
L O U N Y
A Prágából Lipcsébe vezető

ősrégi út csehországi – jórészt
az Ohře folyó mentén vezető –

szakaszán a XIII. században több
szép kisváros jött létre: Slany, Louny,

Žatec, Chomutov. E városok egyike sem előzmény nélküli,
frissen telepített szabad királyi város (mint pl. Dél-Csehor-
szágban České Budějovice), a XIII. század végére már minde-
gyik jelentős település, és Chomutov kivételével – mely a
német lovagrend kezében volt – királyi város.

Városunk elődje egy Luny nevű falucska, mely a mai város-
központtól kb. egy km-re, nyugati irányban helyezkedett el, a
mai žateci előváros helyén, egy gázló közelében. Így elképzel-
hető, hogy a Szent Péter-templom (ma kőtár) a falucska temp-
loma volt.

Luny – miként a környék számtalan kistelepülése is – a XIII.
század elején a kladrubyi apátság tulajdona volt, később egy-
más után több környékbeli nemes úr birtokolja, majd II.
Přemysl Ottokár szerzi meg, aki 1253-ban idehívott szász taká-
csok számára királyi várost alapított.

Az új település számára kedvezőnek mutatkozott a Luny
falutól keletre elhelyezkedő, nem túl magas, de jól védhető
fennsík. A város megalapítása után a gázlón, amely a Litomě-
řice felé vezető út része volt, hidat – nyilvánvalóan fahidat –
létesítettek, ugyanis 1295-ben már adókedvezményt kap a
város a híd javításának megsegítése.

A város szász őslakosai egyébként a cseh környezetben
hamarosan elcsehesedtek és valószínűleg a szakmájukat is elfe-
ledték, mert a későbbiekben semmilyen híradás nincs a textil-
gyártásról. A lounyi polgárok impulzív, bővérű természetű
emberekként váltak ismertté. Verekedősek és hirtelen haragúak
lehettek, mert a középkorban ilyen mondás járta: „Örülhet az,
akit Lounyban nem ölnek meg...” Bővérűségükről a régi fel-
jegyzések is tanúskodnak: a városi tanács ugyanis a házasság-
töréseket és egyéb erkölcsi kilengéseket nem pellengérrel vagy
szégyenpaddal, hanem kizárólag pénzbüntetéssel sújtotta, s a
krónikák szerint csupán 1545-ben 230 aranydukátra rúgott a
tilosban szerelmeskedők büntetése! Ebből kikövezték a várost,
sőt még a városfalak javítására is jutott belőle.

Az elcsehesedett Louny az 1420-ból kezdődő huszita hábo-
rúkban – ellentétben a csaknem teljesen német lakosságú város-
okkal – a huszita oldalra állt. Slanyval és Žateccal katonai szö-
vetséget kötve a Prágai Városszövetség „ragyogó
hármascsillagát” alkották. A huszitizmus évei alatt
a város óriási birtokokat szerzett az elpusztított
kolostorok földjeiből, de Pogyebrád György alatt
vissza kellett szolgáltatni azokat.

A városi tanács már említett pénzéhsége nem
volt véletlen: 1517-ben még a középkorban sűrűn
előforduló tűzvészek között is ritkán tapasztalható
óriási katasztrófájában csaknem az egész város
elpusztult. A torony kivételével megsemmisült a
város gótikus plébániatemploma is, melyet az
1380-as évek óta Szent Miklósnak szenteltek. Az
1538-ig tartó újjáépítés alatt Louny kivételesen

híres, ma sokat látogatott műemléke jött létre, melynek építé-
séről furcsamód sok apró részletet tudunk, de a legfontosabb
tudnivaló terén a sötétben tapogatózunk.

A templomról szóló rövidebb-hosszabb, turistáknak szóló
információk egyértelműen Benedik Rejtnek, a cseh későgótika
német származású mesterének tulajdonítják a templom terve-
zését. Ez az adat Adam Daniel z Veleslavína 1578-ban kiadott
Történelmi kalendáriumából származik, azt több kortársa
átvette, s ennek alapján terjedt el Rejt szerzőségének hite. E
vélekedést erősítheti, hogy Rejt 1524-ben, az építés elkezdésé-
nek idején néhány napot Lounyban töltött, sőt földi pályafutá-
sát is ott fejezte be. A közhit szerint a templomban temették el,
de sem halálának dátumát, sem sírjának helyét nem ismerjük.

A város helytörténetének modern kutatói azonban – főként
Bořivoj Lůžek – a város nálunk elképzelhetetlen módon meg-
maradt korabeli számadáskönyveit tanulmányozva rádöbben-
tek arra, hogy a garasos kiadásokat is feltüntető, cseh nyelven
vezetett dokumentumokban egyetlen fillér pénzkiutalást sem
találtak Benedikt Rejt számára. Már pedig, ahogy azt a kutatók
szarkasztikusan megjegyzik, a mester nem ingyen végzett
munkájáról volt híres, ellenkezőleg: közismert, hogy a járadé-
kának elmaradása miatt egyszer tüntetően levonult a Kutná
Hora-i templom építéséről. Rejt tervezősége ellen szól az is,
hogy pontosan ismerjük az építést vezető mesterek, de ugyan-
úgy az összes többi iparos, művész nevét, míg Benedikt Rejt
neve sehol sem fordul elő.

Mindazonáltal meghökkentő tény, hogy valamelyik építő-
mester az ő tanítványa volt, így ingyen konzultált vele, ötlete-
ket adott neki, sőt engedélyezte neki a speciális tetőkialakítás
felhasználását.

Az 1517-es tűzvészben a gótikus torony elpusztult, de a jó
gazdasági helyzetben lévő polgárok újjáépítették városukat, a
XVI. század vége felé már reneszánsz stílusban. Latin iskolát
is létesítettek, ami elismertséget jelentett a városnak.
Sok más településhez hasonlóan városunk is csaknem elpusz-
tult a harmincéves háború alatt. Žateci elővárosát már 1620
őszén felégette Valdštejn, utána mindig tartózkodott a városban
valamilyen hadsereg, hol a császáriak, hol a szászok, hol a své-
dek. Korabeli források szerint 1630-ban már csak 108 lakos élt
a városban, ez a szám 1634-ben 33-ra csökkent. A háború után
hat évvel a házak fele még lakatlan, a háború előtti 5000 helyett
még csak 700 a lakosok száma. Mivel az új lakosok nagyobb-
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