Cesta Márie Széchy
Na začiatku bol príbeh. Príbeh takmer dokonale romantický. Ona, krásna a bohatá žena, on, mocný a slávny, druhý
muž po kráľovi. A čo z toho všetkého ostalo? Nič. Alebo, že by predsa? Ostal príbeh a miesta, kde sa to celé odohralo.
Príbeh Muránskej Venuše a turistická Cesta Márie Széchy.
Červená turistická značená trasa – Cesta Márie Széchy sleduje pôvodnú medzihradnú cestu z roku 1644 medzi
hradmi Fiľakovo a Muráň. Bola pomenovaná podľa druhej manželky palatína Františka Wesselényiho, Márie Széchy,
známej ako Muránska Venuša, ktorá bola v Uhorsku ako manželka palatína dlhé roky po kráľovnej hneď druhou dámou krajiny. Trasa
začína na Muránskom hrade, pokračuje cez vrch Tŕstie do Rimavskej Soboty, potom Cerovou vrchovinou prichádza do Fiľakova.

Legenda o Muránskej Venuši

V miestach, ktorými vedie, je sústredených viacero sakrálnych pamiatok, hradov a významných archeologických lokalít.Na časti
trasy vedúcej katastrom mesta Hnúšťa, vytvorilo mesto v roku 2021 náučný chodník, v ktorom približuje zaujímavé momenty histórie,
ktoré sa tu odohrali.
Cesta Márie Széchy kopíruje pôvodnú trasu, ktorá bola v minulosti relatívne rušnou dopravnou tepnou, lemovaná hospodárskymi
usadlosťami, poddanskými osadami a samotami. Dnes cesty vedú dolinami a čo najschodnejšou cestou križujú pohoria. V roku
1644 viedla cesta práve tadiaľto, po hrebeňoch hôr. Nevedno prečo. Pravdepodobne boli cesty po hrebeňoch kopcov v tom čase
schodnejšie – na prechody riekami sa využívali brody, ktoré boli často nepriechodné. Cesta po hrebeňoch bola i bezpečnejšia –

Legenda o Muránskej Venuši
Jediná dochovaná podoba Márie Széchy na obraze z roku 1656.
Originál sa nachádza na hrade Forchtenstein v Rakúsku

