
EMLÉKHELYEK 1 
\ / 

Lelesz 
Van a magyar történelemnek egy - talán nem is túlságosan jelentős - időszaka, melynek 

eseményeit szinte minden magyar „ismeri". A történet ü . András (Endre) „jó" királyunkról, a 
pazarló Gertrudis királynéról és az igazi hazafi Bánk bánról szól. Kevesen veszik a fáradságot 
azonban, hogy szétválasszák Katona József történelmi drámájának eseményeit a valóban meg-
történtektől. 

II. András ugyanis nem volt igazán jó király. A körülötte lévő sok zavarnak, bajnak hirtelen-
kedő, erőszakos természete volt az oka. Nem volt képes rendet teremteni az országban; s ha 
távol volt - márpedig ez gyakorta előfordult a hatalomhoz közel állók azt csináltak, amit 
akartak, kifosztották, lezüllesztették az országot. 

A király boldog volt német felesége oldalán, aki közel hat esztendő alatt öt gyermekkel 
ajándékozta meg őt. A másodszülött pedig különösen örülhetett, mert az - tudjuk, hogy a feu-
dalizmusban ennek nagy jelentősége volt - fiú lett, s Bélának nevezeték. (De erről majd ké-
sőbb!) II. András családi boldogsága azonban nem volt javára az országnak. Mert Gertrudis - a 
szinte állandóan úton lévő király távollétében - valóban főként saját rokonságának juttatott a 
vagyonból és a hatalomból. Igaz viszont, hogy ugyanakkor gazdálkodni is tudott, s az a kevés 
rend, ami akkor az országban volt, az elsősorban az ő érdeme. 

A magyar főurak mindenesetre elégedetlenek voltak és összeesküvést szőttek, hogy a királynét, 
de magát a királyt is(!) eltegyék láb alól. Végül is azt a lehetőséget használták ki, amikor II. 
András Halicsba (Galícia, ma Ukrajna) indult seregével. Valahol a pilisi erdők közelében vé-
geztek a „kígyóval" és kíséretének egy részével 1213. szeptember 28-án. (A halálos csapást 
egyébként nem Bánk, hanem Péter ispán - Petúr - és Simon (Bánk veje) mérték rá.) 

Lelesz (szlovákul Leles) kicsi falu, ma Kelet-Szlovákiában. Itt érte II. Andrást felesége halá-
lának híre. Egyes források szerint Gertrudis testének egy részét is elhozták ide - bizonyítandó 
a gyilkosságot. A király ide, a templom főoltára alá temettette el a királynő szívét. Kedves tartóz-
kodási helye volt ez II. Andrásnak. Még apja, III. Béla (az ő jegyzője volt Anonymus) alapítot-
ta a rendházat. Hosszú időn keresztül csak erre volt található írástudó ember a gyéren lakott 
környéken. Lelesz hiteles hely is volt, azaz afféle közjegyzőséget jelentett; a papok itt hitelesí-
tették az okiratokat. 

„Nem tudjuk pontosan, hogy mikor; de igen valószínű, hogy már 1180 körül Bolezlaus 
váci püspök Lelez birtokot és összes javait a szabad jobbágyokkal és szolgákkal együtt a 
Szent Kereszt egyházának és ábban a premontrei rend címe ala t t . . . a kanonokoknak ado-
mányozza és a tényét III. Béla király megerősíté. ... nem egészen egy évvel felesége meg-
ölése után II. András 1214-ben megerősítő alapítólevelet ad ki, melyben jelentékenyen ki-
bővíti a rendház jogkörét és gyarapítja vagyonát, szélesíti birtokait. Az alapítólevél utal 
Bolezlaus (Boleszló) alapítására, s felsorolja a birtokhatárokat. ... Ezek után, csaknem a 
legújabb időkig, lehetetlen elkülöníteni Lelesz falu sorsát a rendháztól. . ." 

Bogoly János: Betűkbe szedett régmúlt 57. oldal (Mécses könyvek Királyhelmec 1994.) 

