
JOSE INAZIO ARANA JESUITAREN BIZITZA
(1838-1896) - II

Patxi ALTUNA

1. ITSUMUTILA (1866)

Joan zen abenduaren 20an, Jose Inazio Aranaren heriotzaren lehen men-
deurrena zela-eta, bere Azkoitiko herriak Euskaltzaindiarekin batera omenal-
di bat eskaini nahi izan zion herriko Udaletxean. Jose Antonio Arana Martija
eta biok izan ginen hizlari. Hark bibliografoa izan zen aldetik aztertu zuen;
nik haren bizitzari eman nahi izan nion gainbegiratu bat, jakinik euskal letren
munduan gutxi direla, baldin inor bada, joan zen mendean hainbeste lan egin
eta hain gutxi ezagutzen diren euskalariak. Hitzaldi horiek EUSKERA aldiz-
karian aurkituko ditu haien gogo duen irakurleak.

Aranaren bizitzaz esan zitekeenaren laurdena ere ez da artikulu hartan
esana. Juxtuki esateko, bere argitaragabeko EGUNARIA deritzan eskuskribu
lodiaren lehen zatian dioena bakarrik kontatu nuen: bere gaztaroa eta
Lagundiko lehen urteak (1838-1866). Haren segidakoa izan nahi du gaurko
honek, non entzungo baititugu, besteak beste, 2garren Karlistaldiaren txin-
partek Loiolako bailaran sorrarazi zituzten bi alderditako bertsoak, Loiolako
etxearen goiti-beiti beltza eta Gipuzkoako gerra-egoera, lekuko batek bertatik
bertara ikusiak eta gero kontatuak.

Loiolan utzi genuen Jose Inazio, hilabete batzuk lehenago izan zuen
buruko odol-kolpe bigarrenetik sendatzeko ahaleginak egiten. Apaiztu gabe
dago oraindik, Teologiako lehen ikasturtea Leonen egiten ari zela gertatu bai-
tzitzaion ezbehar hori eta sendabide bila etorri baitzen Loiolara. Hemen ez du
eginbehar jakinik; "curat valetudinem" ornen da bere egiteko bakarra, dio
Probintziko Katalogoak, "osasuna zaindu". Denbora pasa eta indarrak handi-
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tu ahala hasten da pixkabana, haatik, honat-harat sermoiak egitera edo gogo-
jardunak ematera joan behar duen apaizaren itsumutil eta zerbitzari izaten.

Danetan adiskideena Aita Garagarza du, idazteko ongi dohatua, sermola-
ri eta gogojardun emaile bikaina. Honekin ateratzen da batez ere, baina ez
urrutiko hirietara. Izan berria da Zamoran eta Palenzian abuztuaren bete-
betean sermoiak egiten, eta hara ez dio lagundu noski; hark halere Zamoratik
eskutitz bat egin dio. Aldiz Elgoibarra elkarrekin joan ziren Pazkoetan; han
egin ornen zen "solemnemente la aparición de Jesús resucitado con máquinas
`ad hoc', baile de ángeles durante el canto de la Gloria, etc.". Azpeitian kar-
tzelako gatibuak bisitatzera laguntzen dio; Zarautza oso lagunak dituen
Narrosko Markes-markesak, Guakiko Kondesa, Villahermosako Dukea,
Alzurutarrak, Agirretarrak, Legarratarrak ikustera ere sarritan.

Beste batean Lasartera joan behar Aita Garagarzak gogojardunak mojai
ematera eta Orion geldialdi bat egiten dute, oso ezaguna duten Erretore jaun
Macatzaga, "que tiene el libro Jesusen Biotza", bisitatzeko, eta Azcue pinta-
tzailea, gero Loiolan lan batzuk egingo dituena, ere bai. Aranak biziki mires-
ten du Orion la "vista de la ría, lavadero, orilla del mar, muralla empezada,
casas antiguas con armas ("arma arriakin")".

Lasarte dute muga eta Txikierdin eta Zubietan barrena ("Zubietaco balle-
ra ederra", dio) jotzen dute Lasarte, biharamunean Ernanin, Urnietan eta
Andoainen barrena ibiliz Aita Kardaberazen bataio-agiria Urnietan aurkitze-
ko. Hiri hau hitz hauekin deskribatzen du: "Iglesia pobre, casas quemadas,
casa del Sr. Antía filovasco", zein egun pare bat geroago joaten ornen baitzaie
Lasartera oles egitera eta "autor del Calendario Ceruco videa" deitzen baitu.
Andoaingo elizari, aldiz, ederra deritza eta han ere hurrengo joanaldian
Larramendiren bataio-agiria eta eskutitz batzuk aurkitzen dituzte. Hurrengo
arratsaldean Donostiara doaz eta begian jotzen dute hango toki hauek: "El
Bulevar o Donosti berriya, puerto, iglesias de Santa María y San Vicente,
calles, Misericordia, Castillo, Convento de la Concepción, valle de Loyola...".

Erramu igandea gertatzen den asteburuko meza, sermoi, konfesio eta gai-
nerakoetara laguntzen dio beste behin Arronara, larunbatean joan eta astele-
henean itzul, oso eguraldi ederrarekin. Itzulera horrela egiten omen dute:
"Gurutzeaga-mendi, Bisutzbide, Endaya-gaiña con preciosa vista de mar, pra-
dos, bosques, Otzarteko-zelaia, Aittolamendi, Izarraitz". Bistan da natura
erruz maite duela.

Paseo-ibilaldiak ere maiz egiten ditu harekin, maizenik Martirietara eta
Elosiagan (Santa Luzia) konpondu duten kanpo-etxe berrira eta Urrategi alde-
ra. Hemengo ermitako sarreran harri batean hau ornen zegoen —orain ez
jakin egongo den— idatzia: "Esta ermita mandó azer Francisco Lopez de
Irazaga, a celebración de la Limpia Concepción de la Madre de Dios, 1617".
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Behin biak, Arronako Bikario Etxaniz jauna hartu eta, Granada baserriko
Dolores eria konfesatzera doaz, honako itzuli hau eginez: "por Odrio,
Etumeta, Erdoizta, oyendo claro el ruido de la mar, a vista de Santa Engracia,
Alzola"; gero Etumetatik Ezkurrua baserria ondoratu eta handik jaisten ornen
da arkaitz handi bat dagoen errekazulora, non baitago Granada; han konfesa-
tu zen Dolores eria. Sutondoan ongi berotu, abendua baitzen, zerbait jan, eta
etxekoei Loiolara konfesatzera joateko esanik, Ezkurruatik eta Odrioko bide
beretik itzuli ornen ziren alai eta kontent.

Beste batean, udaren erdian, beren lagun min Urraburu eta Gallo han
zirela eta, honako ibilaldi hau egiten dute: Izazpi eta inguruak, Oñaz,
Atzerreka, Zelaieta, Izazpi, Arrietamendi, Kiskitza, Machinbenta, Beasain,
San Martin, Noarbe, Urrestilla, Ezkioga ondoan Zelaietako zuhaiztiak, ingu-
ruko herriak, trenbidea eta Antiguako Amaren eliza ikusiz; han Santa Isabel
zela-eta, erromeria eta jende piloa ornen zegoen.

2. LIBURUAK (1867)

Baina liburuetarako ere ateratzen du denbora eta San Inazio ondoko
igandean Loiolan estrainengo aldiz kantatzen den San Inazioren bere martxa
berriak kemen eta adore handiagoak ematen dizkiola esan behar, batez ere
argitaratzeko baimena Erretore Aita Olanok ematen diola jakinik eta noiz edo
behin honen bazkari onak eginik: "comida vascófila con D. Miguel, 3
Arreguis, etc.". Gelditzen zaio diru pixka bat, haatik, Azpeitiko Marti-
nezenean abenduaren 5ean erosten dituen liburuak hil beraren 21ean ordain-
tzeko: "Santo Tomás, media fiesta, feria en Azpeitia; ida al pago de libros vas-
cos (28 reales)".

Irailean fiada martxa berriaren probak zuzentzen ari da. Aita Antxietaren
Bizitza ere burutua edo oso aurreratua bide dauka, zeren irailaren 22an
Urrestilan bizi diren Antxietarrei ikusteko eta irakurtzeko utzi diezaien bai-
mena ematen baitio Erretoreak eta urriaren 9an berekin etxera daramate. San
Inazioren Bizitza ere ez dago geldirik, zeren irailaren 28an tipi-tapa doa Aita
Garziarekin Albisturren barrena Tolosaraino "para la impresión de la Vida de
San Ignacio" eta azaroaren 18an hartzen ditu Loiolan lehen probak zuzentze-
ko. Kalean Pablo de Gorosabel inprimatzailearekin topo egiten du.

Ez naiz ausartzen esatera orain kontatuko dudanerako ere denbora atera
zuenik; atera ez bazuen, ez zen behintzat izango ikusteko urrutira joan behar
zuelako, etxeko atarian izan baitzen; eta atera bazuen, ongi merezia zuen, uda
hartan ez baitirudi oporrik hartu zuenik. Urriaren 13an, domekan, "partido de
pelota con muy buen tiempo por la tarde ante el Colegio, con mucha gente de
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Azpeitia y Azcoitia, entre Jose Joaquin (arakiña) de Azcoitia y el mozo de
Munategi". Ez dakigu nork irabazi zuen.

Abenduaren 12an, osteguna izanagatik, izan ornen zen "laya-apustuba",
diosku euskarara lerraturik: "zorzi Azpeitiarrek Markinan: lau Odriotar lau
kale ondokoen kontra". Ez hau nork irabazi zuen ere.

Granada-errekan Aita Garagarzarekin eta beste bi lagunekin izan zen
hartan ere gauza bera egin zuen: azken hitzak euskaraz kontatu, honela:
"Ezkurruako zezen `Kurioso' zeritzanaren kontugai ederra, hango 87ko atso-
ak esana: Olanoko Manuela zana siaskan zerriaren kontra gorde zuen, ama
begira zeukala. `Kurioso' Madrilen ere toriatua zan".

Lasartera Aita Garagarzari lagunduz egin zuen atze -aurrea hamabost
egun luzatu zen eta ez zen goian esanaz agortu. Ia azken egunean arratsalde
batean trenez Errenteriara doaz, hango Erretore jauna ezaguna baitute, baita
Juan Martiñena familia ere, "3 matrimonios ricos de Navarra, euskaldunak de
Aldaz, casa hermosa, cena, noche". Biharamunean Aita Garagarza meza ema-
tera doa hara bere lagunarekin eta honek honela idazten du: "fábrica de 800
personas, de lienzos".

