atzera eragiterik lortuko ez ebalako. Ocaña-ra joanarren, profesa egin arte ezin ziurtatu eikiala lekaide izango zanik. Amarentzako aitzaki
txikia zan ori.
Edozetara bere Balentin Ocaña-n dago.
Erraztu egin ete eutsen berari frailetzako bizitza?
Badirudi an sartu eta gero, nobizioei eskatu eta eragiten eutsezan gauza
asko, batez bere zerbitzu, garbiketa eta beste zeregin asko, berari kendu
egiten eutsezala. Orregaitik minduta lez agertzen da baten esanaz: Uste dot
ez nazala frailetzan asi, egin bear neban bidetik.
Ocaña-ko Ikastetxeko agirietan irakurtzen dan lez, 1.853.eko Urriaren
27an amabost gaztek egin eben dominikotarren jantzi artzea eta beste bik
donaduena.
Zarrenetik gaztenerako zerrenda agertzen da eta ain zuzen be lenen
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Dominikotarren Ocaña'ko etxea.
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(beraz zarren) Balentin agertzen da, Elorrioko seme eta Kalagorri-ko Obispaduko dala esanez.
Urrengo urteko agirian ikusten danez, amabostetik amaikak egin zituen
euren botoak, Azillaren 12an.
Eta agiri onen alboan, Fr. Cayetano García Cienfuegos-ek izenpetuta, geigarri au ipiñita dago:
"Fr. Balentin Berrio Otxoa.-Fraile zeatz eta edozetan bere akats bakoa,
deuntasun eredu, gizon zuzena. Gotzain sagaratu zan eta Tung-kin'nen
1.861. urtean martiri illa, Hermosilla jauna eta Aita Almato-gaz batean, orrela
bere sinismenaren testigantza argia emonaz.
Ikastetxe onetan bere nobiziokide izan nintzan eta bere deuntasunaren
testigu."
Oiturazko zan lez, besteekin batean, eskeintzak egitean, Balentinek
misiolari joateko eskeintza be tartean egin eban, Ordenako Nagusiak ala
eritxanean, bai eta berak euki leikezan ondasun edo artzekoen ukapena be.

INDIETARA
Euskal kantu zarra da:
Joan bear dogu urrutira,
bai Indietara...
Indiak zituen elburu emengo aginpidea zabaltzeko garrez, lur barri billa
ebiltzan erregeak.
Indiak, aberastu nairik ezagutzen ziran merkatari ameslariak.
Indiak, bardin, eleiz-gizonak, sinismen eta errege zerbitzuak erdizka ia
batera erabillezanak.
Eta Indiak, baiña besteak, latzagoak, ezezagunagoak, Ocaña-ko fraileak
lez, Asia aldeko leku zabaletan, Filipinas eta inguruko ugartetako arimen
egarri, kristiñau amets eta garrez joaten ziranenak.
1.856. urtearen azkenetan zan.
Balentiñen profesako eskeintza ez eukan aaztuta bere Nagusiak.
Asia-rako aukeratzen ziran misiolariak borondate andi eta biotz oneko
misiolariak izaten ziran.
Joan bai, etorri ez, zan misiolari areik euren aurretiko geienetatik ekiena.
Tonkin-etik zein biurtzen zan? Eta berak, naiz eta Nagusiak zer agindu a
bete, berak Tonkin eukan bere ametsetan.
"Ez noa ez urre, ez zidar billa, idatziko eutsen gurasoei, niretzako eta besteentzako zeru billa noa".
Alaxe, 1.856. eko Abenduaren 28an, sei dominikotar fraile agurtu zituen
otoi eta erregu artean, Ocaña-n.
Cadiz-era joiazan, an "Hispano Filipina" ontzia artzera. Ez ziran bakarrik
joango. Cadiz-eko uretan, ontzi berbertan, beste fraile augustindar batzuk
bere bide bardintsua artuko eben. Baita 30 frantziskotarrek bere.
Itxasontziak ez eban eukiten osterarako egun zeatz eta jakiñik, aizeak,
ekaitzak, sargoreak, korronteak eta abar, gizonen indarra gainduaz batera,
beren euspena be kontuan euki eragitera makurtzen eben.
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Dirudienez, Balentinek, Cadiz-era eldu eta itxasontziaren urteera arte ez
dautse negarrik eragingo gurasoei, bere ibillaldia jakin erazo eta agurtuagaz.
Dirudienez, Cadiz-eko Baian uste baino egun geiago egin zituen, danak
batu arte edota itxasontziko goraberak atondu arte, urtarrilaren 29an asi
ziralako itxas zabalera sartzen.
Naiko zoritxar eta naigabe euki eban onek, alaba bakarraren eriotzagaz,
eta andik egunetara, berak sortu barri eban neskatxoaren aingerutzeagaz.
