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TORÖCSIK ZOLTÁN

ADALÉKOK
A TAPOLCAI NÉPISKOLAI OKTATÁS
TÖRTÉNETÉHEZ, I.
(XIV—XVI. SZAZAD)
Tisztelettel ajánlja a szerző a tapolcai 2. sz. Álta
lános Iskola tantestületének
az iskola
íennállásának (1884—1984) 100. évfordulója
alkalmából.
Veszprém megye 1982. évi pedagógusnapi rendezvé
nyeinek záróakkordjaként, június 7-én nyílott meg Ta
polcán a népiskolai oktatás történetének emlékeit gyűj
tő, azokat fel is dolgozó és bemutató új megyei mú
zeumi kiállítóhely, a Pedagógiai Gyűjtemény. A Veszp
rém Megyei Múzeumi Igazgatóság által itt rendezett
Séta egy régi iskolában с állandó és a Váth János idő
szaki emlékkiállítást Navracsics Tibor, a Megyei Ta
nács V. B. művelődésügyi osztályának vezetője nyitotta
meg, nagyszámú érdeklődő előtt.
Előzményként röviden az alábbiakat mondhatjuk el:
a népiskolai oktatás tárgyi és dokumentációs anyagá
nak összegyűjtésére a Tapolcai Batsányi János Gimná
zium és a Művelődési Központ Helytörténeti Köre által
indított kezdeményezés hamarosan kiszélesedett: a Ma
gyar Pedagógiai Társaság Megyei Tagozata megyénk
valamennyi iskolájához felhívást intézett, s megkezdte
a közel- és régmúlt iskolai emlékeinek szisztematikus
összegyűjtését, ugyanakkor 1979-ben a Keszthelyi Bala
toni Múzeum jelentős könyvtári anyaggal, 1980-ban
pedig a Veszprémi Bakonyi Múzeum tárgyi emlékekkel
gazdagította a már egyébként szépszámú gyűjteményt.
A Tapolcai Városi Tanács vezetői nemcsak megértő,
de bőkezű mecénásként biztosítottak végleges és meg
nyugtató helyet az egyre növekvő, s mindinkább be
mutatásra kívánkozó gyűjteményi anyag számára az ún.
Kántorház épületében. A város központjában, a tó felett
emelkedő Templom-dombon XVIII. században épült,
XIX. század elején átépített iskolaépületet — 1884-től
kántortanítói lakást — a VTVB Városgazdálkodási Üze
me újította fel, jórészt társadalmi munkában. A műkö
dés személyi és tárgyi feltételeit ugyancsak a Városi
Tanács biztosította, a Gyűjtemény — melynek gyűjtő
köre a történeten túl a néprajzra is kiterjed — szakmai
felügyeletét a Megyei Múzeumi Igazgatóság látja el.
A tapolcai iskoláról ez eddig első és hiteles,
írott emlékkel 1550-ből rendelkezünk. Az Egy
háztörténelmi
emlékek a magyarországi
hitújítás
korából c. sorozat V. kötete az Országos Levéltár
Eccles. Cameral. fasc. 19. Nr. 41. dokumentuma
(Regestum de plebanis Episcopatus Vesprimiensis
dyochesianis) 1 alapján az alábbiakat közli a zalai
főesperességhez tartozó Tapolcáról, úgy is, mint
a nevét viselő esperesi kerület (vicaria) székhe
lyéről: ,,Secunda vicaria Thapolcha.
Thapolcha,
dominus
Anthonius
vicearchidiaconus.
Ibidem
Benedictus rector altaris. Hic alias fuit schola
particularia (!) sed modo vacat."2
Témánkat érintően elsősorban a feljegyzés
utolsó mondata — ,,Itt korábban partikuláris
(elemi) iskola volt, de most üres (megszűnt)" —
érdemel figyelmet.

Egyrészt bizonyítja, hogy Tapolcán már a XVI.
század első felében iskola létezett, ugyanakkor
fontos adaléka nemcsak a szűkebb értelemben
vett XVI. századi várostörténetnek, de a Mohács
után győztes török 30-as évektől felerősödő Bala
ton-felvidéki pusztításainak is. Ezt egyébként
éppen a tárgyalt összeírás igazolja: a tapolcai es
peresi kerülethez tartozó 22 plébániás helység
közül ekkor már nem volt plébános 16 helység
ben, három helység pedig teljesen néptelen (,,penitus déserta"). 3 A leveldi (városlődi) karthau
ziak birtokában levő Tapolcán ez idő tájt leját
szódó eseményekre utal az elhagyott portákat
említő 1542. évi dikális összeírás is. 4 Végezetül
az idézett mondat stilisztikai megközelítésben
időben is láttatja velünk a tapolcai iskola sorsá
nak alakulását (alias = más időben, korábban,
egykor, nemrégen; fuit = volt; modo —- éppen
most, kevéssel ezelőtt).
Vizsgálódásainkat a tapolcai esperesi kerület
határain túlra is kiterjesztve, az említett plébá
niajegyzék még egy vonatkozásban jelentős szá
munkra. Arról van szó, hogy az 1550-ben összeírt
zalai főesperesség 8 esperesi kerületéhez tartozó
közel kétszáz plébániás helysége közül csupán
három helység iskoláját (Tapolca és Kapornak:
schola particularis,
valamint Egerszeg: schola
mediocris) említik meg az összeírok. Ennek oka
nyilván nem abban keresendő, hogy ekkor —
illetőleg az összeírást megelőzően — a zalai fő
esperesség területén nem volt több iskola; sokkal
inkább abban, hogy jelentőségüknél
— avagy:
korábbi jelentőségüknél — fogva csupán e három
helység iskoláját tartotta említésre érdemleges
nek az egyébként korántsem iskolákat célzó egy
házi összeírás.
Ha az elmondottak igazak, úgy az 1550-ben fel
jegyzett tapolcai iskola összeírást megelőző
múlt
ját is fel kell tételeznünk. Valójában csak a fel
tételezésre szorítkozhatunk, mert a XVI. századot
megelőzően az iskola tényleges létére vonatkozó
írásos dokumentumot — legalábbis ez eddig —
nem ismerünk. A település történeti fejlődésének
ismeretében és bizonyos közvetett, később rész
letesen is tárgyalandó adatok birtokában azonban
jogosnak érezzük azon hipotézisünket, hogy a tö
rök hódítást megelőzően,
a környező
falusi és
mezővárosi iskolákkal való összevetésben
Tapol
cán egyféle, a maga idejében jelentős
iskolának
kellett
léteznie.
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í. ábra. A tapolcai Pedagógiai Gyűjtemény épülete 1983-ban
1. fig. The building of the Tapolca Pedagogical Collection in 1983
Tapolca 5 egyházát elsőként 1272-ben említi egy ok
levél (ZO. I. 69., CSÁNKI 1897. 25., BÊKEFI 1907. 181.).
Nem tudjuk azonban, hogy itt a jelenleg is álló Boldogságos Szűznek szentelt parochiális egyházról van-e szó,
ugyanis az oklevél a templom patrocíniumát nem neve
zi meg. Mivel az oklevél ide vonatkozó része legkésőbb
is az 1217-es állapotokat tükrözi (Turul comes részvé
tele II. Endre szentföldi hadjáratában), feltételezhető
az is, hogy az itt említett „ecclesia" alatt az ekkor még
működő centrális templomot, a település tengelyét kép
ző „római út" mentén, a sümegi és keszthelyi utak ke
reszteződésének közelében épült Szent Miklós-(plébánia?)templomot kell értenünk (vö. VPL. A. 8/2. Visi-
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tationes Canonicae Districtus Tapolczensis
1745. 11.,
valamint RÓMER Flóris kéziratos útinaplója alapján:
MRT. I. 49/3. 160.). A leírt körülmények (
septem
mansiones vinidatorum,
terrain ad quatuor aratra sub
monte Hygmogos inter fluviolum et villám
adiacentem,
cum septem vineis et duobus molendinis subtus ecclesiam de Topulcha . . . " — ZO. I. 69.) ráadásul arra is
következtetni engednek, hogy — Turul comes birtok
fekvésének ismeretében — itt esetleg a Szent Györgyhegyen épült, s ekkor már működő Szent György-plébá
niatemplomról van szó (vö. többek között: VPL. Docu
menta Episcopalia Tapolca 2 (1414)., VPL. Documenta
Episcopalia Tapolca 4 (1422).). Az elmondottak ellenére

