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Emmanuel Inchauspe, 1815eko azaroaren l2an, Harismendian, Zunarre
tan, sortii zen. Etxalte ttipi hartan bederatzii haur hazi ziren, bi anaia eta sei
arreba. Anaiak Ameriketarat joan ziren eta hiro arreba seroratii. Aita eta amak,
Zunarreta iitzirik, Onizegainean, etxalte bat erosi ziien et ahan bizitii ziren. Be
rak, berantxeago, han, eliza erromanoaren kantiian etxe bat eraiki ziian. Ora
no xiiti eta eder ageri da, eliza bera aurritiirik delarik. Horko hilerritan ehor
tzirik izan zen.

Baionako apezgeitegian ikasgeiak egin ziitiian, neke handirik gabe, gano
errex eta argiz diintiirik izan eta. 1840eko ekainaren 13an, apeztii zen, Lacroix
apezkiipiiak ordenatiirik.

Honek apez gaztea ontsa ezagiitzen ziian eta haren ahal handiak gores
ten. Arren, jakitate haboro bil lezan eta teologia bamagotik iker, apezgeitegi
an begiratii ziian. Inchauspe lanari arraheinki lotii zen.

Bi urteren biiriian, 1842ko San Leonen bestan, apezkiipiiak, Baionako os
pitale zibileko omonier izentatii ziian, gazte izanagatik ; ospitale hori gero Eus
kal Erakustokia zatekean. Hogeita bi urtez, 1842ko martxoaren 2tik eta 1864ko
barantailaren 9alartino, han egonen zen. Giizien honean, bai erien, bai sero
ren, bai biiriizagien honean han bere lanean ari izan zen. Berak, nahigabeen
eta heriotzeen erditan, beretik hanitx eman ziian, taigabe giizien zerbiitxiiko
eta haien gogo bihotzeko zaurien eztitzeko egin ahalak eginez.

Halere arte zonbait igaraiten ziian ospitaleko idaztegiaren sailkatzen, be
re xiiberotar eiiskalkiaren bamatzen, beste eiiskalkien ikertzen.

Kalonje ohorezko zen 1855ta danik. Apezkiipiiak Kalonje titiiliidiin,
1863ko abentiiaren 28an, egin ziian, eta, 1864ko barantailaren 9an, jarri. He
ben ere iiken ziian bere betiko arraheintarziina eta izarigabe lanean erauntsi
ziian. Bestalde, apezkiipiiak, noiztenka, Ian berezi bat edo beste emaiten zei
on betatzeko, hala nola diosesa giiziko Adorazionearen antolatzeko. Apezkii
piitegiko idazkari ezarri ziian ere Franchisteguy apezaren ordezko. Batikano
Kontzilio lehenean bere teologo aholkari bezala hartii ziian, zeren eta Inchaus
pe Jauna Aita Saintiiaren hiitsezintarziinaren altetiar kartsiia beitzen.
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Lau urte gero, Ducellier, Lacroix-ren ondotik, 1878an, Baionako apezkii
pii zen. Bikario nausi izentatii ziian 1882ko azaroaren lOean. Fleury-Hottot
apezkiipiiak sail hortan iitzi ziian. Hau hil zenean, bikario kapitiiIar bezala, hi
labete zonbaitez, diosesa kudeatii ziian. Atiineko gizona izan eta, apezen izen
tatzeak sortii zeitzon nekeak ederki goitii ziitiian.

Ordiian ere eskiiinii zibilarekilanko harreman gogorrak iiken ziitiian. Pre
fetak, 1889ko legebiltzarreko haiiteskiinteak zirela eta, erretor zonbaiten gii
nez kanbiatzea galtegin ziian, baizik eta ziizen kontre mintzatzen zirela, bo
tzemailen libertatea joz. Horietan zen Diharassary, Kanboko erretora.
Inchauspe bikario orokorra gogor egon zen eta ez ziian iiko egin.

Bena, Jauffret apezkiipiia, 1890eko martxoaren lOean, Baionara jin zen
apezkiipii bezala eta Inchauspe baztertii behartii zeion, etsaiek galtegiten bei
tziien haren kanporatzea. Diharce Jaunak ordezkatii ziian bikario orokor beza
la eta harek delako apezak beren herrietarik hiirriintii ziitiian.

