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Vácrátóti Hírmondó

A Veszprém megyei erede-
t� Vigyázó család a 18–19. 
században már jelent�s du-
nántúli nemesi família volt. 
A család �sei között iparost, 
keresked�t, f�szolgabírót, 
táblabírót királyi udvarno-
kot is találunk. 1671-ben 
Gergely �sük címeres bir-
tok nélküli nemeslevelet 
kapott. A vigyázók három 
tagját, Ferencet, Mihályt 
és Pált a megmaradt csalá-
di pecsétek és igazolások 
alapján az 1754–55.évi ösz-
szeíráskor felvették az iga-
zolt nemesek közé. 
A család vagyonát a már 
Pesten megtelepedett Vi-
gyázó Antal (1793–1861) 
alapozta meg. Birtokain 
építkezett (Abonyban), sa-
ját könyvtárát utazásai so-

rán gyarapította. Fiát,  Vi-
gyázó Sándort (1825–1921), 
aki 1895-ben az uralkodótól 
elnyerte a gró�  rangot (és 
vele a címert), már a kortár-
sak is biblio� lként ismerték. 
Szerepe nemcsak a m�gy�j-
temény gyarapításában, ha-
nem a birtokok és a gazda-
ság fellendítésében is igen 
jelent�s volt. 1871-ben meg-
vásárolta a vácrátóti birto-
kot, ahol kastélyt és mel-
lé parkot terveztetett. Az 
utóbbit Jámbor Vilmos (aki 
akkor az alcsúti f�hercegi 
kastélyparkban dolgozott) 
részben romantikus angol, 
részben klasszikusabb fran-
ciás stílusban alkotta meg.

A  Podmaniczky csa-
lád és Rákoskeresztúr 
1928-ig 
A Podmaniczky családot új-
kori történetében, a 18. szá-
zad elején, Podmaniczky 
(I.) János és felesége, 
Osztroluczky Judit virá-
goztatta fel. Képmásukat 
Mányoki Ádám festménye-
ir�l ismerhetjük. �k építet-
ték az aszódi kastélyt, és 
az evangélikus templomot. 
Külön történet, hogy Aszód 
beépítése, polgári fejl�dé-
se érdekében milyen ha-
talmas munkát végeztek a 
Podmaniczkyak.

Podmaniczky János ma-
gyarul és szlovákul is ver-
sel�, az egyházat és a tudo-
mányokat pártoló földesúr 

volt. Az aszódi id�sebb ág 
(az id�sebb � úgyermek) 
birtoka lett Rákoskeresztúr, 
s az 1700-as évek els� felé-
ben már lerakták a kés�bbi 
kastély alapjait. A rákoske-
resztúri Podmaniczky kas-
tély többszöri hozzáépítés 
és átalakítás révén végül 
1911-ben nyerte el azt a 
formáját, amelyet majd a 
Podmaniczky–Vigyázó va-
gyon részeként a Magyar 

Gróf Vigyázó Sándor és családja

Új sorozatunkban Volentics Gyula, sz�di helytörténeti kutató válo-
gat számunkra gy�jteményéb�l régi vácrátóti képeslapokat. A kit�nö 

ötletet és a ritkaságokat olvasóink nevében is köszönjük.
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