
Közismert célja a közoktatás korszerûsítése volt. Felismerte a mûvészet jelentôségét a 
népnevelésben, és azt vallotta, hogy a demokratikus államnak kötelessége elérhetôvé 

tenni a mûvészet eredményeit valamennyi polgára számára.
Felállította a mûemlékeink megóvásának és fenntartásának eszmei alapjait, és 

többek között  az Ô elôterjesztése nyomán határozta el a törvényhozás az Eszterházy-
képtár megszerzését, amely kiegészítve a Pyrker- és Ipolyi-gyûjteményekkel a mai 

Szépmûvészeti Múzeum alapját képezte.

Forog a sírjában!

1813 –1871  
a  magyar tudományos akadémia és a kisfaludy társaság elnöke volt.  
1848-as elsô felelôs magyar kormányban, a batthyány-kormányban,   

majd a kiegyezést követôen  az andrássy-kormányban viselte  
a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát.  

báró Eötvös József



Rövid minisztersége alatt a megalapította 1895-ben  
a Báró Eötvös József Collegiumot, melyben a szegény sorsú,  

tehetséges fiatalok ingyenes elhelyezést kaptak.

Forog a sírjában!

1848 –1919  
  magyar fizikus, az elsô wekerle-kormány vallás- és közoktatási minisztere,  

akadémikus, a magyar tudományos akadémia elnöke

báró Eötvös Loránd



Külföldi utazása alapján párhuzamot vont a nyugati népek és a magyar nemzet 
mûveltsége között, és beismerve nemzetének elmaradottságát, pártolóival szövetkezett 

a nemzeti eszme keresztülvitelére. Buzdító szavaival, példaadásával munkára serkentette 
mindazokat, akik a nemzeti szellem süllyedését tétlen fájdalommal nézték.

Forog a sírjában!

1746–1811  
 író, költô, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége.  

a felvilágosodás szabad eszméit bátran és nyíltan hirdette.

Bessenyei György



Mint a Bethlen-kormány külügyminisztere, hamar felismerte, hogy a bethleni konszolidáció 
csupán egy szalonképessé szelídített, némi liberális és demokrata mázzal leplezett változata 

az ellenforradalomnak, amelyben valódi polgári demokráciáról szó sem lehet.  Erdély 
kultúrtörténetének felkarolója, irodalompolitikai szerepe „korszakos”volt (Erdélyi Trilógia). 

A szomszéd népek megbékélését és megértô együttélését hirdette.

Forog a sírjában!

1873 – 1950  
  magyar író, grafikus, díszlet- és kosztümtervezô, színpadi rendezô,  

a nemzeti színház és az opera intendánsa, klebelsberg felkérésére  
elvállalta a képzômûvészeti tanács elnöki tisztét.

gróf Bánffy Miklós



Népiskolai politikája mellett már mûködésének kezdetén támogatta a Magyar Tudományos 
Akadémia munkáját, s törvénnyel biztosította annak politikai függetlenségét.

Létrehozta a Magyar Országos Gyûjteményegyetemet melynek hatókörébe tartozott 
a Magyar Királyi Országos Levéltár, a Magyar Nemzeti Múzeum és Országos Széchényi 

Könyvtár, az Országos Magyar Szépmûvészeti Múzeum, Országos Magyar Iparmûvészeti 
Múzeum, Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtára.

A hazai múzeumok fejlôdésének ügyét is támogatta, egyre több gyûjteményt létesítettek és 
mûködtettek közpénzen, segítette a megyei és városi múzeumok fejlesztésének ügyét.
Külföldön Collegium Hungaricumokat (CH) hozott létre a tudósutánpótlás biztosítására, 

Európához szerette volna felzárkóztatni a magyar oktatási, kutatási és kulturális intézményeket.

Forog a sírjában!

