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Sándorfalván élek családommal immár 8 éve. A gimnázium előtt, a sándorfalvi általános 

iskolába jártam, mely Pallavicini Sándor őrgrófról kapta a nevét. Általános iskolai éveim alatt 

nagyon sok mindent megtudtam a Pallavicini családról, és a Dél-Alföldi tanyavilágból alakult 

falvakhoz fűződő kapcsolatáról. A gimnáziumban, ebben az évben kezdtem el tanulni első 

idegen nyelvként az olasz nyelvet, amit rögtön megszerettem. Nagy lelkesedéssel kezdtem ezen 

pályázat megírásához, kiszélesítve eddigi tudásomat a témában. 

 

A Pallavicini család története 

Olaszország története egy ezredév óta a Pallavicini névvel van egybeforrva. A család 

tagjai minden időben kiválóan fontos történelmi szerepköröket töltöttek be. A kitűnő 

hadvezéreknek, államférfiaknak, diplomatáknak, kormányzóknak és helytartóknak 

(Lombardiában és Korzikában), továbbá az íróknak, művészeknek, tudósoknak és főpapoknak 

egész sorozata telt ki közülük. Hatan a bíbornokságig emelkedtek, hárman a genovai dózsék 

koronáját viselték. Ősei közül volt azon Sforza Pallavicini (szül. Romában 1607-ben) bíbornok, 

aki a tridenti zsinat történetét leírta. A Pallavicini család első írásos említése 960-ból származik.  

A Pallavicini család idővel Bajorországban, Ausztriában és Magyarországban is 

honosságot nyert. Négy főágazata: a lombardiai, varranói, genovai és rospigliosei, úgy a 

pallegrinói és scipionei mellékágazatai ismeretesek. Az Ausztriában és Magyarországon élő 

már nálunk is több ágazatra szakadt Pallaviciniek a genovai ágból származnak. A família 1360. 

június 2-án kapott őrgrófi rangot, amelynek magyarországi 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 család első tagja, aki 

kapcsolatba került Magyarországgal, szintén a Pallavicini Sforza nevet viselte (ő a 

család lombardiai ágából származott) és az 1540-es erdélyi hadjárat egyik vezetője volt. 

Közreműködött Fráter György meggyilkolásában. 

 

 

 

 

Pallavicini Sforza 

https://hu.wikipedia.org/wiki/960
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
https://hu.wikipedia.org/wiki/1868
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://hu.wikipedia.org/wiki/1540
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ter_Gy%C3%B6rgy
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A Pallavicini családfa 

 

A család címere arany lábú és csőrű, koronás kétfejű fekete sas, melynek mellén egy koronás 

tojásdad vértét öt arany s négy kék kockás udvar foglalja el nagy részben, ezek fölött ezüst 

mezőben vízirányos helyzetben fekete hármas kereszt látszik. 
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Őrgróf Pallavicini Sándor (Szeged, 1853. május 6. - Bécs, 1933. április 14.)  

Sándor őrgróf, főrendházi tag, császári és királyi kamarás, született Szegeden 1853. 

május 6-án. A jogot a bécsi egyetemen hallgatta, majd diplomáciai pályára lépett, és a 

szentpétervári osztrák nagykövetségnél attasé lett. Ettől visszavonulva gazdálkodásnak 

szentelte idejét. 1874-ben nyerte el a császári és királyi kamarási rangot. 1903-tól 

az Aranygyapjas rend és a német rend tiszti lovagja volt, emellett kitüntették a Vaskorona-

rend második osztályával. 1884-ben a szegvári kerület országgyűlési képviselőjének választotta 

meg. Neje, Széchenyi Irma (1855. június 28. – 1932. október 7.) grófnő, csillagkeresztes és 

palotahölgy, akit 1876. június 20-án vett feleségül Bécsben. Az 1879-es szegedi nagy árvíz után 

nagy bőkezűségről tett tanúbizonyságot, a károsultakat saját birtokán telepítette le, ezzel 

megalapítva Sándorfalvát. 

Pallavicini Sándor élete utolsó éveiben néhány vagyontárgyával a Cseh Köztársaságba ment, 

majd 1933-ban Jemnice kápolnájában temették el. A kápolnát államosították 1945-ben és a 

sírokat lerombolták az 1990-es években.  

„Mindegyikőjüket visszahoztam Magyarországra és most ők is itt nyugszanak. Így mostanra ez 

a hely vált családi sírhelyévé az 1789 utáni majdnem teljes Pallavicini családnak, akik békében 

nyugodhatnak itt a földben, ami egykor hozzájuk tartozott.” (Alfonso Pallavicini) 

 

 

 

 

 

             Az őrgróf feleségével 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
https://hu.wikipedia.org/wiki/1853
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/1933
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranygyapjas_rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k_Cs%C3%A1sz%C3%A1ri_Vaskorona-rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k_Cs%C3%A1sz%C3%A1ri_Vaskorona-rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/1855
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1932
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_7.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagkeresztes_Rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/1876
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/1879-es_szegedi_nagy_%C3%A1rv%C3%ADz
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Sándorfalva története 

 

1879 tavaszán óriási árvíz vonult le a Tiszán. A folyamszabályozás kapcsán épített gátak 

nem bírták tartani a hatalmas vízmennyiséget és a Tisza kiöntött. Teljesen elpusztította Algyőt 

és ezzel együtt Szeged városát is. A Pallavicini birtok élén őrgróf Pallavicini Sándor állt, aki 

úgy döntött, hogy az elpusztult falu lakosságát birtokának a Tiszától távolabb eső részére 

telepíti át. Így jött létre 1880-ban az új falu, amely a nevét is az őrgróftól kapta: Sándorfalva. 