Inchauspe Jauna, Baionan, alor handienetan berrogeita hamar urtez,
1840etik eta 1890eala ari ondoan, Onizegaineala, eraiki ziian etxeala, bizitze
ra joan zen. Han hamabi urtez biziko zen, adiskideek iingiiratiirik eta siistatii
rik, orozgain azken bi urteetan, eritarziinak jo ziianean. Azken hatsa eman zii
an, 1902ko irailaren 25ean, 86 urteak ziitiialarik.

Bere etxearen saihetsean den hilerrltan ehortzirik da, Onizegainean. Ho
na hobiaren harrian irakur daitekean idazkia, berak hontiirik:

IHS
Heben dago

Arrapiztiaren haiduru
Entnlanuel Inchauspe
Harisntendy Apezaren
Korpitza. Hit izan da
Setenteren 25n 1902,

Adinaren 86 ourthetan.
Vicari Jeneral Jaun
Apezcupuaren lagun
Vaticano Concilioan.

Euscararen eta Euscaldunen
Maithazale eta eraikizale.

Ohoreak igaiten khea bezala
Obra honec betikotz iraiten.

Inchauspek, bere apezgoaren lanetik harat, hanitx idatzi dii bai sinesdii
nentako bai eiiskarari buruz. Hona, heben herrokatiirik, urte batetik besteala
hontii diitiian lanak.
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1851 - Jincoac gizonareki eguin pactoac. Hori da debozione libtirti bat.
36 urte ztian.

1856 - Jesus-Kristen Ebanjelio Saintia sen Mathiuren arauera, Inchaus
pe aphezac Zuberouco uscaralat utzuliric Louis-Lucien Bonapar-
te Printziarentako. .

1857 - Iturriagaren Elkarrizketak prestatii.

1857 eta 1883 - Jesii-Kristen Imitacionia eta mundu lzountaco huzkerien
gutiestiaz. Jadanik 1756an Marti Maister-ek, Ligiko erretor zenak
agerrarazi ztian Jesu Kristen Imitacionia. Bigerren agerraldi bat
izan zen 1838an.

Prefosta, Inchauspek ezagtitzen ziian eta dtidagabe baliatti bere iiltztilpe
narentako. Bena bere aberastarztina ekarri zeion.

Hona batetik eta bestetik elki puska llabiir bat:

Marti Maister

Jesii Kristen lmitacioneaz eta miindii
hountaeo banitaten mespretxiaz
Eni jarraikiten dena er;tabila
ulunpian, dio Jineo-Jaunae;
hoyee dira Jesusen hitr;ae.
r;ougnez abisatiae beikira,
behar dugula haren eguitatia.
eta bieitcia (1) imitatu, nahi
baguira eguiar;ki arguitu izan,
eta uxumentu orotarik eseantr;atu.

lmitatr;ia erran nahi da beste
Batee hiteez eta obraz eomplitu
Dutian gucier jarraikitia eta
hen beren eguitia

E. Inchauspe

Jesu-Kristen lmitacioniaz eta mundu
hountaeo huskerien gutiestiaz
Eni jarraikiten dena er;tabila
ulunpian, dio Jinko-Jaunae.
Horik dira Jesu-Kristen hitr;ae
r;ointzaz erakasten beiteieu
behar dugula haren biziteia
eta eguitatiae imitatu (1), nahi
baguira eguiazki arguitu eta
bihotr;eeo uxumentu orotarik libratu

imitatu erran nahi da araurtu,
uduritu, bezalaeatu

1858 - Le Verbe Basque. Hau Ian handia izan da eta orano baliagarri da.

1858 - Apokalipsiaren titztilpena, ziiberotarez.

1864 - Axularen Gero berrargitaratti ziian. Atalen ordrea aldatii ztian, us
te errandtira gordinak elki ztittian.

1866, 1872, 1875, 1885, 1902 - Uscaldunaren guthunac. Agertti zen ere
1946an, arrahounkirik, eta emendaturik. Hortan edireiten dira:
otoitziak, Khiristi hounantzo biziteko bidiak. Mezako otoitze
berheziak, bezperak, hilen ehorzteko ofizioua, ehortze eguneko
meza, doktrina kirixtia llaburzki, Jesu-Kristen erranetarik eta kan
tika zounbait. Libiirii hori gure etxeetan erabilten zen, orai diiala
hogeita bost bat urte orano.
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1892 - Le peuple Basque: sa langue, son origine, ses traditions, ses ca
racteres anthropologiques, Pauen eman ziian mintzaldia, irailaren
12an, «Association franc;:aise pour l'Avancement des Sciences»
Congresoan. Hor aipatzen dii eiiskarak miindii zabaleko hitzeki
egite zerbait badiiala, bena bereak ere badiitiiala; deklinabidea eta
aditza oso bereziak dira; mintzaje giizietako ederrena da. Eiiska
ra zen Espainako lehen bizizaleen mintzajea. Espainan bizi ziren
ibertarrak eiiskaldiinak ziren. Ibertar horik Izkiribii Saintiietako
Tubal, Noeren arrahaurraren, iiholdetik landa zortiirik, ondokoak
ziren. Gero agertzen diitii ohidiira zaharrak, Jinko bakoitx batetan
eiiskaldiinen sinestea eta iirrentzean haien ariaren ezagiigarriak.