2. ábra. Részlet az 1550-es plébániajegyzékből
2. fig. A detail of the 1550 ecclesiastical register
hajlunk arra a feltevésre, hogy itt az egyházmegye leg
szebb templomának tartott, s eredetileg talán nemzetsé
gi templomnak épült Boldogságos Szűz plébániaegyhá
zát lássuk, amelyről azonban az első hiteles említés
uni
csak 1280-ból származik ( , , . . . sollempnissimam
verse nostre dyocesis
plébániám . . ." — GUTHEIL
1977. 239., HOLUB 1933. 862.), ezt követően pedig 1290böl (,,... ecclesie beaté virginis de Thaplicha . . . " —
ZO. I. 99., CSÁNKI 1897. 25., BÉKEFI 1907. 181.). Az itt
felvetett kérdésekre a Veszprémi Bakonyi Múzeum
1984—85-re tervezett tapolca-templom-dombi feltárása
megadhatja talán majd a választ. A későbbiekhez is
csatlakozva még annyit, hogy pontos adataink műem
léki falkutatások hiányában a tapolcai plébániatemplom
építési periódusairól ugyan nincsenek, véleményünk
szerint a jelenlegi, a nyolcszög három oldalával záródó
gótikus szentély a XIV. század utolsó negyedében épül
hetett, témánkat érintően is sokat mondóan: a mezővá
rosi fejlődéssel együtt járó „templombővítések idősza
kában" (vő. ENTZ 1971. 64—66.). Ekkor — illetőleg
közvetlenül az építkezést követően — készülhettek a
szentélyen és a korabeli déli bejárat mellett ma is lát
ható külső freskóábrázolások. A X I I I . századi plébánia
templomot azért is fontos helyileg meghatároznunk,
mert döntő lehet az egykorú piac- vagy vásártér helyé
nek — mint korai településközpontnak — lokalizálásá
ban. Mivel ezt ma hajlunk a már említett „római út"
kereszteződésének és a Szent Miklós-templomnak köze
lébe helyezni, felmerül annak lehetősége, hogy az Ár
pád-kori Tapolcán két településmaggal kell számol
nunk: az előzőn kívül a másik a templom-dombi Bol
dogságos Szűz plébániatemploma és közvetlen környé
ke lehetett, amelyet megkülönböztetésül birtokosa és a
templom kegyura neve után Turultapolcának neveztek
(1327: ,, . . . Paulus sacerdos de Turulthapolcha . . . " —
ZO. I. 203.).
A tapolcai vásárvámmal — ezzel egyidőben mint vá
sároshellyel — ugyancsak az 1272-es oklevélben talál
kozunk először (,,... ac dimidietate
tributi tori de
eadem . . . " — ZO. í. 69., CSÁNKI, 1897. 25., HOLUB,
1933. 860.), majd ezt követően 1290-ben (ZO. I. 100.,
CSÁNKI, 1897. 25., BÉKEFI, 1907. 182.). Kedvező fek
vésénél fogva nem kétséges, hogy a település jelentős
vámhely lehetett, bár HOLUB József nem ismeri vám
helyként (HOLUB, 1917.}. Ennek ellentmondanak az
okleveles adatok (1328: FEJÉR, VIII/4.
651., MÁLYUSZ, 1953. 177., 1343: FEJÉR, IX/7. 91.,
HÁLYUSZ,
1953. 177., 1378: CSÁNKI,
1897. 26., 1404: ZSO. II/l.
369.). GLÄSER Lajos „Tapolca város vámjáról" ír