Hamabost eguneko txango horren ondoren Loiolako bizigiroan murgil-
tzen da berriz ere. Fernandez izkiriatzailea lehendik aditzea dugun El Pelayo,
drama kopiatzen hasi zaio Aranari eta Tolosatik Aita Garziak egin duen San
Inazioren bizitzaren laburpena-ren 1.000 ale hartzen dituzte, eta apirilaren
21ean "San Inazioren Bizitzaren Bukaera", diosku. Fernandezi egunean bi
ordu idazteagatik pezeta bat ematen omen dio eta "gaurdainoko 28 egunakga-
tik 112 erreal eta bi gehiago `para descontar a los quince días".

Pazku astelehena ez ornen da lehen bezala gorde beharreko jaia, baina
gehienek hala egiten ornen dute, Azkoitian ezkil-errepika eta guzti; Azpeitian
ere bai, baina "por poco entran a fuerza a tocar campanas, entusiasmo del pue-
blo". Elgoibarren aldiz, igande eta astelehen, bertsolariak dituzte ("apuesta de
trobadores bascongados varios"). Horiek berak biharamunean Batistarekin
eta Azpeitiko beste bertsolari batzuekin datoz Elgoibartik, Azpeitian palanka-
joko ondoren lehian aritzeko, arratsaldeko hiruretatik aurrera.

Udaberrian eguraldia pixka bat eztitzean jendea aiseago ateratzen da etxe-
tik eta Loiolan, orduan eta orain, gehitzen bisitariak eta bisitak. Gure Jose
Inaziok honako guzi hauena hartzen du: Durangoko lagun min On Karkos
Orue apaiz "baskofiloarena"; On Bizente Manterola magistral doktorarena,
Martirietan hirurreneko igande goizeko Meza nagusian sermoia egitera dato-
rrenarena; euskalari aleman Georges Phillips, Vienako Akademiako bazkide
denarena; Mr. Antoine d'Abbadie berarena eta harekin datozen P. Perry eta
Anai jesuita inglandar Sidgreaves-ena, etorriak "para hacer observaciones
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magnéticas, que las hacen en la huerta. Marchan los Sres. precedentes; apuntes
de Mr. D'Abbadie sobre el vascuence" eta azkenik Kardinal Barillirena, zeinek
bazkalondoan, kafea hartu bitartean, euskal olerki bat entzuteko gogoa azal-
du baitzuen eta Jose Inaziok irakurri.

Udaberriak jendea ez ezik, albiste on batzuk ere badakartza Loiolara.
Batetik San Inazio Gipuzkoako ez ezik, Bizkaiko eta Arabako ere Patroi izen-
datu da: "en Loyola ha habido al mediodía café, reunión, versos, música".
Bestetik Zumaian uztailaren 1ean bilduriko Batzar Nagusiek Loiolako etxeak
osatzeko falta duena eraikitzeko eta obrak burutzeko erabakia hartzen dute.
Hautatuak izan diren diputadu berriek ere, Dorronsorok, Labakak eta
Unzetak, ez dicte negarrik eragin Loiolako biztanleei. Azkenik entzute han-
dikoa izan zen albistea, honako beste hau: Zuazolatar bat Azkoitiko Santa
Krutzen monja sartzea, Aita Garagarzak hitzaldia eginik eta Guakiko
Kondesa eta beste handizki batzuek han egonik.

Aita Garagarza da dudarik gabe hizlaririk eskatuena edozein elizkizune-
tan. Jaunaren Igokunde egunean Itziarren da goiz eta arratsalde sermoi egiten,
nahiz hango eliz-santutegiak beste lau apaiz dituen: Rementeria, Leizaola,
Lizarraga eta Azpiazu. Azpeitian maiatzeko Loreetan ere berak egin du egu-
neroko hitzaldia. Egun bateko hitz-gaia hau izan omen zuen: "partidos, cari-
dad". Orduan ere zakurrak hankutsik! Ikusi dugu halaber Jose Inazio duela
bere "itsumutil" zintzoena, euskalzale eta lagunik onena izateaz gain.

Udako oporrak hartzera ere elkarrekin doaz, baina ez urruti, baizik etxe-
tik oso gertu, Zestuko Gesalagara ("iturri gazia", idazten du ondoan), ezeta
denbora asko, hamar egun. Ez dira, haatik, zenbait gauza berri ikasi eta ikusi
gabe aterako. Olatxa baserriko Lili etxea ikuskatu gabe ezin gelditu; ezeta
Urkoa edo Urkoa-ballera ("edo ordeka", dio), "do está la de 98 años, Manuela
Josefa de Sesneaga o Cisniaga". Beste batean Akuara doaz, "Akuako ordeka
edo bailara", dio, eta hango esan batzuk aipatzen dizkigu: "Akua, 8 etxe ta 9
bizitzakua"; "Akuarrak Akuan okela gutxi zakuan"; "Aizarnarrak Aizarnan
lapurtu ta jan"; (esangunza) "makila zurbeltxuzkoa, toleran sardogiñan".

Hona azkenik ingurune arras bestelakoan sartu aurretik laburki bederen
esan beharreko gauza batzuk, ia guziak Loiolarekin zerikusi dutenak.
Burgoseko ikastetxea itxi behar izan dute eta hango liburu asko Loiolara
dakartzate. San Inazio egunean, Bizkaia eta Arabarentzat ere jai-eguna baita
lehen aldiz, jende asko biltzen da; Azpeitiko Erretorea ere berria da, D.
Agustin Jauregui, eta "se puso la nueva piedra u obelisco de mármol, llamada
La Salve". Otsailean Lepantoko Garaiteaz bezala, abuztuan Japongo Kristau-
herriaz egiten dute "junior" direlakoek saio edo ekinaldi literario-poetikoa.
Datorren ikasturtean ere hauen irakasle izango da, besteak beste, Jose Inazio,
beste hiru lagun, bera bezala oraindik apaiz ez direnekin: Urraburu, Iturria,
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Perez Aedo. Horrez gain Loiolako Obserbatorio delakoaren arduradun izen-
datu dute.

3. ETXEAN (1868)

Antoine D'Abbadie jaunaren bisita 1868ko irailaren 3an izan zuen
Loiolan eta handik egun gutxitara entzuten ditugu EGUNARIAn bigarren
karlistaldiaren lehen oihartzunak. la egunero iristen zaizkie Loiolara albiste
txarrak.

20an honela idazten du: "Rumor de alboroto de la marina junto a Cádiz
y en Sevilla, Madrid y otras ciudades. Ida de la reina a San Sebastián, do se
halla". 23an honela: "Siguen noticias públicas alarmantes. Carta del Rdo. P.
Provincial mandando hacer novena al Sagrado Corazón, etc.". 24an: "Siguen
noticias graves sobre el estado actual de España: recado de la Reina desde San
Sebastián a Loyola por medio de la Condesa de Guaqui para que oremos por
ella". 27an: "Siguen rumores de alarmas". 28an: "Siguen malas nuevas de las
cosas de España. Un buque inglés delante de San Sebastián y Zarauz". 29an:
"Noticias tristes varias del Puerto de Santa María. No hay noticias de los
Nuestros de Sevilla (Sevillako jesuitenik, alegia), a donde hay gran revolución
con Cádiz. En Santander los Nuestros acudieron a servir a los heridos. Prim,
ministro nuevo; la real familia va a Francia".

Eta hileko albiste txarrak hitz hauetan biltzen ditu: "Este mes... principió
la gran revolución de España y fuese a Burdeos al fin la real familia".

Hurrengo egunetan ez dira gauzak hobetzen eta Loiolatik aldegitea pen-
tsatzen hasten dira. "Van el P. Garagarza con el H. Silvano a Bayona por
Zarauz disfrazados. Preparativos para viajes de varios PP. y HH." Halere, egia
esan, inon dauden ondoena Euskalherrian daude, baina ez dira fio: "Gran
revolución por toda España menos aquí en las Provincias Vascongadas". Alde
guztietako etxeetako jesuitak jaurtikitzen hasi ornen dira eta egun batetik bes-
tera berei ere ordua etorriko zaien beldur dira: "Noticia de haber sido los
Nuestros expulsados de toda Cataluña y Aragón y Castilla, menos de Carrión
y Salamanca"; "llegan otros Padres y Hermanos de León"; "llegan varios del
Puerto de Santa María".

Hemengo zenbait herritan ere ikara sortzen da noraezean eta txingarrak
ez dira falta Azpeitian eta Azkoitian: "Mayor alarma fuera en ambas villas".
"Intentona en Azpeitia de quitar la vara al Sr. Alcalde. Jarana en San Sebastián
y Tolosa". Hori urriaren 4an. Horregatik ez ditu batere lasaitzen Donostiako
Biltzarrak han eman esperantzak: "Junta de San Sebastián da esperanzas sobre
Loyola". Muga igarotzekotan eguneroko sotanek ez diete balio eta gizon-
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jazki bila hasten dira: "Trajes varios, encargos". Eta biharamunean: "Sigue la
busca de trajes", eta azken orduan: "Negocios de libros con el P. Ortega, que
litografió griego ayer".

Aranarekin zer egin? Haren osasuna ikusirik, ez dute oraindik bere herri-
girotik atera nahi, ahal dela, eta Martirietara biltzeko agintzen dio Aita
Erretorcak: "Por disposición del Rector P. Portes, salida a los Mártires de
Azcoitia para mejorarme en salud, con el P. Garagarza y el Hno. Coadjutor
Altube". Hauek bizpahiru egun han igaro eta badoaz.

Egun gutxiren buruan herrira jaisten da eta etxean sartzen, bisitatxo bat
egitera. Martirietan baino hobeki zaindua egongo dela han iruditzen zaio eta
Loiolara eskutitz bat idazten du. Laster du erantzuna: "Carta del P. Ministro
Garciarena con firma del Rector Portes: aquí en casa hasta nueva disposición
y que haga el traje seglar".

Bizimodu berria egiten hasten da: edozein laiko bezala jantzi eta edozein
gizasemeren kaleko bizitza eramaten. Hori bai, ondoko Santa Klaran meza
sarri entzunez eta Santa Kruzen, mojak bisitatuaz batera, errosarioa eta lita-
niak errezatuz. Ez da, haatik, Azkoitian jazkera aldaturik bizi den jesuita
bakarra; Martirietan utzi dituen Aita Lasurtegiz eta Anai Kortaz gain,
Dukekoan bizi diren beste bi Anai laguntzaile, Landa Juan eta Abaitua
Antonio, ere halaxe jazten dira.

