
 

  

 
Tisza folyó mentén 

 

Huszti vár 

  

A huszti vár a középkori Magyarország egyik legerősebb és legjelentősebb vára volt. A várrom a mai Ukrajna 
területén található. 

A 12. századtól fontos stratégiai szereppel bír, ellenőrzése alatt tartotta az Aknaszlatinai sóbányákhoz vezető utat és 
több koronaváros védelmét is ellátta. A jól védhető várat a tatár, török, Habsburg csapatok többször ostromolták. 
1541 után fokozatosan Erdélyi Fejedelemség kulcsfontosságú erődítményévé vált, urai mind előkelő erdélyi 
fejedelmek voltak. A Rákóczi-szabadságharc egyik központja, csak a szabadságharc bukása után jutott az osztrákok 
kezére. A császár utasítást adott a lerombolására, de ekkor még elkerülte sorsát. Végül 1766-ban a sok ostrom és 
hadi esemény viszonylatában jóval egyszerűbb ok végzett a várral. Villám sújtott a tornyába, mely után tűzvész 
keletkezett, a tűz elérte a lőporraktárt, ami felrobbanva maradandó sérüléseket okozott az épületben. A várat soha 
nem építették újjá. 

A vár stratégiailag fontos helyen, a Tisza és a Nagy-ág összefolyásánál emelkedő kúpos sziklán épült fel. Itt, Huszt 
mellett szakad ki a Tisza a Kárpátok öleléséből, sebes rohanása itt szelídül meg, s alakul át a kanyargó alföldi Tiszává. 
A huszti vár látta el a Toronyai-, a Légiós- és a Tatár-hágók védelmét, valamint biztosította a máramarosi só szállítási 
útvonalát. 

Legenda 

Úgy tartják, hogy a tatárjárás idején a Kárpátok lábánál lévő várat Huszt nagyúr birtokolta. Mielőtt hadba indult Batu 
kán ellen, kislányát, Ilonát a nagyanyjához menekítette. Feleségét és fiát, Csabát pedig a várban hagyott csekély 
számú katonára bízta. A muhi csatavesztést sikerült ép bőrrel megúsznia, és sietett haza, hogy erős várában rejtőzzék 
el a tatár elől. Várát azonban a tatárok szétrombolták, nejét és fiát rabláncra fűzve magukkal vitték. Az úrnő a 
rabságot nem sokáig bírta, meghalt, a fiút pedig tatárként nevelték, fel. A kán udvarában egy ősz hajú öreg Csaba 



 

  

gyerekkori nyelvén sokat beszélt egy szép országról, ahol oly boldogan éltek az emberek. Rábírta a fiút, menjenek el 
ebbe az országba: Magyarországra. 

Az eltelt 18 év alatt Huszt újjáépíttette várát, és megparancsolta, a vár környékén megjelenő minden tatárt azonnal 
végezzenek ki. Ilona szépséges kisasszonnyá lett. Testvérbátyja és édesanyja emlékét pedig csupán egy kápolna 
őrizte. 