1894 - Maria Birjinaren hilabetia edo Mayatzian egun omz eguiteko ira
kourraldiak Maria Virjina bizitze eta berthute ederren gainen. AI
di oroz ipuin bat emaiten dii. Hor badira ere mezako otoitzeak eta
beste otoitze herroka bat eta bezperak.

Gure gaztaroan elizan biltzen ziren eta apeza gabe irakurten zen
hilabetekoegiin oroz.

1897 - Kantika saintiak. Badira 142 kantika. Heben ere otoitzeak eta bez
perak.

Antoine d'Abbadie ararteko, Inchauspek, Ian zonbaitetako, Louis-Lucien
Bonaparte Printzearen lagiingoa iiken ziian. Hala nola San Mathiuren ebanje
lioaren, Apokalipsiaren iitziilpenetako, Le Verbe Basque lanarentako. Hona zer
zioen 1857ko azaroaren 4ko Le Cow'rier de Bayonne egiinkariak:

«Louis-Lucien Printzea bihar asteazkenareki ZUberoaren ikustera abiatUko
da. Gure bibliografo hoberenetarik batek, Inchauspe Jaun Apezak, sortzez ltirral
de hortakoak, ebilaldi hortan lagUnttiko dU.»

Eta iingiiriia egin ziien, Larrainen gainti Otsagiartino. Ez beitzen bide ho
nik Larranerat biiriiz, hanko erretorat galtegin zeion ea ez leiteanez bide bat
egin. Printzeari esker Larrainerako bidea zabaltii zen.

Ikusten diigiin bezala, Inchauspek idazlan aberatsa egin ziian. Erran be
har da laneko albidat handia baziiala. Ez, haatik, lanealako baizik, bena ere
apezkiipiitegiko akodifietan edo beste zoinahi eginbidetan, orozgain apezen al
te jarri zelarik, prefetaren aitzi. Halere gizon apala eta eztia zen, bai apezkii
piieki iiken ziitiian harremanetan edo eztabadetan, bai eta bere Ian giizietan.
Dubarat jaun apezari, 1890eko maiatzaren 26an, hau idazten zeion, Jauffret
apezkiipiiak bere lanetik elki ziialarik:

«Kurrinkarik gabe banoa; haxearen Uzteko ez naitekean haizU, Jinkoak osa
garria emaiten beiteit; bena besteek elkitzen beiteitae, botzik nago eta Jaunari es
kerrak emaiten deitzot.»
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Oro kontzapen zen, ihori ogenik ez egin nahiz, bena nola bakoitxari kau
si eta bihotz eman bila. Hau ere zion ber Dubarat jaun apezari:

«Jakin ezaziJ ene bihotzak ez deizata den gatien herrarik aipatzen deitaziin
eztabadagatik.»

Bena uste diU ez genezakeala behar bezala erran nor zen, berak bere or
deinii ezpiritiialean iizten deigiin itxiira bezain ontsa. Onizegaineko etxeko sii
kalteko miirriian, arren, hitz larriz hau tintarazi ziian:

Jincoaren grazia eta bakia
Hemen beti daudela

Alkar maitha, alkar lagunt, alkar egar
ez etxeki bihotzian herrarik

ez bekhaizteriarik
ez erran ihourtzaz gaizkirik

ez behinere gezurrik
!zan ezti eta umil bihotzetik

Ahalaz beharrari eman sokhorri
Izan jinkotiar zuhur eta langUe

Hortan dago aberastarzun chahu eta segura.

Gure aldetik, harro izan gitean holako gizon bat aipatiiz eta goretsiz. Gu
re artean izan bedi beti bizi. Idazle argi ere izan da, eiiskalzale siihar. Haren
ildotik giik ikas dezagiin bide xiixenean ebiltzen eta Herriari indar hoberenak
emaiten.