Arropa berriak egitera Azpeitiko jostun bat datorkio eta zehaztasun
guziak ematen dizkigu: 1°, 1 karrik num.66, que es grueso y morado; medidas
98, 97+48, 97 decímetros hasta casi la rodilla. 2°, un pantalón de paño pardo
101, 34, 72, cintura 3 Ay 46 con vuelta o vuelo; 3°, un chaleco de X, abrigado,
53, 66; 45, 45, total 30, y poco ancho o abertura en el cuello para acomodar a
la corbata; 4°, gabán del paño n°66".

Badaki Estatuko berri ere, ez du informazio falta. Ahaideen, lagunen eta
ezagunen bisita asko hartzen ditu etxean. Egunkari "El Pensamiento Español"
asterokoa eta egunerokoa ere hartzen ditu edo bederen eskuratzen dizkiote
lagunek. Horien bidez jakingo du Urriko 12an Madrileko Erreboluzio Biltzar
Nagusia bildu dela "suprimiendo y extinguiendo después con la misma fecha
12, junto con las asociaciones y comunidades religiosas, la Compañía de Jesús
apoderándose de sus temporalidades, etc.". Erabaki berak ornen zuen beste
atal bat, debekatzen zuena talde handian bizitzea, sotana jantzita ibiltzea eta
Lagundiko Buruen mendean Espainian eta Espainiatik kanpo bizitzea. 24ko
egunkari lehen aipatuak Madrilen osatu duten behin-behingo Gobernuko kar-
gudunak eta kargudunen izen guziak aipatzen dizkigu, bederatzi danera.

Hiru egun bakarrik igaro diren arren, Azpeitiko jostuna datorkio berriz,
honako hauek ekarriz: "Karrik, pantalón y chaleco que se prueban. Falta el
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gabán del paño felpo del n°98, que cuesta 4 reales la vara. Las medidas del
gabán que se hará para el martes 27 son 55 y 87 sin contar lo altibajo".

Loiolan ia inor ez da bizi. Etxe Santuaren eta Elizaren ardura izateko eta
han mezak emateko eta igande ta jaiegunetako elizkizunak egiteko, bi apaiz;
etxeko atea zaintzeko Anai laguntzaile bat eta baratza lantzeko besteren bat.
Beste inor ez. 22an zabaltzen da hotsa, Aizarnako Olaskoaga jaunak jasoko
dituela arratsalde hartako 4etan Loiolako giltzak. Eta bi egun geroago: "Ayer
se cerraba Loyola y se hacía el inventario a cargo de la Diputación por el
Diputado de partido Olascoaga (Aizarna), D. Damián de Larrar fiscal, alcalde
Larrañaga y el escribano de n° Agurrezabalaga". Diogun beste iturri batetik
dakiguna: 9.632 liburu kontatu ziren liburutegiko 61 apaletan. Horrenbestez
lasai samar da gure Jose Inazio: "Queda lo principal asegurado", dio. Baina
hango liburutegiak ematen dio kezka: "Biblioteca revuelta: D. Ramón García
con D. Juan Altube".

Loiolako etxea hutsik gelditzen da. Hango bospasei jesuitak inguruko
familia ezagunen eta adiskideen etxeetan barreiatzen dira. Hauek dira:
Garziarena Jose Ma, arduraduna, eta Aizkorbe, biak apaizak, eta beste lau
Anai laguntzaile: Echabe, Silbano, Etxeberria eta beste bat. Lehendik ere bazi-
ren batzuek Azpeitian erdi izkutuan bizi zirenak eta horiek han jarraitzen
dira: "otros en Azpeitia en las casas del Sr. Altube, Ibero, etc.". Ostatuan ere
biltzen da bat, Aita Ramon Garcia, laster itzulpenak egiten ikusiko duguna.

Udazkeneko eguraldi goxoek lagundurik, bazkalondo luze-ederrak ezti-
ki igarotzen ditu etxeko baratzan. Hala diosku behin, nola lau lagun ia batera
bisitatzera etorri eta haiekin etxeko "Jose Joaquin y el Padre pasamos bien en
el mirador de la huerta". Paseoak ere sarri egiten ditu bere lagun Palacios,
Olano eta bi Hurtado-ekin, eta, zer esanik ez, Aldalurtarren batekin, baita
Azpeitia aldera ere izaba Paula de Unanue bisitatzera. Maiz inguratzen zaiz-
kio Granadako Dukea, Guakiko Kondea, Parrokiko Bikarioa eta herriko
medikua ere; baita Urrestilako Antxieta eta Zuazolatarrak ere. Granadako
Dukeak Parisa aldegiteko gogoa ornen du.

Gure Jose Inazioren izaera ongi agertzen duen puntua! Bere arropa
guzien zerrenda ematen ez digu, bada! "Ropas mías de uso propio: pañuelos
11, blancos de hilo 7, de cenefa 1, azulejo 1, pardos diferentes 2 ó 3, 1 de seda.
Pantalones 2, uno negro y otro pardo. Chalecos 1, Gabán 1. Karrik 1..."
Zertako segi?

Badu zenbait pasadizu ere kontatzeko. Batean 4 guardia zibil ikusten ditu
etxe aurretik pasatzen; bestean Bilbora doan kotxe-dilijentzia Azkoititik
hamabiak laurden gutxitan igarotzen dela diosku; Azkoitian zortzi apaiz dire-
la danera; hurrengoan Aita Garziarenak ordaindu diola Azpeitiko jostunari
kontu osoa eta "con o sin sombrero son 680 reales vellón en junto". Halako
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batean Martirietako Aita Lasurtegui zaharra han baino kaleko etxe batean edo
moja etxe batean hobeto egongo litzatekeela uste duelako eta hala dioeako,
"disgusto del Padre con mis prisas".

Albiste triste bat ere heltzen zaio egun gutxiren buruan: "El sábado 17 de
Octubre 1868, día triste de la expulsión de los Nuestros de Loyola, se llevó a
Azpeita en carro la efigie de plata de San Ignacio; la de mármol hecha en
Roma queda aún en Loyola". Zer Berta ere eraman zen, noski, Azpeitira San
Inazioren zilarrezko iruda eta han izkutaleku batean gorde. Aurrerago esan-
go digu non. Egun gutxiren buruan Aita Garzarenak 500 erreal ematen diz-
kio oinetako eta gainerako gauzak erosteko.

Aspaldixe ez dugu entzun Jose Inazioren ahotik neurtitz eta olerki, proba
eta liburu konturik. Ezta politikari buruzko albisterik ere, agan ongi ezagu-
tzen duen Aita Garagarzak eskutitz batean honako aholku hauek eman diz-
kiolako: "Orden, poco estudio, arreglo de cosas, famila con afabilidad con
todos". Baina urraren Sean Aita Eugenio Labastari eskutitz bat egiten dio
Gasteiza San Inazioren Bizitza-ren gainean eta esaten Aita Garza ere
"Gloras de María" deritzan liburuxka itzultzen ari dela. Dukekoan Gamundi
senar-emazteekin bazkaldu eta gero "Noche casa de Baroy- (Barón)bekoa"-n
pasatzen du. Hurrengo bi egunetan ere errezu batzuk Dukekoan egiten ditu
han bizi diren bizpahiru jesuitekin.

"Baroy-bekoa" aipatu du hor; izan ere, bada dioenik Azkoitan bi Baroi
eta are hiru zirela. "Baroi-etxekoa" edo "Baroikoa", bi moduetara ornen zen
Azkoitan bere aita ezaguna; hala esan zigun eskuzkribuaren hastean berean.
Geroztik maiteago du Baroya-etxea deitu bere aitaren etxea: "comida en casa
de Baroya (Padre)", diosku azaroaren 26an, eta "llegada a casa de Baroya
(paterna) a las 7,30", 1869ko abuztuaren 30ean Arantzazutik buelta.

Hona egoera politikozko zipriztin batzuk, ondoko egunetan ugalduko
direnak: "Sigue la Revolución y Gobierno provincal hasta Diciembre 15 ó
25", diosku azaroaren 19an, eta biharamonean erda ulertzen ez zaiola: "Prim
y Prats, pretendiente D.Juan I. emperador (?). Pueblo y ejército de volunta-
rios". Egunkari berri bat sortu omen da: "Periódico nuevo (a lo Padre Cobos),
"El Papelito", semanal, "periódico para hacer reír y llorar". Suscríbense el
Vicario de Santa Cruz, Zabalza, Landa y otros. Yo, en nombre y con Francisco
Eizaguirre a meda peseta trimestre, suscrito. Llega el n° de hoy, 23".

4. HILU-BULUAK HAN-HEMEN (1869)

Ondoko egunetako politika gordintzearen eta gudu prestaeraren zantzua
dateke Karlos Vllaren presentza eta guda-dea Iruñean: "Proclama de Carlos
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VII que está en Navarra, Pamplona, 1° de Diciembre". Otxoa eta Muzkiz ere
Lizarran ornen daude eta elkarren kontrako albisteak iristen zaizkie
Nafarroatik: "Noticas varas de Navarra". Gaztelatik aldiz albiste on-onak:
"Noticas de Carrión y Castilla: retrato y Vivas a Carlos VII".

Espainako bazterretan eta batik bat Andaluza aldean gauzak ez daude
hobeto: "Nueva revuelta en Cádiz; desorden y anarquía en varas partes de
España". Egun gutxiren buruan: "Cádiz y Sevilla con nueva revolución, en
Cádiz más de 1.000 muertos". Eta biharamunean: "Cádiz, Sevilla, barricadas
de revolución; supresión Guardas Civiles en varios puntos. Bajo Aragón
revuelto". Eta urte zaharrari azken agurra egiteko: "Noticas de los horrores
de Cádiz. En Valladolid tifus, guerra de Andalucía".

Bertsogileak ere ez ziren geldirik egon; bertso paperen bidez hasi ziren
elkarren lehan eta hala eskuz-esku ibili ziren "Bersotxuak, gezurjario libera-
larenak" eta "Bersu berri-berriyak", jendeak gogo handagoz irakurriko zitue-
nak gertuan zituzten egunetan, Gabonetan.