Orain baekian euren bakardadea geiago itzalduko eutsela, baiña itxaso
zabalak eragingo eutsan berari bere urrungaitzaren zotiña. Eta ziurretik,
itxas ibillerako gau ixil eta luzeetako oroipenetan, Elorrion aiña malko ixuriko
zituan berak ere. Naiz eta berak amari urrengo baten idatzi, itxas erdian lo
nasai egiten igaro zituela gau asko.
Urrungaitzak ba dakiz etxekotasunak geiago gogoratzen ere, eta Balentin
bere, Manila-tik amari egindako lenengo kartan, bere deitura eta goitizenagaz gogoratzen dautsa bere erri-izena: Mari Elizalderen semea.
Itxas ibillera luzeak eten egiten zituan gizonak. Eta euretan batzen ziran
sukarrak be jota laga ibiltariak.
Balentiñek be igaro zituan bereak "tertzianen" aizeak jo ebenean.
Alaz eta fraile ugari batera joiazalako, alkar zaindu eta adoretzen, parroki
andi baten lez eleizkizunak egin eta jaiak ospatzen, Aste Santua gogoratu,
Andra Mariaren illa itxastarrekin batean ospatu eta abar, bost illa bete
ondoren eldu ziran Manila-ra.
Manila-ko sarrera, gogoangarria izan zan.
Angoak kanpai eta kantuz, txalo eta Te-Deumka artu zituen, misiolariak
ango lurrei musu emon eta euren eldueraren poza agertzen eben artean.
Baiña Manila, geienentzat, ez zan azken portu izaten, geroagoko bide
kurutze eta ontzi aldatze baiño.
Orrela, Balentin be Manila-n bost illabetetan geratu zan, eta an egoala
Tonkin Erdialdeko Bikaritzarako misiolari aukeratua izan zan. Berak diño,
aurrez berak eskatu ebala toki ori. (Aita Cuartero-ri idazkia, 58-2-23).

TONKIN-ERAKO GERTUTEN
Manila-ra eldu eta bereala misiñoirik zital eta arriskutsuenera joateko
gogoa agertzen dau.
Eta bereala asten da bere lurralde barriko izkuntza ikasten, anamitarren
izkuntza.
Geroago jakingo dogu, bein bere tokian sartu zanean, an egiten dauzan
"pastoralak" bere, bertako izkuntzan egiten dauzala. (Ikus, Tonkindarrei
pastorala).
Diñoenez, bost izkuntza erabiltzera eldu zan: euskera, gaztelania, frantzera, latiña eta tonkindarra.
Balentiñen bizitzan, jaioterriko izkuntzaren lotuera eta tokien tokiko izkuntzetako lotsa igarten da.
Naiz eta aitari erderaz idatzi, baten ezik, amari beti euskeraz egingo dau22

tsa. Bardin Ocaña-n ezagutu zituan euskaldun monjei, bere ordenakuak
izan ezarren.
Manila-rako ontzian joan ziranen artean, eukaldunentzat oroipen berezia
gordetzen dau. Ala diño, tartetan ontzian euskeraz egiten ebala, lau euskaldun batu ziralako bidai berbertan: frantziskotar fraile bat, otxandiotarra; Irundar emakume bat; itxasontziko maiordomoa, bermiotarra eta bera.
Balentin ia urte erdi egon zan Manila-n, misiolari ezaupideak artu eta gertuten.
1.858. urte asieran Macao-n dago.
200 milla Manila-tik ara, eta badirudi gero eta urrerago ikusten dauala
eroan bearko dauan bizitzaren arriskua.
Misiolari izatea erdi eskutuan, gauaren illunpean eta lapurretan lez eroan
bearreko denpora eta tokietan sartzen ikusten dau bere burua.
Macao-tik idatzitako kartetan sarri gogoratzen da datorkiozan arriskuekaz; gogoan daukaz ango erriaren gosete eta txirotasuna; gogoan ango
giroaren zakarraldiak; gogoan ango martirio, baitura eta erasoaldiak, nekez
baiña ziur jakiten diranak.
Eta gero eta geiago igarten dau beretzat lagunen otoitzen premiña eta
adorez eta aolkuz idatziriko mezuen premiña.
Zergaitik eskatuko ete eban Balentiñek Tonkin-era joatea?
Badirudi Tonkin-eko misiolaritzak arrisku eta sailtasun andiko ardura eta
ekintzaren entzutea eukala.
Tonkin aldean kristautasuna sartu nairik jesulagunak asi ziran lenengo.
