Szakmai beszámoló
a műtárgyvásárlási pályázattal kapcsolatban

Múzeumunk sikerrel indult Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt
műtárgyvásárlási pályázaton. Az elnyert összeg lehetővé tette a számunkra egy igen becses
magánszemélytől való műtárgy megvásárlását. Támogatásukat ezúton is köszönjük.
A megszerzett darab egy kétszemélyes porcelán kávéskészlet, amelyet a tatai Fischer Dezső-féle
porcelánfestő műhelyben festettek meg a 19. század utolsó évtizedeiben. Kevesen tudják, hogy Tatán
is készült porcelán, hiszen a Herendről 1875-ben szülővárosába hazatért Fischer Mór és fia, Fischer
Dezső a főtéri szülőház hátsó traktusában muffelkemencét épített és festőműhelyt rendezett be.
Festetlen porcelánt vásároltak, és ott festették rá a herendi gyár ide érkező, tehetséges
festőmesterei a szebbnél szebb dekorokat.
Múzeumunknak már van egy szép kis gyűjteménye a tatai porcelánok köréből, egy-egy darab tárgy,
egykori készletek megmaradt egy-két darabja, de a most felbukkant, a nekünk vételre felajánlott,
teljes készlet ritka kincsnek számít.
A készletet megtekintettük, szakértőt is felkértünk az ár-érték arány felülvizsgálatára, azzal együtt,
hogy a tárgy hitelességéről és értékéről meg voltunk győződve. A szakvélemény igazolta a készlet
értékét. Egy rendkívül esztétikusan festett, és egy csorbulást leszámítva teljesen ép állapotú
készletről van szó, amely ékes példáját adja a festöde tevékenységének, színvonalának és művészi
profiljának.
A megvásárolt műtárgy (tkp. tárgyegyüttes: tálca, kannák, csészék, csészealjak, cukortartó) egy
kifejezetten köré épített „egytárgyas” kiállítás formájában kerül majd nagyközönség elé, míg a
szakma számára a múzeumi évkönyvben publikáljuk a jelentős darabot.
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Kávéskészlet, kétszemélyes (8 darabos)
2021.1.1-8.
Ovális idomú, hullámos peremű tálca két
kagylós díszű fogantyúval.
2 db. kerek, sima peremű, sima szegélyű
csészealj.
2 db. kerek, csavartan bordázott falú, sima szélű
csésze kérdőjel forma füllel.
Kávéskanna, körte idomú, csőrös kiöntővel, ívelt
füllel. Lapos boltozatú fedelén articsóka fogó.
Tejszínes kancsó öblös testtel, ívelt füllel, három
volutás lábon támaszkodik.
Cukortartó, kerek idomú, csavartan bordázott
falú, sima szélű edény, boltozatos fedéllel, sárga
virág fogóval.
Minden darabon ugyanaz a dekor figyelhető
meg: a széleken méregzöld alapon pikkelyes
díszítmény jelenik meg, míg a fehér felületeken
elszórtan nagyobb, naturalisztikus, bíborszín
rózsák és tulipánok láthatók, zöld levelekkel.
A pikkelyes mezőt aranyozott indadísz határolja.
A szélek és a fülek is aranyozottak.
Jelzés: máz alatti kékkel a berlini gyár jele, máz
felett magyar címerrel és FD ill. T monogrammal
a tatai festöde jele.
Porcelán fehéráru: Királyi Porcelánmanufaktúra,
Berlin
Festés: Fischer Dezső porcelánfestő műhelye,
Tata
1870-1880 körül
porcelán
Mázas, színesen festett, aranyozással díszített,
részben plasztikus
Tálca: 43x31 cm
Csészealjak: átmérő 13,7 cm
Csészék: magasság 7,5 cm, szélesség 7,5 cm
Kávéskanna: magasság fedéllel 14 cm, szélesség
11 cm
Tejszínes kancsó: magasság 10,5 cm, szélesség 9
cm
Cukortartó: magasság fedéllel 7,5 cm, átmérő 8
cm
Állapota kifogástalan, egyetlen hibája csorbulás
az egyik csésze peremén
vétel magánszemélytől
vételár: egymillió forint
2021. április

Képek a készlet egyes darabjairól:
2021.1.1. Tálca

2021.1.2. Csésze

2021.1.3. Csésze

2021.1.4. Csészealj

2021.1.5. Csészealj

2021.1.6.1-2.
Kávéskanna fedéllel

2021.1.7. Tejszínes
kancsó

2021.1.8.1-2.
Cukortartó fedéllel
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