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Gyermekkorának színhelye, Sárpentele
A II. világháborúban elpusztult családi fészek kastélyparkjából alakították ki a Székesfehérvár és
Sárszentmihály között fekvő –sportolásra, kirándulásra, pihenésre alkalmas – Sárpentelei
Parkerdőt. A „nagy esőbeállónál” Széchenyi Zsigmond születésének 100. évfordulóján, 1998-ban
a Vértes Meteor Természetbarát SE emlékkövet állíttatott.
A Székesfehérvári Természetbarát Szövetség 2003 óta minden év áprilisában itt tartja a Városi
Természetbarát Találkozót.
Az emlékkő tövében felidézhetjük Széchenyi Zsigmond gyermekkori éveit, legelső
vadászélményeit.
Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.
Az egykori Állami Főreáliskola, a mai Szent István Szakképző Iskola falán emléktábla hirdeti,
hogy az épületben tanult Széchenyi Zsigmond.
Alsópere / Kelet-Bakony
Széchenyi Zsigmond a Nádasdyak vadászvendégeként a környező erdőkben ejtette el élete első
őzbakját 1911-ben, illetve első szarvasbikáját 1916-ban, ahogy arról az „Ahogy elkezdődött…”
című művében írt. A lepsényi Nádasdy grófok alsóperei vadászkúriájának felújításával,
kibővítésével létesítette a veszprémi központú HM VERGA Zrt. a Park Szállót. Az épület
közelében emléktábla, továbbá a 8 és 16 óra között díjmentesen látogatható Arborétum várja a
látogatókat és a geoláda keresőket.
Megközelítés: gyalog a piros sáv jelzésen Várpalota és Zirc felől; közúton a 82-es úton Eplény és
Zirc között Olaszfalun át, végig aszfaltozott úton.
Bakonykoppány-Huszárokelőpuszta
Emlékkő és emlékház emlékeztet Széchenyi Zsigmondra a Bakonyerdő Zrt. vadászházánál.
Megközelítés: a Zirc és Pápa közötti útról Bakonykoppánytól 4, Bakonybéltől 7 km- re.
Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta
Az eklektikus, egykori Véssey kastélyban működik az erdő-és vadgazdálkodási szakembereket
képző Széchenyi Zsigmond Szakközép-, és Szakiskola.
Megközelítés: a település Marcalitól 12 km-re nyugatra, míg a Balatontól délre 18 km-re fekszik.
Kőröshegy, Petőfi utca
Széchenyi kastély
Körbekerített magántulajdon, jelenleg nem látogatható!
Széchenyi Zsigmond 1923-31 között Kőröshegyen gazdálkodott, a kastélyban lakott. Erről az
időszakról az „Ünnepnapok” c. önéletrajzi kötetében számol be. Ekkor szervezte első afrikai
állatgyűjtő és vadászexpedícióját, amelynek élményeiről a legtöbb kiadást megért „Csui!...” c.
könyvében tudósít. Az épület előtt az 1962-ben - Széchenyi Zsigmond életében - felállított
szobor (Sóváry János szobrász alkotása) található. A horgásztóban lévő sziget Széchenyi
Zsigmond egykori vadász-leshelye. Az emeleten könyvtár, a földszinten emlékszobák
kialakítását tervezik.
Megközelítés: Balatonföldvártól délre 3 km-re.

Budapest I. kerület, Úri utca 52.,
A budai Várnegyedben, szülei házában élte át a főváros 1945. évi ostromát.
A falon emléktábla hívja fel a figyelmet, hogy 1951 júniusában az ÁVH innen telepítette ki
Széchenyi Zsigmondot.

Keszthely, Helikon Könyvtár, Helikon Kastélymúzeum; Vadászati Múzeum
A kitelepítést követően 1953-ban a Helikon Könyvtár alkalmazta mint állományon kívüli
segéderőt, ahol négynyelvű vadászati bibliográfiát állított össze. Itt ismerte meg második
feleségét, Hertelendy Margitot.
Az új múzeumi épületben Széchenyi Zsigmond néhány trófeájával, illetve vadászirodalmi
köteteivel is találkozhat a látogató.
Budapest, Nemzeti Múzeum
Széchenyi Zsigmond a Nemzeti Múzeumot alapító Széchényi Ferenc ükunokája volt, élete egyik
fontos eseménye is e nagy múltú intézményhez kapcsolódik. Az 1956-os forradalom során az
időközben önálló intézménnyé vált Állat- és Növénytárral rendelkező Múzeum afrikai vadászállatállománya egy belövés okozta tűzesetben elpusztult. Ennek pótlására utazhatott Széchenyi
Zsigmond 1960-ban és 1962-ben a magyar állam által szervezett afrikai expedíciókra.
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, Ludovika tér 2.
A Nemzeti Múzeum épületét ért 1956 október 24-i találat során leégett Afrika-kiállítás anyagának
pótlására Széchenyi Zsigmond a 60-as évek elején két alkalommal is afrikai gyűjtőexpedíción
vehetett részt. A 90-es évek második felében újították fel az egykori Ludovika Akadémia épületét,
amely azóta a Magyar Természettudományi Múzeum otthona. Itt kaptak helyet a Széchenyi
Zsigmond gyűjtéseit őrző Állattár részlegei, valamint a közel 4000 kötetes vadászati könyvtára.
Budapest, XII. kerület
A Farkasréti temető 21/1-1-69/70 parcellája Széchenyi Zsigmond végső nyughelye.
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Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
A Széchenyi Zsigmond emlékhelyeket felkereső túramozgalom teljesítését igazoljuk a kitűzőt postai
utánvéttel eljuttatjuk.