1.624. urtea izentatzen da, lenengo elduerako lez. Dominikotarrak berrogeita amabi geroago eldu ziran, au da, 1.676. urtean. Badirudi lenengo urtetan
oztopo andi barik ibili zirala, eta ango erregeak be, orduan Portugal-ek
eukan entzutea gogoan eukita, eta ango agintariekin artu-emonetan asteko
gogoz, ez ebela eragozpenik ipini. Baiña 1.719. urtean ígarten da aurkako
lenengo joera bizi bat, Tunkun-eko errege zanaren aldetik.
Bake aldi bat lortu eben, baiña 1.770. urtean barriro sortu ziran asarreak
eta eragozpenak, ordurarte jasoak egozan eleiza eta ekintza beratzeak eta
ordutik aurrera, Manila eta Macao aldera joaten ziran misiolariak bakea eta
on-ikusia igarten baeben bere, andik aurrera joatea martiri izateko bideak
sartzea zala baekien.
Badirudi martiri izateak, aurrez artegatu edo bildurtu barik, Balentin ortara
adoretuta joan zala, berak karta baten esango eban lez, borreguaren aiztoa
noznai zaman aurkitu eikean lurraldera.

TONKIN-EN
Balentin gabaz, eskutuan eta mozolo lez sartu zan Tonkin-en.
"Borreguaren aiztoa misiolariaren zaman noznai agertzen dan errialde
baten sartzeko bezperetan nago".
(Casimiro Soret-eri idazkia, 1858.eko Otsaillean)
Geroagoko beste karta bat irakurri aal izango dautsagu:
"lle bi daroaguz uri onetan (Macao-n) gure misio maitean sartu aal izateko
aukera billa".
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(Aita Cuartero-ri idazkia, 1858-11-23)
Karta berbertan beste au:
"Amar egun barru Tonkin-erako bidea artuko dogu. Ez dakigu zelako
zoria eukiko dogun an; ez dakigu zelako lotuera eta larritasunak geratuko
diran bertan guretzat".
Geroago, Aita Gainzari, 58-3-1'ko kartan:
"II onen 4 edo 5ean, beladun itxasontzien baten ibiliko gara, gure bide
bardina daroen beste 30 txalupa txinarrekaz batean..."
"Txinar batek esan euskuenez, aurreratxuago joan ziran frantzetar misiolari bi atxilotuak izan ziran sarreran, eta zidar barra batzukin erosi eben
euren askatasuna".
Esaera oneek orrela, noiz sartu ete zan Balentin lurralde orretan? Zeaztu
ete leike egunik?
Orduko kronika eta idazkiak diñoe, egun ziurrik esan barik, "azken baten
itargiaren argitan lortu ebala arerioen zaintza eta ikus-ardura gaindu eta
sartzea, eta leenengo egin ebana Aita Jeronimo Hermosilla, gero martiri
izango zana eta misio aretako gixuren zanari bere onespena eskatzea".
Beranduago billatzen dogu sarrerako egunaren azterrena:
"Gure Tonkin-go sarrera Aste Santuko martitzenean izan zan, gauaz, eta
igarri gendun Sion-eko bideak baltzez jantzi zirala an eta ez egoala iñor aste
santuko jaietara joango zanik, danak etsita bizi ziralako. Abadeak euren
eskutuetan eskutauta, zeruetara negarrez otoika, eta Tonkin-eko eleiztalde
txikia naigabez beteta".
(Aita Orge-ri, 1.858-VII-14)
Tonkin-en sartu-orduko, berak ezetara nai ez dauan izentapen bat artzen
dau:
"Jaunak Bikario Apostoliku ordeko izendapena bialdu daust, eta nik ez
dot billatzen nire lepoa onetan ipini aal izateko bitartekorik, nire jobide eta
pen-tsabide guztien aurkako dalako".
(Aita Riaño-ri, 1858-IV-10)
Egun berberean erantzuten dautso ordurarte Bikario zanari, aal bazan
kaliz a berari kentzeko. Eta ez bein, iru bidar bere egiten dautsa eskaria.
Andik egun bira, beste idazki bateri erantzunaz, makurtzen dala diñotso.
Orra Balentin, Bikario ordeko egiña, Gotzain laguntzaile, lagun artean...
baiña jazarpenak ezagutzen.
Leenengo astetan Trung-le auzoan egon zan erdi eskutauta. Laster igartzen dau bere atzetik dabiltzela eta igestu bearrean aurkitzen da.
"Azken gauean Tra-lu-ko gure kobatxoa itxi bearrean aurkitzen gara, eta
beladun txalupa baten beste portu batera aldatzeko. Tonkin-en nagonetik
itxas ibillerarik luzeena izan da, ia gau guztian ontzian ibili nazalako. Egun
sentiagaz batera eldu gara Xuan duc bg-an-era".
(1.858-VI-17)
Ez dago an bere bakerik.
