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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve, címe:  

 

 Pomáz Barátai Társaság  2013 Pomáz,  Luppa Vidor utca 2. 

 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  

 

Név: Ozorai Magdolna 

Levelezési cím: 2013 Pomáz, Jankovits Gyula utca 8 

Telefonszám: +36-(26)- 328-856 

E-mail cím: orama.ebox@gmail.com 

 

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1.A nemzeti érték megnevezése:  

Luppa Péter - a sokoldalú közéleti ember - életútja 

 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: (csak egy jelölhető) 

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások ■ kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus 
  

 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pomáz 

 

  

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  

■ települési 
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5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

 

Luppa Péter (1838-1904) - a sokoldalú közéleti ember - életútja 

Luppa Péter a soknemzetiségű Pomáz szülötte. Egész élete Pomázhoz kötődik. Cincár 

származású pravoszláv hitű, szerb nemzetiségű büszke magyar állampolgár volt.1838-ban 

kilenc gyermekes földbirtokos családba született első fiúgyerekként. A pomázi szerb elemi 

iskola után a középiskolát a Belvárosi Főreáliskolában Pesten végezte, ami katolikus iskola 

volt és az oktatás német nyelven folyt. Kora fiatalságától kezdve igen érdeklődő lévén, 

gyakran látogatta az ismert pesti professzorok előadásait, majd beiratkozott a bécsi 

műegyetemre, ahol mérnöki diplomát szerzett. Műszaki egyetemi tanulmányai mellett 

gazdaságtannal, régészettel és történelemmel is foglalkozott. 1861-től több éven át és többféle  

területen, mint mérnök dolgozott, s Pest megye tiszteletbeli főmérnöke is volt. 

Egész életére jellemző volt, hogy bármibe fogott, azt nagy elszántsággal – akadályt nem 

ismerve - teljes erejével tette.  

Luppa – a nyelvtudás zsonglőre  

Irodalmi munkásságából, cikkeiből következtetni lehet, hogy a szerb, a magyar valamint a 

világnyelvek mellett ismerte és beszélte a görög, a román (vlach) és a török nyelvet is. 

Luppa – az egyházfi 

A Luppa család mindig is tevőlegesen és anyagilag is részt vett az egyház működésében. A 

Budai Görögkeleti Szerb Püspökség székhelye Szentendre volt. Itt választották meg Luppa 

Pétert 1872-ben egyházkerületi küldöttnek a karlócai szerb egyházi kongresszusra. Még két 

évben képviselte kerületét az egyházi gyűlésen. 

Luppa – a politikus 

Országgyűlési képviselőnek 1875-ben a indult és választották meg először. Ezt követően több 

cikluson át volt országgyűlési képviselő. Figyelemre méltóak azok az elvek, amelyeket 

választási kampánya során megfogalmazott. Ezek a következők voltak: önálló magyar bank 

felállítása, vámügyek megreformálása, jó és igazságos igazságszolgáltatás, állami 

közigazgatás reformja, a feudalizmus maradványának tekintett regáliák (királyi 

haszonvételek) megszüntetése, adórendszer reformja. 

Műszaki ember létére ezek az elvek széleskörű társadalomelméleti és közgazdasági 

ismeretekről tesznek tanúbizonyságot. 

Luppa – az utazó 

Már egészen fiatalon elkísérte apját üzleti útjain. Jómódú szülők gyermekeként, amikor csak 

tehette, bővítette ismereteit. Történelmi tanulmányaiból sokat tudott a Duna szerepéről. 

Tudta, hogy az emberek évszázadok óta próbálkoztak a Duna megzabolázásával. Ezek 

indíthatták arra, hogy egyetemi évei alatt 1857-ben hatodmagával egy vitorlás csónakon 
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Bécsből a Dunán öt hét alatt leeveztek a Fekete tengerig, ahonnan azután Luppa Péter az 

erdélyi tájakat egyedül bejárva tért vissza. A dunai útról élvezetes utibeszámolót is 

megjelentetett. Bejárta a történelmi Magyarország számos táját is. Később politikai 

pályafutása során jól hasznosíthatta a Dunáról szerzett ismereteit. 1876 év februárjában 

hatalmas árhullám vonult le a Dunán. A Szentendrei szigetet teljesen elöntötte a víz, a 

folyóparti településeken sem volt jobb a helyzet. A belügyminiszter Luppát árvízi kormány-

biztosnak nevezte ki. A Duna szeretetére vall, hogy megvette a gyakran árvíz lepte Luppa 

szigetet, amely róla kapta a nevét. 