Mnoho príbehov o veľkých láskach a ich bolestivých útrapách ste už istotne počuli.
Tento príbeh sa však týka ženy, ktorá už počas svojho života bola pre svoju krásu
nazývaná venušou. Mukačevský hrad mal svoju Elenu Zrínsku, Čachtice svoju Alžbetu
Báthoryčku, Levoča svoju Bielu pani. Na Muráni vládla jedna z najkrajších žien Uhorska
17. storočia – Mária Széchy.
Keby Mária žila dnes, celé roky by ako skutočná celebrita bezkonkurenčne kraľovala
vo všetkých médiách niekdajšej monarchie. Hviezdne žezlo prominentky by jej
prislúchalo oprávnene - v Uhorsku bola ako manželka palatína dlhé roky po kráľovnej
hneď prvou dámou krajiny. Získala a bránila slávny hrad Muráň - kvôli nej ho rôzni chlapi
v rozličných obdobiach dlho obliehali a jeden významný prominent doň liezol nocou
oknom kvôli krásavici po povrazovom rebríku. Roky nedobytná gemerská pevnosť
nebola jediná, pod ktorou muži kvôli Márii zhromaždili vojsko, ďalšou bol hrad Déva v
Rumunsku. Mária prežila mnohé drámy. Po mame bola vnučkou smutne známej grófky
Alžbety Báthoryovej. Jej otca zákerne zavraždili. Zomreli jej traja starší bratia a jedna
mladšia sestra. Bola trikrát vydatá a raz, na jej dobu i nevídane raritným rozsobášom
oslobodená z nepodareného druhého manželského zväzku. Dvaja manželia a dve deti
jej zomreli. V láske bola úspešnou sokyňou známej Žofie Bosniakovej. Bola smelou
povstalkyňou, velila úspešne obrane svojho hradu, stala sa však i žalostnou politickou
väzenkyňou v dlhoročnej internácii. Sú o nej mnohé legendy, piesne, balady, básne
i romány.
Mária sa narodila sa v roku 1610 na hrade Blh, ktorého posledné ruiny ešte možno nájsť
v Čiernej obore pri Teplom Vrchu. Roky svojho detstva prežívala na Muránskom hrade,
ktorý rodine patril od roku 1612. Jej otec Juraj Széchy nechal prestavať tento dnes tretí
najvyššie položený hrad na Slovensku na panské sídlo, ktoré bolo vo vysokých skalách
dostatočne chránené. Mária bola odvážna už v mladosti - otcovi bývala vernou spoločníčkou
pri poľovačke, rybačke, vedela zaobchádzať s poľovníckymi psami a vynikala i jazdou na
koni.
Ako 17-ročná sa vydala za Štefana Bethlena. V roku 1628 sa im narodila dcéra, ktorá však
ako dvojročná zomrela. O rok neskôr zomrel aj manžel Štefan Bethlen a tak sa v roku 1634
druhý krát vydala za šľachtica Štefana Kúna. S manželom si však nerozumela a tak mu ušla
na hrad Déva v dnešnom Rumunsku. Dôvody nelásky nepoznáme, pre náš príbeh je však
aj tak zaujímavejšie, že Kún ju chcel priviesť späť domov násilím a vyslal za ňou svojich
vojakov. Práve z udalosti, ako Máriu márne prenasledovali 250 husári a ako rovnako bez
výsledku obliehali hrad, na ktorý sa uchýlila, vznikla legenda o odvážnej grófke. Manželov
neúspešný pokus o jej ujarmenie napokon poslúžil ako dôvod na rozvod, čo v tých časoch
bola veľká zriedkavosť.

Gyöngyösiho kniha o Muránskej Venuši z roku 1664.
Kniha vyšla v Košiciach, zachovali sa len tri výtlačky.

Cesta Márie Széchy

Odohralo sa to na začiatku augusta 1644 a už 6. augusta
šťastný pár zosobášili v kaplnke kaštieľa v Jelšave. Mária
mala 34 rokov, František bol čerstvý vdovec (jeho prvá
manželka, dnes slávna Žofia Bosniaková zomrela 28. apríla
1644). Historické pramene vravia, že toto manželstvo sa
Márii a Františkovi naozaj vydarilo. Boli už dostatočne
zrelí - Mária mala 34 a František 39 rokov. Manžel
v korešpondencii Máriu nežne oslovoval ako najjasnejšia
(clarissima) a najsladšia (dulcissima) a prežívali spolu
v zhode a šťastí takmer 20 rokov. Gróf Wesselényi sa
zanedlho stal hlavným kapitánom hornouhorských vojsk a
v roku 1655 uhorským palatínom, čo je hneď po cisárovi
post najvyššieho hodnostára krajiny. Preslávil sa i ako
jeden z veliteľov armády cisárskeho vojska, ktorá sa
v roku 1664 postavila pri Svätom Gottharde Turkom a stopla
ich v nebezpečnom postupe na Viedeň. Jeho Mária bola
František Vesselényi, uhorský palatín, ktorý sa mohol stať
ako manželka palatína druhou dámou Uhorska, hneď po
kráľom. Jeho povstanie predčasne ukončila mŕtvica.
kráľovnej a hrad Muráň sa stal jednou z najprominentnejších
adries krajiny. V tomto období, vznikla aj historická Cesta
Márie Széchy, ktorá za palatínom často cestovala na Fiľakovský hrad práve po nej, práve týmto miestom, na ktorom práve
stojíte. Krásna Mária a jej manžel prežívali v sláve a hojnosti doslova hviezdne roky. Je potrebné uviesť, že pokračovali
i v duchu odkazu Žofie Bosniakovej a nezabúdali ani chudobných - v Muráni, Jelšave i Pohorelej založili napríklad prvé
nemocnice. A mohlo to byť ako v rozprávke - Mária a František si žili šťastne, až kým nepomreli...
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Trasa náučného chodníka
Márie Széchy
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...ale dejiny majú svoje kľukaté cestičky. V roku 1657 zomrel kráľ Ferdinand III. a na trón nastúpil Leopold I., ktorý
prestal dodržiavať Zlatú bulu vydanú kráľom Ondrejom II. a pobúril proti sebe šľachtu celej krajiny. Navyše, v roku 1664
uzatvoril Leopold I. s Turkami mier. Hrdina krutých protitureckých bojov, palatín Wesselényi, prijal zmluvu s Osmanskou
ríšou ako podraz a ostro cisára za podľa neho hanebný vašvársky mier kritizoval. Následne sa Wesselényi postavil na čelo
sprisahania prominentných vzbúrencov. Tvorili ho šľachtici z najznámejších rodov: Zrínsky, Nádasdy, Tőkőly, Rákoczii
ďalší a svoje povstalecké plány kuli práve na hrade Muráň. Ak by bolo Wessellényiho povstanie úspešné, mohol obsadiť
kráľovský trón. Nestalo sa však tak, 27. marca 1667 nečakanezomrel v Banskej Bystrici. Smrť spojeneckého palatína
vniesla do radov protihabsburgovských rebelov osudnú nesvornosť a povstanie bolo odhalené.
Erb Márie Széchy
po roku 1578

