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Vyrastal som na Krásnej Hôrke
Rozhovor s maliarom Petrom Güntherom, pre ktorého sa hrad stal 
druhým domovom, a ktorého matka zachránila vzácne historické zbierky. 18

Môj predok formoval Slovenský štát
Osudy a charaktery piatich osobností, spätých s prvou Slovenskou 
republikou približujú ich potomkovia exkluzívne pre HN. 19
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Ak
prvé správy o po-
žiari hovorili
o smútku a žiali
v dedine, nešlo

o žiadne symbolické prirovnania.
Cítiť ho na každom kroku. Naprí-
klad  Alžbeta Szakó pri otázke na
nešťastnú udalosť nedokázala  opa-
kovane udržať slzy. „S hradom tu
žijem viac ako 70 rokov a na takú
vec si nepamätám. Na ten pohľad
sa nedá zvyknúť ani po niekoľkých
dňoch.“ Netají, že odpustiť nezod-
povednosť rodičov malých ne-
spratníkov, ktorí založili oheň, bu-
de ťažké. 

Slzám sa neubránila ani Eva Ber-
náthová. Na hrade pracovala 26 ro-
kov. „Pôvodne to mala byť brigáda
na jednu sezónu, nakoniec som
ostala do dôchodku. Keď som vide-
la plamene z okna môjho domu, bol

to šok,“ hovorí a znova zadržiava sl-
zy. „Hrad má v sebe niečo výnimoč-
né a na ľuďoch, ktorí prídu, to vid-
no. Ktovie, či sa ho podarí opraviť.“
Vybrali sme sa teda rovno na „mies-
to činu“.

Kapitánka horiacej lode
Riaditeľka Múzea Betliar Eva Lazá-
rová pri záchranných prácach pri-
pomínala odhodlanú kapitánku ho-
riacej lode, ktorá sa rázne chytila
kormidla. Od rána do zotmenia na
hrade každý deň vedie a koordinu-
je celý záchranársky tím. Aj napriek
tomu však pôvodný 90-percentný
odhad zachránených historických
predmetov musela po piatich dňoch
znížiť o päť percent. „Jednou z naj-
väčších strát je zničenie meča voj-
vodu  Zápoľského. Podľa všetkého
bol pôvodný,“ spresnila smutne. 

Oheň nemal zľutovania. Zničil aj
bojové kopije, poškodil kožené
vedrá zo stredovekej studne. Torzá
vedier sa, našťastie, zachovali. Na-
priek týmto smutným správam o ne-
návratných stratách paradoxne ešte
v popole tlie istá nádej. „Veríme, že
tam môžeme objaviť zasypané a na-
teraz nezvestné cenné kusy. Bude
to však pomalá odkrývacia robota,“
vysvetľuje riaditeľka a neprestáva
okolo seba hľadať. 

Žofia zostáva
To, ako sa jej zničenie slovenskej le-
gendy dotklo, cítiť z každého slova.
Šéfka si počas rozhovoru musela re-
zervovať niekoľko sekúnd na utie-
ranie sĺz. Súhlasí však s názorom,
že hrad mal šťastie v nešťastí. „Moh-
lo to dopadnúť oveľa horšie. Krásna
Hôrka bude znova krásna,“ odhod-

lane hovorí. Hrad pred väčšími ško-
dami podľa nej zachránili trámy,
ktoré zabránili rýchlemu šíreniu
ohňa. „Aj preto najväčšie škody utr-
pel gotický palác, ktorý ako jedno
z mála miest trámy nemal.“ 

Pohyb na hrade neutícha. Každý
chce pomôcť, priložiť ruku k dielu.
Pracovníci Slovenského národného
múzea zo všetkých kútov Slovenska
odborne balia všetky veci a od-
nášajú do Košíc. No aj takíto na slo-
vo vzatí odborníci môžu naraziť na
problém. Napríklad ak sa ten „prob-
lém“ vola historický koč. „Dvere do
miestnosti, kde sa nachádza, sú
menšie ako on samotný. Reštaurá-
tori si s ním poradia. Nedá sa vy-
lúčiť pád stropov. Nechať ho tu by
bolo preto veľké riziko,“ vysvetľuje
Lazárová. Na hrade tak ostávajú len
veci, s ktorými sa jednoducho  ne-

dá  pohnúť. „Ostáva aj múmia gróf-
ky Žofie. Z kaplnky ju len preniesli
do hrobky. „Bojíme sa, že zmena
klímy by jej mohla uškodiť.“  

Hrad namiesto košiara
Aký je teda príbeh Krásnej Hôrky?
Legenda hovorí o pastierovi Bebe-
kovi, ktorý našiel veľký drahý ka-
meň a daroval ho kráľovi. Ako od-
menu si žiadal sedem vŕškov, na
ktorých si postaví sedem košiarov.
Namiesto nich však vyrástlo sedem
hradov a jedným mala byť aj Krás-
na Hôrka. Realita je menej roman-
tická, no meno Bebek v ňom aj tak
figuruje. Za jedných z prvých stavi-
teľov sa považujú šľachtické rody
Batizovcov a Máriássyovcov, i keď
začiatkom 14. storočia to bola skôr
len opevnená obytná veža.
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Príbeh slovenského klenotu
Reportáž z Krásnej Hôrky, ktorej tragédia zburcovala ministrov i slovenský ľud rovno v deň volieb.

1333
v listinách sa prvýkrát spomína
Krásna Hôrka ako hrad, hoci
panstvo s opevnenou stavbou
už existovalo minimálne začiat-
kom 14. storočia

1352
gemerský hrad opäť získava
známy rod Bebekovcov, ktorý

sa postaral o jeho rozsiahlu
prestavbu

1567
Juraj Bebek zomrel  bez potom-
kov, Krásna Hôrka sa dostala
pod správu cisárskeho dvora

1578
na hrad ako kapitán poverený

správou bol prevelený Peter
I. Andrássy. Rod Andrássyovcov
bol s Krásnou Hôrkou spojený
takmer štyristo rokov

1642
kráľ Ferdinand III. dáva Matejo-
vi II. Andrássymu do dedičného
vlastníctva krásnohorské aj
betliarske majetky

1817
po zásahu bleskom zhoreli
strechy a časť najstaršieho hra-
du, vtedajšia majiteľka Mária
Festetich ho dala opraviť

1883
Andrássyovci na svojich majet-
koch hostia romantického spi-
sovateľa Móra Jókaiho, Krásna

Hôrka sa neskôr stane jedným
z dejísk jeho slávneho románu
Levočská biela pani

1945
znárodnená bola na základe
Benešových dekrétov

1961
Krásna Hôrka je vyhlásená za

národnú kultúrnu pamiatku. 
Od roku 1966 je v správne
Slovenského národného 
múzea ako súčasť Múzea 
Betliar
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“Hrad má v sebe niečo
výnimočné a na
ľuďoch, ktorí prídu, 
to vidno. Ktovie, 
či sa ho podarí
opraviť.
Eva Bernáthová, 
na hrade pracovala 26 rokov
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Hrad počas požiaru

Hrad pred požiarom
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