Luppa - a társasági ember 

Kiváló rajzkészségét kihasználva utazásairól maga illusztrálta utinaplót készített és ezeket a 

korabeli lapokban az 1860-as években  publikálta is. Így - még mielőtt bekapcsolódott a 

politikai közéletbe - a polgári társaság ismert és közkedvelt személyiségévé vált. 

Luppa – az amatör régész 

Luppa Péter érdeklődött a múlt értékei, a régészet iránt is. 1880-ban anyagilag és tevőlegesen 

is támogatta az óbudai régészeti ásatásokat. Ebben az időben történtek az első tudományos 

kutatások, hogy megtalálják a középkori Óbuda kapcsán említett épületeket, templomokat. 

Luppa szerepe azért volt fontos, mert támogatásával hozzájárult a Fehéregyháza körüli 

kérdéskör tisztázásához. Sashegyi Sándor is megemlékezik róla, hogy az óbudai és pilisi 

régészeti feltárásokhoz nagy segítséget nyújtott a Luppa Péter által készített, rendkívül 

érdekes és értékes térkép, amely fontos szerepet játszott a feltárásra váró pomázi romemlékek 

azonosításában is.  

Luppa – a mezőgazdász, szőlész, borász 

A Luppa család Pomáz második legmódosabb családja volt. Luppa Péter elismert kitűnő 

gazda volt. 1863-ban Szvetozár testvérével együtt átvették idősödő szüleiktől a birtok 

irányítását és néhány év alatt mintagazdasággá fejlesztették. 

A Luppa szigetre gyümölcsfákat ültetett, a tisztásokon pedig mezei virágok nyíltak. A 

vízparton fűzfák zöldelltek. Luppa kis házikót építtetett a sziget őrének. Időnként fogoly- és 

vadkacsa vadászatot rendezett. Minden jel szerint ő is élvezetét lelte a sziget természeti 

szépségeiben és abban, hogy egy kis paradicsomot hozott létre rajta. 

Luppa a Kő-hegy és a szőlők megszállottja volt, mint bortermelő nem csak a megyében, 

hanem országosan is elsőrendű tekintély volt. Számos borászati szaklapban publikált, és 

amikor csak tehette, versenyeken reprezentált szőlőivel, boraival, törkölypálinkájával. 

Mindenütt az első helyezést érte el. 

Az 1880-85-ös filoxéra járvány idején Dél-Franciaországban tanulmányozta ezt a 

szőlőbetegséget. Visszatérte után ismereteit a kormány rendelkezésére bocsátotta. Az elsők 

között telepített filoxéra ellenálló amerikai szőlőfajtákat (reparia, jaquez, otello). Érdemeit 

Ferenc József Középkereszttel ismerték el. 
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Luppa – Pomáz Gül Babája 

Híres volt rózsa termesztéséről is. Kitűnő rózsatermő birtokáról évenként, júniusban öt-hat 

vesszőkosárnyi virágot vitt be a képviselőházba. Aznap pártállásra való tekintet nélkül minden 

képviselő rózsát viselt a gomblyukában. 

Luppa – a bőkezű adományozó 

A szerb egyházon kívül Luppa támogatta a pomázi református gyülekezetet, anyagilag hozzájárult 

Pócsmegyeren az orgona építéshez. Az egykori szerb iskola falán tábla emlékezik a Luppa testvérek 

támogató közreműködéséről. 1901-ben a a pomázi iskola céljaira 200 korona értékű telket 

adományozott. Képviselősége alatt támogatta a helyiérdekű vasút vonalát. Anyagi része van az 

Esztergom – Budapest vasútvonal létrejöttében is. 

Végszó 

Luppa Péter Pomázon halt meg 1904-ben. Családtagjaival együtt a Harmincz Mihály által 

tervezett és 1912-ben megépült Luppa sírboltban nyugszik. Személyében Pomáz egy sokoldalú 

képzettségű, tettrekész, karizmatikus földbirtokosra, az ország egy jeles közéleti emberére 

emlékezik. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

 

 Luppa Péter Pomáz jeles személyisége volt. Családja és egész élete a településhez kötődik. 

Széleskörű műveltségét egész életében az ország és szűkebb hazája, Pomáz, javára 

kamatoztatta. 1875-től 1904-ig volt a magyar országgyűlés tagja. Ezzel az egyik leghosszabb 

képviselőséget mondhatta magáénak. Szakértelmével, példát mutatva jó hírét vitte a világba 

Pomáznak, mind a minőségi borok termelésében, mind a mintagazdaság létrehozásában. 