(GLÄSER, 1929. 145.), sőt feltételez egy Díszei és Raposka közötti áhítat is, amely éppen a tapolcai vám
helyet hívatott kikerülni {GLÁSER, 1929. 280—281.). A
tapolcai vásárokon (1332: Veszpr. reg. 102., 1389: VPL.
Kézi in comitatu Zaladiensi 6., 1427: PRT. VIII. 464.,
1466: VPL. Gyulakeszi, 39.) elsősorban a környék mező
gazdasági és kézművesipari termékei cseréltek gazdát,
de nagyon valószínű, hogy megfordultak itt a külföld
kereskedői is (vö. GEDAI, 1983. 65—69.). Ez utóbbinak
potenciális lehetőséget adtak a településre befutó jelen
tős útvonalak, amelyek már korábban is elsődleges
szerepet játszhattak — az ősidők óta ismert melegvizű
forráson kívül — Tapolca kialakulásában, majd XIV—
XV. századi rohamos fejlődésében (HOLUB, 1929. 214.,
NAGY, 1934. 14—15., KOGUTOWICZ,
I. 303.). Különö
sen gyakran találkozunk a korabeli forrásokban a Vásárosut nevével (1274: RÓMER, 1865. 109., 1344: ZO. I.
417—418., 1360: ZO. I. 609., 1422: VPL.
Documenta
Episcopalia Tapolca 4.). A tapolcai hetivásár é s tör
vényszék (sedria) napja szerdán volt (HOLUB, 1929.
222.). Az kétséges, hogy itt a XV. században esetleg
harmincadhely
lett volna, annak ellenére, hogy egy
1442-ben kelt oklevélben szerepel Stephanus
Harunchados de Tapocza neve (MREV. III. 118—119., HO
LUB, 1933. 862.). Azt viszont, hogy Tapolcán a XV. szá
zad második felében — s talán a XVI. század elpö év
tizedeiben is — királyi sókamara működött, több adat
is igazolja (1459: ,, . . . cameras nostras Thapolcza, Ко
роток et Zenthbalas..."
— ZO. II. 575.,
CSÁNKI,
1897. 26., BÉKEFI, 1907. 288., 1466: HOLUB, 1933. 862.,
1470: ,, . . . nobilem
Thomam
magistrum
salium regalium et vicecamerarium
in oppido Thapolcza . . . " —
ZO. II. 592.). Ezzel egy időben lett a királyi kamara
haszna beszedésének egyik központja, cultellusa (1442:
HOLUB, 1929. 284.), nyilván annak köszönhetően, hogy
itt működött az egyházi tizedszedést szolgáló szervezet
egyik központja is (1446: ,,Cultellus Thapolczakees"
—
CSÁNKI, 1897. 26., BÉKEFI, 1907. 182., HOLUB, 1929.
377., 1450: VPL. Decimae Eppales 26.). A veszprémi
egyházmegyén belül játszott egyféle központi szerepét
jelzi, hogy a XIV. század első felétől — talán /333-tól
— a zalai föesperesség egyik vicariátusa (esperesi szék
helye) itt alakult ki (1333: MREV. II. 72., BÉKEFI, 1907.
182., HOLUB, 1933. 863.), de már korábbról is vannak
adataink a tapolcai kerület espereséről (1317: ,, . . . Blasius Vice-Archidiaconus
de Thapolcza . . . " — LEY,
1905. 24/6., 25/5.). 1472-Ъеп — valószínű, említett jog
állásával összefüggésben — alespereséről olvashatunk
(HOLUB, 1929. 353.). A környéken e g y r e jelentősebbé
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váló, mezővárosi fejlődésnek indult település tekinté
lyes számú lakosságát is jelzi, hogy papja 1334-ben het
venhat széles és harminckét kis dénárt fizet pápai tized
fejében (MREV. II. 74., BÉKEFI, 1907. 182.).
Az eddig elmondottak mellett és azokkal párhuzamo
san okleveleinkben jól nyomon követhető Tapolca Zala
vármegyében betöltött közigazgatási-igazságszolgálta
tási központtá fejlődésének XIV—XV. századi útvonala
is. A XIV. század 30-as éveitől kezdődően a nemesi
közgyűlések (generalis congregatio) egyik állandósult
székhelye lesz, ahol „királyi meghagyásból és királyi
tekintéllyel" gyakran a nádor bíráskodott. Ugyanitt ön
állósodik később — immáron a Zala folyótól keletre
eső részek központjaként — a tapolcai sedria (sedes
judiciaria, törvényszéki hely) is. (Szétválasztás nélkül,
a leginkább elérhető források feltüntetésével: 1331: ZO.
I. 256., 1332: Veszpr. reg. 99., 104., 1334: Veszpr. reg.
107., 110., 1335: ZO. I. 308., 1338: ZO. I. 369., 1342:
Veszpr. reg. 142., 1348: ZO. I. 476., 1353: ZO. I. 539.,
1358: ZO. I. 587., 1361: НОШВ, 1929. 211., 1363: HOLUB, 1929. 203., 1374: ZO. II. 115., 1377: ZO. II. 149.,
1378: Veszpr. reg. 282., 1382: ZO. II. 186., 1387: ZSO. I.
36., 1389: ZSO. I. 118., 1407: ZO. II. 329., 1410: ZO. II.
367., 1418: HOLUB, 1929. 215., 1420: ZO. II. 421., 1427:
PRT. VIII. 464., 1464: HOLUB, 1929. 207., 1478: HO
LUB, 1929. 215., 1479: PRT. X. 673., 1482: ZO. II. 622.,
1485: CSÁNKI, 1897. 26., 1497: „Sedes Comitatus Zaladiensis Thapolcha" — CSÁNKI, 1897. 26.).
Az eddig elmondottakból is természetszerűleg követ
kezik, hogy Tapolcát már /378-ban oppidumnak (mező
városnak) nevezi Nagy Lajos király lövöldi karthauzi
kolostort alapító levele (,,... пес non unum oppidum
nostrum prope lacum Platase Tapolcha vocatum . . . " —
FEJÉR, IX/5. 241., RUPP, I. 303., DEDEK, 1889. 140.,
MAKAY, 1913. 93.), s ezzel a megjelöléssel a következő
évszázadban is gyakran találkozunk (többek között:
1421: MREV, IV. 403., HOLUB, 1933. 862., 1448: ZO. II.
536., 538., CSÁNKI, 1897. 26., HOLUB, 1933. 862., 1469:
CSÁNKI, 1897. 26., 1470: ZO. II. 592., GLÄSER, 1929.
260.). Tapolcai hospesekről a XIV. század közepéről ér
tesülünk (1353: Veszpr. reg. 181.), „cíviseiről" pedig a
következő évszázadban olvashatunk (1449: ,, . . . Georgius Kakas civis . . . de Tapolcza . . . " — DEDEK, 1889.
211., 1460: „Cives de Tapolcza" — CSÁNKI, 1897. 26.).
A település birtokosairól röviden az alábbiakat tud
juk elmondani: bár okleveles adataink nincsenek, való
színűnek tűnik, hogy Tapolca a XIII. század legelejéig
királyi birtok lehetett, s II. Endre adományozhatta el
1217 előtt Turul comesnek. Utolsó világi földesuráról
ШО-ból van adatunk (FEJÉR, IX/7. 730., PRT X. 31.,
139., MAKAY, 1913. 120.). Ezt követően — talán Károly
Róbert trónra lépése időszakának pártharcaival kapcso
latosan — rövid időre ismét királyi birtok lesz, majd
í347-ben Nagy Lajos király a lövöldi karthauzi szerze
teseknek adományozza (Veszpr. reg. 164.), s azok birto
kában is marad /554-ig (DEDEK, 1889. 212.). Ekkor — a
már török által feldúlt mezővárost — a veszprémi püs
pök veszi bérbe, később annak birtokosa lesz (DEDEK,
1889. 214.).
Ügy érezzük, hogy a csupán dióhéjban elmon
dottak részletezés nélkül is jól vázolják előttünk
a XIV—XV. század egy jelentős
mezővárosának
a maga specifikumaival is tipikus fejlődési útját.
A Balaton-felvidék fontos közlekedési-kereske
delmi útjai mentén települt, központi fekvésű
Tapolcán potenciálisan tulajdonképpen már az
előző évszázadban adottak a városiasodás felté
telei 7 : a kereskedelem,
a kézművesipar
és az itt
domináns szerepet játszó szőlőművelés
és borter
melés* amelyek együttesen, az Anjouk korában
fellendülő árutermelésbe való fokozott bekapcso
lódás révén nyitják meg a XIV. század első felé
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ben—közepe táján a település jobbágyi jogálla
potú mezővárossá (helyesebben: „kisvárossá" 9 )
fejlődésének lehetőségét, majd ennek — bizo
nyos városi funkciók ellátásán is keresztül 1 0 —
XV. század közepi kiteljesedését.
Ha igazak BÉKEFI Rémig sorai: ,, . . . a XIV. és
XV. században a falusi plébániai székhelyeken
országszerte volt iskola. Az egyházi szervezettel
kapcsolatos intézmények ugyanis lényegileg az
egész országban azonosak voltak. Ha tehát a több
falusi plébániai székhelyen tényleg látunk isko
lát, akkor tévedés nélkül kimondhatjuk, hogy a
falusi plébániai székhelyek másutt sem voltak
iskola n é l k ü l " , " úgy különösen igazak lehetnek
azok a fentiekben ugyan csak csomópontjaiban
vázolt, de a dinamikus mezővárosi fejlődést így
is láttató XIV—XV. századi Tapolca esetében.
BÉKEFI soraival egyébként napjaink kutatása is
egyetért; MÉSZÁROS
István az elmondottakat
úgy bővíti ki, hogy azokból a korabeli iskolatí
pus is jól kivehető: ,, . . . valószínűleg minden
nagyobb mezővárosunkban volt
városi-plébániai
iskola (kiemelés tőlem — T. Z.) és olyan faluban,
amely plébániás hely volt, működött falusi plé
bániai iskola". 1 2 Ugyanitt még a következőket
olvashatjuk: ,,A 15. század folyamán a nagyobb
jobbágyfalvak sorra mezővárosokká váltak . . .
A tehetősebb mezővárosok
plébániai iskolái en
nek következtében a szabad királyi városokban
levő városi-plébániai iskolák fejlődési útját kö
vették a 15. században, szervezetük, tananyaguk,
belső életük azokéhoz vált hasonlóvá." 1 3 Nos, ezt
a mezővárosi
plébániai iskolát keressük mi a
XIV—XV. századi Tapolcán, feltételezve eddigi
adataink alapján is azt, hogy a piac kiszélesedése
és a jelentős kereskedelmi
forgalom, nemkevésbé
az itt állandósult sedria, amely közigazgatási
igazságszolgáltatási központtá emelte Tapolcát,
írni-olvasni tudó, mi több, a számolás alapjait is
ismerő embereket
követelt,
ezeknek képzését
pedig csak a mezőváros plébániájához
tartozó is
kolatípus
biztosíthatta. Ennek további indirekt
bizonyítékait a külföldi egyetemeken
tanult, név
szerint is ismert, Tapolcáról elkerült diákok sorá
val folytatjuk, esetükben feltételezve azt a kézen
fekvőnek tűnő tényt, hogy egyetemi tanulmá
nyaikhoz szükséges legelemibb ismereteiket nyil
ván szülővárosuk iskolájában szerezhették meg.
Kezdjük a sort a kétségtelen Zala megyei Ta
polcáról származott, bécsi egyetemen tanult Tapol
cai Bertalannal (Bartholomeus
de
Thapolcha),u
akinek Í3ő5-ből származó becses magyarországi
oklevélformula-gyűjteményéről, s magáról az
összeállítóról FEJÉRPATAKI
László az alábbiakat
írja: ,,Az oklevél-gyűjtemény e Dunántúli, a
veszprémi dioecesisre vonatkozó adatai abban
lelik magyarázatukat, hogy összeállítójuk szintén
e dioecesisből, a zalamegyei Tapolczából vette
származását; s gyűjteményébe oly darabokat vett
föl, melyekhez Tapolcza vidékén könnyen hozzá
férhetett", 1 5 majd így folytatja: ,,Ismeretes, hogy
az Árpádok korából teljes formulagyűjtemény
nem maradt reánk . . . azon körülmény is, hogy
bennök bírjuk az Árpádok korához eddig legköze
lebb eső formuláinknak — igaz — kis terjedelmű
sorozatát, a gyűjtemény értékét emeli előttünk
annyival is inkább, mert azok valósággal létezett

