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„A Kosbai kápolna” 
 

Az első Tamási vonatkozású, nyomtatott irodalmi mű 
 

A 65. esztendős Torma Istvánnak, a középkori Kospa kutatójának ajánlom 
 

Két hónappal ezelőtt emlékeztem meg Szalay Antal plébánosról, aki 1830-ban 
elsőként vállalkozott Tamási történetének megörökítésére. Említettem, hogy az 
első, városunkkal kapcsolatos, nyomtatásban megjelent szépirodalmi munka is 
az ő nevéhez fűződik, amelyet 1826-ban még értényi káplánként írt. Az 
alábbiakban erről, A’ Kosbai kápolna című elbeszélésről lesz szó, amely 
megjelenésének 180. évfordulóját jövőre ünnepelhetnénk. A „Rege a XV-dik 

Század’ derekából” alcímet viselő írás a kassai székhelyű, 1825 és 1836 között 
működő, Felső Magyar-országi Minerva című negyedéves folyóirat 1826. évi 
hatodik füzetében számában látott nyomdafestéket, a 11 oldalon.  
 

 
A’ Kosbai kápolna” első oldala (Az Országos Széchenyi Könyvtár 

gyűjteményéből) 
 

A reformkor e jelentős szellemi fórumát az a Dessewffy József gróf alapította, 
aki Kazinczy Ferenc hűséges barátjaként küzdött a magyar nyelv jogaiért, az 
elsők között szállt síkra a sajtószabadság védelmében és részt vett a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapításában is. Érdemes utánajárni, hogy mi 
indíthatta Szalayt cikke megírására. Döbröközi születési lévén, városunkban 
akár már gyermekkorában is megfordulhatott, ám a szomszédos Nagykónyiban 
és Értényben szolgálva már bizonyosan gyakorta akadt dolga Tamásiban. 
Személyesen is ismerhette paptársát – ahogy ő nevezte: „a’ Nemzeti literatúra 
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barátját ’s előmozdítóját” –, Bregovics Pált, aki a simontornyai esperesi kerület 
jegyzőkönyveiben szorgalmasan feljegyezte a környék még látható középkori 
templomromjainak fekvését és állapotát. A kosbairól így írt: 
 

„a felsővadkertben egy kis meredek hegyen a templom romlott falait 1800 körül 

még láttam, de már most lerontatván téglájából pincék épültek. Középszerűnél 

kisebb templom volt, mellette szőlők voltak ültetve, melynek barázdái még most 

is észrevehetők”.  
 

A romokról egyébként 1824-ban, a Tudományos Gyűjtemény hasábjain – ahol 
pár évvel később Szalay is közreadta Tamási leírását –, Moldoványi József cikke 
is megemlékezett Tolna vármegye leírása kapcsán: 
 

„Tamási városa mellett fekvő erdőben ezek előtt egy néhány esztendőkkel 

találtatott egy hosszú lyuk a’ hegybe pintze formára bévájva (...) : minthogy 

pedig a’ templom’ omladékja mindjárt ezen jelenés mellett látszatik lenni, az a’ 

közvélekedés, hogy ezen föld alatt való lakásban a’ Törökök’ ideje alatt Barátok 

laktak”. 
 

A történeti adatok mellett a templommaradványról élő szájhagyomány is 
megmozgathatta fantáziáját, amely köré részben valóságos, részben kitalált 
személyekből és eseményekből álló keretet teremtett. Az elbeszélés az I. 
(Habsburg) Albert király 1439-es halála után két pártra szakadt országba 
kalauzol bennünket, ahol Albert fia, a gyermek V. László hívei küzdöttek a 
hatalomért III. (Magyarországon I. /Jagelló/) Ulászló lengyel király 
támogatóival. A gyermekkirály és Erzsébet királyné hívei közé tartozott Tamási 
Henrik (Szalaynál Imre néven, nyilván a két név hasonló, Heinricus–Emericus 
latin alakja miatt) is, aki 1441. január elején – Szalay meseszövésének 
megfelelően –, valóban részt vett a polgárháborúnak véget vető cikádori 
csatában a mai Bátaszék mellett, ahol a Hunyadi János szörényi és Újlaki 
Miklós macsói bán vezette Ulászló-párt aratott végső diadalt. Szalay elbeszélése 
bővelkedik romantikus elemekben: Tamási Henrik a csatában fogságba esik, 
bajtársa, Harapki Bothos Endre pedig – akinek lányába, Annába Henrik 
beleszeret – halálos sebesülést szerez. Időközben Henrik kiszabadul és 
hazatérőben, a tamási vár közelében találkozik halottnak hitt kedvesével, aki 
éppen apja holttestét viszi haza a csatatérről. Örömében, hogy Anna él, 
elhatározza, hogy kápolnát építtet a boldog viszontlátás színhelyén, s miután az 
elkészül, „a csendes vadonban helyheztetett” kosbai kápolnában temetik el 
Bothos Endrét. A történet azzal ér véget, hogy Tamási Henrik is táborba száll 
1444-ben a törökök ellen és hősi halált hal a várnai ütközetben; a csatatérről 
hazamenekített, gyolcsba tekert „bajnoki jobbját” özvegye szintén a kosbai 
kápolnába temetteti, amelyet egyben saját maga temetkezőhelyéül is választ. 
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