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Sebes várának elődje a római 
castrum idejére vezethető 
vissza, azonban a honfoglaló 
magyarok építették újra, a 
tatárjárás után pedig IV. Béla 
király idején épült ki a ma is 
látható kővár. A jó állapotban 
levő várromok restaurálásra 
várnak. Erdély épített örök-
ségét bemutató sorozatunk 
Kalotaszeg határterületére 
kalauzolja el az olvasót.

→ NAGY-BODÓ TIBOR

A Kolozs megyei Sebesvár 
Bánff yhunyadtól 14 km-re 
észak-nyugatra, a Sebes-Kö-

rös bal partján fekszik. Egykori 
földvára római castrum helyén 
állt, a népvándorlás korában el-
pusztult. Kiss Gábor az Erdélyi vá-
rak, várkastélyok című könyvében 
arról ír, hogy az ásatások tanúsága 
szerint a honfoglaláskor az Erdély-
be telepedett magyarság a várat 
romjaiból felépítette, és az 1241 évi 
tatárjárásig használta. A régészek 
szerint a korabeli erődítmény a 
mongol–tatár hadak dúlásának 
esett áldozatul. Később ennek he-
lyén épült fel az új kővár. 

Az erődítményt Hunyad és 
Kalotaszeg várának is nevezték 
Bánff yhunyad, illetve Kalotaszeg 
neve után. A kőből épült királyi 
várat a tatárjárás után nagy va-
lószínűséggel IV. Béla király pa-
rancsára emelték a Nagyvárad és 
Kolozsvár közti fontos kereskedel-
mi és hadi út védelmére. 1317-ben 
Elefánthy Dezső foglalta vissza a 
király számára. 1399-től Mircea 
havasalföldi vajdáé, majd 1408-
ban újra az erdélyi vajdáké. 1420 
körül Zsigmond király a Tomaj 
nembeli Losonczy-Bánff y család-
nak adományozta. Egy 1435-ös 
feljegyzés szerint a castrum Se-

beswar a Losonczy-Banff y Dénes 
fi ainak birtokában volt. 

A 15. században kibővítették. 
1709-ben az osztrákok lerombol-
ták, de egy részét az 1800-as évek-
ben újraépítették. A várral szem-
ben a patak túloldalán láthatóak a 
római erőd maradványai.

Fennmaradt várromok
A Sebes és a Körös találkozásánál 
fekvő kisközség közelében egy 
hegyorom tetején található a vár 
tekintélyes maradványa. A sza-
bálytalan alaprajzú, külsőtornyos 
vár déli végében egy kör alakú, 
mintegy 25 m magas torony áll 
beomlott tetővel. A torony falában 
kétszinten részben még láthatók a 
födémet elválasztó gerendafész-
kek nyomai és az emeletekre fel-
vezető kőlépcső maradványai. A 
várudvar északi részét és nyugati 
oldalait, valamint az öregtorony 
keleti oldalán levő kaput egy-egy 
félkör alakú rondellával erősítet-
ték meg. 

A 80 m hosszú és 20 m széles 
erősség bejárata felvonóhíddal 
védelmezett kapu volt, amely egy 
hatalmas rondella udvarára nyílt. 
A kapun belül gazdasági épületek 
álltak. Az egykori várudvar két ol-
dalán lehettek a lakóépületek, ám 
ezeknek már a maradványai sem 
láthatók. 

Első okleveles említése szerint 
1319-ben az Anjou-házból szárma-
zó Károly Róbert egyik híve, a Nyit-
ra vármegyéből érkező Elefánthy 
Dezső volt a várnagya. Ma a vár 
déli oldalán egy betömött kút, a ke-
letin a kapu helye, egyes épületek, 
istállók, a déli kör alakú torony, a 
négyzetes öregtorony, a rondellák 
és a 15 m magas védőfalak romjai 
láthatók. Ennyi maradt az egykori 
impozáns erődítményből.

Aranybányák 
és aranymosó helyek 
A középkorban a Bánff y család 
birtokolta a katonai szempontból 
egyre kevésbé fontos várat. A kitű-
nő fekvésű erődítményhez – amely 
egyben vámhely is volt – birtokok, 
falvak, legelők, valamint Bánff y-
hunyad városa tartozott. A várbir-
tokon aranybányák és aranymosó 
helyek is voltak. 1483-ban Báthory 
István országbíró ötszáz aranyfo-
rintot fi zetett, hogy ezek haszná-
nak fele egy évre az övé lehessen. 