3. ábra. Tapolcai Bertalan kézírása 1385-böl (Fejérpatakv nyomán) („Explicit computus manuális metricus per manus
cuiusdam studentis de Thapolcha anno domini M°. CCC °. LXXX °. guinto, in vigília beaté Marie virginis in Augusto
19° kalendas.")
3. fig. The 1385 Tapolca Bertalan manuscript (after Fejerpataky)m („Explicit computus manuális metricus per manus
cuiusdam studentis de Thapolcha anno domini M°.CCC °. LXXX . guinto, in vigília beaté Marie virginis in Augusto
19° kalendas.")
oklevelekről készültek és valóban megtörtént jog
esetekről szólnak." 1 6 Ugyancsak a bécsi egye
tem 17 tanulói voltak még e században Paulus de Topolcza és Gregorius de Topolcza (1383), valamint
Franciscus de Tapulcza (1393).]* Ez utóbbiak egy
ben azt is igazolják, hogy Tapolcai Bertalan külföl
dön végzett egyetemi tanulmányait nem lehet
egyedülálló és elszigetelt jelenségnek tekinteni
a település XIV. század végi történetében, hisz
adataink szerint rajta kívül egy időben, de leg
alábbis szűk időmetszetben még három, Tapolcá
ról elkerült — s feltételezhetően egyféle előkép
zettséggel rendelkező 1 9 — külföldön egyetemet
végző tanulóról tudunk. Ez pedig nemcsak a szű
kebb értelemben vett település XIV. századi jogi
helyzetének és funkciójának megítélésében fon
tos kritérium, 2 0 de országos kitekintésben is fi
gyelemre méltó jelenség.
Az elmondottakat még inkább alátámasztja,
hogy a következő, XV. századból is több olyan
adattal rendelkezünk, amelyek tapolcai szárma
zású, nagyobbrészt külföldi egyetemen tanult
„értelmiségire" vonatkoznak. Ugyancsak a bécsi
egyetem matrikulái őrizték meg számunkra Jo
hannes de Tapocza nevét í423-ból, 21 aki feltéte
lezhetően azonos ugyanazzal a J o h a n n e s de Tapolczával, akit ugyan még í425-ben is a bölcsé
szeti kar tanulói között találunk, de aki 1428-ban
már magisteri fokozatot szerzett. 22 Ez akkor a

bölcsészeti karon elérhető legmagasabb tudomá
nyos fokozat volt, 2 3 a cím viselőjének pedig az
egyetemen tanárként is működnie kellett. S való
jában: Tapolcai Jánost ott találjuk a bécsi egye
tem bölcsészeti karának tanárai között az utóbb
említett évben, í428-ban. 24 Kevéssel később érte
sülünk egy másik Johannes de Tapolczáról,
aki
í434-ben ugyanitt a bölcsészeti kar vizsgálója, 2 5
í435-ben pedig már a kar tanácsosai között ír
nak róla. 26 Az elmondottak alapján vele nyilván
nem azonosítható az az — immáron harmadik —
Johannes de Tapolcza, akit a bölcsészeti kar hall
gatói között jegyeztek fel í436-ban. 27 Talán egyikőjükben ugyanazt az egyházi jogtudor Tapolcai
Jánost kell látnunk, aki N57-ben már a váradi
káptalan prépostjaként szerepel. 2 8 Az utóbb emlí
tettekkel ugyancsak Bécsben tanult Demetrius de
Tapolcza 7435-ben, 29 majd öt követően Bartholo
mew de Tapolcza 1446-ban.30 A század utolsó
évtizedében a „scholaris" Blasíus de Tapolcza ne
vét lelhetjük fel a bécsi egyetem magyar nemze
tének anyakönyvében 1491 -ben, 31 aki ekkor a be
jegyzés tanúsága szerint 8 bécsi dénár beiratko
zási illetéket fizetett.
A XV. század közepén tanult kánonjogot az
itáliai Pádua egyetemén Tapolcai Lukács (Luca de
Tapolcza), aki a fennmaradt jegyzőkönyv bizony
sága szerint három másik honfitársával részt vesz
Í445. július í5-én az ugyancsak magyar „Johan417

nés filius Clementis de Nagsarlo de Hungária"
vizsgáján.' 2 Arról nincs tudomásunk, hogy ömaga
doktorátust szerzett volna az egyetemen, de ezt
az elmondottak alapján is joggal feltételezzük.
Konkrét adataink ugyan nincsenek, mégis feltét
len magasabb iskolai végzettséget kell tulajdoní
tanunk Tapolcai Albertnek
(Albertus de Tapol-

cza), a veszprémi egyházmegyéből elszármazott
klerikusnak, akinek nevét később a szepességi
Daróc Szent Antal lovagrendjének egy 1483-bó\
fennmaradt dokumentuma őrizte meg számunk
ra. 33 Ugyanő később az itteni antoniták parancs
noka (perjele) lett, 34 pecsétjét 7507-ből ismer
jük. 35 Nem járhatunk messze az igazságtól, ha

