
Andrássy Képtár 
A krasznahorkaváraljai képtárat gróf 
Andrássy Dénes, a krasznahorkai birtok 
tulajdonosa építette 1908 – 1909-ben, 
értékes képzőművészeti gyűjteményének 
és könyvtárának elhelyezése céljából. A képtár 
legfigyelemreméltóbb festménye Paczka Ferenc, 
Attila halála című műve. 
A képtár egy egyszintes, görög kereszt alaprajzú 
épület. Külső falán színes majolika dombormű 
látható, amely a trónon lévő Madonnát ábrázolja.

A Betléri park
A Betléri park Szlovákia egyik legszebb, 81 
hektár területű angol parkja, mely bepillantást 
enged az egykori Andrássy család életébe. 
A park körülöleli a vadászkastélyt. Sétájuk 
során gyönyörködhetnek az itt élő fákban, 
bokrokban, exotikus növényekben, mint 
a mangólia, japán gyertyánszil, szívlevelű 
szivarfa, páfrányfenyő (ginko biloba), amerikai 
tulipánfa. A park nemcsak a növényeiről híres, 
ugyanis az Andrássy család úgy alakította ki, 
hogy az a nemesi család életstílusát és pihenési 
szokásait tükrözi. Ezért sok építészeti érdekesség 
is megtalálható itt, például a szabadkőműves 

pavilon, nagy vízesés, mely a római kori 
vízvezeték másolata, jegesmedvék barlangja, 
középkori várra emlékeztető miniatűr állatház, 
késő barokk rotunda, a Bosznia – bár romjai mely 
az arisztokrácia szórakozóhelye, Hermész - kútja, 
kínai pavilon és a japán híd. 
Három szökőkút díszíti a parkot. 
A legjellegzetesebb a kastély előtti, négylevelű 
lóhere alakú kút, a közepén az aranyozott 
szárnyas Psziché – szobrával. A másik két 
szökőkutat fürdésre használta a család. 
A park folytatólagosan a vadban gazdag erdőbe 
folytatódik. Ennek köszönhetően a 19. században 
és a 20.század elején Betlér sűrűn látogatott 
volt a vadászni vágyó arisztokraták által egész 
Európából. Népszerűek voltak a híres betléri 
medvevadászatok. 1977 – ben a történelmi parkok 
nemzetközi szervezete a kiemelkedően jelentős 
történelmi parkok közé sorolta.
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Betléri kastély – arisztokrata 
a múzeumok között
E gyönyörű klasszicista-barokk kastély és az őt 
körülölelő park látogatása visszarepít minket 
a múltba, abba a korba, amikor az Andrássy 
család tevékenykedett Gömörben. 
A kastélyt Andrássy István báró építette 
a 18. században, amikor a család úgy 
döntött, hogy elköltözik a krasznahorkai 
várból. Az Andássy családnak jó érzéke volt 
a művészetek és a szép dolgok iránt, ezért 
értékes bútorokkal és műalkotásokkal töltötték 
meg a kastélyt. A gyűjtemény részét képezik 
festmények, külföldről behozott exotikus 
tárgyak, valamint vadásztrófeák.
Ugyanolyan nagy hangsúlyt fektettek 
a tudományok és az irodalom ismeretére is mint 
a művészetekre. Az eredeti könyvtárat Andrássy 
Leopold alapította a 18.század második felében. 
A gyűjtemény elsősorban a 18. és 19. század 
tudományos irodalmából áll.
A kastély alsó szintjén mesterséges 
csepkőbarlangot (grotta) hoztak létre, mely 
a kertbe vezetett és hűvös helyet biztosított 
a pihenésre a nyári melegben.

Krasznahorka vára 
Nemzeti kulturális emlékmű, Rozsnyótól 5 km-re 
keletre található. A várat a Szlovák - érchegység 
bányászati területein átvezető középkori 
út védelmére építették.
Az eredeti gótikus vár 1320 körül épült. 
A várat a török megszállás idején még inkább 
megerősítették. Reneszánsz erődítménnyel 
és három ágyúbástyával bővítették. 1735-
ben Nepomuki Szent János kápolnát helyeztek 
a bejárati kapu elé.
A vár három neves család tulajdonában volt: 
a Mariássy család, a Bebek család és az Andrássy 
család.
A vár Szlovákia azon kevés várak egyike, amely 
építészetileg és felszereltségileg fennmaradt 
az utókor számára. A 19.század (1867) óta 
Andrássy IV. György által kialakított múzeumként 
szolgál. Ekkor a vár már nem volt lakott. 
Utolsó tulajdonosa Andrássy Dénes és felesége 
Franciska volt. Dénes nem akarta az őseihez 
hasonlóan végső nyughelyéül a vár kápolnáját. 
Ennek oka, hogy rangon aluli házasságkötése 
miatt Hablawetz Franciskával egy időre 
kitagadták az Andrássy vagyonból.

Andrássy Mauzóleum
„Non videri sed esse” – Nem látszani, 
hanem lenni – ez volt Andrássy Dénes 
és felesége Hablawetz Franciska jelmondata. 
Krasznahorkaváralján 1904-től egy építészetileg 
egyedülálló szecessziós épület áll. A mauzóleum 
gróf Andrássy Dénes és felesége szül. Hablawetz 
Franciska végső nyughelye. Andrássy Dénes 
építette 1904-ben felesége halála után.
A mauzóleum építése két évig tartott a müncheni 
építész, Richard Berndl tervei alapján. 
Franciska halálának második évfordulójára 
Krasznahorkaváralján nagyszabású temetést 
tartottak. Az addig Münchenben eltemetett 
Franciska hanvait különvonattal hozták 
Rozsnyóra, a rozsnyói vasútállomásról külön erre 
a célra gyártott gyászhintó hozta Franciska földi 
maradványait. Az úton rengeteg ember kisérte 
a koporsóját. Ez a gyászhintó a krasznahorkai 
várban van kiállítva.
A mauzóleum rotunda szerű épülete, 
a bizánci-ravennai építészetre emlékeztet. 
A belső teret két carrarai márványból 
faragott szarkofág uralja. A világ 
különböző márványbányáiból szállították 
a legjobb minőségű anyagot.


