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kultúráját gyűjtötte. Évtizedek óta tart nyilvános előadásokat, melyek 
elsősorban a művészetek, a művészeti oktatás, a hagyományok megtar-
tása, a család és a nemzet valamint a keresztény erkölcsiség fontosságáról 
szólnak. És Andrásfalvy Tanár úr csak ment évtizedeken keresztül hóban, 
szélben, ahová csak hívták. Előadásaival bejárta az országot, az egészen 
kicsi közösségektől kezdve a tudományos nagy konferenciákig.

A Jóisten teljesítette imádságát, ő pedig megvalósította gyermekkori 
álmát. Egy életen át szolgálta országát, nemzetét, ennek a nemzetnek és 
a vele együtt élő népeknek kultúráját. Tanította a generációkról generá-
ciókra átadott hagyományokat, hogy a mai nemzedék, mely elszakadt a 
természettől és azt hiszi, nincs szüksége az ősöktől átvehető tapasztala-
ti tudásra, okuljon belőle és hasznosítsa. 

Kívánunk Professzor Úrnak jó egészséget, szellemi frissességet, szere-
tő nagy családja körében további tartalmas életet. Isten éltesse sokáig!

Kertész Attila 
MKT elnök

A Magyar Művészeti Akadémia díjazottjai
A MMA Nemzet Művésze díj Bizottsága a 
Nemzet Művésze címet adományozta ze-
neművészeti területen Sapszon Ferencnek 
a zeneművészet és a kórusművészet terü-
letén kimagasló, összefogó, felemelő mű-
vészi tevékenység folytatásáért. 

Gratulálunk és további tevékenységéhez 
jó egészséget és sok lehetőséget kívánunk!

* * *
A Magyar Művészeti Akadémia Zene-
művészeti Tagozata október 3-án a Pesti  
Vigadó Dísztermében hangversennyel tisz-
telgett kerek születésnapos tagjai előtt, 
akik közül számosan a Magyar Kodály 
Társaság tagjai is. A műsorban közremű-
ködött az immár több, mint 50 éve működő 

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus Molnár Éva karnagy vezényletével, 
valamint Kuzma Levente orgonán, Kiss Lucia csellón, Marjovszy Endre 
nagybőgőn és Bene Róza csembalon. Tardy Lászlót Bartók Béla Levél az 
otthoniakhoz c. művével, Párkai Istvánt M. E. Bossi Scherzo c. orgona 
darabbal, Kollár Évát Szőnyi Erzsébet Ima alkonyi harangszóra kórusával, 
Onczay Csabát J. S. Bach g moll gamba szonátájával és Medveczky Ádámot 
a Szentivánéji álom kórusrészletével tisztelték meg a szervezők.

„Nyomot hagyni!” 
Jeunesses – Ugrin Fesztivál

Budapest, Gül Baba Türbe, 2021. szeptember 26.

Csaknem 50 évig vezette a Jeunesses Musicales kórusát (Ifjú Zenebarátok 
Kórusa, IZK) Ugrin Gábor Tanár Úr, a legendás zenepedagógus, Liszt 
díjas karnagy. Nehéz lenne kiszámolni, hogy ezen időszak alatt hány és 
hány dalostárs fordult meg az énekkarban, akik számára életre szóló él-
ményt adott a közös éneklés, amely igazi csapatmunka. Nem véletlen, 
hogy a kórus megszűnése után nagyon sokan folytatták az Örökifjú  
Zenebarátok Kórusában (ÖZK), illetve más együttesekben. És, ha tehet-
jük, majd minden évben összejövünk, emlékezni Tanár Úrra, a koncer-
tekre, a felejthetetlen külföldi utakra és az együtt töltött időkre.
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Korábban több emlékkoncertet rendeztünk, amelyeken az ÖZK-n kívül 
a korábbi Jeunesses-esek is részt vettek, és az összkart neves karnagyok 
(volt kórustagok) vezényelték. Az ilyen események fénypontját a koncert 
utáni közös éneklések adták, amelyeknek során mindenki boldogan nyug-
tázta, hogy igen, emlékszünk azokra a művekre, amelyeket Tanár Úr ta-
nított meg nekünk, néha kemény munkával, de nagyon eredményesen.

A mostani, pandémiás időszak miatt azonban 2021 tavaszán el kellett 
halasztani a Veres Pálné Gimnáziumba tervezett Ugrin emlékkoncertet, 
és nyáron is lényegében csak szabad téri koncerteket lehetett tartani. Az 
Örökifjú Zenebarátok Kórusa már második éve kora nyártól szeptember 
végéig a Gül Baba Türbe kertjében tartja a próbáit, és ebben a csodálatos 
környezetben több sikeres koncertet is adtunk. Viszont most egy speci-
ális rendezvény ötlete merült fel e sorok írójában és az ÖZK-s szervezők-
ben. Belegondoltunk, hogy a Jeunesse-es kórusba hány olyan dalostárs 
járt, akik később elvégezték a Zeneakadémiát, maguk is karnagyok lettek, 
és azóta is sikeresen vezetik saját kórusukat. Ugyanis több dalostársból, 
akikkel anno együtt énekeltünk, időközben ismert és elismert karnagy 
lett, és többen közülük jónevű, sikeres kórusokat vezetnek. Különböző 
zenei stílusokban, de valahol Ugrin Tanár Úr emlőin nevelkedve, azokat 
a beéneklési elemeket, dinamikákat, illetve vezénylési technikákat alkal-
mazva, amelyeket tőle tanultak. És ezeket persze tovább-fejlesztve.