ШШЖ
4. ábra. Tapolcai Albert pecsétje 1507-böl (OL. DL. 21676)
4. fig. The 1507 Tapolca Albert seal (OL. DL. 21676)
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hozzá hasonlatosan Tapolcai Gergelynek
(Gregorius de Tapolcza), a lövöldi karthauzi kolostor
í458-ban említett officiálisának"' is egyféle ma
gasabb iskolai végzettséget tulajdonítunk.
Fentebb már felhívtuk a figyelmet arra, hogy
milyen jelentősége lehet a külföldön egyetemet
végzett vagy végző hallgatók számának egy-egy
XIV—XV. századi ,.oppidum" vagy ,,civitas"
funkciójának és jogi helyzetének megítélésé
ben. 37 Következésképp
az általunk is vizsgált te
lepülés esetében a fenti, akárcsak
számszerűen
figyelembe
vett, a 100 éves intervallumot
éppen
hogy átlépő adatok nyilván egyféle
irányjelző
szerepét játszhatják nemcsak a számunkra
most
XIV—XV. szá
elsődlegesen
fontos, feltételezett
zadi tapolcai iskola létének bizonyításában,
de —
különösen a korabeli Zala megye sajátos mező
városi és városi fejlődésének
ismeretében
— azt
jóval meghaladóan is: felhívhatják
a figyelmet —
rövid történeti összefoglalónkban
érintett
ada
tainkkal párhuzamba állítottan — az ,,oppidum"
Tapolca ez eddig érdemileg
még nem
értékelt,
Mohács előtti két évszázadának
jelentőségére,
a
közvetlen
környékén,
illetőleg a ,,Zala
folyótól
ezzel együtt a Balaton
keletre eső részeken",M
felvidéken
betöltött egyféle központi
szerepére.
A Tapolcáról külföldi egyetemre került tanu
lók számának jelentőségét nyilván nem csökkent
hetik — ellenkezőleg, objektív mérceként is szol
gálnak — azok az ugyancsak számszerű adatok,
amelyek a külföldi felsőfokú iskolázás országos
adatait jelzik az általunk vizsgált időszakban.
Ezekről BARTA
István
a következőket írja:
,, . . . a bécsi egyetem magyarországi tanulóinak
a számát a mohácsi vésztől visszafelé számított
másfél évszázad alatt körülbelül hétezerre tehet
jük". i 9 A páduai és ferrarai egyetemeket látogató
magyarokról pedig ugyanitt az alábbiakat olvas
hatjuk: ,,A Mohács előtti évszázadban mindket
tőn, de különösen a padovain több száz magyar
országi tanuló nevét ismerjük, köztük a humaniz
mus sok kiváló képviselőjéét is." 4 0
FRAKNÓI Vilmos már többször idézett tanul
mányának 4 1 megjelenése után és alapján, a XIV.
század végi—XV. század eleji Tapolcáról elke
rült, nagyszámú, külföldi egyetemen tanult diák
ra egyébként elsőként a szomszédos Sümeg reál
iskolájának nagynevű igazgatója, ÁDÁM
Iván
figyelt fel: ,,A tizenötödik század közepéről ol
vassuk, hogy Magyarország ifjúsága tekintélyes
mennyiségben látogatja a bécsi egyetemet, és
hogy magából Zalából több mint 50 tanuló és ta
nár van lejegyezve az illető matrikulában. Nagy
számban látjuk képviselve az ifjúságot Tapolczáról, Keszthelyről és Zákányról, de van Szigliget
ből, Koppánból, Szepetnekből, Szentkirály-Sza
badjából, Hegymagas, Szentgyörgyvár, SzentLászlóból és Sümeghböl is." 4 2 Ugyanitt lábjegy
zetben hozzáteszi: „Nem biztos, mennyi ezek kö
zül a zalai Tapolcza." 4 5
ÁDÁM Iván megjegyzését magunk is megszív
lelendőnek tartottuk munkánk során, s ha teljes
bizonyossággal nem is állíthatjuk, az előadott
körülmények alapján fenntartjuk
annak
nagy
valószínűségét,
hogy valamennyi, fentebb felho
zott adatunk a Zala megyei Tapolcáról elszárma
zott tanulót vagy tanárt takar. Adatainkat ille

tően a történeti Magyarországról ez idő tájt is
mert Tapolca vagy a rokonítható elnevezésű tele
pülések közül — Tapolcsányon (Nyitra vm.) kí
vül, amelynek okleveles adatai azonban különö
sebb gond nélkül elválaszthatók a zalai Tapolcá
tól — elsősorban nyilván a X I I I . századi alapí
tású bencés apátsággal rendelkező, Miskolc mel
letti Tapolca jöhetne számításba, erről azonban
tudjuk, hogy éppen a vizsgált időszakból, a
XIV—XV. század fordulójáról nem maradt fenn
semmiféle adat, 44 bár korábban működött itt is
kola. 4 ' KUBINYI
András is osztja azt a véle
ményt, hogy az itt felhozott külföldi egyetemen
tanuló hallgatók Tapolca mezővárosából kerül
hettek ki. 40 Az elmondottak után az sem tűnhet
paradoxnak, hogy a címben megadott témánkkal
— a népoktatással
— látszólag ellentétben a kül
földön tanult egyetemi hallgatóknak itt viszony
lag bő teret szántunk, de egyrészt a munkánk
végső célját szolgáló indirekt bizonyítási mód
szer ezt megkívánta, másrészt pedig — ez irányú
alapos kutatásaink ellenére — meg kell állapíta
nunk, hogy a XIV—XV. századi iskola tanítóit,
az általuk tanított ismereteket, valamint az itt
tanuló jobbágyi jogállapotú, tanulmányaikat to
vább nem folytató iskolások nevét nem őrizte
meg számunkra az írásos történelem.
Végeredményben
megállapíthatjuk
tehát, hogy
az 1550-ben említett XVI. századi tapolcai iskola
szinte bizonyosra vehetően a XIV. századig viszszanyúló előzményekkel
rendelkezett,
s ha léte
zése és két évszázados kontinuitása — részint az
okleveles bizonyítékok,
részint talán a kutatások
elégtelen volta miatt — hiteles adatokkal
ma
nem is bizonyítható,
egyrészt a helyi
gazdaságitársadalmi fejlődés, másrészt a külföldi
tanulók
jelentős száma alapján ez a ,,protoiskola"
re
konstruálható.
Az elmondottakból
az is valószí
nűsíthető, hogy ez az iskola a mezővárosi
plébá
niai iskola fejlődésének
útját járta.47
Ezek után kanyarodjunk vissza még egy kis
időre az 1550-ben említett, XVI. század közepi
tapolcai iskolához. Kézenfekvőnek látszik, hogy
ezt az iskolát a plébániajegyzékben ugyancsak
szereplő, azonos „fajsúlyú" — ,,schola
particularis" — kapornaki iskolával próbáljuk meg egy
féleképpen összevetni. Ez annál is inkább indo
kolt lehet, mert — ismereteink szerint — Tapol
cát és Kapornakot az Anjouk idején, illetve az
azt követő másfél évszázad folyamán az a közel
azonos feltételek között hasonló utat bejáró gaz
dasági fejlődés köti össze, amelynek eredménye
ként — többek között — a XIV. században Tapol
ca a megye Zala folyótól keletre eső részének,
Kapornak pedig ugyanakkor a nyugatra eső rész
nek közigazgatási központjává válik. 4 8 Ez idő tájt
Kapornak is esperesi székhely (vicaria), 49 sótáráról a tapolcaival egyidőben (1459) értesülünk.' 0 A
település meghatározója
azonban, hogy itt régi
magyar bencés monostor működik a XII. század
ó/a. 5 ' Apátja, Albert 1550-ben a páduai egyetem
hallgatója,' 2 az őt itthon helyettesítő, erőszakos
ságáról és hatalmaskodásairól hírhedt Mezőlaky
Ferencről pedig tudjuk, hogy rokonsága révén
közvetlen kapcsolatban is volt Tapolcával. 5,i Az
1550-es kapornaki partikuláris iskola — amelyet
egyébként az összeírás „segítséggel még felújít419

