
Cseh múzeum
Múzeumunk metszete tulajdonképpen a Cseh kisvárosok
rovatunk mostani tárgyát, Lounyt mutatja be, a képen lát-
ható „Laun” felirat a város német neve.

A nézőnek az a benyomása támad, hogy a rajzoló elég
pontosan és szakszerűen a helyszínen elkészítette a város
látképének rajzát, majd a rézkarcoló, aki viszont nem járt
a környéken, kidekorálta a metszetet. A terep ismeretében
elmondható, hogy a kép előterében látható dombos rész
nagyon mutatós, de nem valós: a város déli oldalán a táj
teljesen lapályos, ez az enyhén vadregényes domborzat a
képzelet szülötte. Érthetetlen még, miért nem ábrázolta a
rajzoló a kép jobb oldalán középen látható Ohře folyó
hídját, mely pedig már az 1200-as évektől létezett, előbb
fahíd, majd kőhíd formájában. Kimaradt továbbá a Laun
felirat melletti díszes keretből a város címere, mely nyi-
tott városkaput ábrázol, két tornya között csillag és hold.
A közhit szerint a város neve a latin „luna” (hold) szóból
ered, néha így is hívták a várost.

A metszetet – a körzeti múzeumból köszönettel vett
értesülés szerint – Gabriel Bodenehr neves térkép- és
városképrajzoló-kiadó, valamint Augustin Vind rézkarco-
ló munkája. Kettejük közül Bodenehr nevét jegyezte meg
az utókor, munkái keresettek az internetes antikváriumi
árverésben. Annyit tudunk, hogy az 1758-ig élt művész
1725-től Augsburgban városképeket tartalmazó atlaszo-
kat kezdett kiadni. Metszetünk valószínűleg e gyűjtemé-
nyekben jelent meg. A metsző Augustin Vindről nem
sikerült adatot szerezni.

Nehéz megmondani, hogy a metszet melyik év Louny-
ját mutatja?

A múzeum tájékoztatása szerint a metszet nem a rajz-
készítés 1720 körüli állapotában, hanem az 1500-as évek
elején ábrázolja a várost. A múzeum véleménye az, hogy
a képen domináns Szent Miklós-templom nem a ma lát-
ható és sűrűn látogatott műemlék, hanem az 1517-es tűz-
vészben elpusztult „eredeti” gótikus templom.

Azt látjuk, hogy a templom tetőszerkezete nem a mai
háromcsúcsú sátortető, hanem hagyományos nyeregtető.
Ez valóban valószínűsíthetné azt, hogy a templom 1517
előtti állapotát látjuk. A helyzet azonban nem ennyire
egyszerű.

Csehország mindkét háromcsúcsú temploma – a Kutná
Hora-i és a Louny-i is „megadta magát” az időnek, ami a
különlegesen sérülékeny csúcsoknak köszönhető: a vil-
lám, a viharok könnyen megbontják a csúcsot.

A Kutná Hora-i templomról tudjuk, hogy annak erede-
tileg háromcsúcsú tetőszerkezetét 1730 körül elbontották,
és csak a XIX-XX. század fordulóján állították vissza
eredeti állapotába. Nem találunk azonban adatot a Louny-
i templom tetőzetének cseréjéről, mégis van egy megfon-
tolandó momentum. F. Werner 1750 körüli városképén a

Szent Miklós-templomot ugyancsak nyeregtető borítja.
Minthogy Werner metszete nagymértékben azonos Bode-
nehr munkájával, lehetséges, hogy Werner egyszerűen
lemásolta - kissé primitíven – Bodenehrét. Ebben az eset-
ben is meghökkentő azonban, hogy az akkor már uni-
kumnak számító tetőszerkezetet miért nem valóságosan
ábrázolta a másoló művész?

Vizsgáljuk meg, mi mutat arra, hogy metszetünk az
1517 előtti Lounyt ábrázolja. Mindenekelőtt a Szent Mik-
lós-templom tornya említendő, mely Bodenehrnél az
1720-as állapothoz képest egy ablaksorral magasabb,
valamint a prágai kapu, mely a tűzvész előtt több emelet-
tel magasabb volt. (A magasság csökkenését a tűzvészben
károsodott részek bontásával lehet magyarázni.)

A képen hozzánk közelebb álló „Matky Boží” (Istena-
nya)-templom tornya is a régi állapotot tükrözi, 1612-ben
ugyanis zömök, két harang elhelyezésére való tornyot
kapott. A továbbiakban viszont kitűnik, hogy a veduta a
saját korabeli várost ábrázolja: a városháza részletesen
megrajzolt hagymakupolás tornya például tökéletesen
megegyezik az 1720 körüli kialakítással. A városban a
gótikus házak mellett reneszánsz épületeket is láthatunk.
Arról, hogy mi indította a rajzolót Louny kétszáz évvel
korábbi állapotának megörökítésére, sehol sem tudunk
információt nyerni.
Bár a város ma már kevéssé hasonlít a rajzon lévőhöz,
fogódzókat még lehet találni.

A hozzánk legközelebb álló épület, az Istenanya-temp-
lom még megtalálható a hasonló nevű utcában. (A kép
jobb oldalán, a városfalon kívül elhelyezkedő prágai kül-
város ma sokkal nagyobb, a képen látható épületei már
nem léteznek.)

Lebontották az itt még daliás, négy fiatornyos „prágai
kaput” is, csaknem az összes itt látható városfalat, város-
tornyokat. Megmaradt azonban a városháza tornyától
balra a szögletes „sörgyári bástya” és az attól balra lévő
(itt nem látható) városerődítések, beleértve a žateci kaput.

Ha átépített formában is, megvan a Szent Miklós-temp-
lom, melynek eredeti hossza a kórus átépítésével megnö-
vekedett, ennek ellenére az új templomnak kevesebb
ablaka s ily módon kevesebb boltíve van.

A kép alján, középtől indulva, a városfalak alatt vezet el
a Prága–Chomutov országút. A művész csupán két magá-
nyos lovassal, valamint négy gyalogossal népesítette be a
tájat, akik közül négyen – még a prágai kapu felé bandu-
kolva – akár a városba is tarthatnak, de kettőjük tovább
baktat Postoloprty felé. Jobboldalt a folyó túloldalán lévő
kis falu Dobroměřice, a távolban a Cseh középhegység
vonulatai látszanak.
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