A Bánff yak nem használták 
folyamatosan a várat. Csak akkor 
tartózkodtak itt, ha családjukat 
biztonságban akarták tudni, fő-
leg a 16. és 17. században, amikor 
Erdélyt gyakran megtámadta a tö-
rök. A nagy vagyonú Bánff yaknak 
sokfelé voltak kastélyaik, váraik, 
és ezért ritkán laktak a zord Sebe-
svárban. A család birtoka azonban 
fontos gazdasági erőnek számított. 
1598-ban Báthori Zsigmond 15 ezer 
főnyi seregével itt tartózkodott, 
amikor a törökök Váradot ostro-
molták, de nem ment a várvédők 
segítségére.

A 16. század közepétől a vár a 
végvárrendszer része lett, ezért ki-
bővítették, de továbbra is másod-
rendű szerephez jutott. 1598-ban 
a nemesi rendek országgyűlést 
tartottak a falai között. 1660. május 
huszonkettedikén a fenesi ütkö-
zetben súlyosan megsebesült II. 
Rákóczi György fejedelmet hozták 
ide, és másnap innen vitték Várad-
ra, ahol két hét múlva meghalt.

A vár lerombolása
Várad eleste után az országgyűlés 
megerősített őrséget rendelt Sebes 
várába, ami ellen Bánff y Dénes til-
takozott, mire a rendek elrendelték 
a vár lerombolását. Erre azonban 
mégsem került sor: 1687-ben Apafi  
Mihály fejedelem egy hadnagyot, 
tizenegy katonát és egy tüzért tar-
tott a várban Rácz Mihály parancs-
noksága alatt. 

Az erdélyi fejedelemség meg-
szűnése után I. Lipót király ka-
tonái foglalták el, akik azonban 
1703-ban II. Rákóczi Ferenc vezéré-
nek, Bóné Ferenc ezredesnek a fel-
szólítására megadták magukat. A 
szabadságharc végén 1709-ben az 
osztrákok lerombolták. 1910-ben 
Kós Károly felmérte a várat és el-

készítette helyreállítási terveit, de 
csak a kerek öregtornyot fedték be 
(rajzunkon). A második világhábo-
rú végéig a Bánff y család tulajdona 
maradt.

Felújításra vár
Az erdélyi várak és kastélyok 
iránti turisztikai érdeklődés sok-
szor nem terjed ki a várromokra. 
Ennek egyik oka, hogy az erdélyi 
várromok nagy része elhanyagolt 
állapotban van, nehezen megkö-
zelíthetők, illetve sok esetben fel-
újításuk nem prioritás, nincs pénz 
a helyreállítási munkálatokra. 

Az impozáns, megóvott, tu-
risztikailag hasznosított várromok 
Európa-szerte turisták tömegeit 
vonzzák. Néhány várromot leszá-
mítva Romániában azonban nem 
történt komolyabb felújítás vagy 
állagmegőrzés.

Kálmán Attila történész az Er-
délyi Naplónak elmondta: örvende-
tesnek tartja, hogy Sebesvár romjai 
megmenekültek a teljes pusztulás-
tól. A szakember szerint a várromok 
felújítása megosztja a szakembere-
ket, akik a felújítás, a részleges új-
jáépítés és az állagmegőrzés között 
ingadoznak. Sebesvár esetében 
azonban egybehangzó a szakem-
berek véleménye: mihamarabb el 

kellene kezdeni a restaurálási mun-
kálatokat, hiszen mai állapotában 
a romok jelentős része megment-
hető. Sebesvár restaurálása mellett 
szól az is, hogy a környék óriási 
turisztikai potenciállal rendelkezik. 
Számos turistaútvonal halad el a 
községben, ráadásul várnapokat 
is szerveztek nyaranta az erdődít-
mény falai között. A Kissebes köz-
ség önkormányzatához tartozó 
várat a helyi anyagi lehetőségek 
szerint gondozzák, de ennél sokkal 
többre, a bukaresti kulturális tárca 
beavatkozására van szükség. 

Köszönetet mondunk Keresztes 
Géza műépítésznek a rendelkezé-
sünkre bocsátott dokumentumokért 
és Demján László műemlék védő 
építésznek a képekért.
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Felújításra, állagmegőrzésre vár Sebesvár

A sebesi várromok napjainkban. A kissebesi önkormányzat önerőből menti a menthetőt

A tatárjárás után épült erődítmény falai 

Az erdélyi várak és kas-
télyok iránti turisztikai 
érdeklődés sokszor nem 
terjed ki a várromokra. 
Ennek egyik oka, hogy az 
erdélyi várromok nagy ré-
sze elhanyagolt állapotban 
van, nehezen megközelít-
hetők, illetve sok esetben 
felújításuk nem prioritás.




