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Ako ste sa vlastne dozvedeli o so-
botnom požiari na hrade?

Najprv mi zavolal Július Barczi
(historik umenia a expert na sídla
a zbierky rodu Andrássyovcov,
pozn. red.). Bol úplne šokovaný.
Postupne mi volali ďalší ľudia, kto-
rí vedeli, že mám na toto miesto
väzby. Bol to šok. Obrovský. Okrem
toho sa mi ako výtvarníkovi vyba-
vila jedna asociácia: v mladosti som
videl oceľorytinu horiaceho Brati-
slavského hradu. Vtedy som si ho-
voril, ako to ten výtvarník zdrama-
tizoval. Teraz som videl, že tie pla-
mene zrejme boli skutočné.

Vaše detstvo je spojené s týmto
miestom, ale kedy ste na Krásnej
Hôrke boli naposledy?

Vlani. Ešte som myslel na to,
prečo nevyrúbali stromy na západ-
nej strane... Ale, samozrejme, ťaž-
ko teraz hľadať vinníka. Dúfam, že
to nevybičuje žiadne hlúpe emócie.
V každom prípade je to však ob-
rovská škoda. Dokonca mi volali aj
ľudia zo zámoria, hovorí o tom ce-
lý svet. Veď Krásna Hôrka je jeden
z našich najvýznamnejších hradov.
A v pohnutej histórii Uhorska zo-
hrala úžasnú úlohu.

Čo znamenala pre vás osobne?
Predovšetkým pre mňa zname-

ná detstvo. Som starý Prešporák,
no ako sedemročný som sa dostal
do Betliara. Našu rodinu tam vy-
sídlili v rámci „akcie B“. „Vďaka“

tomu som spoznal aj Krásnu Hôr-
ku a vôbec celý Gemer. Moja mat-
ka bola profesorka kunsthistórie na
univerzite a v tých ťažkých časoch
poslucháčov dotiahla do terénu a ja
ako malý chlapec som s nimi cho-
dil. No všetko som ako dieťa vní-
mal najmä ako dobrodružstvo. 

Pre vašu mamu to však zrejme ta-
ké dobrodružné nebolo...

Pre matku to násilné vysťahova-
nie muselo byť strašné. Šťastie
v nešťastí však bolo to, že jej po-
byt v Betliari a na Krásnej Hôrke
bol prínosom pre Slovensko. Ona
bola „blázon do Slovenska“. Milo-
vala ho. Keď som sa jej pýtal, pre-
čo neemigrovala ako mnohí iní, od-
povedala mi: Kapitán by nemal
opúšťať svoju loď.

Práve vďaka nej sa zachovali
vzácne historické zbierky nielen
na Krásnej Hôrke, ale aj v Betlia-
ri.

Áno, venovala sa aj neskutoč-
ným detailom. Napríklad dala
miestnym stolárom vyrobiť lafety
pre malé delá... Dokázala veľké ve-
ci. Napríklad v betliarskom parku je
slobodomurársky pavilón. Pred-

stavte si, v 50. rokoch sa zasadila
o to, aby sa obnovil. Presvedčila
súdruhov o tom, že išlo o remesel-
ný spolok a musíme naň byť hrdí.
V časoch najzúrivejšieho komuniz-
mu! Bol to taký trójsky kôň
(smiech). 

Ako vás, Prešporákov, prijali na
Gemeri?

Povedal by som to tak schopen-
hauerovsky: nedal som sa. Ale spo-
znali sme tam napríklad aj jedného
pána, miestni ho volali Kiss báči.
Zlé jazyky hovorili, že to bol ľavo-
boček niektorého z Andrássyovcov.
On absolútne ignoroval prišelcov,
bol úplne verný Andrássyovcom.
Keď však spoznal matku a videl,
ako ju to celé chytilo za srdce, úpl-
ne sa zmenil jeho postoj k nám.
Učil ma jazdiť na koni a podobne.

Boli ste však veľmi mladý, keď ste
odišli z Bratislavy...

Pre mňa to bolo spoznávanie
niečoho iného, nového. Aj keď sme
bývali v niekdajších maštaliach
a najprv tam ani nebola elektrina.
Pamätám si, že keď som chytil tú
starú mosadznú kľučku, primrzla
mi k nej ruka. 

Napriek tomu sa Krásna Hôrka
stala vaším druhým domovom?

Presne tak.

Čo vám tam najviac prirástlo
k srdcu?

Ako dieťa ma priťahovali všetky
veci súvisiace s armádou, vojskom,
so zbraňami. Naopak, veľmi
skľučujúco na mňa pôsobila zbier-
ka, ktorú na počesť zosnulej man-
želky zhromaždil Dionýz András-
sy. Zaujímavé, že múmie Žofie
Serédyovej som sa nebál (smiech).
Zaujímavosťou hradu je aj druh
klarinetu tárogató, ktorý je úplne
ojedinelý. Niekoľko ich tam bolo,
dúfam, že sa im nič nestalo.

