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földrajzi tények ismeretére van szüksége az etnográfusnak, s személyes segítség esetén az 
etnográfus számára érthető nyelvet is könnyebben beszéli, mint a távolabb álló és idege-
nebb terminológiájú fi zikai földrajzos, hanem úgy is, hogy egyes települések vagy tájak 
kész emberföldrajzi monográfi áinak főleg azok a részei nyújtanak hasznos útmutatást a 
néprajz művelőjének, amelyek a műtáj elemeinek, életének és arculatának természeti alap-
jaira világítanak rá. Hiszen a műtáj elemeinek egyszerű leírásában, a műveltség és tár-
sadalom jellegével összefüggő jegyeinek elemzésében az etnográfus is otthonos: ellenben 
új a számára mindaz, amit a természeti környezet hatásáról hall. De nemcsak új, hanem 
hasznos is olyan értelemben, hogy analóg következtetésekre csábít azoknak a kérdéseknek 
a megoldása során, ahol szintén a természeti környezet hatása sejthető valami tisztán csak 
néprajzi, tehát a földrajzot nem érdeklő jelenséggel kapcsolatban. Az antropogeográfus ter-
mészeti földrajzi iskolázottságán kívül még bizonyos történeti, statisztikai és kartográfi ai 
képzettséggel is rendelkezik. Az utóbbiak közül különösen kartográfi ai jártasságával te-
het a néprajznak jó szolgálatot. Ez a jártasság nemcsak a térképolvasás és térképrajzolás 
készségét jelenti, hanem a térképszerű gondolkodást és a térképnek mint munkaeszköznek 
szokásszerűen állandó használatát is.

Bár hazánkban sem a néprajz, sem az emberföldrajz nagyobb szabású művelése nem 
tekinthet vissza valami hosszú múltra, néhány kiváló etnográfusunk működése máris 
maradandó értékekkel gyarapította emberföldrajzi ismeretanyagunkat. Kívánatos, hogy 
a néprajz mielőbb visszakapja ezt a kölcsönt. Ez nyilvánvalóan főként a geográfusok tevé-
kenységén múlik, de másodsorban azon is, hogy az etnográfusok élnek-e az így nyújtott 
lehetőségekkel.

Iskola Lukafán
Almamelléket elhagyva, az ibafai elágazót megelőzően bal kéz felé kell lekanyarodni a 
Hársfa útra. Ezen továbbhaladva, követve a ma is működő Almamelléki Erdei Vasútnak 
utolsóként megmaradt mellékvonalát, juthatunk el Lukafapusztára, majd Németlukafára. 
Az utolsó lakó 1976-ban költözött el onnan,1 a vasúti pálya azonban ma is járható. A rozsdás 
sínekre évente néhány alkalommal merészkedik különvonat, főleg vadászatok, vagy iskolai 
kirándulások kiszolgálására.2

Regényes története van a településnek. Névadója Lukács evangélista, szlávos változat-
ban Luka. Már a török előtt is lakott hely volt az Almamellék legtávolabbi határrészében 
található hely. 1542-ben köznemes és egytelkes nemesek birtoka volt. A török idők alatt a 
falu valószínűleg elnéptelenedett, majd a török után a Batthyány-család birtokába került. 
Az 1784–ben készült térkép is feltüntetett néhány házat Lukafa néven. A katolikusok lakta 
hely kezdetben a mozsgói, majd a gödrekeresztúri, 1821-től pedig az ibafai plébániához 
tartozott. 

A XVIII. század végén és a XIX. században a Zselicben jó egynéhány üveghuta műkö-
dött. Az üvegkészítés az erdők komplexebb hasznosítását (s egyben brutális pusztítását is) 
jelentette, mert egyrészt a fa elégetése szolgáltatta a nagy hőigényű üzemekhez a szükséges 

1 Dr. Borsos Kinga: Szigetvár és vidéke. Szigetvár, 2009. 23.
2 Termeszetjaro. hu
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energiát, másrészt a hamuból készült hamuzsír volt az üvegkészítés egyik legfontosabb 
alapanyaga. 