Az öreg és Csaba megérkeztek e földre. Az öreg, aki már nem is remélte szeretett hazájának viszontlátását, a nagy 
örömbe és boldogságba belehalt. A fiú épp eme vár melletti erdőben haladt el, amikor arra lett figyelmes, hogy egy 
hölgyre hatalmas szörnyeteg támadt. Bárdjával lekaszabolta a szörny fejét, s így megmentette annak a hölgynek az 
életét, akiről nem is sejtette, hogy saját húga. A hálás lány kérte, maradjon várukban egy ideig, Csaba pedig örömmel 
vette ezt. Kapcsolatuk egyre jobban elmélyült, de az ármány az egyik tisztviselő személyében mindig követte a két 
fiatalt. Egy alkalommal, amikor Csaba elmondta a leánynak, hogy ő tulajdonképpen tatár, a fiú válláról félrecsúszott a 
ruha, és a leány megpillantotta a vállán azt az anyajegyet, mely a családjuk sajátossága volt. Ilyen anyajegy 
ékeskedett Ilona vállán is. A féltékeny és gonosz tisztviselő meghalván, hogy az ő ellenlábasa tatár, azonnal hívta 
bakóit, és a vadászaton lévő Huszt távollétében elrendelte az ifjú kivégzését. Hiába siránkozott Ilona, aki már 
megbizonyosodott az igazságról, a fiú feje porba hullott. A hazaérkező Huszt önnön szemével győződött meg arról, 
hogy parancsával saját fia halálát okozta. Halott gyermeke mellett nem látta életének további értelmét, és tőrét 
maga ellen fordította. Fájdalmában Ilona megörült, és örökre a sötét erdőkbe menekült. Alkonyatkor jár csak vissza 
az ártatlanul kiomlott vértől vörössé vált dombra, hogy hajnalig tartó zokogással figyelmeztessen mindenkit erre a 
tragédiára. 

Técsői református temploma 

  

Técső református gyülekezete az írások szerint az 1560-as években alakult meg, azonban Kálvin tanai már korábban, 
1526-ban (más források szerint 1546-ban) eljutottak a máramarosi koronavárosba. Ekkor került a református közösség 
tulajdonába az a XIII. századi templom, melyet az óta is használ a técsői gyülekezet. 

A nagy valószínűséggel az 1241–1242-es tatárjárást követően épült, egyhajós templomot a hívek 1748-ban 
kibővítették, s ekkor készült el a hajó 200 festett fakazettából álló mennyezete. Minden egyes kazetta más-más 



 

  

díszítésű. Az ornamentális motívumok mellett számos állatábrázolás látható rajtuk, a többi között sast, pelikánt, 
oroszlánt, sárkányt, kecskét, lovakat is fel lehet fedezni a mennyezeten. 

 

Az egyik kazettára felirat is került: 

„Istenhez való kegyes indulat 

tsából a técsői refor Szent 

Ecclesia csináltatta ezen Me 

nyezetet Szalc János Úr fő 

bíróságában és Batiz János Úr 

egyházfiságába az ezer hét 

száz negyven nyolczadik eszten 

dejében pünkösd havában.” 

Az 1748-as felújítás után, fél évszázaddal később, 1810-ben az istenházát kibővítették, mely így akár 600 hívő 
befogadására is alkalmassá vált. Emellett négy fiatornyos csúcsos sisakú tornyot tettek a templomra, valamint szintén a 
XIX. század elején a szentély keleti falának közepére szószéket építettek, melyet a hajótól félköríves diadalív választ 
el. 

A templom hajó része téglalap, szentélye négyzet alakú, ez utóbbit bordás keresztboltozat fedi. 

A szentély keleti falában két gótikus ikerablak, déli falában pedig két félköríves barokk stílusú ablak található. 

1853-ban építettek be a templomba egy mechanikus meghajtású orgonát, s 1880-ból származik a torony három 
harangja. 

A református templom másik ékessége az a magyar zászló, mely a XX. század elejéről való, s melyet a szovjet 
időszakban a templom padlásán rejtettek el. 



 

  

Kossuth Lajos szobra Técsőn 

  

A városközponti parkjában lévő mellszobor időrendben a hatodik a világ köztéri Kossuth-szobrainak. A técsői 
magyarság állíttatta közadakozásból. A két méter magas talapzaton lévő szobrot 1896. május 10.-én avatták fel. 

