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nincsenek bemutatható tárgyai, de az 1840-es évektől kezdve pontosan 
nyomon követhető a formák, a színek, a díszítések sokfélesége és egyre 
növekvő igényessége.

Mint mondják, Herend királyi kiszolgálásban részesíti vevőit, de ez 
nem is tréfa, hiszen számos uralkodó ház is az állandó vevők közé tarto-
zik. A legelsők között volt Viktória angol királynő, és az angol uralkodó 
ház azóta is a legnagyobb „fogyasztók” közé tartozik, de sorolhatnánk a 
japán császárt, az ománi szultánt, a thaiföldi királyt, az Egyesült Államok 
számos elnökét, a Habsburg uralkodókat vagy olyan neves és gazdag sze-
mélyeket, mint a Rothschild család tagjai. Többekről egy-egy termékcsa-
ládot is elneveztek. A porcelánmanufaktúra mint ipari létesítmény is 
példamutató rendezettségével, szép, virágos parkjával. 

Utunk utolsó állomásaként Herend római katolikus templomát is meg-
látogattuk, ahol egy hihetetlenül érdekes és szép Szent Erzsébetet ábrá-
zoló, porcelánból készült ablakot láthattunk. Ennek érdekessége, hogy  
a kép részletei a porcelán vastagsága segítségével rajzolónak ki. Minél 
vékonyabb a porcelán, annál áttetszőbb, míg ahol elég vastag a porcelán-

réteg, ott már a beeső napfény nem tudja 
átvilágítani, olyan, mintha az adott részle-
tet feketével festették volna. Látogatásunk 
során nagy szerencsénk volt, mert a dél-
utáni napfény nagyon kedvezően esett a 
porcelánból készült ablakra, és a kötényé-
ben kenyér helyett rózsát tartó világszerte 
tisztel Árpád-házi szent képe igen plaszti-
kusan rajzolódott ki.

A látott porcelánkép története is nagyon 
érdekes. A párizsi világkiállításra készült, 
Herend mint különlegességet fejlesztette ki 
az említett ábrázolást. Két példányban ké-
szült a Szent Erzsébet kép, az egyik a világ-
kiállításra, a másikat a főoltár mögötti  
ablakkeretbe építették be. Ez azonban a  
II. világháború során egy felrobbant akna 
áldozata lett. Ezért a herendiek kérték a 

világ kiállítás szervezőit, hogy a kiállítás után világkörüli utat bejárt képet 
a körút után juttassák vissza Herendre. Ez szerencsére így is történt és most 
e csodálatos alkotás a réginél jobban védett helyre került. Nagyon érdekes 
és szép élmény volt a képet látni és történetét megismerni. 

A csoport sok jó élménnyel gazdagodva és a közös együttlét örömében 
érkezett vissza Budapestre. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy a 14. Bárdos társasági kirándulás is maradandó élményt 
jelenthetett. 

dr . Brückner Huba

Herend Római katolikus templom 
– Szent Erzsébet

A 30 éves jubileumi év alkalmá-
ból a Kardos Pál emlékérmet a 
hangverseny keretében adták át.

Az emlékérem ezüst fokozatát Dr. 
Liptákné Klement Ágnes, a szege-
di Rókus Gyermekkar vezetője kapta. 

A kuratórium öt arany emlékérem 
átadásáról határozott:
Faragó Laura Magyar Örökség- és 

Kossuth-díjas énekművész
Mindszenty Zsuzsánna Liszt-díjas 

karnagy, a KÓTA korábbi elnöke,  
a Musica Nostra Nőikar alapító 
vezetője

Dr. Szabó Szabolcs, a Komlói Pe-
dagógus Kamarakórus karnagya

Vass Irén, a SZTE JGYPK ny. főis-
kolai docense, énektanár részére.

Ito-Illés Naomi zenetanár számára, aki sokoldalúan segítette a KPA 
munkáját, távolléte miatt később adják át az arany fokozatú emlék-
éremet.

Gratulálunk a díjazottaknak!