Munkásságával nem csak szűkebb közösségét, a szerbeket, de az egész országot képviselte. 

Filoxéra kutatási érdemeit Ferenc József Középkereszttel ismerték el. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,   

honlapok, multimédiás források stb.)  

 Bikár Fedora: Luppa Péter és Úti kalandjai (Szerb Intézet – Budapest, Szerb Fővárosi 

Önkormányzat 2010) 

 Magyar Életrajzi Lexikon  

 A parlament. A Magyar Országgyűlés tagja írásban és képben X. füzet Budapest, 1892 

 Budapesti Hírlap, 1905. január (25. évfolyam, 1-31. szám)1905-01-21 / 21. szám 

 http://www.storymap.hu/kategoria/cimkek/luppa-peter március 10 

 Dunamelléki Református Egyház jegyzőkönyve 1892-1895 

 http://docplayer.hu/4661916-Kulturalis-oroksegek-megorzesenek-tamogatasa-

palyazat-project-luppa-sziget-epiteszeti-es-kulturalis-oroksegenek-feltarasa.html 2017 

március 10 

 Budapesti Közlöny, 1872. augusztus (6. évfolyam, 174-198. szám)1872-08-06 / 178. 

szám 

http://docplayer.hu/4661916-Kulturalis-oroksegek-megorzesenek-tamogatasa-palyazat-project-luppa-sziget-epiteszeti-es-kulturalis-oroksegenek-feltarasa.html
http://docplayer.hu/4661916-Kulturalis-oroksegek-megorzesenek-tamogatasa-palyazat-project-luppa-sziget-epiteszeti-es-kulturalis-oroksegenek-feltarasa.html
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 Budapesti Közlöny, 1895. szeptember (29. évfolyam, 200-225. szám)1895-09-13 / 210. 

szám 

Budapesti Hírlap, 1904. december (24. évfolyam, 332-361. szám)1904-12-30 / 360. 

szám 

 Budapesti Hírlap, 1904. december (24. évfolyam, 332-361. szám)1904-12-31 / 361. 

szám 

 Fővárosi Lapok 1880. június (123-146. szám)1880-06-08 / 129. szám 

 Fővárosi Lapok 1883. május (101-125. szám)1883-05-31 / 125. szám 

 Fővárosi Lapok 1885. szeptember (206-233. szám)1885-09-18 / 221. szám 

 Fővárosi Lapok 1888. április (92-120. szám)1888-04-14 / 104. szám 

 Fővárosi Lapok 1888. augusztus (212-241. szám)1888-08-28 / 238. szám 

 Fővárosi Lapok 1888. szeptember (242-270. szám)1888-09-06 / 247. szám 

 Budapesti Hírlap, 1890. május (10. évfolyam, 119-148. szám)1890-05-20 / 138. szám 

 Fővárosi Lapok 1890. május (119-148. szám)1890-05-20 / 138. szám 

 Fővárosi Lapok 1889. október (269-299. szám)1889-10-26 / 294. szám 

 Fővárosi Lapok 1894. augusztus (211-240. szám)1894-08-30 / 239. szám 

 Hivatalos Közlöny, 1901 (9. évfolyam, 1-27.szám)1901-10-01 / 22. szám 

 A kert 1905-01-01 / 1. szám Világszemle 

 Kertészeti lapok 1899 November / 11. szám 

 Népszava, 1905. április (33. évfolyam, 39–64. sz.)1905-04-08 / 45. szám 

 Pesti Hírlap, 1888. május (10. évfolyam, 121-150. szám)1888-05-25 / 144. szám 

 Pesti Hírlap, 1890. június (12. évfolyam, 149-178. szám)1890-06-21 / 169. szám 

 Pesti Hírlap, 1890. június (12. évfolyam, 149-178. szám)1890-06-26 / 174. szám 

 Pesti Hírlap, 1890. december (12. évfolyam, 330-358. szám)1890-12-07 / 336. szám 

 Pesti Hírlap, 1890. december (12. évfolyam, 330-358. szám)1890-12-10 / 338. szám 

 Pesti Hírlap, 1891. június (13. évfolyam, 149-177. szám)1891-06-16 / 164. szám 

 Pesti Hírlap, 1891. július (13. évfolyam, 178-208. szám)1891-07-30 / 207. szám 

 Pesti Hírlap, 1894. június (16. évfolyam, 152-181. szám)1894-06-13 / 164. szám 

 Pesti Hírlap, 1899. június (21. évfolyam, 150-179. szám)1899-06-22 / 171. szám 

 Pesti Hírlap, 1900. június (22. évfolyam, 149-177. szám)1900-06-17 / 164. szám 

Pesti Hírlap, 1900. augusztus (22. évfolyam, 210-239. szám)1900-08-10 / 219. szám 

