Andrássyho obrazáreň
Pôvodnú budovu expozície v Krásnohorskom
Podhradí dal v rokoch 1908-1909 postaviť Dionýz
Andrássy,
vtedajší
majiteľ
krásnohorského
panstva, s cieľom umiestniť tu svoju hodnotnú
zbierku výtvarného umenia a knižnicu. Zo starého
fondu je najpozoruhodnejší obraz Ferenca Paczku
Attilova smrť.
Budova je jednopodlažná centrálna stavba
na pôdoryse tvaru gréckeho kríža. Na vonkajšej
stene budovy je farebný majolikový reliéf
znázorňujúci Madonu na tróne.

Park v Betliari
Jeden
z
najkrajších
anglických
parkov
na Slovensku s rozlohou 81 ha ponúka možnosť
nakuknúť do niekdajšieho života Andrássyovcov.
Park obklopuje poľovnícky kaštieľ a nájdete
v ňom okrem domácich drevín aj vzácne
exotické rastliny ako magnólia, zelkova
ostrolistá, katalpa, ginko dvojlaločné, či ľaliovník
tulipánokvetý. Park však nie je zaujímavý len
rastlinami, ktoré tam rastú. Andrássyovci si ho
prispôsobili na trávenie svojho voľného času
a odzrkadľuje sa v ňom životný štýl šľachtickej
rodiny. V parku sa nachádzajú zaujímavé

architektonické stavby. Najzaujímavejšie z nich
sú slobodomurársky pavilón, kamenný vodopád
pripominajúci rímske antické akvadukty, grotta
(jaskyňa) pre ľadové medvede, zverinec v podobe
stredovekého hradu s vežičkou, rotunda, Bosnia
bar slúžiaci ako miesto zábavy aristokracie,
Hermesova studňa, orientálny japonský most
a čínsky pavilón.
Park skrášľujú aj tri fontány. Najkrajšia je
s bazénom v podobe štvorlístka, umiestnená
do francúzskej buxusovej výsadby. Nachádza sa
pred kaštieľom, v jej strede je bronzová socha
okrídlenej Psyché. Ďalšie dve fontány využívali ako
bazény na kúpanie.
Park postupne prechádza do lesa, bohatého
na poľovnú zver, preto bol Betliar v 19. storočí
a začiatkom 20. storočia hojne navštevovaný
aristokraciou z celej Európy. Konali sa tu slávne
betliarske poľovačky na medvede.
V roku 1978 bol park zapísaný do zoznamu
svetových historických záhrad.
Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
tourism@roznava.sk
+421 58 7773 111
www.roznava.sk

Turisticko-informačná
kancelária
Námestie baníkov 32
048 01 Rožňava
info@tikroznava.sk
+421 948 205 226
www.tikroznava.sk

Kaštieľ v Betliari - aristokrat medzi
múzeami
Pri návšteve tohto krásneho klasicistickobarokového kaštieľa a priľahlého parku sa
prenesiete do atmosféry dávneho obdobia, kedy
na území Gemera vládol rod Andrássyovcov.
Kaštieľ dal na začiatku 18. storočia postaviť
Štefan Andrássy
na
základoch
staršieho
renesančného hradu Bebekovcov, keď sa rodina
rozhodla opustiť rodový hrad Krásna Hôrka.
Andrássyovci mali cit a vášeň pre umenie
a krásne veci a v kaštieli sa obklopili množstvom
vzácneho nábytku a umeleckých diel. Zbierku
tvoria maliarske diela, dovezené exotické
predmety a poľovnícke trofeje.
Venovať sa vede a literatúre pokladali
Andrássyovci za rovnako dôležité ako venovať
sa umeniu. Pôvodnú knižnicu založil Leopold
Andrássy v druhej polovici 18. storočia. Fond
pozostáva prevažne z vedeckej literatúry
18. a 19. storočia.
V kaštieli nájdete aj umelú jaskyňu (grottu),
ktorá bola postavená na spôsob kvapľovej
jaskyne. Slúžila ako východ do záhrady
a na posedenie v letných horúčavách.

Hrad Krásna Hôrka

Mauzóleum Andrássyovcov

Len 5 km od Rožňavy stojí národná kultúrna
pamiatka hrad Krásna Hôrka. Pôvodný gotický
hrad vznikol okolo roku 1320 na ochranu
stredovekej cesty, ktorá viedla cez banícke
oblasti Slovenského rudohoria.
Hrad sa začal viac opevňovať v čase tureckej
hrozby. Vzniklo renesančné opevnenie s troma
delovými baštami a delovou terasou. V roku 1735
vznikla pred vstupom do brány baroková Kaplnka
sv. Jána Nepomuckého.
Hrad vlastnili tri významné rody: Mariássyovci,
Bebekovci a Andrássyovci. Posledný majitelia boli
Dionýz Andrássy s manželkou Františkou.
Hrad je jedným z mála stavebne, architektonicky
a vybavením zachovaných hradov na Slovensku.
Už od 19. storočia slúžil ako múzeum, ktoré
zriadil Juraj IV. V tom čase už hrad nebol
obývaný.
Posledným majiteľom hradu bol Dionýz Andrássy,
ktorý nechcel byť pochovaný na hrade ako
jeho rodina. Dôvodom bolo to, že bol vydedený
kvôli nerovnému manželstvu s Františkou
Andrássyovou, rodenou Hablawetzovou.

“Non videri sed esse.” Nie zdať sa, ale byť
- bolo životným heslom Dionýza Andrássyho
a jeho manželky grófky Františky, rodenej
Hablawetzovej.
Mauzóleum
Andrássyovcov
je miestom ich posledného odpočinku. Túto
architektonicky ojedinelú secesnú stavbu z roku
1904 dal v Krásnohorskom Podhradí postaviť gróf
Dionýz Andrássy po smrti manželky Františky.
Stavba pod vedením mníchovského architekta
Richarda Berndla trvala dva roky. Na druhé
výročie úmrtia Františky sa v Krásnohorskom
Podhradí konal jej veľkolepý pohreb. Až dovtedy
bola dočasne pochovaná v Mníchove, odkiaľ boli
jej pozostatky privezené vo vlaku vypravenom
špeciálne na tento účel. Rakvu z Rožňavy
až do Pohradia sprevádzalo obrovské možstvo
ľudí. Koč, ktorý ju viezol z Rožňavy do Podhradia,
bol vyrobený pre túto príležitosť a je vystavený
na hrade Krásna Hôrka.
Mauzóleum je centrálna rotundovitá stavba,
pripominajúca byzantské práce. Dominantou
interiéru
sú
dva
mrámorové
sarkofágy.
Mrámorové dosky boli dovezené takmer z celého
sveta.