5. ábra. A lövöldi karthauzi konvent pecsétje 1463-ból (OL. DL. 15841)
5. /ig. The 1463 seal of the Lövőid Carthusian monastery (OL. DL. 15841)
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hatónak" tart — kétségtelen összefüggésben ál
lott a bencés szerzetesrenddel: tanítóját a XVI.
század közepén a monostor jövedelméből 14 fo
rinttal javadalmazták. 5 4 Tapolca ugyan sosem
volt szerzetesrendi központ, de — mint már írtuk
— a XIV. század közepén királyi adományként a
lövöldi karthauzi rend legjelentősebb birtoka
lesz. Kapornak analógiájára tetszetősnek tűnhet
nék a tapolcai iskolát is valamilyen kapcsolatba
hozni a karthauziakkal, annál is inkább, mert
,,nemcsak a világiak, de a szerzetesek is foglal
koztak elemi oktatással, gyakran — szabályza
taik szerint — faluban is tanítottak," 5 : ' a karthau
ziaknak pedig (kolostoraikban) „kitűnő iskoláik"
voltak.' 6 A XIV—XV. századi ,,protoiskoláról"
elmondottak alapján mi a XVI. századi
tapolcai
iskolát mégis a mezőváros plébániájához
kötjük,
amelynek létesítésében és működtetésében nem
játszott szerepet a karthauzi rend. Témánk
vonat
kozásában az itt birtokos lövöldi karthauziak
leg
fontosabb szerepét abban látjuk, hogy
biztosí
tották a mezőváros jobbágyi jogállapotú
fiataljai
tanulásának
lehetőségét,
ezen keresztül
pedig
társadalmi felemelkedésük
útját.
A plébániajegyzékből egyértelműen kitűnik,
hogy 1550-ben — s már nyilván előtte — a tapol
cai iskolának önálló, a plébániától
függetlenedett
épülete volt. A r r a a kérdésre, hogy a város mely
részén állhatott, határozott választ nem adhatunk,
de nem tévedhetünk sokat, ha helyét valahol a
ma is álló plébániatemplom közelében próbáljuk
meg lokalizálni.
Arról, hogy kik tanultak az iskolában, már
szóltunk; a tanítást végző személyekről keveseb
bet tudunk, de ebben segíthetnek
MÉSZÁROS
István sorai: „Bennük részben klerikusok, rész
ben világi iskolarektorok tanítottak, s a tanulók
között klerikusok is, valamint világi scholaris
ifjak is voltak. Az is valószínű, hogy e falusi és
mezővárosi klerikusok és scholaris-ok zöme —
származása, múltja, társadalmi helyzete, életkö
rülményei, vagyontalansága következtében —
szoros kapcsolatban állt a körülöttük élő job
bágysággal, pontosabban tulajdonképpen maguk
is e jobbágyság tagjai voltak, abból még ki sem
szakadtak."' 17 Arról pedig, hogy mit taníthattak
ebben az iskolában, FRAKNOI
Vilmos így ír:
„tantárgyaik a hittan-, írás-, olvasás- és számo
lásra szorítkoztak", s ezek kiegészültek az egy
házi énekek tanításával. 5 8 Esetünkben a fenti tár
gyak sajátosan vegyülhettek a városi-plébániai
iskolák tananyagával. 5 9
Az eddig elmondottak alapján is még egy tisz
tázásra váró kérdést vet fel az 1550-es tapolcai
„schola particularis": vajon mit takarhat elneve
zése? Ha felütjük a Pedagógiai Lexikont, ott az
alábbiakat olvashatjuk a partikuláris iskola fo
galmáról: ,,a nagyobb református kollégiumok,
az ún. anyaiskolák körzetébe tartozó kisebb-na
gyobb iskolák neve a 17—18. században". 6 0 Ta
lán e sorokat vette figyelembe a Magyar Törté
nelmi Fogalomgyűjtemény saját definíciója meg
alkotásakor: ,,A latin particula = ,rész, részecs
ke' szóból származik. Ezen a néven nevezték a
XVI—XVIII. században a nagyobb református
kollégiumok, az ún. anyaiskolák vonzáskörzetébe
tartozó kisebb-nagyobb iskolákat."'' 1 Mindkét

