Kedves Kastélylátogató!
Képzeld el, hogy tárlatvezetői vizsgára készülsz a gödöllői kastélyban! Nézd végig
az állandó kiállítást úgy, hogy minél több érdekes információt gyűjthess össze a
leendő hallgatóságod számára! Sétálj fel az emeletre (közben nézd meg a festett
kőkorlátokat, a hatalmas ablakokat és a mennyezetet díszítő stukkókat)!
1.
Az előtérbe érkeztél. Falain a XVIII. századból származó falfestést látsz. Az
angyalkákat egy-egy évszakhoz kötődő tevékenység közben ábrázolták. Mit
csinálnak az „őszi” angyalkák?
……………………………………………………….
2.
Ezután menj be a kisebédlőbe! I. Ferenc József és Erzsébet királyné itt étkezett
olyankor, ha csak a szűk család volt jelen az ebéden, vacsorán. Az asztalt Herendi
porcelánnal terítettük meg. A sokféle, Herenden készülő minta közül a királyi család
választotta ki ezt a különleges, keleties dekort. A mintát ma is gyártják, neve:
…………………………………………………………
3.
Most menj át a tálalószobába! A tálalószekrényben láthatsz néhány darabot a
királyi család által használt étkészletekből. Az edényeket monogram is díszíti. Kié?
……………………………….………………..
4.
A tálalóból kilépve fordulj ismét balra és sétálj végig a folyosón! A
Grassalkovichok kora című kiállításhoz értél, amely a kastélyt építő Grassalkovich I.
Antalnak (1694-1771) és leszármazottainak állít emléket. I. Antal hű embere volt a
királynőnek, trónra jutásában is fontos szerepet játszott. Ki volt a királynő? (Több
portrét is láthatsz róla az első két teremben!)
……………………………………………….

5.
Grassalkovich I. Antal hívő katolikus volt: kastélyához saját templomot is
építtetett 1749-ben. A misét ebből a kis helyiségből hallgatta, ahol most állsz és
amelynek neve:………………………………
6.
Jobbra fordulva egy kis teremben Grassalkovich I. Antal egyháztámogató
tevékenységének tárgyi emlékeit láthatod. Nézd meg a tárgyakat, majd sétálj tovább
a zöld csíkos „térképszobába” Itt kézzel festett birtoktérképeket találsz. Keresd meg a
gödöllőit, s azon a kastély épületét! („Castellum” szóval jelölve!) Milyen színnel
festették az épületet a térképre? ……………………………………………………………..
7.
A Grassalkovichokat bemutató kiállítás nyitótermén keresztül sétálj vissza a
folyosóra, amely a kastély második fénykorát bemutató királyi lakosztályokba vezet.
A nyitott ajtónál fordulj balra! Ferenc József egykori lakosztályába értél, ahol a
főhadsegéd szobáját rendeztük be (ez eredetileg a földszinten volt). Az íróasztalon
mely tárgyakat láthatod az alábbiak közül? (Karikázd be!)
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8.
A következő terem az 1867-es koronázásnak állít emléket és átvezet I. Ferenc
József dolgozószobájába. Ferenc József híres volt a munkabírásáról: sokat dolgozott
Gödöllőn is. Volt azonban egy kedvtelése, aminek itt is szívesen hódolt, s amire több
utalást is láthatsz ebben a szobában. Mi volt a király hobbija?
……………………………………….
9.
Menj tovább egyenesen a szalonba! A jobb sarokban álló kályha felső részének
félköríves díszítményeiben a magyar történelem jeles eseményének mozzanatait
láthatod. Mi volt ez az esemény?
………………………………………..
10.
A szalonból a kastély legnagyobb, aranyozott stukkókkal díszített termébe
jutsz. Ez volt a bálok, fogadások, családi ünnepségek színhelye. Becsüld meg, hány
méter magas lehet a terem!
………… m
(Ha már felfelé nézel: a díszterem bejárata felett láthatod a rejtett zenetermet, ahol a muzsikusok
foglaltak helyet.)

