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(Folytatás.) 

Ez a nagytudású és rendkívül alázatos férfiú 
a rend fejlesztésére minden alkalmat megraga-
dott. Nős ember volt ugyan, de családja nem volt 
s így munkája anyagi eredményét más nemes célok 
szolgálatára kötelezhette el. Nagykiterjedésű ro-
konsága után tekintélyes vagyont örökölt. 
Mintha csak a Gondviselés rendelkezésére Jett 
volna, hogy az ő vagyonosodása kizárólagosan 
a rend fejlesztését szolgálja. Mikor a czensto-
chowai atyáknak a svédekkel szemben tanúsított 
hősi ellenállásáról, különösen pedig Kordecki 
Ágoston perjel vitézségéről és a monostor lakói-
nak megható Mária-tiszteletéről értesült, nyom-
ban új páloskolostor alapítását határozta el. 
1665 augusztus 27-én Zágrábban, a nagyon el-
foglalt Ivanovics Pál rendfőnök teljhatalmú meg-
bízottjával, Borkovics Mártonnal kötötte meg az 
alapítás tényét magában foglaló szerződést. En-
nek értelmében az ő, valamint elhalt testvérei-
nek, Szakmárdy György körösi vicecomesnek és 
Szakmárdy Mihálynak tulajdonát képező körösi 
házat minden tartozékával (szántók, legelők, 
erdők, szőlők), diankoveczi nemesi udvarházát 
minden rész- és tartozékbirtokával, spiraneczi, 
serbakoveczi birtokait, dropkoveczi nemesi udvar-
házát tartozékbirtokaival, obresi szőlőit, a vi-
szokai kerületben levő jobbágytelkeit, szőlőit a 
hozzátartozó 'hegyivámmal, rakoveczi fekvősé-
geit, dropcseveczi udvarházát tartozékaival, boga-
csevi és orehoveczi részbirtokait s a hrasinai kerü-
letben 24 jobbágytelkét adta kolostoralapítás 
géljára. E nagylelkű adományozással szemben 
kötelezte a rendet, hogy hetente három misét 
mondjanak az ő felesége, Zvircsics Anna, vala-
mint az ő elhalt testvérei, szülei és rokonai lelki 
üdvéért. Ugyancsak kikötötte, hogy elhalálozása 
esetén egy éven belül érette 50 misét, az általa 
nagyon tisztelt Mária Magdolna ünnepének nyol-
cadán belül pedig évente egyszer ünnepélyes 
nagymisét mondjanak. Á szerződés életbelépése 
után még ugyanebben az évben Kőrös közelében 
megvette a ferencesektől Kapellansica (Majurecz) 
nevű birtokot 1800 rénesforintért s ezt is a 
pálosoknak adta. Adományozását I. Lipót még 
ebben az évben megerősítette.1 A kolostor épí-
téséhez szükséges engedélyt pedig a már emlí-
tett Petretics Péter zágrábi püspök 1667 április 
20-án állította ki. 

Szakmárdy kolostoralapításaival a térítés 
ügyét mozdította elő. E kolostorok szerzetesei 
ugyanis a nagyon is terjedő pravoszlávizmusnak 
emeltek gátat. A Kőrösön alapított pálos-

1 I. Viennae die 9. Septembris, Anno 1665-ben 
kelt oklevelet közli Benger. 

gimnázium a XVII. század második felében nagy 
eredményeket ért el a térítés szolgálatában. 

Szakmárdy vonzó egyénisége Horvátország 
politikai és társadalmi életében is nagy szerephez 
jutott. Egyéni kiválósága miatt magas hivatali 
méltóságokra emelkedett s ami ezzel együtt járt, 
a már említett örökségen kívül egyúttal hivatali 
munkájával is vagyona egyre növekedett. Elete 
vége felé Varasd megye helyettes főispánja, a kincs-
tári ügyek igazgatója, Horvátország protonota-
riusa s a törvényszék kir. helynöke volt. Besterce-
bányán, ahol hivatalos elszámolások átnézése 
végett mint legfőbb hatóság jelent meg, húnyt el. 

Egész természetes, hogy e nagy férfiút, a 
Pálos-rend jótevőjét, akinek egész életét a rendért 
folytatott buzgó és lelkes munkásság jellemzi, 
méltán érte a rend hálájának jele, a konfráterség. 

A rend még halálában is kifejezésre juttatta az 
iránta érzett nagy szeretetet. Tetemét Beszterce-
bányáról Zágrábba szállították. Temetésén az 
egész horvátországi rend képviseltette magát. 
Mikor Lepoglavd mellett vitték el holttestét, maga 
Ivanovics rendfőnök, a konventbeliekkel, nagy 
gyászpompával fogadta. Zágrábban a kiváló 
szónoki tehetséggel megáldott Klancsecz Miklós 
lepoglavai vikárius az ulimai és körösi perjelek 
és a remetei atyák jelenlétében búcsúztatta. 
Tetemét a zágrábi katedrális Keresztelő Szent 
Jánosról nevezett kápolnájában, amelyet ő épít-
tetett, helyezték örök nyugalomra 1667 július 
ll-én. | (Folyt, köv.) 

Boldog Alleluját s a Feltámadottnak győzel-
mes kegyelmét, áldását és szeretetét kívánjuk 
Kedves Olvasóinknak ! A húsvéti feltámadásnak 
e csaknem szimbolikusan magyar ünnepén azon-
ban nem szabad megfelejtkeznünk messze észa-
kon harcoló finn véreinkről sem, kiknek hősi 
küzdelmét a többszörös túlerővel szemben 
aggódva figyeljük . . . Bár a föltámadott Krisztus 
áldott békéje uralkodna minél hamarább ezen a 
véres földön ! 

Remete Szent Pál ünnepén, január 14-én, 
vasárnap Baranyay Lajos p. prelátus, lapunk 
felelős szerkesztője, K. S. V. vezérigazgató mon-
dott ünnepélyes főpapi misét 10 órakor Szikla-
templomunkbán. Szentbeszédjében hangsúlyozta, 
hogy a Pálosrend nagy Védőszentjét a maga 
korába beállítva kell értékelni, kinek példája 
nagy intelem elbizakodott korunknak. — Az 
estéli ájtatosságon dr. Turchányi Egon v. ország-
gyűlési képviselő mondott megrázó erejű prédi-
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