Máte odvahu ísť sa teraz pozrieť
na hrad?

Na jar sa tam určite chystám.
Radšej by som však hrad videl, až
keď bude opravený. Dúfajme, že
bude! Obávam sa, aby sa to nejako
„nerozplynulo“...

Budete sa na opravách aj nejako
osobne podieľať?

Nie, ale budem to sledovať
a niečím určite prispejem.

(apn, mam)
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Stavať sa začalo najmä v období,
keď sa v okolí objavila železná ruda
a ďalšie nerasty. Práve už spomína-
ní Bebekovci vybudovali značnú 
časť Krásnej Hôrky, hoci bratia Fran-
tišek a Imrich si vyslúžili nelichoti-
vú povesť lúpežných rytierov. 

Andrássy vraj dvoril Sissi
Na hrade dokonca bola tajná min-
covňa, kde razili falošné mince. Po
vymretí Bebekovcov sa v 16. storočí
dostal do správy cisárskeho dvora.
Ako kapitán sa neskôr na hrad do-
stal Peter I. Andrássy, ktorý nemo-
hol tušiť, že jeho rod v ňom pobud-
ne takmer štyristo rokov. K maji-
teľom hradu patril napríklad aj
Július Andrássy – ten gróf Andrássy,
ktorý bol rakúsko-uhorským minis-
trom zahraničných vecí a údajne
dvoril cisárovnej Alžbete zvanej 

Sissi. Tak ako mnohým šľachticom,
aj Andrássyovcom sa stala osudná
druhá svetová vojna. 
Posledná veľká zmena prišla s Be-
nešovými dekrétmi, hrad sa zná-
rodnil a prešiel ako národná kultúr-
na pamiatka do správy štátu.

A čo bude teraz? Prvé odhady
však hovoria o tom, že hrad z po-
istky dostane sumu okolo 11,6 mi-
lióna eur. „Či a koľko peňazí bude
treba navyše, sa teraz nedá vôbec
odhadnúť,“ povedal minister kultú-
ry Daniel Krajcer, ktorý sa prišiel na
miesto pozrieť osobne. 

Aj svet sa zaujíma
Krásna Hôrka však má minimálne
jeden pozitívny odkaz. Slovákom
záleží na tom, čo sa s ich dedič-
stvom stane. Ani Eva Lazárová sa
s takým obrovským ohlasom ľudí
zo široka-ďaleka a ponukou po-
môcť  pri kultúrnych pamiatkach

počas kariéry ešte nestretla. „Som
dojatá. Ozývajú sa aj z Česka, Poľ-
ska, Maďarska,“ spresňuje. Ako je-
den z prvých zareagoval umelec-
ký kováč Vladimír Eperješi z Tre-
bišova, aj on chce priložiť ruku
k dielu. „Hrad som pravidelne nav-
števoval ako dieťa, prirástol mi
k srdcu. Aj teraz pri pracovných
cestách do Bratislavy sa pri ňom
pristavím.“ 

Na pomoc už získal aj niekoľko
ďalších kováčov, dokonca aj
z Maďarska. „Peniaze poskytnúť ne-
môžeme, čo sa týka práce, tam sme
však úplne k dispozícii. Ako som už
hovoril s riaditeľom Slovenského ná-
rodného múzea, práve veľké množ-
stvo kovových predmetov bolo poš-
kodených a potrebujú opravu,“ po-
vedal. A nie je sám, sobotňajšie
plamene pre mnohých Slovákov za-
temnili aj voľby. Rúk na opravu bu-
de dosť. Tomáš Tišťan

Poslednými šľachtickými maji-
teľmi Krásnej Hôrky boli An-
drássyovci. A práve s jedným
z nich, s grófom Dionýzom, sa
spája na pohľad romantický prí-
beh, ktorého dôsledkom je, tak-
povediac, slovenský Tádž Mahál.
Teda, aby sme boli presní, mau-
zóleum v Krásnohorskom Pod-
hradí. 

Všetko sa začalo, keď sa mla-
dý Dionýz, potomok dlholúckej
(krásnohorskej) vetvy význam-
ného uhorského rodu András-
syovcov, zoznámil počas štúdia
vo Viedni s Františkou Hablawet-
zovou. Hoci nebola urodzeného
pôvodu, obaja sa veľmi živo za-
ujímali o umenie a po niekoľko-
ročnej známosti sa v roku 1866
v Pise zosobášili. V tom období
to bol trúfalý čin a následky na
seba nenechali dlho čakať. Dio-
nýzov otec Juraj (IV.) ho za ne-
rovný sobáš vydedil. Mladoman-
želia sa preto stiahli do zahra-
ničia a striedavo žili vo Viedni