Hollósy Simon mellszobra 

Hollóssy Simon 1857. február 2-án Máramarosszigeten született, a XIX. századi naturalizmus és realizmus egyik 
legkiválóbb képviselője volt. Előbb Budapesten, majd Münchenben tanult, s itt festette 1885-ben Tengerihántás c. 
képét, amely külföldön és Magyarországon is nagy sikert aratott. 1886-ban magániskolát nyitott, maga köré gyűjtötte 
az életszerűbb ábrázolásra törekvő fiatalokat. 1896-ban Nagybányára vitte iskoláját, amelyet a magyar festészetben a 
nagybányai irányzat bölcsőjének tartanak. 1904-ben vált ki a nagybányai közösségből és Técsőre vitte tanítványait. A 
teleket azonban Münchenben töltötte. Técsőn festette olyan híres képeit, mint Técsői tájkép, Boglyás táj, Alkonyat 
boglyákkal. Önarcképe (1918) egyike legmegrázóbb alkotásainak. Técsőn 1918. május 8-án hunyt el. A város 
kegyelettel őrzi emlékét. 

 Ha Técsőn járunk, keressük fel a Hollóssy-házat is, melyet a régi temető közelében találunk meg. A várost elhagyva, 
térjünk jobbra, majd kis idő után balra. A ház az utca elején található. Itt töltötte életének utolsó éveit Hollóssy Simon 
neves magyar festőművész. Rahó 

Rahó 

   

Rahó 550 éves város. Az első írásos emléket létezéséről 1447-ben találjuk. A legenda szerint ezen a tájon gyülekeztek 
egykor a betyárlegények, itt számolták össze a gazdagoktól elvett kincseket, hogy aztán a szegények között 
szétosszák azokat. Neve állítólag a szláv eredetű (рахувати) (számolni) szóból ered. Mások viszont egy bizonyos Rach 
nevű gazdag nemestől származtatják a város nevét.  

A régészeti ásatások bizonyítják, hogy már jóval korábban lakott volt ez a vidék. A város közelében ugyanis késő 
bronzkori, tehát az időszámításunk előtti II. évezred végéből származó leletekre bukkantak.  



 

  

Lakossága a legrégibb időktől kezdve állattenyésztéssel (főleg juhászattal), halászattal, vadászattal foglalkozott. 
Termékeiket messze földön, többek között Bulgáriában értékesítették. 

Rahó megsínylette a tatár-mongol hódítást, különösen 1241-ben, amikor Batu kán hatvanezres hordája a Kárpátokon 
át Magyarország felé vonult. A tatárok a föld színével tették egyenlővé a városokat és falvakat, lakosságuk nagy 
részét legyilkolták vagy rabságba vetették. A mohácsi csata után 1526-ban a magyar állam szétesett, Kárpátalja 
nagyobbik része török megszállás alá került. De nemcsak a tatárok, törökök támadásai tették tönkre Rahót és 
vidékét, hanem az erdélyi és osztrák főnemesség közötti belháborúk is.  

A XVI. század elején Rahó vidéke a Forintvery és Drágffy-családok birtokába jutott, melyeknek azonban nem sikerült 
teljes mértékben jobbágyi sorsba juttatni népét, 1526-tól pedig a nagybocskói domíniumhoz tartozott. 1600-ban 14 
jobbágyudvart számlált. A jobbágyok tizedet fizettek a juhtenyészés jövedelméből. 

Európa közepe, Rahó 

  

Nem messze Rahótól, az Ungvár felé vezető úton, a Tisza jobb partján egy magas, fekete, téglalap alakú 
márványoszlop áll. Minden turista autóbusz megáll mellette. Ez az obeliszk ugyanis nem más, mint Európa geodéziai 
középpontját jelölő jel. Az oszlopra a következő latin nyelvű szöveget vésték: 

Locus Perennis 

Dilicentissime cum libella 

librationis quae est in Austria 

et Hungaria confecta cum 

mensura gradum meridionalium et 

paralleloumerium Europeum. 

MDCCCLXXXVII. 

Vagyis: Ez egy állandó, pontos és örök hely, amelyet egy nagyon pontos, Ausztria-Magyarországon készült különleges 
hosszúsági és szélességi mérőműszerrel állapítottak meg. 1887. 



 

  

A méréseket azóta többször megismételték és meggyőződtek pontosságukról. Az eltérés a megismételt mérések 
között ugyanis alig néhány méter volt! 

