KOLC-VÁR
Várkastély a Kárpátokban?

Kolc-vár a XIV. század elejére datálódik. A Cândea din Rîu de Mori család alapította, amely utóbb a
Kendefi nevet vette fel.
A híd közelében, a folyó folyásának jobb oldalán, láthatók a második nemesi udvar romjai, melyek a
Kendeffy családhoz tartoztak, melyet késıbb a „vadászok háza” név alatt ismertek.
Több jel mutat arra a gondolatra, hogy ezek a helyek, és elsısorban a Kolc-vár, voltak ihletı forrásai a
francia Verne Gyula regényírónak a „Várkastély a Kárpátokban” regénye számára.
Ion Hobana író (román író napjainkban, több sci-fi-t is írt, és többet fordított több nyelvrıl, DL) jelez a
„20000 oldal Jules Verne keresésében” címő könyvében (1979) néhány megdöbbentı egybeesést: a
regényben a falu vezetıjét „Kolc-gazdának” nevezték, míg „Patak” felcser (regényhıs) neve magyarról
románra fordítva râuşor (azaz folyócska DL), pontosan mint a közelben folyó folyó neve. A kastély
leírása a regényben nagyon hasonló Kolc-vár építészeti kialakításához.
A regényben más részletek is le vannak írva, melyek alátámasztják azt a feltételezést, hogy ez az igazi
„Várkastély a Kárpátokban”:
- a közelben lévı „vadászok háza” romjai lehettek volna a kastély közelében leírt „Jónás zsidó
fogadója”.
- az alagútnak, amelyen keresztül Orfanik megmenekül a regény végén megtalálható a megfelelıje egy a
Râul Mare folyó völgyében található barlangban, melyrıl azt mondják, hogy valamikor kapcsolata volt
Kolc várával.
- a szembetőnı hasonlóság a regény elsı, 1892-es kiadásában szereplı grafika és a Kolc-vár mostani
kinézete között.
Sokan tartják, hogy a francia író egy Élisée Reclus által Erdélyrıl készített földrajzi leírást használt
ihlet-forrásként.
Mindezek mellett, a regényben olyan részletek jelennek meg, melyeket egyelten földrajzi dolgozat sem
jelenít meg akkora pontossággal.
Simion Săveanu publicista a „Jules Verne nyomában Romániában” címő könyvében (Albatros Kiadó)
elindítja azt a feltételezést, hogy az 1878 és 1886 közötti években a francia író Erdélybe utazott Luiza
Teutch, egy Homoródról (Brassó) való kiemelkedı nı társaságában, akit Franciaországban ismert meg
Amiens-ben. Szintén ı állítja, hogy Luiza volt Jules Verne „utolsó szirénje”, utolsó nagy titkos
szerelme.
Ennyi egybeeséssel miért ne tudnánk elképzelni, hogy szerelmük itt élte át legforróbb epizódját, a
„vadászok háza” szobáiban, ahol az emlékek fájdalmas nyomokat hagytak, ihletve a híres regényt,
melyet az író legjobban szeretett.
A „Várkastély a Kárpátokban” regény kiadása után Jules Verne egyre jobban bezárkózott önmagába,
még jobban kihangsúlyozva a titkokat, melyekkel amúgy is szerette körülvenni önmagát.

Info: www.riu-de-mori.ro
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