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Sisi királyné kedvenc magyar kastélya
Magyarország egyik legnagyobb és legimpozánsabb barokk kastélya Budapest környékének
legérdekesebb látnivalója, történelmi és mûemléki szempontból is kiemelkedõ értéke.A kastély rövid
története
Építtetõje, a 18. sz. egyik legtekintélyesebb magyar fõura, Mária Terézia kancelláriaminisztere,
Grassalkovich Antal. A család férfiágának kihalása (1841) után a kastélynak több tulajdonosa is volt, majd
egy belga banktól 1867-ben, a kiegyezés örömünnepe alkalmával, a kincstár megvásárolta a kastélyt, hogy
mint királyi pihenõkastélyt Ferenc József és Erzsébet királynõ rendelkezésére bocsássa.
A királyi pár gyakran tartózkodott a kastélyban, különösen Sisi királyné kedvelte Gödöllõt.
A két világháború között Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciája volt. A II. világháború után szovjet
laktanya és szociális otthon mûködött benne, s ez az épület lassú pusztulásához vezetett.
Az 1990-es években szinte a romokból kellett újjáépíteni, felújítani az egykori fényûzõ kastélyt és parkját.A
kastély látogatása
Történetének korszakait a kastély múzeumának állandó kiállítása mutatja be, a 19. sz. végén uralkodó
divatnak megfelelõn berendezett lakosztályokban, a barokk kori Grassalkovich idõszakot, a királyi család
gödöllõi tartózkodását, néhány, elsõsorban Sisi királynéhoz köthetõ személyes tárggyal, valamint a XX.sz.
méltatlanabb korszakát, a szovjet katonai jelenlét emlékeivel idézi fel.
Említésre méltó még a gyönyörûen karbantartott kastélykertbõl nyíló bejáraton megközelíthetõ barokk kori,
1785-ben épült kastélyszínház, amely Magyarország egyetlen megmaradt kulisszás rendszerû színháza.
Csak külön jeggyel, vezetett túrával tekinthetõ meg.
A közelmúltban új látnivalók sorával gazdagodott a múzeum, látogatható a Horthy-bunker, elkészült a
lovarda és a barokk istálló lovaskultúránk kiállításával, megnyílt a 3D vetítõ, és megújult a kastélykert is.
Az északi szárny (az egykori fürdõépület és az Orangerie) még mindig vörös pányva alatt van, tervek szerint
szállodának alakítják át.
A kastélyban találunk egy kávéházat is, ahol jó idõben akár a kastély udvarán is sütizhetünk.
A park távolabbi részén az egykori pálmaházban ma egy szerényebb kertészeti üzlet található. Szabadon
látogatható.
A kastélyparkba jegy megváltása nélkül is bemehetünk.
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