Hrad Muráň v 17. storočí.
Zrúcaniny hradu Muráň po smrti Muránskej venuše
namaľoval rakúšky maliar Thomas Ender okolo roku 1820

Keď sa vrátila na hrad, po dlhom rozmýšľaní si zadovážila
rebríky a dala upliesť niekoľko dlhých lán. Urobila to pod
pôvabnou zámienkou: nepatrí sa, aby si sušila bielizeň
v dohľade vojakov a služobníkov, chce si ju zavesiť na
hradnej povale. Potom si dobre obzrela terén a vybrala
miesto pod severným múrom, kde bola skalná stena
najnižšia, ale aj tak vysoká asi dvadsať metrov, a na úpätí
dobre skrytá v zeleni. V dohovorenú noc nad ránom
Vesselényi a s ním asi dvadsať mužov vyliezli po lanách na
hrad a potichu cez okno vošli do Máriinho bytu. Otvorili
hradnú bránu a so zvyškom armády hrad obsadili.

3.

Po smrti matky sa Mária vrátila z Dévy na Muráň, lenže
tam vládol manžel jej mladšej sestry Evy Gabriel Ilesházi.
Muránsky hrad patril medzi najdôležitejšie pevnosti
v krajine, čo vari najlepšie dokladajú už spomenuté
uhorské stavovské povstania. Bolo ich šesť; prvé Štefana
Bočkaya sa začalo v roku 1604, posledné Františka II.
Rákociho sa skončilo v roku 1711. Náš príbeh sa viaže na
povstanie Juraja I. Rákociho (1643 – 1645). Széchyovci
stáli na strane povstalcov a cisár Ferdinand III. poveril
kapitána Fiľakovského hradu Františka Vesselényiho, aby
mu Muráň získal. A to je ďalší veľký príbeh, ktorý dal Márii
Séčiovej prezývku Muránska Venuša.