Az árvíz sújtotta Algyő lakóinak Pallavicini Sándor őrgróf 597 ingyen háztelket parcellázott  

40 000 kat. hold területű birtokának déli részén, „vízmentes” területen. Itt évekkel azelőtt 

dohánykertészek éltek, akik a törökök által elpusztított középkori falu, Sövényház(a) területén 

telepedett meg korábban. Az árvízkárosultaknak csak kis része települt át, így több száz 

környékbeli szegényparaszt élhetett a letelepedés lehetőségével. 1882-ben felépült a templom, 

a községháza az iskola, a csendőrőrs épülete.  

Az őrgróf az uradalom székhelyét Sándorfalvára helyezte át. A betelepülők elsősorban 

az uradalomban dolgoztak, béresként, cselédként és iparosként. A későbbiek során az iparosok 

a közeli Szegeden is dolgoztak, oda, illetve vásárba hordták portékáikat.  

A Pallavicini-uradalomban főleg Sándor gróf járt élen az erdőtelepítésben, Szeme előtt 

nagy homoki erdő lebegett, amely igazi vadparadicsomot kínál a vadászoknak. Maga a 

trónörökös, Ferenc Ferdinánd is többször megfordult a Pallavicini birtokon rendezett 

vadászatokon. 1884-ben készült az első erdősítési terv. A telepítés a vadgazdálkodás mellett a 

művelt földek eróziótól való megóvását is szolgálta. Az uradalom ártéri területeken is telepített 

erdőket. Az itteni vadállomány igen jelentős és komoly jövedelmet hozott. Már 1888-ban 2384 

nyulat adtak el a vadkereskedőknek. Ez a mennyiség a XX. század folyamán még tovább nőtt. 

Képzett erdőőrök felügyelték a területet, és vigyáztak, hogy télen a környékbeliek ne vigyenek 

fát. 1890-ben az őrgróf csendőröket kért, majd az erdőőr mellé három kisegítőt adott, hogy a 

kubikosokat távol tartsák, nehogy kárt tegyenek az erdőben. 
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        A trónörökös és Sándor őrgróf 
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A szabályos szerkezetű régi falu mellett az 1950-60-as évek óta új falurész épült. A 

település nagysága közel 56 km2, aminek több mint kilenctizede külterület. A csaknem 

kizárólag magyarlakta helység lakóinak nagy része római katolikus. Lakásállományának 8%-

a külterületen található. Bár a feketeföldi tanyák nagy részét a 70-es évek környékén 

elbontották, a településtől Északra, a volt Kővágói szőlőben sokan, főként szegediek építettek 

maguknak üdülőt, hobbitanyát. Ezek egy része ma már lakóhelyként funkcionál. (E határszél 

elnevezése az itt talált réti mészkőre utal, aminek „vágásával” az 1960-as évekig foglalkoztak.) 

Sándorfalva – 2002-töl kezdődő, több ütemben történő, felújítás alatt álló – központja a 

nagyméretű, árnyas, lombos Szabadság tér, közepén a Szűz Mária tiszteletére szentelt, 

eklektikus római katolikus templommal (1882). Főoltárképe Szűz Máriát ábrázolja. A falait 

borító seccok a Biblia jeles személyiségeit és a magyar szenteket örökítik meg (1945). A 

templom körüli kálvária stációinak domborműveit 2002-ben Domonkos Béla szobrászművész 

készítette. A Főtér polgármesteri hivatal felöli oldalán látható Petőfi Sándor és Arany János 

mellszobra.  
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Nem csak Sándorfalván… 

Igaz Sándorfalva, az új település lett a több mint hatvavenezer holdas Mindszent-Ányási 

Pallavicini uradalom központja, de innen irányították a majorságokra tagolt birtok egyes részeit, 

beleértve a mai Ópusztaszer területét is. Az itteni egyik árvízi társulat elnöke volt Sándor őrgróf 

1879 – 1921-ig. A már említett szegedi árvíz alkalmával többrendbeli hazafias áldozatot hozott, 

de emellett a hatalmas őrgrófi birodalom kormányzásában is sikereket ért el. Ehhez tartozott 

Ennek a hatalmas hitbizományi területnek futóhomokos és silány részein főleg a vadászat miatt 

kezdtek fásítani. Ebben legnagyobb érdeme Sándor őrgrófnak volt, akinek szobra az erdő 

mellett áll. Így örökítették meg a homok megkötése terén kifejtett érdemeit. 

