
 

A GÖDÖLLŐI KASTÉLY TÖRTÉNETE 
A török kiűzését követő békés évtizedekben a magyar főurak vidéki rezidenciákat emeltek, 

tornyokkal, kupolákkal, melyek körül tágas park terült el. Ezek az épületek a korábbi váraktól 

eltérően, már nem védelmi funkciót töltöttek be, csupán lakáscélokat szolgáltak és egyúttal a 

vagyon, gazdagság kifejezői voltak. E reprezentatív kastélyok közé tartozik Grassalkovich 

Antal gödöllői kastélya is.  

Több száz évvel ezelőtt, (az 1700-as évek első felében) gróf Grassalkovich Antalé volt 

Gödöllő és környéke több településsel együtt. A gazdag főúrnak az országban máshol is 

voltak birtokai, mégis Gödöllőt választotta ki birtokai központjául, itt építtette fel a 

legnagyobb és legdíszesebb kastélyát. Az építkezések 1735 körül kezdődtek meg és több 

évtizedig dolgoztak itt a mesteremberek. Grassalkovich Antal ide költözött a családjával, és a 

kastélyt tovább bővítette: építtetett templomot, lovardát. A kastély köré pedig hatalmas parkot 

alakíttatott ki. A kastély előtti hatalmas parkterületet egyenes, fasorral szegélyezett utak 

tagolták, itt kapott helyet a konyhakert, a vadaskert és a fácános. 

A kastély lakói számára nagy megtiszteltetést jelentett, amikor Mária Terézia, magyar 

királynő Gödöllőre ellátogatott hozzájuk, és kastélyukban időzött három napot. Ekkor 

hatalmas ünnepséget, látványosságokat szerveztek tiszteletére, hogy emlékezetessé tegyék 

számára a látogatást, és megnyerjék a királynő kedvét. A királynő számára kialakított 

hálószoba ma is akkori díszében pompázik. 

A kastélyt Grassalkovich Antal fia, (a családban II.) Antal örökölte, aki tovább folytatta az 

építkezéseket. Ő alakíttatta ki a kastély egyik szárnyában a barokk kőszínházat. Halála után az 

ő fia, III. Antalé lett a kastély, aki felépíttette a narancsházat és a kastély parkját tájlépi kertté 

alakíttatta. Az 1841-ben bekövetkezett halála után a leányágon továbböröklődő kastélyt és 

birtokot e1850-ben egy görög kereskedőcsalád megvásárolta, majd néhány év múlva egy 

belga bank tulajdonába került.  

1866-ban Gödöllőn járt Erzsébet osztrák császárné, akinek ekkor rögtön megtetszett a kastély. 

A következő évben Ferenc József osztrák császárt magyar királlyá, feleségét, Erzsébetet 

magyar királynévá koronázták. A királyi pár a gödöllői kastélyt és a hozzá tartozó uradalmat 

ajándékul kapta a magyaroktól. 

Ezt követően sok időt töltött Gödöllőn a királyi család, itt nevelkedett a legkisebb leányuk, 

Mária Valéria is.  

Később a háborúk idején a kastélyban is katonák állomásoztak, egyik csapat váltotta a 

másikat, sok minden elveszett a bútorok, berendezési tárgyak közül. A két világháború között 

nem volt királya az országnak. A kormányzó, Horthy Miklós pihenőhelye lett a királyi család 

egykori kastélya.  

A II. világháború utáni évektől a kastély egyik felében katonai laktanya volt, a másik felében 

idősek otthona működött. 

A múzeum csak azután nyílhatott meg a kastélyban, hogy a katonák elhagyták az épületet, az 

idős embereket máshová költöztették és megtörténtek az első felújítások. 
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