"Gau onetan bapore baten antzekoan ibili gara, eta orain, goizeko zazpiretan, lurra jo dogu. Ikusiko dogu gauean nora eroaten gaituen. Diñoenez,
Aita Estevez dagon tokira".
(1.858-VII-3)
Aste bete geroago beste zoritxar bat: Bere Bikario Nagusia atxilotu egin
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dabela diñotse: "Bart gaberarte ez geunkan ziurtasunik, baiña ezpai barik
jakin dogu San Pedro Bikarioa uriburura eroan dabela. Nire aldetik ez nago
gizonen laguntasunik eskatzeko bere erosketarako: Ori dala eta, inguru aretako fraile batzuen aldaketak egiten ditu (1858-VII-10).
"Kate astunez lotuta eta kaiola baten sartuta eroan dabe. Bespera gauean
eskutauta egoan erritik urten eta gau guztian ibili zan, igesteko biderik ezin
billatuta, bide guztiak soldaduak artuta eukezalako".
(Aita Orge-ri, 1.858-VII-14.ean)
Egunak igaro aala giroa garraztuten igarten da.
Ocaña-ko erretoreari Abuztuan egindako kartan illunago dator:
"Gure Jaun agurgarriaren ondoren, beste lau bertako misiolariei euren
buruak ebagi dautsez".
Aurrera jo daigun, Balentin bere aurrera doalako bere alegiñetan eta bere
estutasunetan.
"Araiñegun, bazkaltzen nengoala, albiste au emon eusten: Mandariña Aita
Doan-en etxean sartu zala. Egia ete zan jakitera bialdu nebazanak biurtu
ziran esaten Xa lien, nire ugazabaren etxean bere sartu zirala.
Ori entzun eta bereala kobara jatxi nintzan, eta an ondo sarratua laga ninduen etxekoak.
Adierazo neutsen tartetan etorteko, zer gertatzen zan jakin eragiten, baiña
orduak ordu igaro ondoren, ni asi bear izan nintzan atea barrutik jo eta deika, larri, txarto egindako koba baten gaitz dalako bertan arnasa artu eta
bizitzea".
"Atzo etorri zan Prefektoa Ne-ra; an bertan dagoz fraileak, baiña erritarrak
bildur dira, diñoenez salataria bertakoa dalako.
Ni koba egalean gertu nago. Apostu egingo neuskizu, eun lagun etorrita
be, billatu ezetz.
Errialdetik kanpora jaurtita be, gaitz da gu arrapatzea, daukaguzan leiza
eta kobak eukita, gure jarraitzaleen artean Judas txikien bat egon ezik".
(Aita Riaño-ri, 1858.eko IX-2ko idazkian)
Egun batzuk geroago bere Aita Probintzialari idatzia billatuko dogu.
"Misio onetako lagun premia ezagutzeko, ez dago besterik urte beteren
barruan iru Nagusi galdu dirala ikustea baiño: Diaz Agurgarria, Meltxor
Agurgarria eta Salgot probintziko Bikarioa.
Orregaitik, Zuri eta Misioeko Aolkularitzari eskatzen ausartzen naz gure
erruki euki dagizuela, eta gure egoera ikusita barrien batzuk bertarako aukeratzen badozuez bere, oraingoz ez bialtzeko, edota bialdu ezkero, ez daitezala Macao-tik onuntz etorri, orain ez dagoelako emen eurak nun eskutatu.
Gauzak baretzen diranean, ontaz bear dana jakin erasoko dogu. Bitartean, aukeratuak izan diranak, otoitzean eta ikasten jardun dagiela. Elizalde
txiki au jaso aal izateko, bearrezko izango dalako arpegiko izerdi askoren
truke ogia jatea.
Akatsak zuzendu. Nik ez daukat denporarik idatzi dodazanak barriro irakurri eta orraztuteko".
(1.858-IX-7)
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ERROMA-RA KONTU EMOTEN
Balentin 1.858.eko Iraillan asten da Erroma-ra Bikaritzako kontuak
bialtzen.
Gotzaiña da eta zeregin ori bete bear dau.
Zalantza asko gotzain ardura ori artu bear ete eban edo ez. Bearbada,
bere Ordenako arauen bat gaineztu bear, edo arentzako aitzakien bat ziurtatu.
Berak, ardura ori artzen badau, Misioiko egoera ikusita, edozer gertatu
ezkero, nork erantzun gelditzearren da. Ala erakusten dau ainbat bidar, beste ainbestetan zeregin ori artzeko gogorik eza agertzen dauan lez.
Sagaratzea, diño berak Probintzialari egindako karta baten (1.858-IX-7)
ixilean eta eskutuan egin zan, "mandarinak ez euskuelako itxiko erriaren
aurrera urtetan, guri bizia kendu eta gure kristiñauei laido ugari egitea nai
ezik".
