SZTARENSZKY RÓBERTNÉ
Megjelent a Világ Magyarsága c. folyóiratban

2011. szeptember 3-án Somogyváron
Dr. BAKAY KORNÉL: A TESTVÉRISÉG UNIÓJA
című történelmi drámájának ősbemutatója, amelyet 2002-ben a katolikus egyház
felkérésére írt.
A színdarabot a
SZENT KORONA SZABADEGYETEM
hallgató adták elő.

ÜDVÖZLÉGY, KEGYELMES SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY...
„Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László király!
Magyarországnak édes oltalma.
Szent királyok közt drágalátos gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag...”
Csendült fel már talán
1560-ban valahol a három
részre szakított hazánk
egyik szent helyén
emlékezve Szent Lászlóra,
az 1470-ben írt első eredeti
magyar vers, ahogy 2011.
szeptember 3-án is déli 12kor a somogyvári Szent
Egyed Monostor
felszentelésének 920.
évfordulóján, amikor Szent
László sírhelyénél
mécsesgyújtással kezdetét
vette az emlékezés.
fotó: Barna Beatrix
Mit üzen nekünk, a 21.századi magyaroknak a szent király? Tette fel a kérdést
az 1972-től 1989-ig tartó ásatásokat vezető, Szent László korát kutató
régészprofesszor, dr. Bakay Kornél a szépen gondozott emlékpark ősi
diófájának

árnyékában.
A nemzetmegtartó feladatra vállalkozó magyarok akkor teljesítették
feladatukat,
a lovagkirály országa a Szent Korona oltalma alatt Európában elsőként és
példaadóan valósította meg a testvériség unióját Croatiával, azaz
Horvátországgal.
Vajon teljesítjük-e napjainkban nemzetmegtartó feladatunkat? Hiszen Szent
László
virágzó Magyarországa követendő példaként áll előttünk, akárcsak az 1091-ben
alapított s a Bakay Kornél által példaértékűen feltárt s így mai romjaiban is
lenyűgöző Szent Egyed nevét viselő és a franciaországi Szent Gilles-i bencés
apátság szerzeteseivel működtetett monostor
A francia-magyar kultikus és kulturális kapcsolat révén Somogyvár a
területén áthaladó hadiút és zarándokforgalom révén is kapcsolatban állt Szent
Gilles-sel.
500 éven át volt Somogyvár- Kupavár ennek az országrésznekSomogyországnak szellemi és közigazgatási központja. A Bakay professzor vezetésével feltárt
monostort hazánk Ópusztaszer és Mohács után harmadik, eddig még a
köztudatban alig élő nemzeti történelmi emlékhelyévé tette.
Reméljük, jövője a nemzet kezében élő történelmi emlékhellyé nő, ahogy
a professzor munkáját összegező októberben megjelenő Somogyvár, Szent
Egyed Monostor című monográfiája nemzeti kinccsé!
Még csodálatos fényével aranyozta be a szeptemberi nap a szent köveket,
mikor
5 órakor
Soós Mercedes, édesapja dr. Soós László a Magyarnak lenni büszke
gyönyörűség című dalával, vezette be dr. Bakay Kornél 2002-ben a katolikus
egyház felkérésére írt
A testvériség uniója című történelmi drámájának ősbemutatóját.
A Szent Korona Szabadegyetem hallgatói tanáruk iránti tiszteletből állították
színpadra, pontosabban a Szent Egyed Székesegyház feltárt szentélyének
kövezetére
a Szent Lászlóról szóló misztériumjátékot.
Megvalósult ezzel a színház szentély igazsága: a Szent Egyed Monostor
felszentelésének ünnepén megszólalt az eredeti helyszínen az alapító király.
Szemben sírhelyével és szemben az 1989 óta az emlékhely fölé magasodó
szobrával.
A Budapesti Tárogató Zenekar, Bartha Ágoston hangász, a jelmezek, a
kellékek, az oltárképdíszlet, a zászlók és Csabai Máia rendező segítették a
játszókat megidézni a kort, a korabeli eseményeket, a szereplőket és az egyre

időszerűbb darabot, amely István király szentté avatásának szertartásával
kezdődik s íveli át a László király korabeli magyar-horvát történelmet, a
testvériség uniójának megteremtését a Szent Koronánk oltalma alatt.
Karitász, ( Mihalek Margit) a bakonysomlyói apáca, a harcos uralkodó
László király lelkébe lát, Salamon király kiszabadítását javasolva, lelki
„tanácsadójaként” szólal meg, de mindvégig ő a nép hangja is. Kettejük
egyensúlyszerepe harmonikus.
A szereplők között a somogyvári két kisiskolás-Horváth Tünde, Andi Bence- a
jövő reménye.
Szent László szerepében
Sokhegyi Imre kiemelkedő alakítása mellett mindenki tehetsége legjavát adta,
mégis különösen figyelemre méltó volt a horvát királyt megszólaltató Révész
Ferenc,
Miroszláv futár Németh Tamás, a pápai követ Ambrus Károly, és a Szent Gillesi apát Lévay István...
Talán kevesen tudják, hogy itt, Somogyvárott, a László király temetését
követő időben sírja zarándokhely lett. Csodás gyógyulásokért adtak hálát az
emberek, s a csodák nem múltak el, mert – bár sírhelye üres – 2011. szeptember
3-án csoda történt körülötte:
Az iharosi Szent László Király Lovagrend, élükön a nagymesterpolgármester
Horváth Zsolttal tisztelgett Bakay Kornél előtt, bemutatta az emlékhelyet,
őrséget állt a sírhely körül és a
Szent Korona Szabadegyetem hallgatóival, Andrásfalvy Bertalan tanár úrral és a
nézőkkel közösen koszorúzták meg a szent sírt, s énekelték a kivéreztetett három
részre szakított magyarság himnuszát, a 18. század elején keletkezett
Boldogasszony Anyánk után Himnuszunkat, s az ehhez a földhöz kapcsolódó
szent név emlékére a
Szózatot.
Nézőként is büszkék voltunk elődeinkre, hogy embernek lenni jó s átéltük
Sajó Sándor szavait: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”
Köszönjük ezt az élményt: a Szent Korona Szabadegyetem hallgatója, az
előadás nézője, az emléknap résztvevői nevében is: Sztarenszky Róbertné
Dicsérjük magyarok, Szent László királyt,
Bizony érdemli mi dicséretünket.
Dicsérjék őt angyalok mondván:
Üdvözlégy kegyelmes Szent László Király

