
Segesvár, Európa legjobban megőrzött középkori városa, 
amelynek középkori vára a mai napig is ténylegesen lakott

Gazdag történelmi múltja, temérdek látványossága, színes kulturális élete és multi etnikus jellege teszi
Segesvárt  Erdély  egyik  legnevezetesebb  középkori  városává  és  egyben  egyik  legkedveltebb
turistaközpontjává.

Az egykoron szász város történelmi központja 1999 óta a kulturális világörökség részét képezi; többnyire
azért is, mert azon ritka, és a világon egyedi települések közé tartozik, amelyeknek középkori vára a mai
napig is ténylegesen lakott, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy jelenleg Európa legjobban megőrzött
középkori városának tekinthető.

Ősidők óta fontos és lakott település. A római birodalom alatt katonai őrhely állt itt, ezt követően pedig
óbolgár nép lakott a környékén. Segesvár ugyanakkor a Szász szék központjaként szolgált azt követően,
hogy  II.  Géza  fejedelem  szászokat  telepített  ide  1141  és  1161  között  azért,  hogy  megvédjék  a
Kárpátokat a sztyeppei nomádoktól. Segesvár várfalát és tornyait a tatárjárást követő pusztítások után
építették  fel  1241-ben,  később  kibővítették,  és  végül  török  nyomás  következtében  megemelték  az
erődítmény falait 1421 és 1526 között.

http://www.transylvaniatourist.com/wp-content/uploads/2014/12/sighisoara_1.jpg
http://www.transylvaniatourist.com/wp-content/uploads/2014/12/sighisoara_2.jpg


Segesváron és környékén nagyon sok a látnivaló. Történelmi jelentőséggel bíró környező településekre
lehet ellátogatni, például Fehéregyházára, ami egyben az 1849-os Segesvári csata színhelye és ahol
állítólag utoljára látták Petőfit.  A forradalmár és költő emlékére itt minden július utolsó vasárnapján
ünnepélyt szerveznek. Ugyanakkor Segesvártól kb. 1-2 km található egy gyönyörű természetvédelmi
terület, a Breite.  Ez egy erdővel körülvett lapos terület, ami egyben Közép- és Kelet Európa egyik
legnagyobb szépen megőrzött legelőerdeje, makkoserdeje, számos több évszázados tölgyfával.

Jellegzetessége Segesvárnak, hogy rengeteg kulturális rendezvény van a várban, és érdekességük, hogy
némelyik  közülük multi  etnikus  jelleget  is  ölt.  A turisták  úgy nyáron,  mint  télen  koncerteken,  helyi
rendezvényeken  vehetnek  részt  ódalátogatásuk  során.  Segesvár  kulturális  rendezvényei  közül
kétségkívül a két legnevezetesebb a júliusi Középkori Fesztivál és az augusztusi Proetnica Fesztivál.

A városnak két  része  van,  az  Alsóváros  –  a  várfalon  kívüli  rész  –  és  maga  a  várközpont.  Az
alsóváros jelege kevert. Régi szász jellegű épületek mellett újkori épületek találhatók, valamint rosszul
felhasznált  vagy éppen kiaknázatlan közterekkel  is találkozhatunk,  ami nagyrészt  a városvezetés  nem
eléggé  körvonalazódott  városrendezési  terveiről  árulkodik.
Ugyanakkor az odalátogatók jól megfigyelhetik az átmeneteket a különböző történelmi korszakok között,
még akár a régi épületek és terek újrarendezésében is. Például  érdemes meglátogatni a”Csillag” vagy
“Steaua” étteremet és szállodát, ami előtt fel van állítva a Romuluszt és Rémuszt szoptató farkas, a
románok latin származását jelképező szobor. A szobor a forradalom után került oda, és a vár fele
néz.

Magát a történelmi várközpontot több úton is meg lehet közelíteni, aki viszont autóval szeretne felmenni
annak fizetnie kell. A történelmi központban több szálloda is működik, a legnevezetesebb ezek közül a
Sighisoara szálloda nagyon hangulatos hátsó teraszával. Viszont több vendéglátó egység is üzemel a
várban. Egyik közülük a Szarvas Ház, amely nemcsak szállodával és étteremmel rendelkezik, hanem
kiállításokra is alkalmas termekkel. Az árak általában nagyobbak a várban, mint az alsóvárosban.

A vár egykori 14 tornyából 9 még most is áll, és a tornyokat 930 m hosszú várfal köti össze. Mindegyik 
torony a védelmére kijelölt céh nevét viseli. Ezek közül legérdekesebb talán a Kötélverők Tornya.
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Az Óratorony Segesvár híres történelmi és építészeti emlékműve, és egyben a város szimbóluma is. A
toronyban jelenleg múzeum található, eredetileg pedig a vár főbejárat volt. Ilyen minőségében a
várfal  valamennyi  tornya  közül  természetesen  az  Óratorony  a  legnagyobb.  17.  századi  német  városi
szokás szerint órajáték került a toronyba, és a számlap melletti kis ablakban hét festett szoboralak
táncol, miközben az óra mutatja az időt.

Gyönyörű  templomai  közül  nevezetes  a  Hegyi  templom,  a  Kolostor  templom  és  a  Leprások
temploma. A  templomok  múltja  külön  érdekesség  a  turisták  számára,  viszont  napjainkban  betöltött
szerepük jelentős a helyi közösségek nemzeti identitásuk megőrzése szempontjából.

A vár utcái  tele  vannak látványosságokkal,  és szinte  minden utcasarok kínál  valami meglepetést.  Az
egyik ilyen nevezetessége Segesvárnak a Vlad Dracula Ház, ahol jelenleg ebédlő és szálloda üzemel.
A helyi  mítosz  úgy tartja,  hogy valamikor  lakott  ott  Vlad  Tepes,  Havasalföld  fejedelme,  viszont  ez
mindmáig vitatott tény.

Temérdek  látványossága  közül  Segesvár  nevezetes  még  a  Várhegyre  vezető  175  fokból  álló
diáklépcsőről, amelynek eredetijét 1642-ben építették.  Amennyiben pedig el akarjuk végül érni a város
legmagasabb  pontját,  az  a  Vila  Franka,  ahonnan  csodálatos  a  kilátás,  főleg  este. Újabban  itt
vendéglő és szálloda is található, nagyon hangulatos terasszal, és rostélyozásra, röplabdázásra stb.
alkalmas zöldövezettel.

Segesvár  sokszínű,  érdekes  és  sok  meglepetést  kínál  az  odalátogatóknak.  Főleg  akkor,  ha  sikerül
megismerkedni múltjával, és betekintést nyerni jelenébe.

Megközelítés

Marosvásárhelytől délre 45 km-re fekszik

Forrás: http://www.transylvaniatourist.com/hu/segesvar/ 
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