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Ugrin Gábor
1932-2013 

A Veres Pálné Gimnázium énektanára, 
Ugrin Gábor tiszteletére emléktáblát állíttattak 

az iskola valaha volt diákjai.

2013. június 21-én hunyt el Ugrin Gábor, 
aki a gimnázium legendás énektanára volt 
1960-1978-ig. Tanítványai, közel négyez-
ren, szeretettel és tisztelettel gondolnak 
ma is Tanár Úrra, és közülük sok százan 
jöttek el a temetésre, majd a megemléke-
zésre, a Terézvárosi templomba, ahol a 
régiek a ma is tudott kórusművekből éne-
keltek M. Dr. Losonczy Katalin és Tóth 
Csaba vezényletével. 

A következő tanévben volt tanítványa, 
M. Dr. Losonczy Katalin felkereste az isko-
lánk igazgatóját, Gelencsér Sándort, és en-
gedélyt kért arra, hogy az egykori szeretett 
és sok ezer diák számára életre szóló zenei 
élményeket adó tanáruk emlékére az isko-
la falán emléktáblát állíthassanak. 

Megállapodás született, hogy a gimnázium alapítványára érkezhetnek 
az adományok. Losonczy Katalin teljes jogon képviselheti az iskolát az 
elkövetkezendő munkák során.

Az emléktábla bronz domborművének elkészítésére Melocco Miklós 
Kossuth díjas szobrászművészt, a Nemzet Művészét kérte fel a megala-
kult intéző bizottság, melynek tagjai voltak még – többek között Somo-
gyi Tóth Gábor, Dr. Varga István, Kurtág Zsuzsanna valamint jómagam 
az iskola vezetőségét képviselve.

A közel hatvan adományozó jóvoltából cca. 1 350 000 Ft gyűlt össze 
másfél év alatt. A befizetéseket a Veres Pálné Gimnázium Közhasznú 
Alapítványa kezelte. Az emléktábla tervét és a domborművet Melocco 
Miklós készítette el, a kivitelezést és az installációt Kaczúr László 
kőfaragó mester vállalta.

Az avatásra 2016. május 26-án került sor a gimnázium aulájában.  
Jelen voltak a család tagjai, felesége Dr. Hegyi Zsuzsanna, egykori Zene-
akadémiai tanára: Párkai István, professzor emeritus, a Magyar Kodály 
Társaság részéről (melynek örökös tiszteletbeli tagja volt), Natter-Nád 
Klára zenetanár a Hírek főszerkesztője, a Tatabányai Bárdos Kórus  
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(annak alapító karnagya volt), hűséges énekesei. 
Egykori kollégák, és barátok népes tábora.

 Az ünnepség az iskola jelenlegi énekkara és 
a sok régi diák népdaléneklésével kezdődött, 
amit a volt diákok és megjelent vendégek kö-
szöntése követett. A laudációt, melyet a valami-
kori „Veres Pálnés” diák, Dr. Hafenscher Károly 
evangélikus lelkész mondott el, igazi visszaem-
lékezés, a régmúlt hétköznapjainak, Tanár Úr 
mondatainak, gesztusainak, az őt körülvevő 
diáksereg apró szeretet megnyilvánulásainak 
felidézése volt – sok nevetéssel és könnyekkel 

küzdve élte át a jelenlévő volt diáksereg. Majd kórusművek következtek, 
néhány a mindenki által ma is tudottakból. 

Az iskola aulájában több mint száz tanítvány és meghívott vendég 
jelenlétében leplezték le a 110-90 cm-es gyönyörű márványtáblát, ame-
lyen a portré mellett kottában, Kodály Zoltán: Szép könyörgés c. kórus-
művének első dallam- és szövegsora olvasható.

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy az ötven évvel ezelőtti 
tanítványok tiszteletét és hálá-
ját megőrzi ez az emléktábla, 
amely révén a mai diákok is 
szembesülhetnek azzal, hogy 
egy tanár milyen életre szóló 
hatással lehet a diákokra,  
és egyben naponta olvashatják 
a tábla szövegébe rejtett üze-
netet.

Ezúton is szeretném kifejez-
ni köszönetemet a szervezők-
nek és a régieknek, hogy meg-
osztották és megörökítették 
egy karizmatikus tanár, mu-
zsikus és ember jelenlétét, aki 
életében és halálában is akkora 
hatással volt azokra, akik is-
merhették őt, és énekelhettek a 
keze alatt, hogy egy fél évszá-
zad elmúltával is összefogtak, 
hogy emléket állítsanak szere-
tett tanáruk tiszteletére.

Korompay Bálint
a Veres Pálné Gimnázium igazgatója