11.
Menj egyenesen tovább: Erzsébet királyné lakosztályába, a szalonba érkeztél.
A falakat itt lila színű tapéta borítja. Vajon miért? (Kérdezd meg a teremőrt!)
…………………………………………………………………………………………………..
12.
A következő szoba a királyné írószobája volt. Erzsébet saját és gyermekei
életében is nagy hangsúlyt helyezett a magyar nyelv és történelem elsajátítására.
Neves tudósok tanították nekik ezeket. Hogy hívták őket? (A falon láthatod
néhányuk portréját.)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
13.
Kukucskálj be az innen nyíló, szép, barokk festésű szobácskába, majd menj
tovább a királyné öltözőszobájába!
Az öltözőszobában a falakon láthatod a királyné gyermekeinek portréit. Hogy hívták
őket? Karikázd be!
József

Leopold

Gizella

Franz

Mária Valéria

Terézia

Rudolf

Asterix

Erzsébet

Klotild

14.
Ugyancsak ebben a szobában áll egy mosdószekrény. Ennek felső lapja
felnyitható volt: alatta elfért a mosdótál és a vizeskancsó, a tisztálkodó szerekkel
együtt. A mosdószekrényen láthatsz egy fényképet. Kit ábrázol?
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…………………………………………
15.
Menj tovább Erzsébet királyné márvánnyal borított hálószobájába! Egykor
(1751-ben) a Grassalkovich I. Antal vendégeként Gödöllőn tartózkodó Mária Terézia
királynő is ebben a szobában aludt. Honnan lehet tudni, hogy neki szánta ezt a
szobát Grassalkovich? (Jól nézd meg a falakat!)
…………………………………………………………………………………………………...
16.
Menj vissza az öltözőszobába és sétálj ki a balra eső kis cselédfolyosón!
Menj egyenesen, majd fordulj be balra! A felolvasószobába érkeztél. A
felolvasókanapé felett egy mozgalmas gödöllői vadászjelenetet látsz. Keresd meg a
képen a királynét, s jelöld be az alábbi ábrán, hol találtad meg!

A királyné magyar felolvasónőjéről több portrét is láthatsz ebben a szobában. Hogy
hívták őt?
………………………….…………………
17.
Menj át a második szobába, ami egykor a felolvasónő lakosztályához tartozott.
A vitrinekben értékes emléktárgyakat találsz. Karikázd be a felsoroltak közül azokat,
amelyek szerepelnek a kiállításban!
patkó

csipke

gomb

kávésdoboz

kard

öv
boríték

meghívó vadászatra
nyakkendő

cipő

fogkefe

18.
Sétálj át a következő szobába! Itt láthatod a királyné fehér márvány szobrát. A
szoba egyik falán olyan képeslapokat látsz, amelyeken a királynéról elnevezett
épületek, utak, hidak stb. találhatók. Van köztük egy gödöllői lap is. Keresd meg és
nézd meg, mit neveztek el (többek között) Gödöllőn a királynéról?
……………………………………………………………………………

19.
A legfiatalabb királylány, Mária Valéria égszínkék szalonjába értél. A
királylány itt fogadta a vendégeit. Van itt két tárgy, amely akkor is azon a helyen állt,
ahol most látod, amikor Mária Valéria használta ezt a szobát. Melyek lehetnek ezek?
LÁYAHK

RÜKTÖ
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20.
A következő teremben a kastély története legutóbbi évtizedeinek emlékei
láthatók. Az utolsó magyar király IV. Károly az I. világháború idején került a trónra.
Keresd meg a termekben, hogy a két világháború között kinek a rezidenciája volt a
kastély! (kormányzó volt)
…................................................................................

21.
Az állandókiállítás végére érkeztél. Hogyan búcsúznál el a vendégeidtől? Írj
2-3 mondatot, amely a hallgatóságból pozitív érzéseket válthat ki, s esetleg újabb
látogatásra ösztönzi őket!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Gratulálunk, a feladatlap végére érkeztél! Köszönjük, hogy velünk játszottál!
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