Aita Probintzal Felipe Gomezen bisita izan zuten eta, bera gehiegi ez
ibili eta nabarmentzearren, besteak ibilarazi zituen eta bilarazi, hala nola "reu-
nión de varios en Zumarraga". Donostara ere joan nahiko zukeen, baina ez
zen ausartu; iruditu zitzaion Loiolara joaten errazago zela eta hala egin zuen
"a la casa grande" (Loiola izendatzeko modua). Ez zuen poz txika hartu gure
Jose Inaziok; bazuen zenbait gauza harekin jarduteko eta erabakitzeko: "sobre
la Vida de San Ignacio, Historia Provinciae Castellae y de varios manuscritos
y libros, archivo; idem de salud y apuntes; casa en Barritz, Bayona, rue
d'Espagne, "et vara indirecta" sobre ordenar de Misa".

Gai garrantzitsuak guzak Jose Inaziorentzat: San Inazioren bizitza, gai-
nerako eskuzkribuak eta artxiboa; iparraldera lehen bere aurretik Teologa
ikastera joan ziren besteak bezala joateko eskua eta baimena, d'Abbadie eta
gainerako euskalzale eta idazleak ezagutu edo agurtzeko, baina batez ere,
zuzenean galdegin gabe ("vara indirecta"), berak teologa bukatu eta apaiz
izan nahi zuela, sendatua zirudiea, urteren bat atzeratu zela eta ea nola zego-
en arazoa. Kontu asko! Hartu zituen erantzunez ez dio gauza handirik, baina
zerbait bai: "permiso para versos religiosos, idem Vida de San Ignacio pron-
to".

Loiolako liburuen eta liburutegaren etorkizunak ematen die beldur, zer-
bait gerta baledi: "Ida a Loyola por libros; entretenidos en la Biblioteca. Tarde
vuelta a Loyola por libros para D. Chomin Landa. Queda "Vita S.P. Ignatii
cantabrice" para que lo vea el P. Garcarena". Azpeiti-Azkoitiko handizki eta
jesuita batzuek (Landak, Etxabek; Olanok, Garzak, Garzarenak) bilera dute
Azpeitan Altuberen etxean "cuestión de libros y biblioteca". Handik egun
batzuetara "un tiro de noche a a casa de Altube". Jose Inazioren liburuak ere

32



JOSE INAZIO ARANA JESUITAREN BIZITZA (1838-1896) - II

mugitzen hasi dira eta Pablo Martinez Azpeitiko inprimatzaileak probak
bidaltzen dizkio.

Ohi bezala, Eguberri egunean bazkari handia egin zuten aitaren etxean
("comida en casa Baroya"), arratsaldean Loiolara joan-etorri bat ere bai eta
itzultzean "txokolatia grodarik goiko etxian" eta "gastaina erriak, bisigu ta
txermen sagar, postre orduan, apaltzen" bertso artean. Jose Inaziorentzat
ere ez zen garai txarra neurtitz batzuk egiteko: "Versos para Reyes en eus-
kera".

1869ko urtarrilaren 15ean Gorteetako hauteskunde orokorrak dira eta
hiritarrei bihotzak sumintzen zaizkie, antza, zeren bi alderdi politikoen jarrai-
tunen zirti-zartak areagotzen baitira. Jose Inaziok ez du kupidarik bere izen
eta guzti esateko nor diren Gipuzkoako errepublikanoak: "Zabala Justo,
Manuel Ezcurdia, candidatos Pablo Ibarzabal (Eibar), Genaro Emparan
(Azpeitia), José Ma Murua (Irún)". Horrez gain beste gai baten ariko zaigu
luzaki eta hasiera aski handiroki iragarriko: "6, miércoles. Noticia religioso-
literario euskara. El mes pasado y éste han salido varios papeles, y alguno que
otro librito en "vascuence" muy oportunos, y en "euskera o baskuenze" con-
tra protestantes y liberales con motivo de esparcimentos, malos papeles y
libros; v. gr. contra un librito malo, el bueno Mañubel eta Pachico, contra el
mal Inaziyo Egijariyo, Berso berriak Pepechok jarriak, y Bersu berri-berriak
Drokek eta Antonek jarriak; id. otros dos contra el mismo papel".

Bi egun geroago gaztigatzen digu bertso gehiago atera direla Inazio egi-
jariyo-ri erantzunez: "son 44 zorzikos", eta biharamunean gaineratzen, herri-
ko jendeak kantatzen dituela bertso berri horiek eta beste erantzun batzuk ere
atera direla bertsotan Inazio Egijariyo-ri. Bestalde Carlos Orue apaizari
Durangora igortzen dizkion bertsoen artean bat da "papelito 66, Txakur amo-
rratua". Hilaren 15ean berean aipatzen ditu "euskerazko 20 berso berri eder
para Aldalur"; Aranak berak eginak, seguruenik. Eta hauteskunde eguna igaro
baita, isiltzen dira oraingoz bertso-paperak.

Errege egunean, ohi den bezala, eta San Pedro egun inguruan ere bai,
Nobiziadua bukatzean egin zituzten botoak berriztatzen dituzte oraindik
azken botoak egin ez dituztenek. Hori dela eta, Loiola inguruko lagun eta
adiskideen etxeetan, Zumarraga eta Elgoibartik hasi eta Zarautzeraino,
barreiaturik bizi ziren jesuita guziak elkartu ziren hartarako Loiolan eta
eguerdian elkarrekin bazkaltzeko: "Comida de 1 a clase, juntos 26, con
café".

Ezarian bezala Jose Inaziok halako batean honako hau botatzen du: "Idea
del P. Cortes sobre enseñar baskuenze". Ez dio besterik, ez nork eman, ez
non, ez nori. Baina egun gutxiren buruan topo egiten du Jose Inaziok Aita
Garziarenarekin eta honek esaten Probintzialarekin "negocio de la enseñanza
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consultado", eta Azpeitian hura Gramatika ikasten hasteko leku bila dabilela.
Aita Garziarenak bilatu uste duenean, "Casa de D.X. Eizaguirre, cuarto y sala
en el piso bajo, 1°, local del Sr. Iceta; id. en el concejo viejo, pende del
Ayuntamiento y su junta del lunes 18", kontua nahastu egiten da, beste kan-
didatuak ere azaltzen direlako, eta azkenean On Francisco Arregui apaizak
defendatzen duen Oregui apaiz jaunak irabazten du. Probintzialak ez du
minutu bat galtzen: "D. Chomin Landa e yo destinados para Zarauz;
Ochandorena escribiente". Ez dago gaizki!: izkiriatzaile eta guzti biziko da
Zarautzen.

Loiolan azkeneko konponketak egiten ditu: han uzten ditu Lardizabalen
partez Irundik iristen zaizkion euskal liburu batzuk, eta trukean handik har-
tzen Humanitatezkoren bat, Zarautzen beharko duelakoan. Hilaren 18an jaki-
ten da: "los votos ganados en ambas villas por los buenos o zuri. Protesta en
Azpeitia sobre Manterola; en Azcoitia Hurtado y los boineros de la fábrica".
Laster jakiten dira hauteskundeetako kopuru zehatzak: "Votos del distrito de
Azpeitia 6.712 contra 731 (negros)". Galtzaileak ez egon ados, nonbait, eta
"Alarmas del pueblo de Azpeitia por carabineros; canciones populares, acusa-
ciones por ellas". Azpeitia utzi baino lehen sekretutxo bat kontatu nahi du:
lehen Loiolatik eraman zutela penaz esan zigun San Inazioren zilarrezko iru-
dia Azpeitiko parrokiko "Soledade" deritzan kapilako zoko batean dagoela
izkutatua.

Atze-aurre batzuk egiten dituzte Zarautza. Zalgurdiko jarleku bakoitzak
16 erreal balio du. Ezer baino lehen bizitoki bila basten dira eta, hara non jaki-
ten duten han ere irakasle baten beharra dutela. Jose Inazio prest dago eta la
lehen egunetik hasten da Alzurutarren haurrei pribatuki zerbait irakasten.

Baldin erlijioso guzien egoera bada txarra, mojena ia okerragoa.
Gipuzkoako Gobernadorea kontra dute. Otsailaren 6tik 15era bitartean
mojen kopurua komentuetan gutxitzeko ordena ateratzen da. Egun gutxiren
buruan gauza bitxi asko gertatzen da. Altsatsuko trenean Burgoseko
Gobernadorea hilik aurkitzen dute eta "Regeneración del 25 de Enero:
Romancero de la Revol. sobre Topete" dela kausa, Probintziko
Gobernadoreak dekretu bat ateratzen du: "incautación de objetos de ciencias,
enseñanza, artes, libros, manuscritos del clero de toda España desde el 25 de
Enero", eta marmar txarrak hedatzen dira moja eta apaizen kontra "sobre
incautación de objetos eclesiásticos para el Estado"...

Hori azken sastada zen; orduz gero edozeren beldur izan zitezkeen, baita
liburutegi osoa hartu eta eramango zutenaren ere: "temores de traslado de lo
incautado. Lista de libros, libros en guardilla", eta ondoko hitzak, inork ez
ulertzeko, ulertu behar zituenak baizik, gerkerazko letra-eitez idatzi zituen
Aranak: "Akríbaion én oikó agío kai én errekartes kai munategi"; alegia, ar-
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txiboa Etxe Santuan eta Errekarten eta Munategin" (hango bi baserriren ize-
nak). Gu gazteak ginela geure arteko maizko hizpidea izan ohi zen baratzan
eginiko zulo handi batean ere izkutatu zituztela liburuak.

Zarautza erabat joan aurreko egunetan, Zestoan izan zen batean neska
gazte bat ezagutu zuen han, "Da Joaquina Zulaica, linguista joven de
Cestona". San Inazioren bizitzako liburu auzia ere konpondua utzi nahi du:
"cuestión , Vita S.P. Ignatii, coste castellano 86 reales por pliego (16 páginas);
vult Mart. (Martinezek nahi, alegia) 96 id.; vide total". Latin-gaztelera mor-
doiloa! Otsailaren 10ean azkenik Zarautzen kokatzen dira gabeko 12etan.

