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HANN SEBESTYÉN MELLBOGLÁRJA 
ÍRTA CSÁNYI KÁROLY 

ann Sebestyén élettörté-
netéről vajmi keveset tu-
dunk, működésének képe 
azonban annál teljesebb, 
mert eddig 41 többé-ke-
vésbbé hiteles munkáját 
ismerjük. Most abban a 
szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy e számot 

eggyel növelhetem akkor, amidőn a XVII. 
század eme jeles mesterének egy eddig 
ismeretlen, a mostanáig ismert munkáinál 
nem kevésbbé érdekes és művészi értékű 
művét: egy gazdag díszítésű, aranyozott ezüst-
ből készült, lrébelt, zománcozott és drága-
köves mellboglárt mutathatok be olvasóink-
nak. Ez a darab azért is jelentős, mert ékszer 
Hannak eddig ismert munkái közt nem sze-
repel. 

A mellboglár, a bogláros tű és az öv mellett 
az erdélyi szász női viselet elmaradhatatlan 
kelléke. 

Ezt a nagyméretű ékszert láncon csüngve 
a mell közepén viselték. Eredete bizonyára 
az egyházi ruhán (pluvialén) alkalmazott 
mellcsatra (morsus) vezethető vissza. Igen 
szép példákat, ismerünk a gót stílus korából 
főleg hatkarélyos alakban, az Iparművészeti 
é s a Nemzeti Múzeum gyűjteményében. A női 
viseletben azonban a mellboglár elhagyta 
eredeti rendeltetését és ékszerré alakult át. 
Elmaradnak róla az egyházi vonatkozású 
ábrázolások és helyükbe trébelt levelek, ék-
kövek, beágyazott és festett zománcdíszíté-
sek lépnek. 

A mi boglárunk, melyet képben is bemu-
tatunk, kerek idomú, díszítése körben és 

"J18 sugarasan elrendezett. Szélét recés drót szegi, 

ezen belül zöld zomán~alapon áttört leveles 
indadísz alkotja a körülfutó keretet; benne 
bizonyos távolságra elhelyezett kisebb sma-
ragdok és almandinok vannak elhelyezve. 
Általában e tárgyon a festett é s beágyazott 
zománcdísz mellett a színhatás fokozásában 
jelentős szeredet játszanak a táblaalakú, 
szekrényesen foglalt kisebb-nagyobb smarag-
dok, almandinok, szabálytalan idomú türkizek, 
kis csapokra erősített bárok gyöngyök. A boglár 
közepét dús rózsa alkotja, mely egy nagyobb, 
almandinokkal koszorúzott smaragdból é s 
fekete-fehérszínű sugaras, festett zománc-
levelekből áll. E rózsa körül két sorban 
gyöngyök é s ékkövek sorakoznak, a szem 
elől majdnem teljesen elrejtett, áttört és 
zománcos díszű háttérből kiemelkedve. Ezeket 
az ékköveket tizenkét indás virág övezi, 
amelyek Hann Sebestyén mesteri kezének 
legjellemzőbb tanúi ezen a remek alkotáson. 
A virágok lendületesen hajlott leveleikkel, 
éles bordázatukkal, tökéletes rajzukkal é s 
erős plasztikájukkal a mester technikai tudá-
sáról és az ő egyéniségét jellemző saját-
ságokról beszélnek. E virágok közül suga-
rasan, hat színes zománcos é s áttört rajzú 
páros szőlőinda nő ki, közepén egy-egy 
erősen kiemelkedő ékkővel, az indák végei 
között pedig az előbbi virágsorra emlékeztető 
egyes virág van elhelyezve, fészkében egy-egy 
kisebb gyöngyszemmel. 

