
CSEH MÚZEUM
folyóiratunk jelen számának „múzeumi” mellékletén
a dél-morvaországi kyjov városának – tereza maš-
ková szakdolgozata szerint – 1723-ban készült vedu-
táját láthatjuk. A látkép nem metszet, hanem egyszerű,
egy pél  dányban készült tusrajz, szerzője ismeretlen. A
rajz döntő mértékben megegyezik a körülbelül egy év-
tizeddel előbb készült vedutával, a különbséget mind-
össze az időközben felépült főtéri kapucinus kolostor
és templom képezi.

rajzunk felső részén a „darabjegyzék” mel letti sza-
lagcím szerint „Gaya királyi város a morva Őrgróf-
ságban” a rajzunk tárgya. A „ki rályi város” rang jelzi,
hogy a településnek nem volt privát tulajdonosa, vi-
szont ha nem „szabad királyi város”, nem lehetett kül-
dötte a parlamentben.

Vedutánkból világosan látható, hogy kyjov a XViii.
század elején még nagyon kicsi, ke vés lakosságú és
viszonylag szegény kisváros volt. elsőként szembe-
tűnő, hogy a három városkapu mellett kőfal és bástyák
helyett egyszerű, fatörzsekből összerótt palánkkerítés,
valamint nagyon szerény vizesárok látta el a város vé-
delmét. másodjára szokatlan az is, hogy a cölöpkerí-
tésen belül rengeteg az üres, kihasználatlan, be épí tetlen
terület, jószerével csak a főtér és a keresztutcák front-
jai voltak beépítve.

A város tengelye az F jelű főtér, kisebb rész ben föld-
szintes, többségében egyemeletes épü letekkel övezve.
megfigyelhető, hogy az olasz divat hatására a régi, az
utcavonalra kereszt be álló tetővonulatokat elfedték
egy magas attikával, melybe az emeletivel megegyező
számú és méretű ablakot vágtak, és ettől az épület te-
kintélyes kétemeletesnek tűnt. ezekből az ablakokból
azonban a padlásrészek világosságot kaptak, használ-
hatóságuk meg nőtt, tulajdonképpen félemeletnek te-
kinthetők. elképzelhető, hogy a városi lakosok az
olasz építészek által 1561–62-ben létrehozott egyeme-
letes E jelű városházáról vették a mintát, amely magas
attika-falának hamis ablakszemeivel ugyancsak két-
emeletesnek látszott.

A főtér további fontos épülete a C jelű frissen fel-
épült kapucinus kolostor, mely óriási kolostorkertjével
(D) együtt a főtértől a városárokig terjeszkedett, de
teljes területét masszív téglafal vette körül. ily módon

a várospalánk ezen része igazi fallal lett pótolva. A G
jel a telkesgazda utcát, a H a malomkaput jelöli. ti-
zenöt fordított C betűvel azonosítható házat találunk a
városháza szom szédságában, az R jelű városkapun kí -
vül további négyet láthatunk, mindegyik földszintes.
ezek zsidóházak voltak, és itt létük miatt kapta az em-
lített kapu a zsidókapu nevet.

A főtéren láthatunk még egy szűz mária-oszlopot
az 1620-as évek végéről, valamint egy hosszú, kes-
keny tetővel védett, rácsosnak tűnő szerkezetet, amely
a vásárok, piacok idején az állatok etetésére szolgált.
Jobbra tőle közkút.

A főtér keleti végén az M jelű templomkapu mögött
látható a templom utca (N). ez időben már külső te-
rület, de a kezdetekkor itt terült el az ős-kyjov falu.
Az utca mindkét oldalán földszintes parasztházak is-
tállóval, kerttel. Az utca fölötti dombon van a plébá-
niatemplom (A), kőkerítéssel körülvéve, melynek
hátsó részén kaput alakítottak ki, hogy a szomszéd fa-
luban is szolgálatot teljesítő plébános könnyebben
odajusson. A plébánia (B) közvetlen szomszédságában
van az O jelű kórház. A P-vel jelölt utca a mindkét ol-
dalon elhelyezkedő gerendaépítésű csűrök után kapta
a nevét, az utca végén a magányos kőépület valószí-
nűleg magtár. A vizesárok melletti Q jelű a koldus, az
S jelű a Janova (a régi tulajdonosról), a W jelű a kutya
utca.

A szalagfelirat alatt az Y szántókat, az X mocsarat
jelöl. malom utca (I) az éppen csak kifejlődött külvá-
rosi rész központja, a K a malmot, az L a sörfőzdét
jelzi. Vedutánk két kőhidacskát mutat: az egyiket az
R jelű zsidókapu előtt, a másikat az U jelnél, ahol –
bár még nem avatták szentté – nepomuki János szob-
rát már felállították. A búzaszemnyi ábrácskán tisztán
látható a szobor kezében tartott feszület, nepomuki
szent János állandó attribútuma.

Vedutánk bal alsó sarkában van a város címere: lo-
vagi páncélba bújtatott jobb kar fabunkót (kyj) tart.

A veduta közölhetőségét lucie tomanovának, a ky -
jovi városi turisztikai hivatal munkatársának köszön-
jük.
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