meghatározás közös és szembeötlő jellemzője,
hogy a partikuláris iskola fogalmának tisztázása
kor a felekezeti jelleget domborítja ki: azt, hogy
a partikuláris iskolák („kisebb-nagyobb") refor
mátus iskolák voltak. A korábban elmondottak
alapján most részletezés nélkül is bátran elmond
hatjuk, hogy ennek nyilvánvalóan ellentmonda
nak tapolcai és kapornaki katolikus
partikuláris
iskoláink. Mi is akkor valójában az igazság?
Mindenekelőtt az, hogy a XVÍ. század első felé
ben a partikuláris iskolák nem a
felekezetisegre
utaltak, hanem egyféle iskolatípust
jelöltek az
egységes katolikus iskolarendszer hierarchiájá
ban. Másodszor: ez az iskolatípus nem volt más,
mint az a sajátos mezővárosi — faluhelyen
falusi
— plébániai iskola, amelynek létezését és kon
tinuitását Tapolcán a megelőző évszázadoktól
kezdődően igyekeztünk bizonyítani. Harmadszor:
az elmondottakból következik, hogy az alapisme
reteket oktató, eredetileg katolikus plébániai is
kola „partikuláris" jelzőjét a XVI. század máso
dik felétől átvette a református iskolaügy
saját,
szaporodó kisiskolái
elnevezésére.
A fenti ki
egészítésekkel fogadhatjuk csak el — s most ne
bővítsük a sort! — mindkét forrásunk 1 ' 2 partiku
láris iskolákról írott definícióit.
A tapolcai és kapornaki iskolák iskolarend
szerben elfoglalt helyét szemléletesen bizonyítja
a nyilván rájuk — pontosabban: a hozzájuk ha
sonló partikuláris iskolákra — épülő, 1550-ben
ugyancsak említett, ekkor felújításra szoruló, de
még álló egerszegi iskola, mint ,,schola
medioc/is". b i Miközben az iskolarendszer szó hasz
nálatát — FRAKNÖI
Vilmos sorait megszívlel
ve'' 4 — itt magunk is nagy fenntartással kezeljük,
tekintettel az egy célzattal, egy időben, egy kéz
től származó összeírásra,
az abból
leszűrhető,
fentebb kifejtett következtetéseinket
fenntartjuk.
Az 1550-ből ismert tapolcai iskola működésé
nek utolsó időszakával hozhatjuk talán kapcsolat
ba Tapolcai Tompa Mihályt is, Nádasdy Tamás,
később Dudich András pécsi püspök titkárát és
tanácsosát, aki alapismereteit ebben az iskolában
szerezhette meg. Ez annál is valószínűbb, mert a
Tompáknak Tapolcán ekkor kúriájuk volt, ame
lyet Miksa császár — a Ferdinánd által Tompa
Mihálynak adományozott címeres levél megújí
tásával egyidőben — a nemesi kúria rangjára
emelt 1564. augusztus 11-én. A címeres levél —
amelynek szövege teljes egészében ránk maradt
— Tompának, mint tanult, tudós embernek érde
meit kiemelten tárgyalja. (Egyébként rokonságá
ban — akikre az adomány ugyancsak kiterjedt —
három tanult embert is találunk: Keresztúri Deák
Boldizsárt, Keresztúri Deák Gáspárt és Ereki
Deák Gergelyt). 0 5
Végezetül az 1550-ben megörökített tapolcai
iskola számszerű-statisztikai
értékéről
még az
alábbiakat mondjuk el: BÉKEFI Rémig összegző
művében 1540-ig egy káptalani, 110 falusi és vá
rosi iskoláról hoz adatokat, 6 6 s ezeknek száma a
század végén is alig haladja meg a kétszázat.
BALASSA Brúnó írja: „A XVI. századból kétszáz
nál több iskoláról maradt fenn írott emlék és
ezek háromnegyede protestáns intézet . . .", majd
így folytatja: „Biztosra vehető, hogy korszakunk421

6. ábra. Tanár és tanuló 1517-ből (Békefi nyomán)
6. fig. Teacher and pupil in 1517 (after Békeíi)
ban az iskolák száma a róluk nekünk megmaradt
írott emlékekkel nem azonosítható."' , 7 Ez utób
biak igazságát igazolja jelen dolgozatunk is.
Az 1550-es tapolcai iskoláról történő híradás
nehéz idők előre jelzése a település XVI—XVII.
századi történetében is. Maga az iskola, nagy
valószínűség szerint, az 1540-es évek végétől,
1550-es évek elejétől Veszprém és Nagyvázsony
felől állandóan fenyegető török veszély áldozata
lett. A karthauzi birtokosok és az „oppidum"*'"
lakói ez idő tájt emelnek a XV. századi templomerőd 70 köré egy gerendákkal megerősített, föld
töméssel, sövény- és fakerítéssel biztosított pa
lánkvárat, 7 1 amelyet a korabeli források hol
„castrumként", hol pedig „fortalíciumként" em
legetnek. 72 Veszprém 1552-es, majd Vázsony
1553-as eleste után 7 i hamarosan elveszik azonban
ez a tapolcai palánkvár is, talán éppen az 1554-es,
Csobáncot ugyan eredménytelenül ostromló, 7 4 de
itt sikerrel járó török invázió eredményeként. A
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tapolcai megerősített birtokközpont elvesztése is
hozzájárulhatot ahhoz, hogy László, a lövöldi ko
lostorukat már korábban elvesztett karthauziak
priorja a rend dunántúli javait a veszprémi püs
pöknek adja még ez évben b é r b e . ' 1 Mivel azon
ban a karthauziak Magyarországra többet vissza
nem tértek, így ,, . . . nem volt ki jogigényeket
emelt volna", s a birtokok „örökösen a veszprémi
püspökséghez lőnek csatolva." 7í> Bizonyos forrá
sok 1556-ból 77 ugyan arra engednek következ
tetni, hogy a tapolcai templom köré emelt erődí
tés állhatott még egy rövid ideig, azonban jelen
tőségét — most már püspöki-magánföldesúri
várként — csak a következő, XVII. évszázad kö
zepén szerzi majd vissza. 78 Témánkat illetően pe
dig: a XVI. század második felétől kétféle adózó,
később véghellyé vált, „szabad legényekkel"
(hajdúkkal) betelepített 7 9 Tapolcán 1550 után kö
zel másfél évszázadig nem hallunk a népokta
tásról.
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SZALAY, 1861 = Magyar Leveles Tár, I. Négyszáz ma
gyar levél a XVI. századból 1504—1560. Közli SZA
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VASS, 1862 = VASS József: Hazai és külföldi iskolázás
az Arpád-korszak alatt (Pest, 1862).
VERESS, 1915 = Fontes Rerum Hungaricarum. Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. Vd. I. Padova: 1264—1864. Collegit et edigit Dr. Andreas VERESS. A páduai
egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyvei és
iratai, 1264—1864 (Bp., 1915).
Veszpr. reg. = KUMOROVITZ
L. Bernát: Veszprémi
regeszták (1301—1387). Magyar Országos Levéltár
kiadványai, II. Forráskiadványok 2. (Bp., 1953).
VPL = Veszprémi Püspöki Levéltár, Veszprém.
ZML = Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg.
ZO, I—II. = Zala vármegye története. Oklevéltár,
I—II. Szerk.: NAGY Imre, VÉGHELYI
Dezső,
NAGY Gyula (Bp., 1886—1890).
ZSO, I.= Zsigmond-kori oklevéltár, I. összeáll.:
MÁLYUSZ Elemér (Bp., 1951).
1.
2.
3.
4.
5.

