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Adatok a fen~őhar~szti Podm~niczky-féle kastélyról

l·_A_PQdmaai~z!y~c~alá~
Podmaniczky 1. János felső-magyarországi születésü jogi végzettsé ü

/169l-Aszód, l743/középnemes 1715. julius 2l-én, Aszódon vette
felesé ül a település földesurának a lácyát,

Osztroluczky Juditot. z iskolázott,ném szegény Podmaniczky János
ezzel módos birtokos lett; megalapitója egy máig is virágzó c_alád-
nek.

házasságból nyolc gyermek születet • A más dik gyermek János II
/Aszód, 1718 - szód, 1786/ a c alád idősebb ágáa a Jfie~dlapitója.
Bárói raugot l782-be.n kapott II. Józseftől, ettül kezdve a család
minden tagja főrend.
Podmaniczky II. János l745-ben, szódon kötött házasságot isfaludy

lSllzsannával /1718-1794/ • .ll hJzass3 ban négy
~er,nek azdLete t t , A családi vonalat az

alsőszulött, László I. báró vitte tovább, aki hivatás s ka~onaként
az e~redesi rangi jutJtt el.
Podmaniczky I. László /Aszód, 1747 - Aszód, 1803/ a zólyom me ei

adványban, l783-ban kötött h3zassá ot Rad-
vánszky Karolin~val. Garn zonról garnizonra

járva hét ':6Yermeük szület.ett. T'm3.llkatérdeklően a harmadik gyer-
mek a iIiály nevet kapta a kereszts~gben.
Pod aniczk !/lihálybáró /1788 - aaőd , 1860./ két izben kötött há-

zasságot. Első feles~ge gróf Teleki Janka
/1793-1833/ gyer.nekteleaül halt meg. ivásodik

feleségétől, Gytirky..Ludovikától /1810-1844/ öt gyermeke született.
özülük kettő fiu. Odőn 1867-ben New-Orleans-ban halt meg. Igy a

családi vonal at Levente báró, a másik fiu vitte tovsbb.
Podm iczky Lev nte /1839- enyőharaszt, 1913. jaluár 26./ Házass~got

unokatestvéré"el, ~desapje öcss~nek L3.sz1ó II.
bárónak /1792-1865,' Illésy l['.!risvalkötött há-

zasságából született ~ária vagdolná~ kötött 1864-ben. Feles'gének
ez a második házass'b8 volt felső férje Osztroluczky Géza/. A két
Podmaniczky unokatestvér házaf:s'gáb'l ermek nem aztíLet o tt . Podma-
niczky Leve ltével tehát ezen ág kihalt, a ~öbbi v nal azonban
min a mai napig vi~_g~ik.

A enyőharaszt· kastély ura báró Podmaniczky Levente a cs~ládi ha-
gyomátlJoicatkövetve a magyarors;r..ágievangélikus egyház hu t~masza
v01t. ülönbözo időkben különböző egyházi f lügyelői tisztségeket
to tött be. 19yik tám sza volt az aszódi .nnazí.umnek, amelynek
felübyelői bizottsági tisztsegét is betöltötte.
~lentétbe rokonságj~ak kor~beli tacjaival, ő nem foglalkozott

irodalommal és politiKával, mint ri es báró, nem volt valamifél
hires gazda és tud6s csillaoász, mint Géza bár6, de még a katona·
's~gnál és az udvarnál sem ért el siker~ket, min Gyula báró,
aki huszár száza os és császári és királyi kamar~s volt. Levente
báró gy tipikus vidéki aris~tokrata volt, aki csendesen, kényelmesen,
mec~náskodva, gyerekzsivalytól és családi gond kt6l ment sen élte
le szep hosszu életét. Amikor élete lángja kihunyt, Fenyóharaszt
f'nyei is a multba vesztek.
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