Legenda sa zachovala vďaka spisovateľovi a priateľovi
Márie Széchy, Štefanovi Gyöngyösimu, ktorý jej príbeh
opísal v knihe Muránska Venuša a jej láska k Marsovi.
Opisuje smútok Márie Séčiovej, ktorá sa na Muránskom
hrade, spravovanom sestriným manželom, cítila ako
väzeň a hrad chcela získať pre seba. František Vesselényi
sa zas rozhodol, že na získanie hradu pre cisára využije
jej osamelosť. Napísal jej ľúbostný list, na ktorý Mária
odpovedala a dohodli si stretnutie. „Na budúcu sobotu
očakávam Vašu Výsosť na tisovskej ceste – tam, kde
sa potok vlieva do údolia. Prídem tam aj s niektorými
služobníkmi chytať ryby.“ Vesselényi prišiel odľahlými
cestami, aby sa s nikým nestretol. Krásna Mária sa objavila
na koni vo vyšívanom loveckom obleku v spoločnosti dvoch
dvorných dám. Zľahka zoskočila z koňa. Vesselényi prestrel
svoj plášť, kľakol si na jedno koleno a požiadal Máriu
o hrad pre kráľa a o ruku pre seba. Mária odpovedala:
„Ak Boh tak chce, aby som bola tvoja, s úprimnou láskou
a oddanosťou budem tvojou ženou. A vynasnažím sa
o to, aby si so mnou dostal aj Muránsky hrad. Lenže je
tam 600 vojakov oddaných Jurajovi Rákoczimu.“

poskytovala pútnikovi dobrý rozhľad na prípadné blížiace sa nebezpečenstvo. Bolo to v polovici 17. storočia - storočia, ktoré bolo
plné vojen a bojových stretov. Okrem neustálych útokov Osmanskej ríše a pretrvávajúcej 30-ročnej vojny sa Uhorsko zmietalo
stavovskými povstaniami. V lesoch sa túlali zvyšky rozprášených armád, zbehovia, i bandy lúpežných rytierov.
Na prvý pohľad sa Vám toto miesto môže javiť obyčajné. Ale možno práve tu Mária Széchy pred takmer 400 rokmi zastavila koňa.
Očami premerala obe doliny riek Rimava a Blh. Keď sa uistila, že je na dohľad nie je žiadne nebezpečenstvo, pokračovala ďalej na
svojej 83-kilometrovej trase na hrad Fiľakovo za svojim milým, uhorským palatínom. Príbeh tak silný, že nezmizol z povedomia ľudí ani
vplyvom času. Nezlomnosť ich lásky je aj v dnešnej dobe stále živá. Celý romantický príbeh sa dozviete na tabuli č. 4 v sedle Brezina.

