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5. FEJEZET.

Kegyes király volt és felfegyverezte magát alázatossággal. Hatalmas
'volt a jámborságban, de jelesebb az adakozásban. Minden egyház
és királyi klastrom - akár 6 alapította, akár más - gyarapodott
adományaival. Méltán emlegeti alamizsnáit mai napiglan az egész
magYal" Egyház. Két püspökséget alapított (t. i. a váradit és a zág
rábit. A [ord.) és gazdagította királyi nagylelkűséggel. Mert nagy
lelkű és Mkezű volt, méltóan dics6 nevéhez.

Böjtölésben és ájtatosságban egyre edzette magát. Siratta népe
bűneit és szíve oltárán önmagát ajánlotta fel Istennek ég6áldozatul.
Ha ellankadt az éjszakai virrasztásban és imádkozásban, nem kIZ
resie az ágy kénye Imét, csupán a templomok tornácaiban pihent
meg egy kissé.

Egy éjjel, szokása szerint, a, váradi klastromba meni, hogy
imádkozzék. Történetesen hosszasan merült el az ájtatosságban.
Künnhagyott i7!lasa elunván a tartós várakozást, felkelt és bepillan
tott. Ekkor látta, hogy urának dics6iilt teste csodásan a leveglJbe
emelkedett. Habár testben élt még a szent férfiú, testének súlya
nem húzta le, meri érdemeinek magasztossága a mennyország lakói
körébe emelte.

8. FEJEZET.

Parancsa szerint, tetemét Váradon kellett eltemetni. A meleg
nyári napokon azonban hívei visszariadtak a hosszas úttól és elha
tározták, hogy letérnek a (gyula-) fehérvári egyház felé, meri az
közelebb volt. Megszállottak egy fogadóban, ahol a fáradság és
gyász miatt elbágyadva, álomba merültek.

Miközbe'iV aludtak, a halottat szállító szekér elindult egyenesen
Várad felé - noha igavonó állatok se voltak elébe fogva. Fel
neszelvén, nem találták a szekeret. Futkosni kezdtek, mígnem ész
revették, hogy a szekér a szent tetemmel magáMI halad Várad felé.
Megértvén a csodát, hogy lsten rendelése folytán, a szent hitvalló
teste a magaválasztotta temetkez6hely felé tart, áldást mondtak
Néki, akit csodálni kell szentjeiben is és immár tétovázás nélkül
fordultak a váradi útra.

9. FEJEZET.

Elérleeztek a nevezett városhoz és a népség tiszteletét adva
Lászlónak, gyíílt sírja köré. 1l'lind ige7~ kellemes illatot éreztek, de
a körülállók közül egyvalaki azt mondotta, hogy a tetem szagos.
Ennek álla nyomban hátrafordult és nem lehetett helyreigazítani.
Látván Isten bosszúállását, keserves jajszó ba tört ki, mondván: Vét
keztem Isten szentje ellen! - Szent László király sírjára borult és
gyógyító irgalmáért esedezett. Végre állának hátához ragadt Mre,
husával együtt, kiszakadt. Igy visszanyerte ugyan egészségét, de
ahol álla Mre leszakadt. megmaradt a forradás ...

Sírjában a vakokat látóvá, a süketeket hallóvá, a némákat be
szél6vé tette, a szorongatottakat megsegítette, az elnyomottakat ví
gasztalta. Szentsége hírét61 hajtva, egy szegény leányzó is jött sír
jához és visszanyerte szeme világát. De nemcsak egészsége állt
helyre, de oly lelki ihletettségre is szert tett, hogy hinni kellett, I s
ten lélekben is meglátogatta.
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Egy nemes leány pedig, aki ugyancsak elvesztette látását s a
testi gyógyulás minden reményérlJl lemondott, szülei által a sirnál
visszahagyva, beteg szemei helyett csodás módon épeket kapott.
MidlJn ugyanis akintól verglJdve és szemei elvesztésén sirá1Jkozva,
hulló könnyeit törölgette, alvadt vérrel boritott, szemalakú hús
golyók hullottak a markába. A leány azt hitte, hogy most veszitette
el végképpen szemeit. Sikoltozására riadtan cslJdült össze a nép.
És ime a bámészkodóknak a leányzó kezében mutatta a kiesett
húsgolyókat s maga is bámulta azokat csodálatos új szemeivel.

6römmel szólanánk az érdemei révén meggyógyult siiketekrlJl,
némákról és sántákról is, de felesleges, mert ezek hétköznapi, gya
kori esetek. Inkább a rendkívüli dolgok elbeszélésére szoritkozunlc.

10. FE.JEZET.

Ltm; hogy egy vitéz inségre jutván, kis ezüst pajzsát, amelyet
apja kapott a szent királytól, eladásra kínálta egy ispánnak. Ez
azonban fösvénységtlJl csábítva, azt hazudta, hogy a pajzsot t6le
lopták.

Kálmán fia, István király Valter váradi püspökre bizta ebben az
ügyben a törvénylátást. A püspök hittel hitt .a szenl király érdemé
ben. Birószékében azt végezte, hogy a pajzsot Szent László király
sirjára helyezzék. Tegyen bizonyosságot Isten, kié a pajzs igazában.
Az ispán magabízóan jántlt a sirhoz, hogy elvegye a vajzsot, de
nyomban félholtan rogyott le s dermedtségében a paizsot el nem
»ehette, de fölkelni sem birt.

11. FEJEZET.

Miután tehát a mindenség TeremtlJje ilyen csodák által nyilvq
nitotta ki, hogya, szent király részese az isteni hatalomnak, az Ur
1192. esztendejében szent teste dicslJségesen szentté avatlatott ...

Még szentt é nyilvánitásának órájában is egy gyermek. kinek se
keze, se lába nem vala, ép testet nyert. Ugyanabban az órában kü
lönös fényű csillag állt a klastrom fölött, ahová a szent király tete
mét elhelyezték s majdnem két óra hosszáig ragyo.qott ott.

Ünnepere jövet egy bélpoklos, a szent érdemének ereje által
útközben megtisztult s a gyógyító, szent királyhoz magasztalással és
hálam01l!dással érkezett.

Szeni László király nevének segitségül hívásával sokan szaba
dulnak meg nyavalyáiktól mai napiglan, a mi Urunk, Jézus Krisztus
által, akinek tisztelet és dicséret adassék mindörökkön örökké.
Amen.
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