


 Itt Fertőszentmiklóson születetett. 

A lexikonokban téves adatokat találunk, hisz a 
helyi plébánián található a bizonyíték, a 
keresztlevele, a keresztségben a Pál Xavér 
nevet kapta.  

Gyerekkorát itt töltötte a kúriájukban, melyet 
1903-ban lebontottak, és egyemeletes iskolát 
építettek a helyére. Az iskola falán 
márványtábla őrzi a család emlékét.  



Ha lemegyünk az iskola alatt található 300 éves 
pincébe, ez még az ő családjuké volt.  
Ősei a helyi temetőben nyugszanak, sírköveiket 
gondozzuk, bizonyítékai a Felsőbüki család 
eredetének és itteni életének.  

Az új iskola előtt pedig a szobra látható, melyet 
minden évben a Tudomány Napján a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, városunk 
polgármestere, és iskolánk vezetője koszorúz meg. 

Diáktanácsunk születésének és 
 halálának évfordulóján emlékezik  
meg e nagyszerű emberről,  
sportversenyeket és kiállításokat 
 rendezünk. 



1777. október 7-én született. 

 Iskoláit feltehetően Szentmiklóson, illetve 
Sopronban végezte. 

1807-ben harmincéves korában jelent meg 
először Sopron megye követeként a pozsonyi 
országgyűlésen. Ritka szónoki tehetséggel 
elmondott felszólalásai nagy feltűnést 
keltettek a képviselők között. Beszédeiben a 
magyar nyelv politikai és közéleti 
érvényesülését követelte. 



Különösen az 1848-49-es forradalom bukása után 
erősödtek meg azok a kijelentések, melyek 
szerint Nagy Pál nem volt köpönyegforgató, csak 
a forradalmi fejlődés lendületét kívánta fékezni. 

 Felsőbüki Nagy Pál az 1839/40. évi 
országgyűlésen még képviselte megyéjét, de már 
nem töltött be jelentős szerepet. Életének 
hátralevő szakaszát birtokaira visszahúzódva, a 
magány és a keserű megbántottság jegyében élte 
le.  

Képességei és múltja alapján diadalmas vezér 
lehetett volna, de megtört lélekkel halt meg 
1857. március 26-án, Bécsben. 



 FELSŐBÜKI NAGY PÁLHOZ, AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALATT 

       
Már midőn a föld letapodva hódol, 
S Róma felséges geniussza eltűnt, 
Mint egy őr Cato feded a világot, 

          S mennyköveket szórsz. 
 

A közembernek neve vész magával. 
Kincs, kevély márványpaloták homályba 

Dűlnek, elmúlnak, s heverő uroknak 
          Híre enyészik. 

        A derék nem fél az idők mohától: 
A koporsóból kitör és eget kér, 

Érdemét a jók, nemesek s jövendő 
          Századok áldják. 

      Láttalak fényes hadi öltözetben. 
Látlak országunk ragyogó gyülésén: 
Ott merő Hectort s Kinizsit mutattál, 

          Itt Cicerónk vagy. 
 

 Ósz atyáink közt fiatal korodban 
Pálmaágakkal koszorús fejedre 
A kitündöklő magas elme s lélek 

          Égi sugárt vont. 
      Nagy, midőn tündér paripádra szöktél, 

Nagy, hazánk kormányvezető tanácsán. 
Itt az érdempolc! ez az égnek útja, 

          S régi magyar dísz! 
 

[1807] (Berzsenyi Dániel.) 
 



 Iskolán 2007-ben kapta ezt az új nevet, mivel 
Felsőbüki Nagy Pál  1777.október 7-én 
született,itt Fertőszentmiklóson. 
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