5. ZARAUTZEN (II. 69 - IX. 70)

Etxe-bizitze batean hiru lagun hasten dira bizitzen, bi apaiz eta Anai
laguntzaile bat, izkiriatzaile izateaz gain atezain lanean arituko dena. Kokatu
eta biharamunean hartzen du "Mr. Antoine d'Abbadie, membre de
l'Académie des Sciences" delakoaren eta hilabete batzuk lehenago Loiolara
egin zuen bisita batean ezagutu zuenaren lehen eskutitza, zeini gero beste asko
jarraituko baitzaizkio bi aldetatik. Aita Epelde frantziskotar azkoitiarra,
Zarauzko San Franzisko komentuan bizi dena adiskide kutuna du eta izango
du urte askotan. Beste hiru lagun, D. Tomás, D. Ramón Aguirre eta D. Manuel
Amilibiarekin, joaten ez zaigu, bada, gure Jose Inazio ehizera Urdaneta alde-
ra! Baina ez da dena ehiza, Zarautzatu eta bost egunetara hasten da eskolak
ematen: "Tarde inaguración de la clase de Gramática latina y escritura con sólo
7 alumnos".

Hori astearte batean, eta lau egunen buruan, Jainkoak lekuko izan zedin
eraman balu bezala, "Santa muerte a las 8 de la noche del ilustre y santo reli-
gioso franciscano Fr. José Antonio de Uriarte, 1° vascófilo contemporáneo de
España, eminente por su virtud y sabiduría, y después de recibidos con mucha
devoción todos los Sacramentos propios para el tránsito a la dichosa eterni-
dad". Oraindik biharamunean " "Deprofundis" al ilustre finado F. José
Antonio Uriarte de cuerpo presente en su celda... La celda es la de arriba o
1°piso, ángulo del convento con ventanas a la huerta. Era el finado natural de
Arrigorriaga de Bizcaya; ha fallecido a los 55 ó 56 años, sucumbido por sus
trabajos mentales, gran misionero, 1° vascófilo de España y santo religioso. Su
bula INNEFFABILIS en bascuence de Bizcaya la hemos visto en la celda del
finado con el P. Epelde. Id. el DICCIONARIO ANALITICO DEL BAS-
CUENCE o lengua bascongada por Salcedo Novia, manuscritos en 4 tomos".
Biharamunean ehorztea eta Jose Inaziok "pequeña poesía vasco castellana a
Uriarte".
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Ematen dituen eskolen sana eskuratzen laster hasi da: "De parte de los
Alzurus entrega de paga de enseñanza desde febrero 14 ó 15 hasta abril 420
reales. Pago de la casa hasta marzo, 100 reales". Bestalde modu adikaitz sama-
rrean idazten du: "Noticias varias: A(ita) gure-gutarraren carta. Vide Lauburu
euskaro o confederación".

Urte hartan, 1869an, abuztuaren erdi aldean Jose Inazio egun batzuetara-
ko Arantzazura joan aurreko egunetan, hilu-bulu handi samarrak gertatu
ziren Zarautzen eta inguruan: "Noticia de la sublevación republicana de la fra-
gata por Guetaria y está delante de Zarauz otro barco grande hecho en Orio o
astillero de Aguinaga". Hilabete eta erdi geroago honako beste hau: "Aparece
a la mañana ahorcado en un farol un gato con un paskin contra carlistas".
Egun batzuk geroago: "Noticias de alarma en Pamplona; noticias alarmantes
de Vitoria, Tafalla". "Novedad de tiros en Azpeitia", ekainaren 28an, eta San
Inazio aurreko egunetan "Tristes noticias de Pamplona" eta "Noticias de alar-
mas en Pamplona; carlistas "ubique" (nonahi, alegia)".

Hemendik urrutixe bai, gogorkeria handiagoak: "Tristes nuevas de las
barricadas de Jerez hace pocos días" eta, lehen ere ikusi genuen bezala, horrek
berekin ekarri ohi zuen literatura merke ugaltzea liburu koxkorrak zabalduz:
"Folletos de Gabino Tejado", "Toda la verdad sobre la presente crisis",
"Solución lógica de la presente crisis". "Item (berebat, alegia) de otros, v.g.
"Un militar a sus compañeros de armas", "La honra de Cádiz por un incon-
secuente liberal", "Dios, patria y rey", 1868, París. "La libertad de cultos en
España", por Urruela, pbro., Sevilla".

Politikan hilu-buluak ez ezik, atmosferan elementuen irabiaka eta iraul-
tza galant askoak ere izan zituzten egun haietan. Otsailaren hiru azken egune-
tan eta martxoaren hiru lehenetan ezin esaneko eguraldi txarra: "28, dom. En
la noche del domingo al lunes tormenta en la mar, que sube hasta la calle y
derriba parte del camino real y parte de la muralla del embarcadero; olas que
suben hasta el tejado de Narros". "Marzo, 1. Sube otra vez la mar, algunas ole-
adas por la calle y olas que llegan a casa del Duque, jardines. Trae la mar un
bombo o bergantín y un bote sin tripulación; rompe el bombo y arroja el bote
al arenal entero". "2, martes. Vientos y mareas fuertes, tempestad por la noche.
Sube de nuevo la mar hasta la calle y rodea la casa de Amilibia. Otro bote roto
por ello". "3, miérc. Lluvias y temporal de gran viento, la mar muy brava".
Egun batzuetarako baretzen da itsasoa eta 18an berriz "Mar bastante alboro-
tada y crecida", baina handiena eta zakarrena 22an egon zen itsasoa. Ikus: "22,
lunes santo. Tempestad, vientos y lluvia continua y deshecha; mar hinchada y
brava; ayer y hoy ha sido de lo más borrascoso con relámpagos, truenos; se ha
perdido otro barco en San Sebastián; ha traido la mar a las costas de Zumaya,
Guetaria y Zarauz maderos enormes labrados", eta hilaren azkenean "lleva la
mar parte del jardín del Conde de Guaqui".
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Liburu horiek baino interesgarriago dira guretzat sailean aipatzen dizki-
gun beste hauek: "Misio santuaren oroipena" liburuxkak; "D. Luis Hurtado
aquí; noticia suya de la Biblioteca de 14.000 volúmenes de Fernández
Navarrete y familia en Abalos"; "Vida del mártir Berriochoa", hilberria zen
Bizkaiko Diputadu Arrieta Mascarna jaunak idatzia ornen zena; Kardaberazen
eskuzkribua "Vida en bascuence de la Ven. Madre Josefa del SS. Sacramento",
"copia por Alejo, maestro de escuela; Juan Andrés Zabala (Azkoitiarra) me
(lo) cede para copiar" eta On Gregorio Arruen eman ornen zion kopiatzeko;
bai halaber "Perroni" zeritzan liburua itzultzeko eta bide batez apirileko zorra
ordaindu ornen zion, 240 erreal; Aita Epelderekin Uriarteren hilobian errezu
eta bertso txiki batzuk egin ere bai. D'Abbadieren eta On Nicolas Soraluzeren
eskutitz bana, "Historia Universal" idazteko asmoa duela gaztigatzen diola
bigarrenak.

Loiolako liburutegiak oraindik ere buruko nekeak ematen dizkio eta On
Agustin Jauregi Azpeitiko Erretoreak mezu triste hau helarazten, 9.632 libu-
ru daudela han pilatuak. Are tristeagoa ekainaren 1ekoa: "sacan hoy mismo de
Loyola la Biblioteca en cajones para San Sebastián" eta ekainaren 13an iada
liburutegiaren heriotza iragartzen du: "Biblioteca de Loyola vacía". Maiatza
eta ekaina hil egokiak dira apaiz bertsozale batentzat erlijiozko neurtitzak egi-
teko eta hala egiten ditu Jose Inaziok: "Música de Sebastián Aldalur, mi letra"
maiatzeko "loreetan" kantatzeko. Macazaga jaunari eginiko eskutitz batean
bidaltzen dizkion bertsoak izendatzeko darabil lehen aldiz, oker ez bagaude,
"itzneurtu" hitza.

Hiruzpalau albiste txiki emanez sartzen da bete-betean udan. Bat,
Hondarribian legez kontra egin ziren kleroaren kontrako Biltzarrak,
Gipuzkoako 36 edo 40 biltzarkideek erasotuak. Arrue Gregoriok argitara
eman duen beste liburuxka "Baserritarren echeko eskola" deritzana. Zazpi
lagunek batera Hendaiara egiten duten txangoa d'Abbadieren gaztelua eza-
gutzeko eta Arantzazun egiten dituen zortzi eguneko Gogojardunak. Azken
biok berri xeheagoa merezi dutelakoan gaude.

Ikasleek San Inazio bezperan, ostiral batean, azterketak egin orduko, Jose
Inaziok abuztuaren lehen egunean hamabost eguneko oporrak hasteko asmoa
du eta bainuak ahal dituen gehiena hartzeko. Antoine d'Abbadieri kartatxo
bat egiten dio, aurki bere etxean bisita egingo diola-edo esateko, eta lau egu-
nen buruan zazpi lagun abiatu ziren goizeko 5,30etan Zarauztik
Donostiaruntz; ez guztiak jesuitak, lau bederen emakumeak, azpeitiarrak.
"Comida en casa de D. Marcos A. Muñoa; brindis, versos".

Biharamunean goizeko 6,30etan atera Hendaiarantz, D a Jacoba Ma
Luisarekin eta Bergarako apaiz D.X. Bengoarekin, "Aizpurdin" bazkaldu, eta
arratsaldean Mr. Antoine d'Abbadieren château edo gaztelua ikustera: "su
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hermoso edificio, posesión de su señora, D a Denis Virginie Vincente de Saint
Bonet, gran panista con una sola mano; sus aves, coco, aguila, perros...
Observaciones astronómicas, literatura, inscripciones, biblioteca vascongada,
cuestiones". Txundituak denak eta Jose Inazio ez gutxienik! Biharamunean
Hendaara itzuli, han bazkaldu berriz ere "Aizpurdin" eta bederatzietako tre-
nean Baionarantz, Jose Inaziok sakelean duela d'Abbadiek egin dion amoina,
5 franko eta koska. Egun eta erdi han igaro, Kanbon Intxauspe kalonjeari bisi-
ta bat egin, eta arratsaldean Donostara itzultzean, d'Abbadie jauna bera dute
trenean lagun Hendaaraino.

Aldagarri berra hartzeko ere astirik gabe a-a, gaztetan ezagutu zuen
Arantzazura doa, han isilik eta bakarrik gogojardunak bere gisara egiteko.
Uztaileko Ama Birjinaren eguna zen. Zarautz, Donosta, Azpeita. Donostitik
igarotzean "juego de la cucaña en la Concha junto al puerto; música, gentío.
Ave María euskaraz". Azpeitan izeba Paula, besteak beste, bisitatu eta
Loiolara lotara. Biharamunean goizeko 6etan atera eta Zumarragan ere bisita
batzuk eginez eta Urretxun barrena Urnietako apaiz Anta, lehen "vascófilo"
deitu zuena, ikustatuz, "encuentro en Urrejola o Urresola con D. Jose Lazaro
de Egaña, casas de baño, peña oradada, molino de S. Elías antes de Araoz,
caseríos Arricruz, Guesaltza, Peñazulo. Llegada a Arantzazu a las 8,30".

