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» A 13. században épült, 
alaposan leromlott kalotaszegi 
várromot félmillió euróból állí-
tották helyre.

MEGFELELŐ MARKETINGGEL IDEGENFORGALMI LÁTVÁNYOSSÁG LEHETNE KALOTASZEG ÚJJÁVARÁZSOLT KÖZÉPKORI VÁRA

Turistákra vár Sebesvár felújított erődítménye
Látványos átalakuláson ment keresz-
tül Erdély egyik legrégebbi vára, a 
sebesvári, amely a kalotaszegi térség 
újabb idegenforgalmi célpontjává 
válhat. Kár, hogy egyelőre sem a 
helyi és megyei önkormányzat, sem 
valamelyik szakhatóság nem képes 
turisztikailag „eladni”.

» ROSTÁS SZABOLCS

A romániai műemlékmentés pozitív 
példájának számít Sebesvár (Bolo-
ga) várának idén befejezett felújítá-

sa, amelynek nyomán immár minden esély 
adott arra, hogy a közösség szolgálatába 
kerüljön a mintegy 800 éves erődítmény. 
A Kolozsvártól 65 kilométerre, a Sebes pa-
tak és a Körös összefolyásánál magasodó, 
valószínűleg IV. Béla király építtette vár 
rengeteget látott a történelem folyamán, 
állaga folyamatosan romlott az évszázadok 
alatt, és nem sokon múlt, hogy romhalmaz 
marad. Néhány évvel ezelőtt azonban a ko-
lozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum 
kezdeményezésére Kissebes község (Poie-
ni), valamint Kolozs megye önkormányza-
ta a műemlék fenntartójaként belevágott 
egy uniós projektbe, amelynek odaítélé-
sével 500 ezer eurós vissza nem térítendő 
támogatást nyert a vár korszerűsítésére.

Nem tudták visszaszerezni 
birtokukat a Bánff yak
A régészeti kutatással egybekötött felújí-
tás kivitelezési munkálatai 2018-ban kez-
dődtek – ugyanabban az évben, amikor 
a bánff yhunyadi bíróság elutasította gróf 
Bánff y Miklós író, külügyminiszter lányá-
nak restitúciós követelését. Bánff y Katalin 
Mária (férje után Jelen Tivadar Károlyné) 
perbe hívta több környező település ön-
kormányzatának földosztó bizottságát, 
és követelte több ezer hektárnyi, egykor 
az egyik legnagyobb erdélyi földbirtokkal 

rendelkező Bánff y család birtokában lévő 
földterület visszaszolgáltatását, beleértve a 
sebesvári várat is. A bíróság azonban vala-
mennyi keresetét elvetette, így jogi akadá-
lya sem volt a korszerűsítésnek.

Ennek során a kivitelező cég – amelynek 
portfóliójában már akkor szerepelt a dévai 
vár felújítása – a várromokon és szomszéd-
ságukban elvadult növényzet, valamint a 

felhalmozódott földréteg letakarításával 
kezdte, majd következett a falak megerő-
sítése, sok helyen pedig a kiegészítése. 
Az épített örökség szakterületét felölelő 
Transsylvania Nostra folyóirat leírása sze-
rint a múlt század 80-as éveiben Nagy-Bri-
tanniában kifejlesztett, egyedi módszert al-
kalmazva pótolták a falmaradványokat. A 
romokat habarccsal egészítették ki, ugyan-
akkor a falak tetején a nagysebesi mezők-
ről és legelőkről származó gyepszőnyeget 
fektettek le, ami elszívja a nedvet a falak-

ból, megelőzve ezek rongálódását. Masszív 
vasszerkezetből lépcsőt építettek az erődít-
ményben, amelynek segítségével a látoga-
tók feljuthatnak a falak fölött magasodó, 25 
méter magas rondellába, amelynek tetejére 
szűk, kanyargós alagúton lehet felkapasz-
kodni, ahonnan páratlan kilátás nyílik a 
környékre. Az egykori ágyútorony belsejé-

be rácsos emelvényt szereltek, így a körséta 
is különleges élményt nyújt.

Jól fogna a tájékoztató tábla
Az udvaron fémpadokon telepedhet le, és 
csodálhatja az évszázados falakat a látoga-
tó, akivel mindazonáltal mostohán bánnak 
a középkori vár fenntartói. Sajnálatos mó-
don senkinek nem jut eszébe tájékoztató 
táblát elhelyezni a Kolozsvárt Nagyvárad-
dal összekötő nemzetközi út sebesvári leté-
rőjénél, hogy felhívja a fi gyelmet az erődít-
ményre, a faluban is csak egy ütött-kopott 
irányjelző mutat a párpercnyi sétára lévő 
domb irányába. Információs táblát a vár-
nál is hiába keresünk, sőt az önkormány-
zat még arra sem képes, hogy néhány lejes 
belépődíjat szedjen a turistáktól. Holott 
megfelelő hírveréssel, tematikus rendez-
vényekkel – például az idén augusztusban 
megrendezett középkori fesztiválhoz ha-
sonló programokkal –, idegenvezetéssel 
igazi turistalátványossággá lehetne fej-
leszteni a római castrum maradványaival 
és vízimalommal is rendelkező Sebesvárt. 
Ezután sem késő…
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Még úgy is sokan látogatják a várat, hogy nem kapott nagy publicitást a felújítása

Bekapcsolhatnák a turisztikai körforgásba a látványosan átalakított sebesvári erődötA falakat habarccsal egészítették ki, tetejükre pedig nedvszívó gyepszőnyeg került

Nyolc évszázados vártörténelem dióhéjban

Sebesvár (vagy Sebesváralja) kőből épült királyi várát a leírások alapján az 1241–42-
es tatárjárás után, nagy valószínűséggel IV. Béla király parancsára emelték a Nagyvá-
rad és Kolozsvár közti fontos kereskedelmi és hadi út védelmére. A 80 méter hosszú 
és 20 méter széles erősség bejárata felvonóhíddal védelmezett kapu volt, mely egy 
hatalmas rondella udvarára nyílt. A kapun belül gazdasági épületek álltak. Az egykori 
hosszúkás várudvar két oldalán lehettek a lakóépületek, ám ezeknek már a marad-
ványai sem láthatók. Első okleveles említése szerint 1319-ben már Károly Róbert 
egyik híve, a Nyitra vármegyéből származó Elefánti Dezső volt a várnagya. A közép-
kor további évszázadaiban a Bánff y család birtokolta a katonai szempontból egyre 
kevéssé fontos erősséget. 1598-ban a nemesi rendek országgyűlést tartottak a falai 
között. A török hódoltság idején a vár őrsége akadályozta meg a Kolozsvár irányába 
induló oszmán rablóportyákat, ezért a szultán 1669-ben követelte, hogy rombolják 
le a végvárat, ezt az utasítást azonban Apafi  Mihály fejedelem pénzzel megváltotta 
a török Portánál. Egyes feljegyzések szerint a labancok 1711-ben felrobbantották. A 
második világháború végéig a Bánff y család birtokában maradt, sőt telekkönyvekben 
még a kétezres években is a Bánff yak szerepeltek tulajdonosként.