Ilyen üveghuta jött létre (Német-) Lukafán is, amely a Dunántúl legtovább működő 
(1799–1888) erdei üveghutája volt. 1800-ra a vitráriusok (üvegmunkások) száma jelentősen 
megnőtt, a település lakosainak száma ekkor 250 körülire tehető. 1850-ben 257 fő élt a falu-
ban, 1867-ben pedig 252 katolikus és 10 zsidó, összesen 262 fő. A szakmunkások többsége 
a Szudéta-vidékről származó katolikus német. A lukafai üveghuta virágkora az 1800–1830 
közötti évekre tehető, nem véletlen, hogy az iskola is ezen időszakban jött létre.3  

Az 1821-től működő iskoláról a legkorábbi adat 1827-ben említi Streitenberger Jánost lu-
kafai iskolamesterként.4 Amikor Szepesy Ignác pécsi püspök 1830. évi ibafai vizitátiójára 
sor került, az alábbiakat jegyezték fel: „Lukafán 30 iskoláskorú gyermek van, akik közül 15 
valóban jár iskolába. A lukafai tanító (magister) Streitenberger János, született Mucsiban 
1768-ban, segédtanító volt Závodon, tanított Köblényben és Bőszénfán. Zenében jártas és 
nős. Járandósága az üvegüzem munkásaitól páronként 4 forint, a hamuégetőktől 2 forint. 
Minden iskolába járó gyerek után kap egy iskolai évre 30 krajcárt. A tanító egy uradalmi 
lakásban lakik, amely az összedőléshez áll közel. Ugyanaz a helyiség szolgál a tanítói lakásul, 
amelyben a tanítás is folyik. Temetésért kivétel nélkül 30 krajcárt kap.”5

A lukafai iskola római katolikus elemi népiskola volt. 1821 januárjától a települést az iba-
fai plébániához csatolták. Így az iskola igazgatója a mindenkori ibafai plébános volt, ekkor 
Tóth Mihály. A tanító a plébános felügyelete alatt végezte a munkáját. Az iskolások által 
elért eredmény „claszifi catió”-ja, osztályozása az év végi vizsgán a plébános dolga volt. A 
megyés püspök rendelkezései szabályozták a tanítás rendjét és a hívek hozzájárulásának 
mértékét a tanítói javadalomban.

Az intézmény (a többi ezen időben működőhöz hasonlóan) háromosztályos, triviális is-
kola volt, ahol az iskolamester olvasást, írást és vallástant tanított. Az ő feladata volt a kán-
tori teendők ellátása is. Az iskolába járás ebben az időben még nem volt kötelező, gyakran 
csak az iskoláskorúak fele járt oda, azok is csak a téli időszakban. A tanítás nyelve a német 
volt, jóllehet az üveggyár vonzereje igen vegyes nemzetiségű, nyelvű, fajú és vallású népet 
hozott össze. 

Egyházi leírásokból6 tudjuk, hogy szeptember hónap folyamán írták össze az iskolás-
korú gyerekeket, majd a pap a szentmisén október elejéig ismételten hirdette a tanév kö-
zeledtét. Október első vasárnapján pedig a templomban az iskolai oktatás hasznáról és 
szükségességéről kellett prédikálnia. A szentbeszéd után az iskolába tartozó gyerekeket 
osztályokba sorolták, mely névsort fel is olvasták. Október második vasárnapján a plébá-
nos mint az iskola igazgatója az iskolaházban összegyülekezett iskolásokat a templomba 
vezette, ott „lelkes beszédet” mondott, majd elénekelték a „Jöjj Szentlélek” című éneket és 
misét tartottak. A mise után az iskolába visszavezették a gyerekeket, ott a szülők és az 
elöljárók előtt ismertették az iskola törvényeit. Másnap megkezdődött a tanítás.      Tanítási 
napokon délelőtt és délután is 2–2 órát foglalkozott az iskolamester a gyerekekkel. A tanév 
végén a vizsga húsvét táján volt, a szülők és elöljárók jelenlétében. Azokat a gyerekeket, aki-
ket a szülők nem akartak nyáron a ház körüli munkákban foglalkoztatni, az iskolamester 

