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INIGO'REN LORATXOAK
INIGOTEN NEBA-ARREBAK

Loiola'ko Beltran eta Likona'ko Marina'ren seme-
-alabak amairu izan zirala eta danetatik Iñigo txikiena,
ziur dakiguna da.

Baina kondairalariak Iñigo'ren neba-arreben izenak
emoterakoan ez datoz batera. Guk danai entzun ondo-
ren zerrendarik zuzenena au dala esango geunke:

1. Joan Loiola'koa
Anaien artean zarrena. Etxaguntza eskubideak bere

anaia Martin'en eskuetan itxi, eta bere itsasontziarekin
Italiako lurraldera "El Gran Kapitan" zanaren agindu-
pean guda egitera joan zan. Napoles'en il zan 1496n.
urtean. Bi seme itxi ebazan: Andres sasi-semea, eta
Beltran legezkoa.

2. Martin Oñaz'koa

Loiola'ko jauna. Bergarako Madalena Araoz'tarraŕe-
kin ezkondu zan. Fernando katolikuak, Nafarroako erre-
ge Joan de Albret'en aurka guda egin zuanean, Loiola-
'ko Martin'ek Belate'ko burrukaldian esku artu eban.
Bederatzi urte geroago bere anaia Iñigo eta beste 50
azpeitiar arma-gizonekin Iruña'ko gaztelua babestera joan
zan. Iñigo, dakigunez, burrukaldi aretan zauritua izan
zan, baina Martin, erasoaldia asi aurretik, bere menpe-
koekin etxera itzuli zan, Iruña'ko zaindaritzan "berak
merezi eban ainbateko kargurik" emon ez eutsoelako.

Urte aŕetan bertan Martin'ek Hondarribia'ko gazte-
lua zaintzen gartsu jokatu eban, azkenean menperatua
izan ba'zan be...

Loiola'ko bere dorre-etxean il zan 1538. urtean, 61
urte zituala. Lau seme eta lau alaba legezko itzi zituan,
eta bi sasiko.

3. Beltran Loiola'koa

Gaztetan batxiler ikasi eban, baina gero gogoa alda-
tuz, bere anaia zarrena legez, Napoles aldera soldadu
jokatzera joan zan, eta an il zan.

4. Hernando Loiola'koa
Onek Ameriketako bidea artu eban 1510. urtean,

eta Panama lurraldean laster il zan.

5. Otxoa Loiola'koa
Bizitza irabaztera Flandes aldera joan zan. Andik

itzuli eta Kastillako erregin Joanaŕen gudarostean izena
emon eban. Azkenean bere dorre-etxera etorri eta emen
il zan.

6. Joan Beltran. Sasikoa

7. Pero Oñaz'koa
Eleiz-gizon egin zan. Iñigo'ri gaztetako okerkeri eta

zorakerietan lagundu eutsan. Iru aldiz joan zan Erro-
ma'ra Azpeitia'ko parrokiaŕen gainez uste ebazan esku-
bideak zaintzera. Irugarren ibilaldian etxera etorrela Bar-
tzelonan 1529. urtean il zan. Bi ondorengo itxi ebazan:
Beltrantxo eta Potentziana.

8. Iñigo Loiola'koa
Gure santua. Bere iñude Garin'go Mariak diñoenez

1491. urtean jaio zan. Eta Erroma'n il zan 1556. uztai-
llaren 31n. egunean.

9. Joaneiza
Alaben artean zarrena. Azpeitia'ko notari zan Joan

Altzaga'koaŕekin ezkondu zan. Ez ekien idazten.

10. Madalena

Antzuolako notari zen Joan Gallastegi'koaŕekin ezkon-
du zan. Erromatik Iñigo'k, eskutitzekin batera, jainko-
tiar oparitxoak bialtzen eutsazan, maitasunaren ezaugarri.

11. Maria Beltran

San Migel baselizako serora izanik, Domingo Arraio-
'koaŕekin ezkondu zan. Sasi-alaba zan.

12. Petronila
Elgoibar'ko Pedro Arriola'koaŕekin ezkondu zan.

13. Santxa
Txikitan il zalako edo, onen barririk ez , la agertzen.
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