Iritsi baino ez da egin, eta dagoeneko hango bazter batzuk ezagutzen ditu
eta izenak ikasten. "20, viernes. Ejercicios". Lehen egunean badakizki adanik
hango fraideen izenak: "Elas Arregui, Superior; Domingo Albeniz, Juan Jose
Salazar, Santago Lascurain, Manuel Arcaya, Jose Ignacio Urestarazu, Ignacio
Zuba, Domingo Gogendi, Erostarbe (9 sacerdotes), Fr. Patricio". Inguruko
toki ikusgarri eta miresgarrienak ere bai. "Sitios de Aranzazu: Arlepo, Arrion,
Erroitegui (lugar de grajos), Gashaoroco koba, Gazteluaitz (Peña del
Castillo), Deabruaitz, Gogordo, Aloña, Catabera, Urbiya (sitio prado de pas-
tores), Iturrigorri, Caseríos de Arricruz, Guesaltza, Arrola, S. Elas (cueva),
Peñazulo ("do hoy después de 17 años me ofrecen casa"), Benta, Sindica,
Gomiztegui, truchas de Iturrigorri". Egun batean atentzio ematen dio fraide-
ek "Veni, Creator" euskaraz kantatzeak. Gogojardunak bukatzen dituen
azken arratsaldean zortzi ikasleekin, Aizgorrira doa eta miresten ditu hango
ikuskizunak, Urbako artzaak eta ikazkinak.

Fraideei agur egin eta zortzietan badoa Oinati, Bergara eta
Plasentzarantz, hiruretan bisita bat baino gehago eginez, Oinatin batez ere
Madalenako kapila, "do vivió S. Francisco de Borja" ikusiz, eta ahal duen oroz
jesuiten senideren bat, Plasentzan Ariznabarretarrak, esate baterako. Debara
korreoan eta handik oinez Alzolatik, San Antolindik, Azkaratetik barne,
Azkoitiko Zabale baserran erreberoa hartuz, eta "llegada a casa de BAROYA
(paterna) a las 7, 30".
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Irailean eskolak hasten dituzte eta 17an Bergaran azterketak egin behar 7
mutikok. (Horretarako jakin behar da aita Demingok lortua zuda epaimahai
ofizal mixto baten izendapena, Donostako, Zarauzko eta Guichongo, ipa-
rraldeko, ikastokietako ikasleak aztertzeko). "Sale mal en Geografía Vidaurre
y mal en latín Narbaiza, los demás bien en todo". Biharamunean 40 graduko
beropean, Loiolan barrena ("yo llego a las 12 a la "casa grande"), itzula
Zarautza, non alkatea emakumea dela esaten baitigu. Urraren 1 ean Oinatiko
Unibertsitatearen irekiera eta, uda eta oporrak igaro baitira, berriz ere gerra-
hotsa bazterretan: "revuelta y fuego en Barcelona"; "estado de sitio por toda
España; partidas revolucionaras en Cataluña, Aragón, Valenca", "horrores de
Vals, Barcelona Valenca, Zaragoza"; "sucesos horribles del bombardeo y
toma de Valenca". Hori guza hilabete baten barman.

Hemen ere ez daude gauzak guztiz bare eta geldi, baina beste toki haieta-
koen ondoan huskerak dira hemengoak. Urraren 11an Zarauzko udala
Azpeitiko Epaitegira doa eta azaroaren 5ean atxilotua daramate hango espe-
txera, eta ez dute askatzen harik eta hamabost egun igaro arte. A ze musika eta
suzirak egun hartan Zarautzen!

Urte batzuk lehenago Loiolan bezala, Aita Garagarzaren apaiz-lanetan
"itsumutil" aritzea maite du, eta hark Durangora joan behar duen asteburu
batean laguntzen dio, bide batez hain hartua duen On Karlos Orue, apaiza eta
bertsogilea, bisitatuz. Ez zen hutsaren truke egina gertatu bisita, Zarautza
itzuli eta hamabost egun baino lehen eskuratzen baitzaizkio Durangoko apai-
zaren bizkaierazko sei olerki; "item otras de circunstancas". Eibartik
Durangorainoko bidea oinez egin zuten, alajaina! Itzuleran Loiolara hurbildu
ziren, non ikusi eta "ezagutu" baitzuen Jose Inaziok txakur txiki-polit bat,
Karlin zeritzana, eta, ez tut ez murt, berekin eraman zuen Zarautza, gaueko
l0etan etxeratuz.

Bizi diren hiru lagunek etxebizitza ez dute erabat atsegin eta berraren
bila dabiltza. Begiz jo dutena Bizkonde kaleko 18 zenbakiduna da eta jabea
On Francisco Egaña du; harekin hitz egin eta aster moldatzen dira. Ez daki-
gu zenbat pagatu behar izan zuten, ez eta pagatu behar izan zutenik; behar
izan bazuten, Jose Inaziok 320 erreal kobratu berrak ditu ematen dituen esko-
len sari eta ongi etorriko zitzaizkion. Egun gutxiren buruan guztiz etxekotzen
dira eta Jose Inaziok berehala ikasten du nola derizten ezker-eskuineko etxe-
ei: "Casas vecinas al n°18: Dolores-enekua, Gorriya-nekua, Damana-
Sagasticho-Landa-Sagarna-nekua".

Eguberrak gertu dira eta horiek heldu baino lehen nahi ditu bizpahiru
lan bururatu, gero beste egitekorik gabe Azkoitan jaak emateko. Batetik
d'Abbadie jaunari Eguberri eta Urteberriko zorionak opatuz eskutitza idaz-
ten dio. Bestetik Erromatik Anai Lizargaratek eskatu berriak dizkio
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"Gipuzkoako Gizaseme Ospetsuen" bizitzako paperak eta fitxak eta hara
igortzen dizkio urtezaharra bukatu baino lehen Guakiko Kondearen bidez.
Horrenbestez joan daiteke lasai Azkoiti aldera eta hala egiten du Gabon egu-
nean, biharamunean parrokan D.P. Arambarriren Meza berra entzuteko.
Familarekin eta hainbat ahaide eta adiskiderekin zortzi egun eder igaro eta
Urtezaharrean berriz Zarautza itzultzen da, hango bi lagun jesuitekin batera
afaltzeko.

6. "ESTADO DE GUERRA EN GUIPUZCOA" (1870.8.29)

Abuztu arte ez da horrelakorik gertatzen Gipuzkoan, ez da gutxago ere;
kanpoan ere ezer gutxi. Urtarrilaren 8an Madrilen ministro arteko krisa sortu
zela, martxoaren 13an Madrilen Enrike de Borbon hil zuela Montpausier jau-
nak dueloan, Karlos VIIa eta Cabrera biziki haserretu zirela eta betiko banan-
du, 50 soldadu sartu zirela herran, eta beste zerbait. Bitarte horretan hiru
eskutitz idazten dizkio d'Abbadieri Jose Inaziok. Aitak aldiz, idatzi ordez,
Zarauzko bidea hartzen du San Jose eguna —ez ziren alferrik bak Jose— bere
semearekin ospatzeko. Agan berdela jango zuten bazkaritan, berdel harrapa-
keta ikaragarra egin ornen baitzuten Martxoan hango itsasgizonek.

Aurki izango du berriz aita ikusteko parada, zeren Aste Santua Jose
Inaziok Loiolan eman baitzuen eta Antxieta, Zuazola eta inguruko gainerako
adiskideak agurtu. Ayako erretorearen etxean maiatzako egun batean hartzen
duten kafe denboran "Jauregui D. Ignacio con boina blanca en el café" egon
ornen zen, baina horrek baino atentzio handagoa ematen diote han ikusten
dituen Kardaberazen liburuek eta Mendibururen obrek. Laster herriko San
Pelayo festak dira eta eskolako mutikoak —sei baizik ez!— Donostira doaz
azterketak egitera. Zarauzko San Pelayotan "baile de 19 miqueletes y de 46 o
más chapelchuris" eta egun gutxiren buruan Berazadira doa Karlos VII.aren
euskal karta bat eramanez.

Biharamonean Alkizan egiten du egun pasa eta Aguerreberri baserra
bisitatzen, "do se bañó el mártir Berriochoa", eta arratsaldean "koblakari"
Agustin Lazkanoren euskal bertso eta kantu saioa entzuten. Ez dakigu ze sal-
tsa darabiltzan esku artean, baina hamar egunen barruan Baionara, Bergarara,
Plasentzara eta Azkoita-Loiolara joan-etorrak gehiegixko dira. Baionan
Manterola jaunari lagundu ornen zion Meza eta Duvoisin ikuskatu, besteak
beste. Bergara bidean jakin du "La boina blanca" izeneko aldizkara arestan
hasiko dela irteten Zumarragan eta bertara iristean "La Enseñanza"-ko mojak
bisitatzen ditu eta hiru egunetan Valleko Kondearen eta On Antonio
Ezterriparen etxean ez dakigu nolako bilerak egiten beste zenbait jenderekin.
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Asteartean itzula Valleko Kondearen zalgurdan eta Azkoitira iristean
bazkara bere etxean eta kafea Granadako Dukearen etxean, Bergaran izan
diren lagunetako hirurekin: Gamundi Jose, Aldalur Pedro eta Barruta
Benignorekin. Izeba Paulari ikustalditxo bat egin Azpeitan eta gaberako
Loiolara gogojardunak egiten hasteko. Bukatzean Zarautza berriz eta ahal
duen bainu guztak hartu. Asko ez, Loiolan norako berra eman baitio Aita
Probintzalak: Urduñarakoa.

Bai, Zarautz utzi behar dute hiru lagunek eta Urduñan lan egin datorren
urriko ikasturte berritik aurrera. (Eta zer eginen da Karlin txakur txikaz?).
Hasteko "se mandan para Orduña dos grandes cajones, uno de cuadros, libri-
tos, otro de libros y un cofrecito con candeleros". Etxea lehenbailehen hustu
nahi dute, giltzak bere jabeari eman eta zor duten alokairua ordaindu. Lagunei
agur egin eta Loiolara doaz abuztu-irailak pasatzera eta bizpahiru bidaietan
Orduñarako den tresnera eramatera. Zumarragan Bermejo jauna ezagutzen
du, "La boina blanca"-ren zuzendara.

