
               FELSŐBÜKI NAGY PÁL 

                 Jelentős liberális politikus és szónok.  

A  reformmozgalom egyik elindítója 



ÉLETE 

 Szülei: Nagy Sándor és Somogyi Erzsébet 

 Született: Fertőszentmiklós 1777.oktober 7. 

 Keresztelése: 1777. október 8.  

A keresztségben a Pál Xavéri Ferenc  

nevet kapta. Erről a fertőszentmiklósi Plébánia 

bejegyzése tanúskodik.  

 Elhunyt: Bécs 1857. március 26. 



TANULMÁNYAI 

 A szülőháznál kezdte tanulmányait… 

 …ezután a soproni gimnáziumban… 

  …majd a Pozsonyi Akadémián tanult.  

 Később Pesten volt joghallgató, itt szerzett 

ügyvédi oklevelet is.  

 



FELSŐBÜKI NAGY PÁL VÁROSUNK BÜSZKESÉGE 

 Egykori szülőháza Fertőszentmiklóson az 

általános iskola alsó tagozatának épülete, 

melyet emléktábla díszít.  

 Sírja a fertőszentmiklósi temetőben található.  

 Fertőszentmiklóson az iskola névadója. 



ÉLETÉNEK FONTOS ESEMÉNYEI 

 Több nemesi felkelésben is részt vett a napóleoni háborúk idején. 

 Országgyűlési követ  1807-től.  

 Beszédeivel, szónoki képességeivel hamar kitűnt. Főként a magyar 

nyelv ügye és a jobbágyság terheinek enyhítése miatt szonokolt. 

 Lényeges szerepe volt az 1825-ben az országgyűlésen is, melyen mint 

Sopron megye követe volt jelen. 

  Politikai pályája 1830-tól fordulatot vett, az az évi országgyűlésen már a 

kormányt támogatta. Ennek hatására sokan elfordultak tőle.  

 Az 1939/40-ben az  országgyűlésen még jelen volt mint megyei követ, 

ezután azonban visszavonult. 

 Pozsonyban, valamint Bécsben élte le hátralévő éveit, ahol 80 éves korában 

hunyt el. 

  A büki katolikus templom parkjában nyugszik. 



MA A NEVÉT VISELI  











 A MI ISKOLÁNK 

 Iskolánk névadója Felsőbüki Nagy Pál, aki itt 
Fertőszentmiklóson születetett 1777. október 7-én. 

 Gyerekkorát itt töltötte a kúriájukban, melyet 1903-ban 
lebontották, és egyemeletes iskolát építettek a helyére.  

 Az iskola falán márványtábla őrzi a család emlékét.  

 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. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 Források: - Wikipédia: Felsőbüki Nagy Pál 

                   - A fertőszentmiklósi iskola honlapja 

                   - Új magyar életrajzi lexikon 



KÉSZÍTETTE: 

Major Adrienn 