"Sagaratzeko aurreko egunetan, benetan larri ibili giñan: jantzirik bere ez
gendun, eta guk josi genduzan aurre egunean, zelan edo alan batzuk. Eskerrak sagaratzea baiño ordu batzuk leenago, itxurazko jantzi batzuk ekarri
euskuezala".
Orrela, Probintzialari egindako egun berean bialtzen dau Erroma-ra bere
leenengo agiria.
Lau zatidun karta luzea da.
1—Tonkin Erdialdeko Bikari Apostolikuak eta bere zerbitzari bik eroapenez artu eben nekaldiaren kaliza.
2—Fedeagaitik espetxeratuak izan diranen egoera eta nekeak jazan eragin ondoren, erbesteratuak izan diranak.
3—Bikaritzako egoera.
4—Bikaritza zuzendu edo jaurritzeko bearko dituan baimenak.
Zati batzuk agertuko doguz zeaztuteko.
"Uztaillaren 28an eroan zituen iru Kristoren jarraitzaille urkatzera. Mandarin, soldadu, elefante eta zaldi ugari batu ziran, eta euren aurretik Iparraldeko
atera eroan zituen Kiep eta Hien anaiak, kanga bat eroiela zamatik lotuta...
(Kanga-uztarri astun bat).
Eta zigor lekura eldu ziranean, soldaduak taldetan banatu, borreru bat
eurekana urreratu, aga bi lurrean sartu, mutillak eurei lotu eta ordubete inguru euki zituen zigortzen.
Onen ondoren Gotzaiña atara eben Sorkaldeko atetik, eta uri erdian erabili merkatarien aurrean. Breviarioa eskuan eroian, eta ez eban itxi, Iparraldeko
atera eldu eta an bera lotzeko eroian 70 libra pixodun kateari besarkatzen
asi arte.
Ogei borreru bere inguruan, ezpatak aidean zituela.
Gotzaiña basaz beteta eta busti-busti eginda, toki urtsu eta basatietan
erabili ebelako.
Bere zerbitzari bien aurrera eroan ebenean, bedeinkatu zituan.
Gero, mandarin batek, elefante baten gaiñetik, turuta jo eta urkatuak izan
eitezala agindu eban.
Orrela lenengo, iru zaztadetan, Kiep-en burua ebagi zan, eta borreru
batek artu ta aidean jaurti eban.
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Ondoren, beste borreru batek len-eri zaztada bategaz burua ebagi eutsan
eta leengoaren antzera aidean jaurti.
Gero bien gorpuak zulo batera jaurti zituen. Zulo au arantza zorrotzez
betea egoan, eta ara jaurti ondoren, elefante bateri zapaldu eragin eutsen
zulo a.
Gero borreru batek, zareta edo azpiko oial bat zabaldu eban lurrean, eta
kateak etenaz, Gotzaiñari bertan etzan eragin eutsan, gora begira.
Gotzaiñaren gorputza erdi biluzik egoan, galtzak iztarreraiño bakarrik
jasota.
Ondoren borreroak tenteko aga bi sartu zituen lurrean, eta Gotzaiñaren
eskuak bertan lotuta, tengadaka erabili zituen euretan lotu arte, eta beste
aga bi geiago lurrean sartu, gorputz guztia, ia buru ingururaiño, euretan lotzeko. Beste aga bi geiago ziurtatu eta oiñetatik tengadaka euretan lotzea
lortu eben.
Orrela, etenbako oiñazetan euki ondoren, mandariñaren abotsa entzun
zan esaten: leenengo eskuak ebagi, gero besoak, gero burua eta azkenez
zabaldu bere erraiak.
Eta borreruak, zorroztu bako aizkorekin, leenengo eskuak eta oiñak ebagi
eutsezan, egurra ebagiten dan antzera.
Bernak belaun ingurutik ebagi eutsezan, eta bat ebagiteko amabi zaztada
bear izan zituen, eskuak ebagiteko sei.
Ebagiten iarduen artean, Gotzaiña Jesuska ibili zan, baiña bein bernak
ebagi ondoren, indar barik geratu zan eta mutu.
Gero borreru batek, amabost zaztadetan, burua ebagi eutsan.
Azkenez, bere erraiak zabaldu, eta gibela eta beaztuna atara eutsezan.
Geroago burua artu eta Eguerdira begira dagoen atean eskegi eben, eta
gibela eta beaztuna Sorkaldera aldekoan.
Urrengo egunean, Uztaillaren 29an, burua zatituta, uretara jaurti eben
gauean.
Guzti au misiolariak esanda lez adierazten dot...