Hiru haiek Zarauztik atera zain egon direla esan behar bake-giroa asal-
datzeko. Uztailaren azkenetan "rumores de Carlos VII, de levantamientos";
"vanse los miqueletes todos; bulla y rumores"; "señales de levantamientos,
tiros"; "novedades y desasosiego de gentes, estado de guerra en Guipuzcoa,
chicos en Azcoita, Azpeita; sale Amiliba de la posada con otros para el
monte y Azpeita, luces de noche en Izarraitz, Araunz"; "diversas noticas";
"600 carlistas en Azcoita, muchos en otras partes"; "noticas de levantamien-
tos en Vizcaya, Alava, Navarra y Aragón"; "los miqueletes de Azpeita hallan
80 armas y entran con ellas en Azpeita"; "carabineros y soldados de refuerzo
para Urdampilleta"; "guardias carlistas de Azcoitia, Cherloye"; "van los car-
listas de Azcoita por Vergara y Oñate, según noticas"; "van a Azcoita y hasta
Azcarate los miqueletes y tropa que estaba en Azpeita con Urdampilleta sin
resultado".

Hori guza astebete eskasean, uztailaren 26an hasi eta hil beraren azkena
arte, eta ez dira hor amaitzen kardabak. Agorraren 3an "llegan 200 de tropa de
línea a Azcoita" eta 4an "pasan más tropas a Azcoita, llevan a San Sebastián
a algunos presos carlistas, cura de Madaraga"; "vanse las tropas de Azcoita a
las 9 de la mañana hasta Elgoibar. Notica de que vuelven a casa los carlistas
mozos. Notica de prisión del emperador Napoleón". Madaragako apaiza ez
da eramaten duten bakarra; ez diete gainerako erlijioso, moja eta apaizei ere
barkatzen: "Salida hoy mismo de los religiosos de S. Francisco de Zarauz, que-
dándose el presidente, el P. Elola, y algunos legos", "llevan preso a San
Sebastián al Rector de Azpeita, D. Agustín Jauregui, con general sentimien-
to", "carta de D. Gregorio, Zarauz, de donde han echado a los frailes del pue-
blo, sigue persecución de curas".
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Jose Inazio Loioan dago, Orduñara joateko azken egunak pasa zain, eta
han barruan ere ez daude oso lasai. Agorraren 5ean "registro de Loyola por
los miqueletes hasta las 11; estaban cercando a Loyola desde las 5 de la maña-
na". Hil beraren 14an "oficio de Rocaverde a la 1,30 ordenando entrega de lla-
ves del Colegio y su evacuación en término de 48 horas por los dos capella-
nes". Ondoko egunetan "sacar trastos y preparación para la salida", "dos baú-
les y cajas preparadas para Orduña", "a las 4,30 se presentan el alcalde Platero
de Echaniz con el alguacil a recoger las llaves, que luego se las entregan a los
dos miqueletes destinados para custoda del edificio. Se colocan los Nuestros
en Azpeita en dos casas: Mendiola y Ibero. Yo a dormir en Azcoita".

7. URDUÑAN (1870-72)

Loiola inguruko baserrietako lau mutiko daramatzate Urduñara, han
"morroi txiki" lanetan aritzera, gaztelera eta gramatika pixka bat ikastera:
Luis, Gabriel, Jose Ignacio eta Juan Jose. Loiolatik astelehen batean atera eta
astearte arratsaldeko bostak laurden gutxitan Urduñan dira. Ostiralean
Baionarantz doa ez digu esaten zertara, bai ordea hemendik ihes eginda han
bizi ziren Valleko Kondea, Iturbe jauna, Olazabal Tirso jauna, Aldalur eta
Alberdirekin han egon zela, baieta Donostan kartzelan zegoen Aita Leza
nafarra bisitatu eta hiri honetan jesuitek eraiki berra zuten "la nueva casa
colegio en la Avenida de la Libertad" ezagutu zuela. Biharamunean bederatzi
ordutan Urduñara. Unibertsitatea balitz baino areago "distribución de cáte-
dras y oficios", eta pixkanaka "llegan al colegio 30 alumnos internos y duer-
men ya en el colegio".

Jose Inaziorekin batera Zarauztik etorri den Txomin Landa izendatzen
dute Ikastetxearen zuzendari eta egun gutxitan ikasleak 120raino igotzen dira.
Ehun urte baino gehago itxirik egon den ikastetxea irekitzen dute berriro,
herrak txalokatuz. "Se descajona el Gabineta de Histora Natural y de Física,
que ha llegado bien" eta biharamunean d'Abbadieri karta bat egiten dio eta
handik zortzi egunera beste bat. Urtearen azkenerako falta diren hiru hilabe-
te eskaxak atsegin-atsekabe handirik gabe igarotzen dira; Amurriora,
Artomañara, Tartangara ibilaldak egin eta haietako apaizekin ezagutzak har-
turik, pilota partiduren bat jokaturik eta "Correspondenca Vascongada" ira-
kurririk, hala nola Iparragirrez artikulu bat lehen zenbakian. Eguberrietan
mutikoen olgetarako lau antzerki edo komeda jokatzen edo antzezten dituz-
te, mutikoek berek, aurreko egunetan behin eta birritan entseaturik: "Las
cinco partes del mundo", "Diálogo de los zapateros", "Los gitanos" eta "El
ventero", eta Urteberran, 1871an, sartzen dira elurte handien artean eta
Mirandako trena Urduñara iristen ez dela. Urtarrilaren azken egunean 8 gradu
dituzte zeropan.
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Aranaren eta d'Abbadieren arteko harremanak maizten diren urtea da
Urduñako lehenbiziko hau. Hamabost bider azaltzen du haren izena, esateko
edo idatzi diola edo haren eskutitza hartu duela edo liburu batzuk igorri diz-
kiola. Lardizabal apaiz Zaldibarrak ere egiten dio eskutitz bat. Etxeko libu-
rutega berritzeari ekiten diote eta Bilbora egiten duen bidai batean
"Euskalduna" inprimatega ezagutzen du, baieta karlisten kasinoa ere eta zen-
bait adiskide bisitatzen, haien artean Aristides Artiñano jauna; eta bizartegi
baten ondotik igarotzean, bizarra kentzen du "dejando bigote y perilla".

Han inguruko herri-herrixken izenak mila bider aipatzen ditu, mila bider
oinkatzen eta antzinako aztarrenak usnatzen: Ujuli, Unza, Iñozo. Laudioko
Erretore jauna den On Jose Larrea "vascófilo" dela esaten digu. Jesuitek oso
hartua duten On Pedro de Piñera, lehen alkate izana, ateratzen da Diputadu
martxoaren 9ko hauteskundeetan, maatzaren 8 arte albistea ezagutzen ez den
arren, eta handik hiru egunetara "come al mediodía en el colegio el Sr diputa-
do D. Pedro M. Piñera". Erramu igandean "procesión de la Borriquita. Llevan
en hombros una borrica con el Señor encima". Pazko arte esan daiteke ez dela
beste gauza berezirik gertatzen eta batik bat Jose Inazioren liburuei dagokie-
nik batere ez. Uztailaren 22an laburki ematen digu hango Lore Jokoen berri:
"concurso de bardos por Mr. d'Abbadie". Urteroko "Histora Domus et
Litterae annuae" amaitua du, abuztuaren 10ean oporretara abatu baino lehen.

Zarautza doa ama hilberra duen eta Zarauzko semea den Landa
Txominekin. Hala deitzen du beti bere laguna, nahiz ikastetxeko erretore den.
Hilaren 10ean abatu eta Plasentzan, Zumarragan, Azkoitan barrena bazkal-
tzera Azpeitira, "a casa de Ibero, do está el Marqués de san Millán cojo, con
sus tres niñas", Loiola aipatu ere egin gabe. Zarautza gauerdiko hamabak jo
eta gero, hamabost egun igarotzera. Etxe batean esaera hau entzuten du:
"–Ikusi onelako? –Ez, nere begiyak gaitzik ez diyo egin". Azken egunean
d'Abbadieren eskutitz bat hartzen du eta 29an Bergara, Plasentza eta
Durango zeharkaturik eta Bilbon lagun batzuekin bazkaldurik, "salida para
Orduña a las 3 con D. Pedro Piñera, D. Pablo Arguiñano. Llegada bien a
Orduña a las 4,45 ó 5".

Kontatzea ahaztu zaizkion edo azalpen luzeagoa merezi zuten albiste
bizpahiru utzi ditu azkenerako. Egun batean diputadu errepublikano Pablo
Soler izan zela Ikastetxea bisitatzen. 26an, larunbatean, Australiako Daulikako
Apezpiku jauna, "que ha bautizado los hijos de D. Carlos VII, cenó y durmió
en el Colegio. Llegó el Sr. Obispo con los Sres. Bustó y su Sra. y D. Manuel
de Goicoechea, primo de ella y vascófilo, miembro de la Real Academa de la
Histora en Madrid, su bibliotecario con otra Sra. y se fueron a Luyando, a
donde se fue el Sr. Obispo al día siguiente. Goicoechea llevó el libro de Claros
varones guipuzcoanos". 30ean, larunbatean, —hori oker dago, 26 eta 30 bak
larunbata ezin daiteke— Busto eta Goicoechea jaunak han dira berriz ere baz-
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kaltzen kotxearekin Berberanako Konde-Kondesentzat, "que ceden ahora la
huerta al colegio". Egun berean Joakin Alcazar eta bere ama eta On Jose
Cruz, "y trae —amak, agan— preciosidades de Habana para el gabinete y
tabaco".

Bere semeak ekarraz Urduñaturik, elkar jotzen dute han eta egun pare
bat elkarrekin igarotzen Menda, Leal, Izaga, Alberdi, Alzuru, Ibero,
Bobadilla eta abarrek, marka hausten duelarik Cesareo Eguidazu jaunak, hiru
semetxo han utziz. Ikasturtea zenbait albiste alairekin hasiko dute eta hasiko
du Jose Inaziok: "Llegan los carlistas presos de Valladolid; idem. organista de
Llodio, pbro. D. Pedro de Lasuen". Laudioko beste albiste bat ere ikasi berra
du nonbait, aurrekoa dela-eta: "Notica de D. José de Larrea, pbro., párroco
de Llodio, traductor de "Las Gloras de María", y de D. Galindez, ambos vas-
cófilos". Azkoitan kokatu berri aldi hartan Aita Ramon Garca esan digu Jose
Inaziok liburuxka horixe bera itzultzen ari zela. Beste albistea, hau Jose
Inaziori dagokiona: "Carta y dos opúsculos de Mr. capitán Duvoisin desde
Bardos, cerca de Bayona".