a v Mníchove. Situácia sa obrá-
tila, keď zomrel Dionýzov mlad-
ší brat a neskôr aj otec. Napriek
nezhodám sa tak Dionýz stal de-
dičom veľkého majetku. V roku
1879 zavítali manželia po dlhom
čase opäť na Gemer. Dionýz zre-
vidoval majetok a spolu s man-
želkou začali podporovať rôzne
dobročinné projekty. Hlavným
iniciátorom bola Františka, oko-
lo ktorej sa časom vytvoril doslo-
va kult. Keď v roku 1902 zomre-
la (pravdepodobne na rakovi-
nu), Dionýzovi sa zrútil svet.
Celý zvyšok života venoval bu-
dovaniu pamiatky svojej ženy.
Na hrade zhromaždil zbierku
predmetov, ktoré patrili Františ-
ke a v Krásnohorskom Podhradí
pre ňu a pre seba nechal vybu-
dovať mauzóleum. Keďže man-
želia nemali potomkov, Dionýz
pokračoval v dobročinných akti-
vitách. Milovanú manželku pre-
žil o jedenásť rokov, zomrel na
zápal pľúc na Sicílii. (apn)

Aj Slovensko má malý 
Tádž Mahál. Na Gemeri

„Pre našu rodinu to
bola tragédia, ale pre
Slovensko šťastie,“
spomína na vysídlenie
svojej rodiny na Gemer
akademický maliar
Peter Günther. Dnes
tvrdí, že Krásna Hôrka
je preňho synonymom
detstva a domova.

14. mája 2010

požiar zničil časť strešnej kon-
štrukcie na kaštieli v Stráž-
skom. Rok predtým horeli aj
vstupné dvere. 

10. marca 2010

požiar zničil počas rekonštruk-
cie strechu kaštieľa v obci Ku-
nerad pri Rajeckých Tepli-
ciach. Či šlo o technickú poru-
chu, poškodenie
elektroinštalácie alebo neza-
hasenú cigaretu, sa neobjas-
nilo. Lovecký zámoček odvte-
dy chátra. 

22. apríla 2009

horelo v opustených priesto-
roch klasicistického kaštieľa
v Seredi. Postupne ho rekon-
štruuje občianske združenie
Vodný hrad.

1. apríla 2009
pravdepodobne duševne na-
rušený muž polial horľavinou
a následne zapálil unikátnu
múmiu Žofie Bosniakovej ulo-
ženú v kaplnke kostola v Tep-
ličke nad Váhom.

9. mája 1950

oheň zachvátil Bojnický zá-
mok, ktorý doplatil na snahu
spriechodniť jeden z dlho ne-
používaných komínov. Požiar
zničil všetky veže a vrchnú 
časť zámku. Ten sa následne
po rekonštrukcii stal múzeom.

13. septembra 1948
pri veľkom požiari celkom
zhorel kaštieľ Rákociovcov vo
Veľkom Šariši. 

1947
celé južné krídlo zničil oheň
pri požiari barokového kaš-
tieľa v Stupave. V druhej polo-
vici 50. rokov ho zrekonštruo-
vali, dnes je v ňom domov dô-
chodcov.

24. apríla 1945

strecha a časť stropov prvého
poschodia kaštieľa v Tovarní-
koch ľahla popolom. Kaštieľ
neskôr čiastočne zrekonštruo-
vali. 

Pamiatky, ktoré
zničil oheň▼▼

▼▼

Kto bola Alžbeta 
Güntherová-Mayerová
Rodáčka z Bratislavy (1905 - 1973) je
spoluzakladateľkou slovenskej umenove-
dy. Podieľala sa spracovaní zbierok naprí-
klad v Múzeu mesta Bratislavy či SNM 
v Martine. Štyri roky bola správkyňou kaš-
tieľa v Betliari a hradu Krásna Hôrka. Je
autorkou vyše 200 odborných prác. 

Spresnenie
V prílohe Víkend sme dňa 
9. marca uverejnili rozhovor s vý-
tvarníkom Jarom Šulekom, ktorý
sa ohradil voči tituku k článku
Nie som normálny. Ale zarábam
milióny. Podľa jeho slov je slov-
né spojenie, ktoré v rozhovore
použil - „nie som normálny“ vy-
trhnuté z kontextu. Nepresnosť
podľa neho nastala v interpreto-
vaní: zarábam milióny - v rozho-
vore uviedol, že: „tak som pre-
vádzkoval vysokoškolský klub,
kde chodilo na diskotéky aj 700
ľudí, a tam som prišiel k prvým
miliónom (slovenských korún)“
a „pohybuje sa to (cena obrazov)
v niekoľkých desiatkach tisícok
eur.“ Za nepresnosť sa ospravedl-
ňujeme. (red)

Akademický maliar Peter Günther priznáva, že pobyt na Krásnej Hôrke ho natrvalo poznačil. Snímka: HN/Tibor Caban

Rozhovor � Syn kunsthistoričky, ktorá zachránila vzácne zbierky, Peter Günther pre HN:

Vyrastal som na Krásnej Hôrke

Príbeh slovenského klenotu

Dionýz a Františka Andrássyovci sa brali z lásky. Aj za cenu vydedenia.

Záchrana vzácnych zbierok zmobilizovala mnoho odborníkov aj obyčajných ľudí. Snímka: TASR/J. Vajda