3 Horváth J. Gyula–Eperjessy Ernő: Adatok a németlukafai üveghuta történetéhez. A Kaposvári Rippl-Rónai 
Múzeum Közleményei. Kaposvár, 2013. 236, 239, 240, 241.
4 Timár György: Az Ibafai Plébánia iskoláinak története a XIX. század első felében. Kézirat, 1968. 4. (A szerző 
tulajdonában.)
5 Visitatis Canonica, Pécsi Püspöki Levéltár, 1830.
6 Timár György i. m. 1968. 11,12.
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még húsvéttól augusztusig tanította. Ha pedig ezt nem szervezte meg a tanító, az év ezen 
részében a napi harangozás volt csak a feladata. 

Az iskola működésének közel két évtizedéről csak töredékesen állnak rendelkezésre 
források. Miután két tanév anyakönyvei az ibafai plébánián még az 1960-as években is 
megtalálhatóak voltak, ezekből tudjuk, hogy az 1829/30-as tanévben 15 fő volt a létszám, 
1839/40-ben pedig 12 fő. Az iskola utolsó tanévének tanulói voltak:

I. osztály  II. osztály  III. osztály
Jelesek:  Jelesek:   Jelesek:
1. Püchler Mátyás 1. Letterte Sándor  1. Pufl er Mátyás
2. Hubert Terézia 2. Püchler Magdolna 2. Pufl er Károly
3. Szaitl Lukács  3. Püchler Katalin 3. Liebler János
4. Herlitska Dávid 4. Slegel Terézia  4. Keisz Ferenc7

Azon sem kell csodálkozni, hogy valamennyi tanuló minősítése jeles volt, hiszen az Iba-
fához tartozó összes iskolák közül a legszebb eredményt a lukafai gyerekek érték el a tanév 
végi vizsgán.8 

Miután Streitenberger János 1831 márciusában, 64 éves korában meghalt, Metz Jánost 
választották meg tanítónak. Helyét Szent György napja után foglalta el. Az eddigi java-
dalom mellé páronként egy kocsi fát kapott, és iskolásonként 10 krajcárt. Ő az 1833/34-es 
tanév végén távozott.

A következő tanévben Liebler András lett a tanító, aki 1803-ban született, felesége pedig 
Metz Annamária volt. Bár eleinte fenntartással fogadták (feltételesen addig kívánták al-
kalmazni, amíg tapasztaltabb tanítót nem kapnak), később felismerték az elöljárók, hogy 
személyében valóban hivatásának élő tanítóra találtak. Ő volt az iskola utolsó tanítója, aki 
még az intézmény megszűnése után is Lukafán maradt, s valószínűleg magánszorgalom-
ból tanította az ott maradt néhány szülő gyermekét. Reménykedett abban, hogy újjáéled 
majd Lukafa. (Később Nagy József ibafai plébános a terecsenypusztai iskola megszervezé-
sével bízta meg.)

Erre azonban nem került sor: a szülők az üveggyárban nem kaptak munkát, s Szentmi-
hályfalvára költöztek. Ezért az iskola az 1840/41. tanévben már nem működött tovább. Az 
ibafai plébánia a későbbiek folyamán is arra törekedett, hogy az iskola újra megszerve-
ződjön, s hivatalossá váljék. Ezért a plébános Neuteufel Jakab korpádi tanítót bízta meg 
az iskola működtetésével, aki valójában Lukafán tanított az 1847-es évben is.9  Az iskola 
hivatalos működéséről a további évekből nincsenek forrásaink, ezért valószínű, hogy a 
még Lukafán maradt emberek gyermekei már a szomszédos települések iskoláiba jártak el.

Kolics Pál

7 Timár György i. m. 1968. 10.
8 Uo. 22.
9 Uo. 23.


