
A pusztaradványi kastély felépítésé-
nek pontos ideje ismeretlen, az ezen 
a környéken 1856–60-ban elkészült II. 
katonai felmérés térképe már feltün-
tette a téglalap alaprajzú kastélyt és 

melléképületeit. Építésének datálásá-
ban segítséget nyújt a kastély biliárd-
szobájának igen különleges fedése is: 
a téglából készített poroszsüveg bol-
tozatot itt nagyvasúti sínek tartják, 
amelyek megegyeznek az 1860-ban 
átadott budapest–miskolc–kassai vas-
út építésekor felhasznált sínekkel. A 
kastélyt tehát feltehetően az 1850-es 
évek közepén emelték.

A II. világháború után tanácsházát 
helyeztek el az egykori őrgrófi reziden-
ciában, majd az 1970-es évek közepétől 
üresen állt a kastély. Állapota olyany-
nyira leomlott, hogy 1992 nyarára már 
középrizalitja eltűnt, teteje beszakadt. 

Az épületet végül 2001 februárjában 
egy honi vállalkozás vásárolta meg az 
önkormányzattól, amely, nyugodtan 
mondhatjuk, a „sírból hozta vissza” a 

Széchenyi-terv segítségével zajló felújí-
tással a kastélyt. 

Észak-Magyarország egyik legszebb 
kastélyszállója 2004 nyarán nyitotta 
meg kapuit. Főhomlokzatán emeletes, 

hátul földszintes, téglalap alaprajzú 
épület. A jobb oldali oldalhomlokza-
tából trapéz alaprajzú, kisméretű bő-
vítmény lép előre. Főhomlokzatának 

ritmusa 2+3+2, középen emelt szintű 
rizalit lép ki erőteljesen a fal síkjából. A 
középrész ablakai félköríves záródású-
ak, a sarkokon pilaszterek húzódnak, 
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A település lakosainak száma valami-
vel több, mint 200 fő. A községhez köz-
igazgatásilag tartozó terület 714 hek-
tár, a lakások száma 60. A szlovák ha-
tártól nem messze fekvő kistelepülést 
először a XIII. században említették az 
írásos források. 

A rezidenciát építtető őrgróf Pallavi-
cini család első írásos említése 960-ban 
történt, a família 1360. június 2-án ka-
pott őrgrófi rangot, amelynek magyaror-
szági és ausztriai használatát 1868-ban 
erősítette meg az uralkodó. Érdekesség, 
hogy ez volt az egyetlen főúri család, 

amely az idegen eredetű őrgrófi címmel 
élt huzamosabb ideig Magyarországon. 
A família 1827-ben kapta meg a magyar 
honosságot.

Az 1848-ban született Pallavicini 
János volt a pusztaradványi kastély 
építtető tulajdonosa. A főnemes a dip-

lomáciai pályán futott be karriert, volt 
követségi titkár, tanácsos, majd 1897-
ben rendkívüli követ és meghatalma-
zott miniszteri címet kapott, majd bu-
karesti és konstantinápolyi nagykövet-
ként tevékenykedett, közben 1911-ben 
néhány hónapig a külügyminiszter 
helyetteseként irányította a Monarchia 
diplomáciáját. 1927-ben a nyugalma-
zott nagykövetet élethossziglan a fel-

sőház tagjává nevezték ki. Az őrgróf 
Pusztaradványba vonult vissza, és ott 
hunyt el 93 éves korában, 1941-ben.

1. mdolut nulla faccum nulla consend 
ionsequat lum velisi erat velit ea aciduis 
consenit venibh ecte te feuaccum nulla 
consend ionsequat lum velisi erat velit ea 
aciduis consenit venibh ecte te feuaccum 
nulla consend ionsequat lum velisi erat 
velit ea aciduis consenit venibh ecte te feui
2. vullandiat con exero con hent wisci er 
acillut ip exeruat lum velisi erat velit ea 
aciduis consenit venibh econ exero con 
hent wisci er acillut ip exeruat lum velisi 
erat velit ea aciduis consenit 

Pusztaradvány község nevezetessége a Pallavicini-kastély, 
amely a település központi részén, egy gyönyörű ősfás 
park közepén, egy domboldalon áll.

A rezidenciát építtető őrgróf Pallavicini család 
első írásos említése 960-ban történt, és a família 
1360. június 2-án kapott őrgrófi rangot.

 A pusztaradványi
 Pallavicini-
    kastély

A II. világháború után tanácsházát helyeztek el 
az egykori őrgrófi rezidenciában, majd az 1970-es 
évek közepétől üresen állt a kastély.
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felette timpanon látható, melynek tük-
rét a Pallavicini-család címere díszíti. 
A földszinti rész osztása megegyezik 
az emeletivel. Hátsó homlokzata 2+4+2 
tengelyes, középen előrelépő timpano-
nos rizalittal. A nyugodt klasszicizáló 
homlokzat osztó- és főpárkánnyal is 
rendelkezik, a nyílásokon vakolt ablak-
keretezés, a sarkokon kváderezés talál-
ható. A tetőhéjalást a vidékre jellemző 
fémlemezborítással oldották meg. A je-
lenleg társalgó-, biliárdteremként szol-
gáló helyiség érdekessége a nagyvasúti 
sínek közötti téglaboltozatos poroszsü-
veg födém. A kastély építésének pontos 
időpontja és körülményei hosszas kuta-
tómunka után sem tisztázottak. 

Az épületben a XIX. század hangulatát 
idézi a belső terek kialakítása. Korhű be-
rendezési tárgyak, köztük számos érté-
kes másfél évszázados biedermeier bútor 
eleveníti fel a fényes diplomáciai pályát 
befutott Pallavicini János őrgróf korát. A 
szálloda külön érdekessége, hogy a szo-
báiban és más közösségi helyiségeiben 
nem tömegtermékek, hanem a tulajdonos 
által felújított 100-120 éves ipartörténeti 

és stílustörténeti érdekességű lámpates-
tek világítanak, így mintegy „lámpamú-
zeumként” is szolgál a kastély. 

A szálloda emeletére hét lakóegység 
került, amelyeket további négy tetőtéri 
szoba egészít majd ki. A szálloda sok-
rétű szolgáltatásai a hétvégi pihenést, 
kikapcsolódást kereső vendégek mel-
lett tréningek, továbbképzések, üzleti 
találkozók résztvevőinek, vadászok-
nak, vállalati vagy családi rendezvé-
nyek meghívottainak nyújtanak széles 
választékot. 1,5 ha területű kastélypark 
a 100-150 éves fákkal, forrással, tóval, 
pihenővel, grillezőhellyel. Kikapcsoló-
dást szolgáló „törökfürdő” pezsgőme-
dencével és illatos gőzszobával.

Fotó: Egresi János
Összeállította: PoGa

A nyugodt klasszici-
záló homlokzat osztó- 
és főpárkánnyal is ren-
delkezik, a nyílásokon 
vakolt ablakkeretezés 
található.
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