
A KASTÉLYPARK 
Grassalkovich I. Antalnak a gödöllői birtokán építette fel a család központi kastélyát, 

amely köré egyúttal hatalmát jelképező gyönyörű, a kor divatja szerint megkomponált parkot 

alakíttatott. A díszkert sajátossága volt, hogy nem a kastély előtt alakították ki, hanem a belső 

díszudvarból lehetett azt megközelíteni. A díszudvaron dézsás citrom-, narancs- és babérfák 

álltak, a díszudvart határoló bal oldali falon egy görög mitológiai személyt, Héraklészt 

ábrázoló falikút működött. Grassalkovich Antal kertjét a barokk kertépítészet sajátosságai: a 

szimmetria, a mértani formájú virágágyások és egyenes vonalak jellemezték. Ennek emlékét 

őrzi a Barokk Színház vonalában húzódó gesztenyefasor. A kert közepén szökőkút működött, 

mögötte formára nyírt növényzet és labirintus volt. A parkban kialakítottak egy úgynevezett 

Királydombot. amelyen a honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképeivel díszített 

pavilon állt. Az épülettel átellenben állt a céllövészetre szolgáló Lövőház.  

A kastély előtt elterülő Alsó kertre szintén az egyenes utak, fasorok voltak jellemzők, 

ezen a területen alakították ki a konyhakertet, kissé távolabb a vadaskertet és a fácánost. 

A park nagyobb átalakítását Grassalkovich Antal unokája, a kastély akkori birtokosa, 

III. Antal és felesége Esterházy Leopoldina 1841-ben hajtotta végre. A kor divatjához 

igazodva angol tájképi kertté változtatták a franciakertet. A régi parkból csak a 

gesztenyefasor, a Királydomb és a Lövőház maradt meg, az egyenes utakat ívesen kanyargó 

ösvények váltották fel. A parkban ligetes facsoportok, és virágkülönlegességekben pompázó 

virágágyások terültek el. A kastély előtt 1817-ben két hattyústavat is létesítettek, amelyeket 

csak később, a királyi időszakban töltöttek fel. 

Az 1848/49-es szabadságharc hadműveleteit a park is megsínylette. 

A magyar állam a kastélyt, parkjával együtt 1867-ben koronázási ajándékként Ferenc 

József és Erzsébet királyné rendelkezésére bocsátották. A főhomlokzat előtti kis előkerteket a 

király és a királyné személyes használatára alakították ki. A Király kertje I. Ferenc József napi 

sétáinak helyszíne volt, a Királyné kertjének virágágyásaiba Erzsébet itt-tartózkodásakor a 

kedvenc virágait (árvácska, ibolya) ültették. A királyné földszinti szobái előtt kis faveranda 

épült, kijárással a kertre. (Innen indult az a fafolyosó, amelyen keresztül Erzsébet rossz 

időben is eljuthatott a lovardába.) A kastély díszudvarát a királyi időszakban is dézsás 

növények (narancsfák és jukkák) tették hangulatossá. Ekkoriban a parkban állt egy díszes 

fapavilon, a megújított Lövőház, és működött egy tekepálya is. A fácánost és a vadaskertet a 

királyi vadászatok miatt továbbra is fenntartották. 

Az I. világháború után a kastély Horthy Miklós kormányzó (1868–1957) pihenőhelye 

lett. A királyi időszak tájképi kertjében kevés változás történt. A park beljebb eső részén 

úszómedence épült kis öltözőpavilonnal, a lovardához közel teniszpálya működött. A belső 

udvarba egy aránytalanul nagyméretű, kör alakú, szökőkutas medence került. A II. 

világháború idején az egykori Királyné kertjében óvóhelyet létesítettek a kormányzó 

védelmére.  

A háború utáni évtizedekben a kert lassú pusztulásnak indult, új épületeket emeltek 

(raktárak, óvoda). Az 1994-ben felgyorsult a kastély helyreállítása, ezzel egy időben a park 

megújítása is kezdetét vette. A főhomlokzat előtti két előkertet a királyi időszaknak 

megfelelően állították helyre, a díszudvarban megszüntették a Horthy-időszakból származó 

szökőkutas medencét, majd új díszburkolat és balusztrád került ide.  

A Felső park ma is az angol, tájképi kert szerkezetét őrzi. A parkot több száz éves fák 

teszik különlegessé. Az értékesebb fajokat képviselik többek között a páfrányfenyő, a hegyi 

mamutfenyő, a magyar kőris, a tiszafa, a platánlevelű juhar, a közönséges vadgesztenye. A 

park hátsó fellelhető a védett növénynek számító janka tarsóka, budai imola, selymes 

boglárka.  

Az előkerteket és a Felső parkot 1998-ban természetvédelmi területté nyilvánították.  
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