Fr. Balentin, Gotzaiña
Esan bearrekoa da, Balentin Gotzain lez sagaratzea (konsagratzea)
1.858.eko Ekainillaren 27an egin zala, eta ez eleiza baten, kristau baten
etxean baiño.
Eleizkizun onetara San Pedro gotzaiña, Riaño Aita Bikarioa eta Aita Carrera batu ziran, eta tonkindar beste iru abade. Goizeko ordubietan ospatu zan
sagaratzea.

BEROTASUNAK ETA TXIKIKERIAK
Balentin bere arduretan asperbako eta ekiñaleko zala igarten da.
Arduratsua.
Arriskuan ikusten eban bere kristau-taldea eta bere Misioa. Bertako misiolariak eskutuetan, kalean agertzeko indar eta adore barik. Baiña zuurra zan
eta ez eban nai barririk bialtzerik, bertako ezaupide barik joan ez eitezan.
Alaz eta minduta agertzen badaki. Eta benetan sentitzen dauana, adierazten.
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"Ai ene Jauna! Gure pisu au eroaten lagundu bear leukenak, eurak dira
arindu bearrean astuntzen dabenak. Aita barrien premiña andia dogu. Alaz
eta badagoz bost edo sei martirioaren grazia opa dautsedanak, bide orretatik zeruetara joan daitezen".
(Aita Riaño-ri karta, 1.858-IX-22)
Zorrotza zan epel, bildurti eta nagiekin.
"...eta Aita areri idatzi egiozu, gertu egon dedilla Kristoren ardiakaitik
jasatzeko (sufritzeko). Zerbait gertatu edo igarotzen danetan, ez dedilla
kikili-makalan ibili".
(Aita Riaño-ri, 1.859-11-15)
Bat berotzen danean, santurik andienak ere bere urteera bizi eta zolia euki
lei. Gordin, lizun, zakar edo txikikeriren bat. Aidean galtzen diran bat-batekoak, brastadakoak.
Balentiñen idazki baten onelako au billatzen da: Caracas! Zerbait esan
eutsan bein Aita Bikario Probintzialak monjetaz eta berak zoli erantzun:
"Gure Arreba maite-maiteak exkomikatzea nai? Gogorra zara zeu be, Aita
agurgarria! Caracas! Itxaron daigun, gure Jaunak bere eroapenez itxaroten
badaki eta!
(Aita Riaño-ri, 1.859-2-15)
Caracas! zelako penitentzia eskatzen ete dau bat bateko urteera onek?
Bizkaiko astotxo oneri...".
(1.859-2-18. R.Gimeno, Cebu-ko Gotzaiñari)
Bizkaitarrok beti euki dogu indartsu eta datorrena lepoan artu eta eroaten
dakigun entzutea.
Berak bere kartan orrelako esaera azpimarratuta ipintzeko, zerbait adierazo naiko eutsan.

BESTE URTE BETEKO GORABERAK
Beste ia urte bete geroago, Fedeko Zabalkunde Alkarteari agiri barri bat
bialtzen dautso, ango egoera agertzen.
1.859.eko Uztaillaren 1ean kokatua da oraingo au.
Aurreragokoa 1.858.eko Iraillean egiña zan.
Karta luzea da.
Eskutuan eta igeska ibiliarren, adorez eta zeatz egiña.
Amabost illa bete dirala, diño, gau baten Tonkin-en sartu zala.
Eta egun baketsu bakar bat ez dauala euki denporaldi orretan. Egun
bakar bat ez, alai jaioarren, gaberako atsekabez illundu ez danik.
"Danak izan dira ekaitz eta asarre egunak, danak zoritxar eta ustel egunak".
Ez da arrigarria kontuan eukiten bada, ango gobernadoreak "ez ebala
atsedenik artzen ez gau eta ez egun, bakea zabaldu eta erakustera joan
ziranei atzipen eta sator sareak oiñetan zelan gertu ezin asmatuta...".
Bere sagaratzea zelan izan zan?
"Naiz eta arreta eta ardura asko artu, kristau berberak bere igarri ez egien,
ez ziran naiko izan etxe aretan zerbait berezi gertatzen zala ez konturatzeko
aiña. Etxe jabeak oartu eban barruko poz eta atsegin berbera, berari arpe29

gian ez igarteko baiño andiagoa izan ziran eta bera bere berba eta egitetan
ezin eskutauta lez ibili zan. Orregaitik, gaua eldu zanean, bakoitza bere
bidetik joan bear izan zan, eta aal eban tokian eskutatu eta zeruko laguntza
itxaron".
Egun bakar bat ezin igaro alkarregaz, eleiz barrutiko erakundeari buruz
azterketak egin, langintza eratu eta gauzarik premiñazkoenak lagun artean
erabagiteko be.