A Fekete és Fehér Tisza összefolyása. 

  

Rahó központjától mintegy 3 kilométerre találkozik a Fekete-és a Fehér-Tisza. A Csornohora-hegységet két oldalrvize, 
gyönyörű látvány a világos és a sötét színű víz találkozása. A Fekete-Tisza Kőrösmezőtől 20 km-re, Okula-nyeregnél, 
1268 méterrel a tenger szintje felett ered. A Fehér-Tisza pedig az 1650 méter magas Asztag hegycsúcs nyugati 
oldalában, kb. 1400 méter magasságból fakad. ól megkerülő folyók nem véletlenül kapták ezt a nevet. Ha nem 
zavaros a folyó 

Tatár-hágó 

  

A Rahótól északra fekvő Tatár-hágó 931 méter magason, a Vereckei-hágó után a második legfontosabb átkelési pont 
a Kárpátok északkeleti vonalán Belső-Ukrajna felé. A honfoglaláskor a környék a magyarok fontos átvonulási helye 
volt. Az elkövetkező több mint ezer esztendőben nagy szerepet játszott a térség államainak kül- és belpolitikájában, 
különböző háborúkban. Magyar elnevezését is onnan kapta, hogy a belső-ázsiai és krími tatárok általában ezen az 
átjárón át támadtak. 1241-ben Batu kán mongol-tatár hadseregének egyik ága is itt hatolt be Magyarországra.  

 



 

  

A hágó egyik értéke stratégiai fontosságú fekvésében rejlett. Az első világégés éveiben az osztrák-magyar-német és 
az orosz hadsereg vívott itt egymással élethalálharcot. A második világháborúban, a Szovjetunió elleni hadba lépést 
követően (1941. június 27.), a Magyar Királyi Honvédség által elsőként bevetett Kárpát-csoport kötelékébe tartozó I. 
Megerősített Hegyidandár július 1-jén indította meg támadását Kőrösmezőről kiindulva, a Tatár-hágón át Jablonica 
irányába. A továbbiakban fontos utánpótlási vonalként funkcionált, majd a hadműveletek elhúzódásával, a front 
nyugatra húzódásával gyorsabb ütemben folytatódott az 1939-ben elkezdett Árpád-vonal nevű határvédelmi 
rendszer kiépítése, amely a folyóvölgyekben futó út- és vasútvonalakat zárta le. Műszakilag megerősített támpontok, 
fa-, föld- és betonerődök, a völgyekben út- és műszaki zárak alkották a védvonalat. Ezeket erődszázadok 
védelmezték, amelyek sikerrel verték vissza a szovjet egységek támadásait. 

Az Árpád-vonal fontosabb támaszpontjai voltak: a Tatár-hágó felől a Fekete-Tisza völgyében Kőrösmező, Tiszaborkút, 
Rahó; a Tarac folyó völgyében Királymező, majd erődítések a Tiszáig; a Toronyai-hágón át a Husztra vezető úton 
Ökörmező; a Vereckei-hágón át a Munkács felé vezető völgyben Volóc, az Uzsoki-hágó felől az Ung völgyében 
Fenyves-völgy. A szovjet csapatok csak 1944. szeptember 27-én foglalták el súlyos áldozatok árán, de nem frontális 
áttörés következtében. A magyar csapatok itt még rendületlenül védték állásaikat, mialatt a szovjet hadsereg 
Románia felől már a magyar Alföldön Debrecent fenyegette, így a csapatok a bekerítés elkerülése végett parancsot 
kaptak a visszavonulásra. 

Tisza forrástúra rafting – trekking 

  

A Tisza forrástúránkkal olyan mesébe illő tájra juthat el, amit a turisták még csak most kezdenek felfedezni. 
Programunkon megismerhetik az érintetlen vadregényes Tisza forrásvidékét gyalogosan és vadvízen leereszkedve 
egyaránt. 

 


