
BETLÉR története 

 

Betlér (szlovákul Betliar, németül: Betler)község Szlovákiában a Kassai 

kerület Rozsnyói járásában, Rozsnyótól 5 km-re északnyugatra, a Sajó bal partján. 

2011-ben 931 lakosából 816 szlovák volt. Kastélya szép állapotban fennmaradt, ma 

múzeum. A falu bányásztelepülésként keletkezett a 13. század végén. 1330-

ban Bethler néven említik először. Ősi bányásztelepülés, melynek határában 

vasat, rezet, aranyat bányásztak. A csetneki Bebek család birtoka volt, majd a 16. 

század második felétől Krasznahorka várának tartozéka.  A 15. században pásztorok 

telepedtek le a területén. 1557-től a töröknek adózott. 1781-től vasolvasztó és két 

vashámor is működött itt. 1853-ban egy másik olvasztó is épült a területén. 1828-ban 

154 házában 1217 lakos élt. Vasgyára a 19. század végén kezdte meg működését. 

Lakói erdei munkákkal, mezőgazdasággal, kézművességgel (ács, kőműves, asztalos, 

bognár, takács) foglalkoztak. 1910-ben 1121, többségben szlovák lakosa volt, jelentős 

magyar kisebbséggel. A trianoni békeszerződésig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói 

járásához tartozott.  A második világháború idején területén partizáncsoportok 

tevékenykedtek, melyeket a lakosság is támogatott. 2001-ben 1012 lakosából 961 

szlovák volt. 

Nevezetességei: 

1. A község északi végén áll az Andrássyak kastélya, amely a 17. század végén 

várkastélynak épült, itt lakott az Andrássy család, miután Krasznahorka várát elhagyta. 

A kastélyt 1880-ban korszerűsítették eklektikus stílusban, teljes régi berendezése 

megmaradt. Híres vadásztrófea-gyűjteménye és 1793-ban Andrássy Lipót által 

alapított barokk könyvtára van. A kastélyt gyönyörű 57 hektáros angolpark veszi körül 

tóval, vízeséssel, kúttal, az egykori könyvtár és állatkert épületeivel. A parkot 1792-

1795 között terveztek és kezdték el kiépíteni. [5] 

2.Szent Erzsébet tiszteletére szentelt római katolikus temploma a 14. 

században épült gótikus stílusban. 1973-ban restaurálták. 
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3.Evangélikus temploma 1794-ben épült klasszicista stílusban. Tornyát 1834-ben 

építették. 
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