Hann Sebestyén páratlan díszítő kedve 
még a boglár hátlapját is mesteri módon 
élénkítette, elborítván az egész felületet egy 
szimmetrikus rajzú, vésett körvonalú rózsa-
csokorral, hol is a virágok közeit rózsalevelek 
é s csigásán hajló akantuszok töltik ki, amely 
díszben is a mesterünket jellemző lendületes 
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rajzot és az ő művészetét el-
áruló egyéni vonásokat ismer-
hetünk fel. E jellemző voná-
sok különösen akkor volnának 
szembetűnőek, ha eddig is-
mert munkáinak legjellemzőbb 
darabjaival hasonlítanék össze . 
Ezt a gazdag rajzot a kiemel-
kedő peremen egymás mellé 
sorakozó, hajlott levélsor öve-
zi. A hátlap közepéből a fel-
függesztésre szolgáló hosszú, 
hajlott horog nő ki. E horgon 
két helyen is megtaláljuk Hann 
Sebestyén beütött mesterjegy ét, 
amely ovális pajzsban S H 
betűkből áll és így kétség-
telenül igazolja, hogy e mű a népszerű nagy-
szebeni mester hiteles alkotása. 

Hann Sebestyénről tudjuk, hogy Lőcsén 
született (1644) és csak vándoré veiben jutott 
el Nagyszebenbe, ahol állandóan megtelepedett. 
Hogy hamarabb mesterré lehessen, elvette 
egy ottani ötvösmester özvegyét (1675), mi-
által kész műhelyhez jutott. Nősülése után 
egy hónappal az ötvöscéh már tagjai sorába 
iktatja. Ettől kezdve annak életében jelentős 
szerepet visz. 1689-ben másod-mester lesz, 
1692-ben pedig ő lesz a céh elöljárója. 

Első felesége háromévi házasság után 
meghalt. Hann 1678-ban újból megnősült, 
ekkor egy Katalin nevű leányzót boldogít. De 
ez a házassága is rövidéletű volt, mert az 
egykorú adatok szerint 1682-ben újból meg-
nősült. Margit nevű harmadik feleségétől 
1688-ban fia született, aki a keresztségben 
szintén Sebestyén nevet nyert é s aki követte 
apja mesterségét, de csak mesterember maradt, 
mert apját a művészet terén nem tudta követni. 
Hann Sebestyén 1713-ban hunyt el. 

A város többízben készíttetett mesterünkkel 
ajándéktárgyakat. Erről az egykorú szám-
adáskönyvek tanúskodnak. Most ismertetett 
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művét úgy gondolom harmadik 
feleségének készítette meny-
asszonyi ajándékul 38 éves 
korában, amikor is tudásának 
delelőjén állhatott; a szóban 
forgó mellboglár ugyanis nagy 
technikai tudásról, fejlett művé-
szi érzékről és arról tanúsko-
dik, hogy készítője különös 
szeretettel és minden részletre 
kiterjedő gondos figyelemmel 
foglalkozott alkotásával. Ez 
teszi valószínűvé előbbi felte-
vésemet. Ez esetben a tárgy 
1682-ben készülhetett. Eddigi 
műveiből Hann Sebestyént 
főleg mint a trébelés nagy-

mesterét ismerjük meg, most bemutatott műve 
arról tanúskodik, hogy ő egyúttal a szín-
hatások mestere is volt. 

Végezetül még néhány szót arról, hogyan 
került e szép tárgy az Iparművészeti Múzeum 
tulajdonába. A mellboglár iránt a nemrég 
elhúnyt jeles gyűjtő, Kohner Jenő báró érdek-
lődött legelőször. A boglár tulajdonosa 
Silbermann régiségkereskedő elhozta a tár-
gyat az Iparművészeti Múzeumba e sorok 
írójához azzal a kérdéssel, csakugyan Hann 
Sebestyén műve-e a z ? Ekkor merült fel az 
a gondolat, hogy e pompás ékszernek a 
múzeum gyűjteményében volna méltó helye. 
A régiségkereskedő rögtön kijelentette, hogy 
a múzeum részére hajlandó a vételárból 4000 
koronát elengedni. Kohner Jenő báró a mell-
boglár megvételéről készségesen lemondott az 
Iparművészeti Múzeum javára é s így a Múzeum-
barátok Egyesülete a tárgyat egyhangú hatá-
rozattal haladéktalanul megvásárolta é s örök 
letétképpen gyűjteményünkben elhelyezte. 

Hann Sebestyén jeles alkotása immár méltó 
helyén hirdeti mesterének halhatatlanságát 
és egy nemescélú egyesület hazafias áldozat-
készségét. 
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