Gero, bere Gotzain nagusiaren egoera agertzen dator, misiolari guztien
egoera adierazten.
"Nun dago ate bat zabalik? Ez dot iñun aurkitu, Kien-Lao au arte. Goizean
goiz eldu naz baketan. Tan-drog-en ostatukoak egozan eta ez ninduen artu.
Xuan-Druc-en, zain egozan eta aurrera bialdu ninduen; txalopan ezin nitzan
egon, eta orregaitik adoretu nintzan Kien-Lao-ra etortera, naiz eta nire oiñak
benetan mindu...".
Eta ondoren San Pedro gotzain nagusiaren atxilotzea, naigabeak, zauriak,
miñak, testigu guzurtiak eta abar.
"Gure Gotzaiña baitu ebenetik, il arte, naiz eta alegiñak egin idazkiz beragaz artuemonak lortzeko, alperrikoak izan ziran".
Zaindarien jokabide itxi eta aurkakoa salatzen dau. Batek esana: Zidarrezko eun barragaitik bere ez genduke itxiko kristau bateri gotzaiña dagoen
kartzelara urreratzen".
Gero gotzain eta bere zerbitzari biren eriotza larria salatzen dator: "Lenengo oiñak ebagi, gero eskuak, gero burua eta azkenez erraiak atara eta
zabaldu".
Eta gotzaiñaren ondoren beste abadeekin gertatuak:
Baten Aita Man, bestean F. Duyet, urrengo Aita Tuan... 72 urteko fraile
zaarra, erriko legeak aren antzeko agureentzat eriotzatik aske itxiteko aginduarren.
Baiña a be, burua zamatik ebagita il eben.
Eta esandakoen antzera, Jose Tang, espetxean zigorraren zigorrez illa.
Eta Domingo Cam, misiolariei etxea zabaltzen eutselako illa. Eta Bixente Tri,
erregeraren erabagien zain egon aurretik, mandarin berberaren aginduz
burua ebagia. Eta Pedro Vinh, dotrina erakuslea eta beste ikasle biren
eriotza.
Oneitatik bateri borreruak bere sableagaz zaman joarren, ebagi ez; gero
eztarrian sartu eta oraindik bere il ez, eta beste ainbat zaztadagaz ezin illa
erabili ebena.
Eta Tomas Du, tonkindar abadea; Pedro Mau, au bere bertako misiolaria,
eta euron antzera Gabriel Tran, Domingo Cao, Pablo Klank, Jose Klang...
frailea, orrela zortzi egunetik zortzi egunera baiketa barriak egin eta eriotza
zigortzat eroan ebenak.
Bere berbak dira:
"Ekainaren 18an mandarin bat etorri zan bere gudariekaz, Dau-ko eleiztaldea inguratzera. Eta bertako abadea baitu eben eta egun berean abade
laster egiteko zan gazte bat, beste ikasle bat eta beste ainbat.
Amalau lagunei uztarriak (kangak) lotu eutsezan zametan eta bateri katea
gaiñean ipini.
Andik ogei egunetara beste baiketa batzuk.
"Abade zaarra da, ia urteak gaindua. Kartzelatik idatzi dau, beste batzuk
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ondo dagozanarren, bera makal dagoela eta ez dakiala burua ebagiko
dautsen egunerarte osasunez elduko ete dan...".
Benetan sinisgaitza egiten da kristauen egoera. Baiña testigantzarik onenak or dagoz: eriotzak.
"Ez dot nai ezer esan misioak erasoaldi onetan galdu dabenari buruz;
aitatu bere ez kapa, kasulla, alba, zingulu eta amitoetan kendu dauskuezanak; ez eta kaliza, kopoi eta beste zidarrezko edontziei buruz; ez eta liburu
eta bertako agiri eta idazki garrantzitsuenik, niretzat biurtu eziñezko galpiderik ezagunenak.
Oraindik erastuna geratzen jat, eta bularreko kurutze eta meza esan aal
izateko jantzi bakarra. Ez dot iñoren mesederik bear be. Uda oneri dagokiozan eguneroko otoitzak egin aal izateko, oraindik aro oneri dagokion Breviarioaren zatia, laugarren zatitxoa beintzat, gordeta dodalako...".
Orra gotzain baten ondasunak eta euren egoera.
Txarrena, argitasunik ez aurrerako.
Ango errege eta agintariak gero eta zital eta itsuago.
Bidea erraztuten dan itxuran... kristiñauentzat okertu. Azala zuritu eta
barrua baltzitu.
1.858.eko Urriaren 16an, errege agindu bat zabaltzen da. Luzea eta fede
apurra daukenentzat minkorra.