Pesti Hírlap, 1904. december (26. évfolyam, 332-361. szám)1904-12-29 / 359. szám 

 Pesti Hírlap, 1904. december (26. évfolyam, 332-361. szám)1904-12-29 / 359. szám 

 Pesti Hírlap, 1904. december (26. évfolyam, 332-361. szám)1904-12-30 / 360. szám 

 Pesti Hírlap, 1904. december (26. évfolyam, 332-361. szám)1904-12-31 / 361. szám 

 Vasárnapi Újság 1880. 23. szám) 

 Vasárnapi Újság 1880. 24..szám) 

 Vasárnapi Újság 1880. 25. szám) 

 Borsszem Jankó. júni 19. 

 Ürmös Lóránt:Tudósítások régi szentendrei választásokról:1875,1878 (Pomázi Polgár 

2002 november) 

 Ürmös Lóránt:Tudósítások régi szentendrei választásokról:1892,1896 (Pomázi Polgár 

2003 január) 

 Ürmös Loránt: Nagyságos Luppa Péter (Szentendre és Vidéke XXIV. Évfolyam 7. 

szám 2010. február 26. ) 

 http://www.pomazicseresznye.hu/luppa-peter/ (2021.december 2.) 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe (ha van):  

 

Kelt: Pomáz, 2021.december 12. 

http://www.pomazicseresznye.hu/luppa-peter/
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III. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 
 

 

1. sz. melléklet: Fényképek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Luppa család címere 
 

 

 
Luppa Péter díszmagyarban 

 
Luppa ház a Luppa Vidor utca 1.-ben – mára 

részben lebontva, átépítve. Ebben a házban vendégeskedett 

Nicola Tesla 

 

 
 

Luppa család háza – előtte családtagokkal, barátokkal 
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Luppa családi sírbolt a Ravatalozó út mellett 

 
 

A pomázi Kőhegy – Luppa Péter egyik szőlőbirtoka 
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2. sz. melléklet: - A Htv. 1. § (1) bekezdés i) pontjának való megfelelést 

valószínűsítő dokumentumok, támogató és szakmai/szakértői ajánló levél* 

 

 

Luppa Péter életútja annak a 19. századi sokoldalúan képzett, nagyműveltségű, széles 

látókörű, módos polgár életútjának a példája, aki saját vagyonából áldozva. országos ügyeket 

segítve  - mint a Duna szabályozása, vagy a filoxéra járvány leküzdése - tett szert országos 

ismertségre és lett a saját szűkebb környezetének első embere, a maga korában a helyi 

társadalom egyik tartóoszlopa.  

Luppa Péter az országos politika több évtizedes résztvevőjeként a magyar nép javára 

kamatoztatta tudását. Az a mód, ahogy magából - mindig a maximumot kihozva - minden 

tevékenységét gyakorolta példaértékű. Egész életében a köz javára gyarapította tudását, ezzel 

hírnevet szerezve nem pusztán szűkebb hazájának Pomáznak, hanem országosan is. A 

korabeli Magyarország jelentős szőlőtermelő vidék volt, és így a filoxéra hatalmas károkat 

okozott. Épp ezért volt az uralkodó által is elismerést kiváltó Luppa Péter külhoni kutatása a 

vész felszámolására. Filoxéra kutatási érdemeit Ferenc József Középkereszttel ismerték el. 

 

 

 

 

 

 
Fényképek listája: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti mellékleteket csatoltam: 

Kelt: Pomáz, 2021.december 12. 
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3. sz. melléklet az Pomázi Települési Értéktárba való javaslattételhez: 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT* 

 
Alulírott hozzájárulok, hogy az általam  készített és fentebb felsorolt  

Luppa Péter - a sokoldalú közéleti ember – életútja című települési 

értéktárba való  javaslattételhez,  illetve a fentebb csatolt dokumentumokat és fényképeket a 

Pomázi Települési Értéktár Bizottság, (valamint a Pest Megyei Értéktár vagy ahhoz 

kapcsolódó intézmény, szervezet) korlátlanul, bármikor térítés- és díjmentesen 

felhasználhassa, nyilvánossá tegye a helyi értékek adminisztrációja, archiválása, 

dokumentálása és népszerűsítése céljából. 

 

Kelt: Pomáz, 2021.december 12. 

         

 

 

 
* A hozzájáruló nyilatkozat nem visszavonható!  