A történelem viharos időket hozott Lelesznek. Az egyház gazdagsága és a nagyurak csilla-
píthatatlan birtokéhsége miatt többször is marakodások tárgya volt. A falu - alkalmi vissza-
esésekkel bár, de - lassanként mégis fejlődött. Ma mintegy 2000 lakosa van. Szép, takaros ma-
gyar település. Sátoraljaújhelyről vagy Kassáról kelet felé kell u taznunk mintegy 40 kilométert, 
míg elérjük Királyhelmecet. Innen az északra vivő országútra kell rátérnünk és néhány kilo-



méter megtétele után jobbra már messziről látszik a templom és az - erődítményszerű - rend-
ház épülete. 

„Lelesz Községi Hivatala. Tőketerebesi járás. Lakosság száma: 1910 fő. Nemzetiségi 
arány: 93% magyar - 7% cseh. Területe a hozzá tartozó Lelesz-Kaponya településsel 
együtt 3800 ha. A Felső-Bodrogköz egyik legnagyobb települése. Az első írásos emlékek a 
községről 1132-ből származnak. Nevezetessége a premontrei rend konventje, amely hite-
les helyként működött . A hagyomány szerint a templom kápolnájában van eltemetve II. 
Endre király felesége." 

Magyarország Kézikönyvtára. Magyarok a világban. Kárpát-medence 157. oldal 
(Főszerkesztő: Bihari Zoltán. CEBA Kiadó Budapest 2000) 

A rendház alapítását némely források 1180-ra, mások 1190-re teszik. Mai formáját 1533-ban 
nyeri el. Nagy vadgesztenyefák állnak az udvaron. Az épületben mostanáig kisegítő iskola 
működött . Az egyháznak nemrég sikerült visszaperelni a birtokot. Bizony, nem ma éli fény-
korát! Az elmúlt évtizedek nemtörődömsége nagy pusztítást végzett itt. A belső terek elha-
nyagoltak, a kápolna teljesen kifosztva, vakolat-leverve szégyenkezik. Itt van tehát valahol elte-
metve a férfilelkű királynő szíve! A rendházhoz újabb-kori történet is kötődik. Az épület falán 
tábla jelzi szlovák és magyar nyelven, hogy 
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Kijőve a rendházból nem szabad elmulasztani az impozáns gótikus római katolikus temp-
lom megtekintését, mely a legnagyobb a Bodrogközben. Barokkos oltára a XVIII. században 
épült. A falu határában még egy érdekesség ötlik szemünkbe. A Ticce patak egykori medre fö-
lött egy, a középkorban épített - a híres Hortobágyi Kilenclyukú Hídhoz hasonló - kőhíd, a 
Gotthárd híd vezet át. Ennek az építménynek azonban csak négy íve van. Ma már csak a híd 
van meg, az út másfelé vezet. A figyelmetlen ember észre sem veszi, hiszen ma a réten áll, a 
gaz benőtte. A tábla is kidőlt, amely hirdeti: „Gótikus kőhíd, műemlék". 

„Lelesz, kisközség Zemplén vármegye bodrogközi járásában, (1895) 1981 magyar la-
kos, postahivatallal és postatakarékpénztárral. A zempléni várhoz tartozó Lelesz közsé-
get II. Béla király keresztatyjának Boleszló váci püspöknek, ez meg a premontrei kano-
nokrendnek ajándékozta. Katapán egri püspök ottan a rend részére már a XII. században 
templomot és kolostort építtetett. III. Endre, minthogy meggyilkolt neje Gertrud testének 
egy része a leleszi kolostor templomában temettetett el, a kolostornak jelentékeny birto-
kot adott." 

Pallas nagy lexikona XI. kötet 381. oldal (Pallas, Budapest 1893-1897) 

Petőfi 1847-ben járt ezen a vidéken. A vékonypénzű költő a „roppant barátklastrom"-ot 
tréfásan „nagyszerű disznó-hizlaló hely"-nek nevezi, célozván arra, hogy milyen jót lehetett 
enni a paplakban... 

De adósak maradtunk egy kérdés megválaszolásával. Mi lett Gertrudis Béla fiával? Nos, 
nem akármilyen sors lett az övé. II. András már 8 éves korában királlyá koronáztatta. Majd 21 
évre rá, 1235-ben - apja halála után - végre igazán király lesz. Megbünteti anyja - még élő -
gyilkosait. Uralkodása azonban nem erről híres. Ő lett IV. Béla király, a második honalapító. 

Romhányi András 
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