A Pallavicini család a 19. században és a 20. század elején fontos szerepet töltött be egy 

másik alföldi település, Mindszent életében is. Az uradalom annak idején az öröklések folytán 

Pallavicini Sándor őrgrófra szállt, aki 1902-ben a Károly óvodát, majd 1903-ban és 1905-ben a 

Lány- és Fiúiskolát alapította és építtette.  

Sándor őrgróf arra is gondolt, hogy családjának új temetkezési helyet építsen. Ezért az 1880-

as években Ányáson kápolnát építtetett, amely alatt nagy kriptát alakítottak ki. Szerencsére a 

Pallavicini család tulajdonában megmaradt négy mérnöki tervrajz, amely a felépített kápolna 

méreteit és látványát örökíti meg. Sándor őrgróf az árvíz által elpusztított algyői sírhelyről 

áthozatta családjának korábban eltemetett hamvait. Sajnos a tervrajzokról sem a készítő nevét, 

sem a pontos dátumot nem tudjuk megállapítani.  

 

 

 

 

 

 

Pallavicini Sándor őrgróf kérvénye  

1887-ből pusztaszeri birtoka ügyében 
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A Pallavicini kastély Sándorfalván 

A település alapítása előtt is állt már a Pallavicini család uradalmi vadászkastélya. A Fő 

tér szomszédságában, hangulatos park közepén álló, felújított, állandó nyitva tartással működő, 

akadálymentes Pallavicini kastély termeiben jelenleg állandó és időszaki kiállítások is helyet 

kapnak. Állandó tárlaton mutatják be az őrgrófi család történetét és mindennapjait felidéző 

emléktárgyakat, bútorokat és dokumentumokat, a dél-alföldi arisztokrácia – azon belül is az ún. 

Mindszent-algyői uradalom és a grófi család, valamint az alkalmazásukban élők egykori életét. 

Ugyancsak állandó tárlaton ismerhető meg Sándorfalva története és népélete.  

A kastélyban kaptak méltó helyet Budai Sándor népművész naiv festményei, és 

Sándorfalva díszpolgárjainak tablói. Az időszaki kiállításokon a helyi vagy Sándorfalvához 

kötődő alkotók, képzőművészek, kézművesek munkáit mutatják be, néprajzi tárlatokat nyitnak. 

A kastély bálok, konferenciák, komolyzenei koncertek s házasságkötések helyszíne is. Az 

épület alagsorában a hangulatos Kastély kávézó is várja a látogatókat. 
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A Pallavicini Általános Iskola 

 

Szinte azonnal látható volt számomra, hogy az iskola mennyire igyekszik megőrizni 

Pallavicini Sándor emlékét. Mivel az őrgróf születésnapja május 6., ennek tiszteletére rendezik 

meg a Pallavicini ünnepséget minden évben, melyen Pallavicini Sándor leszármazottjai is részt 

vesznek. Ezen az ünnepségen az iskola tanulói és a meghívott vendégszereplők különleges 

műsorral emlékeznek az őrgrófra. A műsor előtt pedig, megkoszorúzzák Pallavicini Sándor 

domborművét. 

 

 

 

 

 

 

 

Pallavicini Sándor domborműve  

 

 

Érdekesség az volt számomra, hogy a grófi család a műsor előtt már egy héttel 

Sándorfalvára érkezik. Ezen a héten az általános iskoláskorú gyermekeik a sándorfalvi iskolába 

járnak, ott tanulnak, játszanak a többi gyerekkel. Beszélnek magyarul, fontos nekik a magyar 

nyelv megtartása, használata.  

A műsor mindig színes és emlékezetes. Ekkor adják át a Pallavicini díjat is, amit egy 

olyan nyolcadikos tanuló kaphat meg, aki 8 éven keresztül kitűnő volt, és a közösségi életben 

is nagy szerepet töltött be. Személyes élmény fűz ezekhez a műsorokhoz, hiszen nekem is volt 

szerencsém szerepelni bennük.  
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Az általános iskola 
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Felhasznált irodalom és források: 

1. https://sandorfalva.hu/portfolio-item/pallavicini-kastely/ 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Pallavicini_csal%C3%A1d 

3. https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=210 

4.  https://www.promenad.hu/2014/05/02/felavattak-a-pallavicini-parkot-es-diszkutat-

mindszenten/ 

5. https://sandorfalva.hu/ 

6. http://www.psi-sfalva.com/ 

7. https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Sandorfalva/pages/003_tel

epules.htm 

8. https://www.delmagyar.hu/helyi-ertek/telepulesek/sandorfalva-tortenete-3721786/ 

9. Dr. Juhász Antal, Dr. Szelesi Zoltán, Felföldi László, Dr. Martin György: Sándorfalva 

története és népélete Sándorfalva, 1978. 

10.  Sándorfalva népélete Sándorfalva Nagyközsége Önkormányzata, 1999 

Szerkesztőbizottság: Darázs Sándor, Dr. Juhász Antal, Szabó Magdolna, Sz. Simon 
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