Urraren 1ean ikasturtearen irekiera nagusa ("empieza el curso con 600
reales de deuda"). 90 barneko ikasle omen dituzte, kanpoko beste hainbeste
eta gehago. Errekarteko Patxi azaltzen da bere seme bat morroi-txiki izatera
ekarraz. On Sebastan Aldalur ere bai, musika irakasle izateko eta ongi iristen
dira "8 cajones de Física". Luzakizunik gabe "una carta larga" egiten dio Jose
Inaziok Mr. d'Abbadieri; hamabost egunen buruan honen erantzuna hartzen
du eta biharamunean astirik galdu gabe beste bat egiten dio Jose Inaziok.

Hotz ikaragarra dute abenduaren hasieran; bederatzi gradu eta erdikoa
zeropan. Ama Birjinaren egunean, hezurrak eta mamak berotzeko-edo, ikas-
le dantzari-txikien saioa da eta haiekin batera ez du lotsarik Aita Garagarzak
berak ere aurresku dantzatzeko. Bi liburuxka igortzen dizkio Jose Inaziok Mr.
d'Abbadieri, "Nova" y "Espíritu carlista", eta ez dio Gabon gauan jateko
kapoirik igortzen beharko ez duelako, ez Durangon mordo bat pilatzen ez
delako: "Llega la jaula de capones de Zarauz", "Llegan más capones".

Urte berrari, 1872koari, ez diote hasiera txarra ematen ez tristea, eta alde
guztietatik albiste onak datozkie, laster etorriko zaizkien txarrak eta beltzak
jasateko kemena eta adorea izan dezaten, agan: "noche teatro; conclusión a las
11,30 con jorrai dantza". Ez dirudi gose izango direnik ere hurrengo egune-
tan: "mátase el cerdo de 14 arrobas casi". D'Abbadieri bidaltzeko liburu-kajoi
bat prestatua dauka otsailaren 2an eta, hona bat-batean guztiz ustegabeko
albistea: "Se acaba el tratadito Teoría de poética general", gorago aipatu
genuen Arte métrica bascongada ez bezalakoa, noski, eta inondik ezagutzen ez
genuena. Guadalupe ornen deritzan nobiza batek, agan nobizagaak,
Madoz-en Diccionario Geográfico de España ematen die dohan.
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Zerbait arraroa somatzen du gure Jose Inaziok hainbeste berri aldekotan,
edota beharbada datozkien eta oraindik ez dakizkien gertari beltz eta kontra-
koen seinalea atzematen horoskopoan. Otsailetik martxora igarotzean, hone-
la dio lerro berraren erdi-erdan: "Febrero de cinco jueves, cosa rara!". Eta
asmatu balu bezala, "permiso para la Vida de San Ignacio" eskuratu duela,
d'Abbadieren eskutitza 24an hartu eta berak 30ean erantzun diola, Txominek
eta biek Serapiori eta Agustini pilota partidua irabazi dietela, nahiz biharamu-
nean haiek irabazten dieten. Martxoan berean hiru berri horiek kenduta gai-
nerakoak hauek dira: "Notica de que a Loyola van cuatro compañías de sol-
dados", "temores de alarmas políticas", "noticas alarmantes de la situación de
España", "graves rumores de alarma general para el día 2, 5, etc. de abril".

Eta apirilean sartu orduko, beste horrenbeste: "noticas de alarma",
"noticas alarmantes de carlistas", "notica de levantamientos carlistas en
Cataluña", "noticas graves de levantamientos carlistas".

Hemendik aurrera ondoko bost hilabeteak, apirila-abuztua, eta
hurrengo urteko zazpi lehenak, gerrako notiziez beterik daude eta
a bestelako berririk ematen ez dute. Euskarara aldatzeaz asko gal-
duko lukete; hobeko dut dauden daudenean utzi eta eman ez
hemen, aldizkari honetan, baizik euskara-gaztelerazko besteren
batean, EUTGko Mundaizen edo. Hartara, gainera, euskara ez
dakien historiolariren bati ere izan dakioke balagarri. Orduñan
bizi zenak Orduñan eta inguruan nolako tropa-mugimenduak izan
ziren, 1872an ez ezik gero 1873an ere, kontatzen digu biziro*.

Uztailaren 15ean d'Abbadieri eskutitz bat idazten dio eta gudu-aldi
gogorrenaren zantzua abuztuaren 5ean hitz hauetaz amaitzen da: "El
'Euskara' ha cesado". Abuztuaren 11 an d'Abbadieri honako gauza hauek
igortzen dizkio: "el discurso de Fuente, do están los escritores vizcaínos, y el
Oficio de la Concepción en vascuence, impreso en Roma y otros papeles con
Echeguren que va a Bayona y Poyanne". Hitz hauei eskerrak dakigu batzue-
tan Erroman argitaratzen zituztela euskal liburuxka batzuk.

Oraindik ez baitira borroka zalapartak erabat isildu —"notica del
encuentro de carlistas en San Prudencio y careo de armas", "llegan unos 20
soldados de tropa a las 9 de la mañana", "registran por la tarde el Colegio un
piquete de soldados y el alcalde rojo con juez de paz Sr. Luna por sospecha de
haber armas"—, 22an handik aldegitea erabakitzen dute eta Santurtzira joatea
oporrak hartzera: "casa piso de Da Esmeralda con vistas al mar".

^ (Ikus joan zen urtarril-ekaineko 53. zenbakian argitaratua).
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Kanpoan egon diren bitartean Urduñan gauzak ez dira batere zuzendu.
Hilaren azken egunean "publícase en Orduña el manifiesto del novísimo
Ayuntamiento contra el Colegio" eta irailaren tan oporrak eten eta Urduñara
itzultzen dira, okerrak nola zuzenduko: Isasi Andres jauna eta beste zenbait
handiki biltzen dira ikastetxeko arazoa dela-eta. Publícase la "Vindicación de
los Fueros de la verdad ultrajada". Kolejioari egin jazarpenen agiriekin. Baina
Udalak ez ditu onartzen Isasi Andres jaunak eta beste batek arazoa konpon-
tzeko agertu baldintzak eta erabakitzen da Kolejioa ixtea. Alferrik San
Franziskon egiten den "junta de más de 50 capitulares a las 6,30 de la mañana
sobre el asunto del Colegio". Lehengo moduan dirau Udalaren eta
Ikastetxearen arteko kalapitak. Halere hilaren 9an erdi konponketa bat egin
dela esan behar Alkate errenarekin.

"Sale una compañía de soldados al monte". "Notica de descarrilamiento en
Cataluña". Eta etxeko Komunitate osoak gogojardunak hasten ditu, ezer ger-
tatzen ez balitz bezala. Bukatzean Alkate erren jauna datorkie etxeko obrak
ikustera, eta bertantxe hasten dira mutiko ikasleen gurasoak, Kolejio ixte kon-
turik jakin nahi ez dutenak, asaldan Urduñara beren semeak ekartzen —"llegan
los de Zarauz y Azpeita"— eta irailaren 29an bildu ikasleak ia 90 dira. Bada txa-
koli dakarren Zarauztarren bat ere eta harekin penak ahanzten zaizkie.

Urraren 1ean ikasturte berraren hasiera Espiritu Santuaren mezaz. Han
zen Udal berra. Uztailaren 27an kontatu zigun Juan Inaziok Erretore Aita
Olanok erreparoren bat ipini ziola bere Espainiako Historiari, 28. zenbakiko
gai "adversus liberales"-gatik, bizi zuten politika giroan hura hala irakastea
gehiegixko izan zitekeelako-edo. Orain adierazten digu Erretoreak erabaki
duela gai hori, Espainako Histora, bake-zurrean D. Bernardok eman dezan.
D'Abbadieren eskutitza heltzen zaio Aranari eta Kolejiora ikasle bilbotar
berra bat heltzen da, Sabino Aranaren anaa Luis.

Oraindik ere armen txingar batzuk distiratzen dira inoiz edo behin
Bizkaiko zeruan. Ikasturtea hasi eta hilabete baino lehen, "folleto de D.
Benigno Rezusta sobre la Revolución de Guipúzcoa", "pasan 24 ó más carlis-
tas presos en el tren haca Miranda". Santa Zezila egunean, "alboroto repu-
blicano en Bilbao". Hiru egun geroago "salen los soldados de guerra para
Bilbao; pasan otros de Vitora allá". Beste hiru egun eta, "noticas alarmantes
de republicanos y carlistas. Voluntarios de Orduña con uniforme".

Abenduan ere bai horien antzeko zirti-zartak: "noticas de presos repu-
blicanos de Bilbao"; "nueve voluntarios liberales en la dotación de
Sagarmínaga; rumores de levantamientos"; "proclama y noticas de Velasco, lo
de Mañarias, Navarra"; "notica del ataque nuevo de Mañaria". Baina orohar
albiste onakin ematen diote buru urte zaharrari, zeren hilaren 8an, Birjin
Orbangabearen egunean, haur ikasle batzuek lehen Komunioa egiten dute, eta
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haien artean Luis Aranak. Hilaren 10ean esaten zaigu Claros Varones-en 12
liburu heldu direla; 27an "cuestión del Diccionario trilingüe con D.
Alejandro", eta urte zaharrean d'Abbadie jaunari mandatuak, eta karta Juan de
Landaburu pintatzailearen bitartez igorri dizkiola.

Hemen amaitzen da EGUNARIAren 2. Zata eta basten 11 urte luzatu-
ko den 3. Hemen amaitzen da halaber urtezaharra, baina Jose Inaziok ez du
hori burutu nahi azken hitz hauek idatzi gabe: "Diciembre 1872. Sigue algo la
sublevación republicana y se aumenta mucho la carlista. Buenos tiempos por
Navidades. Tristes nuevas de Roma: esfuerzo de los liberales contra el Papa y
Compañía de Jesús. Circulares y pastorales de prelados españoles sobre el
culto, clero y religión".

Nik ere hemen amaitzen dut
Federiko Krutwig,

adiskideari eta Euskal Herriko
gertari zahar-berrien maitaleari,

amorez eta begirunez
eskaintzen diodan omenaldi

txiki hau.

8. IV. 1997
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