
A Széchényi család 

Az alábbi ismertetést Dobri István: A mi településünk. Nagydorog c. kötetének A Széchényi család fejezetéből 
válogattuk, kiemelve a nagydorogi vonatkozásokat. 

Nagydorog legjelentősebb birtokosa a Széchényi család soraiból került ki. 

Országos viszonylatban is jelentős főnemesi családról van szó. A XVIII. sz. végén 
és a XIX. sz. elején élte meg ez a család a virágkorát. Először ismerkedjünk meg 
a család történetével, majd a Tolna megyei kapcsolatokkal. 

A Széchényi család Nógrád megyéből származik, nevét Szécsény mezővárosról 

eredezteti. Első kiemelkedő alakja, a családi vagyon megalapozója Széchényi 
György (1592-1695) aki egy viszonylag későn induló papi pályán futott be 

hatalmas karriert. 33 éves, amikor a papnevelő intézetbe lépett, 39 évesen 
plébános majd kanonok, később pécsi, veszprémi, győri püspök. 1675-től kalocsai 
érsek, 1685-ben pedig elfoglalhatta a magyar katolikus egyház hierarchiájának 

csúcsát jelentő esztergomi érseki-prímási széket. Tíz éven át töltötte be ezt a 
magas tisztséget, 103 éves korában halt meg. Hosszú élete során hatalmas 

vagyont gyűjtött. A magyar grófi címet 1697-ben I. Lipót adományozta a 
családnak.  

A XVIII. sz. első felében a nemzetség meglehetősen szerteágazott, de 1777-

re Széchényi Ferenc maradt az egyedüli férfiörökös. Neki három fiúgyermeke 
született: Lajos, Pál és István - akit „legnagyobb magyar"-ként ismerünk.  

Az elsőszülött Lajos anyai örökségként jutott a Tolna vármegyében található 
doroghi uradalomhoz. 1855-ben bekövetkezett halálát követően a legidősebb fia, 

János örökölte Segesd, Egervár Égenföld és Hídvég mellett a Nagy-Dorogi 
uradalmat is. Öt gyermeke közül a legkisebb Széchényi Sándor 1837. okt. 27-
én született Bécsben. Ő volt az, aki több kitérő után végül 1872-ben családjával 

együtt beköltözik a nagydorogi kastélyba. 

Széchényi Sándor a nagy-dorogi birtokot átvéve nem 

volt könnyű helyzetben. A gazdálkodáshoz nem értett, 
mégis maga próbálta a birtokot irányítani. Rövid időn 
belül rájött, hogy segítségre van szüksége. Tiszttartót 

vált, ám így is újabb hibák fordulnak elő a gazdaság 
irányításában. Ekkorra végleg eldőlt, hogy Széchényi 

Sándor életét a közéleti tevékenységnek szenteli. 

1884-ben a főispáni székbe került, ez pedig olyan 
karrier kezdetét jelentette, ahol az újabb rangok és 

címek, a viselt tisztség természetes következményei 
voltak. Munkája elismeréseként Ferenc József 1895-ben 

belső titkos tanácsosai sorába iktatta. Megkapja a 
Vaskorona rendet és a Ferenc József rend 
nagykeresztjét. Széchényi Sándort házassága és 

szépen ívelő karrierje megállapodott emberré tette. 
Rangjához és a közéleti tevékenységét kísérő 

fogadásokhoz már nem illett a szerény méretű és 
külsejű lak, ezért jelentősen bővíti és átalakítja a kastélyt. Több mint 21 éven 
keresztül látta el a főispáni hivatalt 1905-ös nyugdíjba vonulásáig. 



1905-ben még egy nagyon fontos családi rendezvény volt. " Mivel a családnév 
írásmódja István gróf óta mind SZÉCHENYI mind SZÉCHÉNYI formában elterjedt, 
az 1905. febr. 16-án tartott nemzetségi ülés a család nevének egységes írásmódját 

így határozza meg: 

Sárvár-felsővidéki gróf SZÉCHÉNYI 

nem követi tehát István grófot, aki egyébként 1822-ig szintén két ékezettel írta 
nevét. Ez az írásmód tehát -István gróf kivételével - a család összes tagjára 

vonatkozik" 

1913. febr. 17-én elhalálozott és 20-án Nagycenken helyezték örök 
nyugalomra. 

Halála után a nagydorogi birtokot harmadszülött fiúgyermeke Széchényi 

Domonkos örökli. Gyönkön született 1871.ápr. 10-én és Nagydorogon az 

idősebbek még napjainkban is úgy emlegetik a „GRÓF". Így jó negyven éven 

keresztül, 1945-ig meghatározó személyisége Nagydorog életének. Az 1944-es 

orosz bevonulás után elveszti teljes vagyonát. Kastélyát és javait elveszik, több 

helyre is költöztetik, ahol egy szobát biztosítanak számára. A mindennapi élelmet 

sokszor a falu lakói adakozással biztosítják számára, pedig fénykorában nagyon 

sok családnak Ő biztosított megélhetést. Nélkülözésben, megalázva éli le hátralévő 

életét, 1950 márc. 12-én hal meg. Nagydorogon a katolikus temetőben van 

eltemetve. 

 


