
 

 

 

A  Széchényi   és  az   Andrássy  család  Somogyváron  

  

        Somogyvár község múltja szorosan egybefonódik a Széchényi és Andrássy családdal.   

      A Széchényi család Nógrád megyéből származik, nevét Szécsény mezővárosról eredezteti.  

Első kiemelkedő alakja, a családi vagyon megalapozója Széchényi György /1606–1695/volt.   

A 18. sz. első felében a nemzetség meglehetősen szerteágazott, és 1777-re Széchényi  

Ferenc maradt az egyedüli férfiörökös, aki megkapta a Sárvári és Felsővidéki előnevet.  

        Az Andrássy család Csíkszentkirályról – Erdélyből származik.  A csíkszentkirályi és 

krasznahorkai  Andrássyak székely  eredetű család, mely a hagyomány szerint Andorás, a 

honfoglaló magyarok egyik vezérének a leszármazottjai.  

  

  

     Somogyváron a  kincstári birtokokat az 1700-as években vette meg a Széchényi 

család.Nevükhöz fűződik a Római Katolikus templomunk felépítése, átadása 1842-ben volt, 

az építkezés fő támogatója Széchényi Lajos volt. A 18. – 19. század fordulóján Széchényi 

Ferenc kezdte meg az akkor még úrilak építtetését , ezt folytatta 1855-ben Széchényi 

Zsigmond, majd a  régi kastélyt gróf Széchényi Dénes 1870-ben alakította át feleségével 

Hoyos Mária grófnővel.   

  Fiúk , Id. Széchényi Imre gróf  /1858- 1905./  1885-ben vette feleségül Andrássy Mária grófnőt  

, majd  1889-  ben  a családi birtok és a kastély az ő tulajdonukba került át.  

Somogyváron a Kupavár hegyen álló Bencés apátság romjait , az ő irányításával kezdték meg  

először feltárni . Az ő fiúk ifj. Széchényi Imre /1899- 1922./ és Nádasdy Ilona grófnő  /1904- 

1984./ 1922.11-ben kötött házasságából született Széchényi Ilona  grófnő/ 1923.07.19./ aki a 

mai napig jó egészségnek örvend.   

  

Id. Széchényi Imre a ,  fiatal somogyi arisztokrata 1882-től több esztendőn át dolgozott a 

megye közgazdasági előadójaként.  Az 1891-es filoxéra vész elpusztította a zalai part 

szőlőskertjeit ezért az akkori földművelésügyi kormányzat Széchényi Imre grófot bízta meg, 

hogy Keresztúr határában telepítse újra a szőlőskerteket. A munka sikeres volt,  hálából a 

telepítő kormánybiztos feleségéről Andrássy Máriáról nevezték el a területet Mária – telepnek.  
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Balatonmáriafürdő végleges, mai formájú nevét 1927-ben kapta. A településen megtalálható az 

Ady E. u.1-3. alatt a grófnő teljes alakos szobra, Széchényi Imre grófról pedig a főteret nevezték 

el.  

  

  

                             

  

Nagyon fontos esemény köthető szintén a Széchényi család , különösen  csíkszentkirályi – 

krasznahorkai Andrássy Mária grófnő nevéhez, ez pedig a somogyvári Zárda kisdedóvó 

megalapítása. A hiteles dokumentumok alapján a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek  

apáca  rend tagjaival 1882-ben már Hoyos Mária grófnő is felvette a kapcsolatot, de a tényleges 

kisdedóvó megnyitása Andrássy grófnő nevéhez fűződik, amely 1888-ban volt. Az óvoda 

fenntartása, az apáca nővérek ellátása mind a grófnő feladatkörébe tartozott.  

Emlékek a grófnőről:   

„Nagyanyám rendkívüli asszony volt. Óriási műveltség minden téren, legyen történelem, 

nemzetközi irodalom, művészet, festészet, szobrászat stb. Csodálatos humora volt. Nagyanyám 

40 éves volt, amikor 1905-ben meghalt nagyapám, ő vette akkor kezébe a kormányrudat és 

vezette tovább ezt a bárkát. Mindent. Hősiesen és okosan.”  

 / Széchényi Ilona emlékei- A somogyvári óvoda története S.M./  



 

 

 

  

  

„Nagyanyám kivételes személyiség volt. Kiegyensúlyozott, nyugodt , bölcs és szeretetteljes 

személyisége tette őt a család központjává, és az is maradt haláláig. Napja a 7 órai misével 

kezdődött a kastély kápolnájában, azután a háztartás , a főerdész jelentése, az apácakolostor, 

melyet teljesen ő tartott el. A ház alkalmazottai valóságos családtagok voltak.?Mi, unokák 

imádtuk a fitalságot megértő természete miatt.Pedig szigorú fegyelmet követelt, de mindig 

kedves szavakkal,humorral tette.Sose láttam idegesnek, sosem emelte meg a 

hangot……Háború után az ausztriai Gmundenben talált menedéket.Itt is központi személy 

maradt,kihez mindig bizalommal fordultak nemcsak a családtagok, de közeli és távoli 

ismerősök ,vigaszkeresők.Élénk levelezést tartott fenn sok országban:”   

/ Gróf Somssich Pongrác 1998.ünnepi beszéd Somogyvár/  

  

„Az édesapám uradalmi bodnár, az anyám szobalány volt a grófnál, így ahogy lehetett én 

mentem az óvodába. Sok játék volt az óvodában, mert a grófnő szívén viselete a gyerekek sorsát. 

Csak szólni kellett, hogy mire van szükség és megküldte: tűzifát, játékokat, edényeket, gabonát. 

Az apácák a születésnapján és névnapján műsorral készültek a gyerekekkel együtt, így köszönték 

meg a gondoskodást.”  

 / Berdár Julika néni emlékei- A somogyvári óvoda története- S.M./  

  

   A második világháború kitörése , a politikai és ideológiai helyzet változásainak 

következtében a Széchényi család külföldön keresett menedéket, elhagyta Somogyvárt. 

Széchényi Imréné született Andrássy Mária grófnő  Ausztriában töltötte hátralevő éveit.  Imre 

gróf 1905. november 25-én halt meg Somogyváron, míg Mária  grófnő Gmundenben /  

Ausztria/ 1953. május 22-én hunyt el, 35 évvel élte túl a férjét.  

 A család leszármazottai a világ minden pontján élnek, és vallják magukat magyarnak.  

2015.május 20-án , a grófnő halálának 62. évfordulóján ismét szeretett otthonában , 

Somogyváron , férje és fia mellé helyezzük el örök nyugalomba földi maradványait.  

  



 

 

 

  

  

  

  

Családi fotóalbum   

  

                           

                           Széchényi Imréné Andrássy Mária grófnő  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

                       

  

  

 



 

 

 

                            

  

                                 Id. Széchényi Imre gróf  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Írta: Sebestyén Márta 