Mária Széchyho pochovala v kaplnke Muránskeho hradu.
Prišla o šťastie, milovaného manžela, i možnosť stať sa
kráľovnou. Po manželovej smrti bola smutná, obávala sa
o svoj život a o osud hradu. Kráľovské vojsko pritiahlo i k
Muráňu s cieľom hrad obsadiť a Máriu zatknúť. Mária vyše
roka hrad bránila, vyjednávala, písala listy na viedenský
dvor, dokazovala, že na sprisahaní nemala podiel. „Kde
bolo najväčšie nebezpečenstvo – na rozstrieľaných
múroch a miestach, kam sa rútil útok – tam bolo vidieť
grófku Máriu, ako stojí medzi obrancami a dodáva im
odvahu do boja. Len čo sa Muránska Venuša, ako ju
nazývali, ukázala medzi vojakmi a tí videli, že ich amazónka
spolu s nimi bdie, sily aj tých najustatejších a najslabších
vzrástli a vojaci sa opäť chopili zbraní,“ – toľko uvádza
o poslednej obrane hradu legenda z pera Gustáva Reussa.
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Historická kresba hradu Muráň
V skutočnosti hrad bez zásob po mesiacoch obliehania
už ďalej odolávať nedokázal a Mária sa rozhodla prijať
ponuku na kapituláciu. Za ňu jej prisľúbili slobodu a
dobré zaobchádzanie, ale oklamali ju - namiesto toho ju
internovali a zbavili majetku. 13. februára 1671 ju previezli
v putách najprv do Bratislavy, potom do Viedne, kde
uväznená v kláštore žila ešte osem rokov. V októbri 1676
ju omilostili a odišla z Viedne k švagrovi do mesta Köszeg.
Zomrela 18. júla 1679 vo veku 68 rokov a je pochovaná
v jezuitskom kláštore v tomto meste na maďarsko –
rakúskej hranici. Nesplnila sa jej túžba, aby mohla
odpočívať po boku manžela Františka. Spolu so smrťou
Márie Széchyiovej zhasla aj sláva Muránskeho hradu.
Rakúsky autor zo 16. storočia - Fiľakovo
Z cisárskych rúk ho v roku 1682 vytrhol vodca ďalšieho
stavovského povstania Imrich Tököli. V 18. storočí dvakrát vyhorel a ostal neobývaný. Vodca posledného stavovského
povstania František II. Rákoci daroval svojmu generálovi Berčénimu už len rozvaliny niekdajších palácov.
Muránska venuša Mária Széchy sa stala hrdinkou mnohých literárnych diel. Písal o nej napríklad Alois Jirásek, Božena
Němcová, Gustáv Reuss, Ľudovít Kubáni, Samo Chalupka, Samo Tomášik a ďalší. V maďarskej literatúre ju okrem
Gyöngyösiho preslávili najmä Petőfi, Jókai, Kisfaludy, Arany, Tompa, Móricz a mnohí ďalší.
Náučný chodník po Ceste Márie Széchy vytvorilo Mesto Hnúšťa v roku 2021.
Autormi textov sú Patrik Beňuš a Roman Lebeda.
Viac informácií: www.hnusta.sk, alebo
Turistické informačné centrum Hnúšťa.
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The information board with the title “The Legend of the Muráň Venus “ focuses on the
story of love, suffering, and the life journey of the beautiful Hungarian noblewoman,
after which the hiking route is named today. The board is one of the stops of an educational trail
called The Mária Széchy Road. The pathway copies the historical route from 1644 between
the towns of Muráň and Fiľakovo. According to the legend Mária Széchy, also called Muráň
Venus, used it to move to see her lovely Hungarian palatine František Wesselény
Mária Széchy (1610 - 1679) was a noblewoman who made a significant contribution to the
Hungarian history of the 17th century. If she lived today, she would certainly, as a nowadays
celebrity, reign unrivaled in all the media of the former monarchy. The star scepter of the
prominent would rightfully belong to her - in Hungary. As the palatine’s wife, she was the
second lady of the country after the Queen for many years. She reigned the famous legendary
Slovak castle Muráň in its unique golden period tied with several mysterious legends. Because
of it, various noblemen besieged the castle at different times, and the future palatine himself
climbed it through the window using a rope ladder at night - and it was not the only fortress
under which the men gathered armies for the sake of Mary.
Mary experienced many life dramas. After her mother, she was the granddaughter of the sadly
famous Countess Elisabeth Nádašdy-Báthory. Her father was insidiously murdered, and her
three older brothers and one younger sister died as children.
She was married three times and once, for her time, with an unprecedented rarity, she was
released from a failed marriage. Her two husbands and two children died. In love, she was a
successful rival of the famous Žofia Bosniaková. She was a daring insurgent, who successfully
commanded the defense of her castle as the captain, but she also became a pathetic political
prisoner in her long-term internment. After the pardon, she lived her life in seclusion, and wanted
a modest funeral, although she almost became the queen of Hungary. She died at the age
of 68 and is buried in a Jesuit Monastery in Köszeg on the Hungarian-Austrian border. Along
with her death, the glory of Muráň Castle also faded and the historical path of Mária Széchy
was hidden with bushes. Venus of Muráň, Mária Széchy became the heroine of many literary
works by writers such as Alois Jirásek, Božena Němcová, Gustáv Reuss, Ľudovít Kubáni,
Samo Chalupka, Samo Tomášik, and others. Her life became a model for many legends,
songs, ballads, and portraits, and poems and novels have been written about her.
You can find the translation of all the texts in this information board at www.hnusta.sk. Use the
QR code on this board.