Jelenlegi jelzete: OL. E 150. Fasc. 19. Nr. 41/4.1550.
Egyháztört. eml. V. 456.
OL., im.
Egyháztört. eml. IV. 152.
Itt elsősorban nem témánk további kifejtése, sok
kal inkább egy Tapolca történetét feldolgozó mo
nográfia, sőt, résztanulmányok teljes hiánya köve
teli meg, hogy a kívánatosnál terjedelmesebb,
ugyanakkor mégis vázlatos összefoglalást adjunk a
település XIX—XV. századi történetének fontosabb
adatairól úgy, hogy esetlegesen az előzményeket is
érintsük, ha ezek elengedhetetlenül szükségesek.
VÁZSONYI
Izidor (1896), LEY József (1905) és
SZIGETHY
Ödön (1912) inkább helytörténeti-iro
dalomtörténeti szempontból érdekes dolgozatain
kívül a 30-as években született két monográfia:
NAGY Jenő: Tapolca településföldrajza
(Pécs, 1934)
és EMRESZ Károly: A Tapolcai-medence.
Tájföld
rajzi tanulmány (Szeged, 1937) címük által is sugall
tán, elsősorban a földrajztudomány aspektusából
közelítik meg a települést. CZUCZOR Sándor érté
kes, 200 példányban készült Kronológiai
emlékez
tetőjét (kiadja a Batsányi János Gimnázium
és a
Városi és Járási Könyvtár, Tapolca, 1980) a „hely
történet iránt nem hivatásosan érdeklődők" számára
állította össze. Máig is a legelfogadhatóbb forrásnak
HOLUB József kéziratban maradt munkájának (Zala
megye története a középkorban,
III. A
községek
története
(Pécs, 1933) Tapolcát tárgyaló, néhány
oldalas fejezetét tekinthetjük, amelynek azonban
bizonyos adatait megfelelő kritikával kell kezel
nünk.
6. HOLUB, 1929. 214.
7. MAKKAI,
1961. 30—31.
8. Az említett feltételek közül a már 1217 előtt vásá
roshelyként ismert Tapolcán tulajdonképpen a ke
reskedelem
szerepét rövid összefoglalónkban ada
toltuk. Az említett hetipiacokon
és éves vásárokon
kívül itt legfeljebb még egy adalékot hozunk a ta
polcai megyei
vonzáskörzetü
vásárra
(,,forum
conprovinciale")
1378-bó\ (CSÂNK1, 1897. 26., PRT.
II. 551.). Az 1427. június 5-i vásár eseményeit meg
örökítő oklevél egyébként bepillantást enged nyerni
abba is, hogy a mezőváros piacán milyen áruféle
ségek cserélhettek gazdát: ,,. . . currum eiusdem
domine cum bobus, lardonibus,
frugibus et aliis
rebus et bonis, per eandem dominam in dicta Thapolcha emptis et conparatis spoliassent abducendo . . ." (PRT. VIII. 464.). A település földrajzi
adottságaiból kifolyólag is a borkereskedelmet
tart
hatjuk itt a mezővárosi lakosság felemelkedése és
gazdagodása forrásának: a XIII. századtól kezdő
dően, tárgyalt korszakunk végéig szinte valamennyi
Tapolcát érintő oklevélben találkozunk — vala
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milyen összefüggésben — a szőlőmüveléssel;
1274től kezdve pedig a szőlőbirtokosokat gyakran név
szerint is megismerhetjük:
,,. . . iuxta
vineam
Petri . . .", ,,. . . super vêpres vinee Васе sacerdotis . . ." (RÓMER, 1865. 110.). Legkevesebb adattal
— a kutatások elégtelen, s nem ilyen irányú volta
miatt — éppen a kézműves
házi ipar rendelkezik:
ez eddig első, oklevélben is név szerint említett kéz
művesként László szűcsöt ismerjük 1422-bő\, őt is
úgy, mint szőlőbirtokost (,,. . . in angulo
vineae
condam Ladislai pellificis . . . " — VPL. Documenta
Episcopalia Tapolca 4.). Ez az adat is azonban sokat
mond számunkra: bizonyítja, hogy a
szőlőmüvelés
mellett a kézművesipar
még a XV. században is
csupán kiegészítő
mesterség
Tapolcán.
Adatsze
génységünk ellenére is természetesnek tartjuk to
vábbi, mezőgazdaságtól (részben) már elkülönült
iparágak (kovács, varga, takács, fazekas stb.) meg
létét, mint ahogy azt az í473-ban már működő varga
céh privilégiuma
igazolja — ha hihetünk forrásunk
nak {MCK II. 182.). Oklevelesen igazolni még nem
tudjuk, de talán a kézművesek és kereskedők esetleg korai — jelenlétére utalhat a rövid össze
foglalónkban már említett tapolcai centrális temp
lom Szent Miklós patrocíniuma is (vő.; BÁLINT I.
33.). A malomipar emlékeit a szőlőművelésre vonat
kozó adatokkal egy időben, s jórészt azokkal pár
huzamosan — ugyancsak a földrajzi adottságoknak
köszönhetően — tulajdonképpen az 1217 előtti álla
potoktól kezdődően (emlékeztetőül: ,,. . . cum . . .
duobus
molendinis
subtus
ecclesiam
de
Topulcha . . . " — ZO. I. 69.) a tárgyalt időszak végéig
okleveleinkben folyamatosan nyomon követhetjük.
9. KUBINYI, 1971. 73.
10. Részben a XIV—XV. századi „civitas nélküli" Za
la megye, különösen pedig a Keszthely—Sümeg—
Tapolca által bezárt háromszög és közvetlen kör
nyéke történetének ismeretében, részben pedig az
eddig elmondottak, illetőleg a később kifej tendők
alapján is jogosnak tartjuk, ha az „oppidumok mér
legének" nyelvét Tapolca esetében — az alább idézendök értelmében is — a bizonyos fokú városias
ságnak irányába véljük elmozdulni:
,,Véleményünk
szerint azonban gazdasági funkciók
viszonylatában
a jogi értelemben vett mezővárosok
több csoportra
oszlanak a teljesen városiastól
a zömében
falusiasig" — KUBINYI, im. 73—74.
Sajnos, nincsenek adataink az esetleges belső
önkormányzatról, az adózás módjáról, a XIV. század
közepén feltűnő ,,hospesek" nemzetiségéről, itt ját
szott konkrét szerepükről, csupán birtokaik elhe
lyezkedését ismerjük {1347: Veszpr. reg. 163., 164.,
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ZOLTÁN TÖRÖCSIK

DATA ON THE HISTORY OF ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION
IN TAPOLCA. I. (14th—16th CENTURY)
As an introduction,, the author quotes lines from a
1550 ecclesiastical register which show that in the
middle of the 16th century there was a school in Tapol
Tha
ca in Zala County {,,Secunda vicaria Thapolcha.
polcha, dominus Anthonius
vicearchidiaconus.
Ibidem
Benedictus rector altaris. Hie alias luit schola particulariaf!) sed modo vacat"). Furthermore, the author
proves that a school must already have existed in Ta
polca in the 14th and 15th centuries. On one hand this
is supported by data enumerated in the study showing
a dynamic urban development from the 14th to the 15th
century as a result of which Tapolca became one of the
most important settlements (,,oppidum") in the Balaton
Highlands. On the other hand, a large number of
students from this area studied in foreign universities.
(Between 1383 and 1491 ten students from Tapolca
studied at the University of Vienna and one in Padua.
The author likewise attributes higher educational
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qualifications to two others: the commander (prior) of
the Order of St. Anthony in Daroc and the ,,olficialis"
of the Carthusian Order in Lövőid).
It thus appears that the medieval Tapolca school
belonged to the parish of the market-town and in its
establishment and functioning the proprietary Carthu
sian Order here played no role. Nevertheless, the
Order at the same time ensured a possibility of study
for youths of the market-town and thus provided a way
for their social improvement. The Tapolca school men
tioned in the 1550 ecclesiastical register was empty and
no longer functioned; it fell victim to intensifying
Turkish attacks in the Balaton Highlands beginning in
the thirties of the 16th century. As a result of this, for
approximately one and a half centuries nothing is heard
about elementary education in the settlement which
paid double taxes.