Itxasontzi eta merkatari, arrantzale eta ibiltariei, guztiei, txalupetatik urteera eta sarreran, naitaez, kurutzea zapaldu bearra agintzen da. Au da, kristautasunaren aurka eta mingarritzat, gorroto itsu, setatsu eta erruki bakoa.

GURASOEI IDAZTEN
Urte bete baiño geiago, ia urte eta erdi igaroko ziran, Elorriotik 1.858.eko
Maiatzaren 20an egindako kartak, erantzuna artu orduko.
Kontuan euki: Maiatzaren 20an idatzi, Balentinek 1.859.eko Urtarrilaren
18an artu. Gero onek, ez jakin zergaitik, Abuztuaren 1ean erantzun.
Irakurri, euskeratuta, aitarentzat egiña.
Amarena atzean dator, beti lez euskeraz.
Isidro Berrio Otxoari. Elorrion.
Ene aita maite eta gurgarria:
Urtarrilaren 18an artu neban zuk Maiatzaren 20an egindako eskutitza.
Poz eta alaitasuna emon eustan irakurtzeak, bere bitartez konturatu nazalako, lanean, baiña osasunez zabiltzela.
Bertan adierazten daustazu nire lengusiña Mariaren ezkontza, Ardantzaren semeagaz, eta fededun mutilla dala jakinerazo.
Auxe da bear dana, aita, fedeko gizona izatea, ez bakarrik kristiñau askok
daroagun izenean, bai eta ekintzetan be, gure ekintzak sinismenagaz alkartuaz.
Erlijiñoia izango da gure lanak arinduko dauzana, berak erakutsi eragingo
dauskulako bizitza onetako lanak denporaldikoak dirala, eta eroapenez eta
maitasunez eroaten diranean, sekula amaituko ez dan zerurako aintza aldi
bat emongo dauskuelako.
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Erlijiñoiak gure kideekin baketan bizi eragingo dausku, berak erakutsiko
dauskulako, gauza guztien egile dan Aita batenak izanda, eta neurri bardiñean erosi eta bereganatuak, danok goazela toki batera, danok gareala
zeruko betiko bakean bizitzera deituak.
Gure makaltasun eta akatsetan alkar artzera beartuko gaitu, Jainko gure
Jaunak be gugaitik jasan daualako eta eguneroko gure utsaldietan eta berari egiten dautsaguzan iraiñetan jasaten gaitulako.
Erlijiñoak eroango gaitu mundu onetako gauzak bere neurri zuzenean
maitatzera, eta gure biotza Jaunaren gurarien eta bere etxeko ondasunetan
ipiniaz, gure argaltasunean amaitzen diran munduko ondasunen gurari
larregia gugandik aldentzera.
Orrela ba, nire lengusu barria, sinismendun gizona bada, uste dot bera
izango dala nire gurasoentzat zaartzaroko gidaria eta orrek euren ondasunagaitik daukadan kezka baretuko dau.
Zuek, zeuon aldetik, gazte orrek euki leikezan utsunak jasaten jakin bear
dozue, eta kontu egin danok daroagula aldian pekatuan sortutako gorputz
bat, eta gauza batzutan obe dala ixilik egon eta jasatea, erantzun eta aurka
jartzea baiño, orrela, onik lortu ez batetik, eta bestetik baztertu nai diran gaitzak
baiño andiagoak sortu leikezalako; eta ezin itxuratu leikezan gauzetan, aurka egin aurretik bearrezko da errukizko erraiak lortzea, eta erabili nai doguzan berbak on jausteko, leun eta bigunkeriz jokatzea.
Orrela, aita, gazte orrekin maitekor izango zarie, et egunetik egunera
sakondu egingo dira zuen arteko maitasun loturak, eta zaartzaroko lanak
ariñagoak irudituko jatzuez.
Batera egin edo bestera egiteak, ondorenik ez dauken gauzetan bere ez
da ondo beti norbere irizpideagaz norberagan erakarten aalegintzea euren
pentsabide eta lanetan; bakoitzak bere burua dauka, bere irizpidea eta bere
pentsatzeko era.
Ona izango litzake bekoak goikoen iritzia beti onartzea, Jaunaren ontasunaren aurkakoetan izan ezik; baiña danok gara Adanen semeak, jaiotzen
gareanetik bakoitzaren biotzean arrokeriaren ernemiña daroagunak, eta
bakoitzaren borondatea eragiteko makurpen andikoak.
Orregaitik bearrezkoa da gizonaren baldintza au gogoan eukitea, bere
guraria indarkeriz makurtu nai ez izateko, orrek alkarregaz lotzen gaitun
uztarria ezintzat ikusi eragingo leukelako, bere argaltasuna ez dalako ainbeste argalkeri jasatzeko gai.
Azkenez,