1875 –1932  
  mûvelôdéspolitikus, kis ideig belügy-, majd a bethlen-kormánytól  

kezdôdôen közel 10 évig vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

gróf Klebelsberg Kuno



a reformországgyûlési felszólalásából:
„Én szavazattal nem bírok, én nem vagyok országnagy, de földbirtokos. Ha egy intézet álland 
fel a magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelését is elôsegíti, ugy felajánlom 

egy évi egész jövedelmemet, mely 60.000 forintból áll, s az a felállítandó magyar tudós 
társaság alapjához csatoltassék.”

1827-ben – királyi szentesítéssel – a Magyar Tudományos Akadémia  
alapítását az országgyûlés törvénybe iktatta.

Forog a sírjában!

1791 – 1860  
  „legnagyobb magyar”

gróf Széchenyi István



Mint múzeumi szakember, közismertté ásatásai révén vált,  
de neki köszönhetô a szegedi múzeum természetrajzi tár rendezésére, 

valamint részt vett a néprajzi gyûjtésben is.
Móra még az 1924 utáni idôszakban a saját anyagi erejébôl is 

finanszírozott ásatásokat.

Forog a sírjában!

1879 –1934  
író, újságíró, muzeológus.

Móra Ferenc



Kidolgozta az Országos Levéltár szervezetét és ügykörét, vezetése alatt 
az országos levéltárat az európai tudományosság színvonalára emelte.

Forog a sírjában!

1841 – 1903  
jogász, levéltáros, történész és író,  

a magyar tudományos akadémia tagja,  
a magyar országos levéltár elsô fôlevéltárnoka

Pauler Gyula



Forog a sírjában!

1754 – 1820  
aki 1802. november 25-i dátummal 11 884 nyomtatványból, 

15 000 kötet könyvbôl és 1152 kéziratból álló gyûjteményét 
a magyar nemzetnek adományozta, amit késôbb 

cenki gyûjteményének 6000 rézmetszetével és 9206 kötet 
könyvével egészített ki. 

gróf  Széchényi Ferenc



Forog a sírjában!

1830 – 1913  
bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész

Szinnyei József

Legfontosabb mûve a Magyar írók élete és munkái, amely közel  
30 000 író részletes életrajzát, illetve kiadott mûveit tartalmazza, 

s máig nagyon fontos forrásmunka.



A Lónyay-kormánytól kezdôdôen a Szlávy-, Bittó-, Wenckheim- és Tisza-kor má nyok ban,  
egészen haláláig közoktatási és vallásügyi miniszter volt. 

A mûvelôdésügy korszerûsítésében az Eötvös által kijelölt úton haladt tovább, 
bár figyelme a felsôoktatásra összpontosult, az ipar és iparmûvészet érdekében 

megalapította az Iparmûvészeti Múzeumot. A mûemlékvédelem terén pedig elérte, hogy 
törvény intézkedjen mûemlékeink megóvásáról.

Forog a sírjában!

1817 – 1888  
magyar mûvelôdéspolitikus, a magyar tudományos akadémia elnöke

Trefort Ágoston



Forog a sírjában!

1852 – 1937  
a magyar tudonyos akadémia tagja, a bánffy-kormány,  
a széll-kormány és az elsô khuen-héderváry-kormány 

vallás- és közoktatásügyi minisztere.

báró Wlassics Gyula

Megindította a múzeumok és a könyvtárak egységes országos szintû szervezésének 
megalakítását. Törvényjavaslata szerint a Magyarországon nyomtatott, vagy kiadott 

nyomdatermékekbôl a nyomtató, illetve a kiadó egy-egy példányt köteles ingyen 
beszolgáltatni a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Magyar Tudományos Akadémiának. 

Az ún. kötelespédányt azóta az Országos Széchényi Könyvtár kapja. 
A millennium alkalmával tervezett Szépmûvészeti Múzeum felállítása mellett mûvészeti 

programjának fô pontja volt egy magyar képzômûvészeti akadémia megalapítása is.