Így egy felhívást tettünk közzé az 
IZK levelező listáján, amelyben meg-
hívtuk ezeket a korábbi dalostársakat, 
hogy hozzák el kórusukat, és legyen 
egy olyan Fesztivál szabad téren, a Gül 
Baba Türbe kertjében, amelynek kere-
tében ők vezénylik kórusukat, illetve 
az összkart. Nagy örömünkre több 
karnagy is jelentkezett, és így a kon-
certen 5 kórus vett részt, és 3 karnagy 
– akiknek jelenleg nincs kórusuk – 
vezényelte az összkart. A kérés még az 
volt, hogy a karnagyok, saját program-
juk konferálása közben, meséljenek a 
Tanár Úrral töltött időkről. 

Az emlék koncert nézőit a Gül Ba-
ba Alapítvány nevében Pálffy Gábor 
köszöntötte, aki büszkén mesélte el, 
hogy ő is valaha Ugrin Gábor kórusá-
ban énekelt. A Fesztivált dr. Hegyi 
Zsuzsanna, Tanár Úr özvegye nyitotta 

meg, aki meleg szavakkal 
mondott köszönetet azért, 
hogy rendszeresen összejön-
nek a korábbi kórustagok 
emlékezni, és közösen éne-
kelni. Elmondta, hogy Ugrin 
Gábor is elégedetten szem-
lélné ezt a Fesztivált, és 
örömmel üdvözölné a sok 
résztvevőt. Kiemelte, hogy 
Tanár Úr a kemény munka 
híve volt, de a magánéletben 
vidám, humoros embert is-
mert meg benne. 

A koncert első fellépője az Amadeus kórus volt, Réger Mónika veze-
tésével, aki a Veres Pálné Gimnáziumban és a Jeunesse-es kórusban is 
énekelt Ugrin Gábor keze alatt, és ő indította el a zenei pályán. Kiemelte, 
hogy Tanár Úr szigorú ember volt, de mindig öröm volt a kórusában 
énekelni. A Zeneakadémián pedig a segítőkész tanárok közé tartozott.

A következő fellépő a Fővárosi Énekkar volt, Krasznai Gáspár vezény-
letével, aki hosszú éveken keresztül az IZK zongorakísérője és korrepe-
titora volt. Elmondta, hogy pályája során a legnagyobb zenei élményt a 
Tanár Úr kórusaiban töltött időszak jelentette számára, elsősorban mu-
zikalitása volt nagy hatással rá. Ugrin Gábor több, mint 20 éven keresztül 
karnagya volt a Fővárosi Énekkarnak is, akikkel nagy sikereket ért el kül-
földön és belföldön is.

Az Örökifjú Zenebarátok Kórusát új karnagyuk, Belejné Apró Veronika 
vezényelte, aki korábban szintén Jeunesse-es tag volt, 15 évig. Az ének - 
kar az Ugrin Gábor által megteremtett hagyományokat képviseli, és az dr. Hegyi Zsuzsanna (Ugrin Gáborné) és Charlotte Messiaen

Amadeus Kórus, vezényel Réger Mónika

Karnagyok
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emlék koncerten is zömében olyan műveket énekelt, amelyeket ő tanított 
meg a kórusnak.

A műsort a KVVK kamarakórus folytatta, Magyaróvári Viktor (Kaya-
mar) vezetésével, aki a Zeneakadémián Ugrin Gábornál tanult. Tanár Úr 
tevékenyen segített a kamarakórus létrehozásában. Viktor pedig a 
Jeunesse-es kórus utolsó éveiben korrepetitor volt, majd Ugrin Tanár Úr 
betegsége alatt majd 2 évig vezényelte is a kórust. A KVVK Kayamar 
saját szerzeményeit adta elő.

Az összkar előtti utolsó énekkar a Psalterium Hungaricum Kórus volt, 
karnagyuk Arany János és Györffy Katalin. János bevezetőjében Ugrin Ta-
nár Úr jónéhány megfontolandó tanítását elevenítette fel. Ezek közül egyik 
legfontosabb az, hogy a művek éneklése során nagy hangsúlyt fektetett 
a szövegmondásra, ezzel kiemelve a tartalmat. Másrészt pedig, hogy te-
vékenységünk során tudjuk megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől.

A Fesztivál műsora kis szünet után az összkarral folytatódott. Ennek 
bázisát az Örökifjú Zenebarátok Kórusa adta, de majd minden mű ese-
tében beálltak az emlék koncerten résztvevő énekkarok tagjai, illetve 
korábbi Jeunesses-esek is. Elhangzottak olyan nagy Kodály kórusművek 
is, mint a Norvég lányok és az Ének Szent István Királyhoz. Az első 2 
számot Charlotte Messiaen, belga zenetanárnő vezényelte, aki sokáig 
énekelt a Jeunesses-ben, és a kórus több külföldi vendégszereplését, va-
lamint a brüsszeli Kodály Társaság képviselőjeként Ugrin Tanár Úr bel-
giumi szakmai útjait is szervezte, amelyeknek során több előadást tartott, 
és kurzusokon oktatta a hallgatókat.

Az összkar következő 2 darabját Magyar Margit vezényelte, aki a bu-
dapesti Tóth Aladár Zeneiskola igazgatója, és korábban sok évig erősítet-
te az Ifjú Zenebarátok szopránját. Mesélt arról, hogy kezdő Zeneakadé-
mistaként többed magával akkor vehetett részt első koncertjén, amelyet 
Ugrin Gábor vezényelt, ha megtanulta Bartók 27 egynemű karát. És idézte 
Tanár Úr egyik híres mondatát, amelyet a Zeneakadémia korábbi rektorával 

folytatott beszélgetés során mondott, amikor Batta rektor úr megkérdez-
te, hogy mint pedagógus, mit tart a legfontosabbnak az életben.  
A rövid válasz az volt: NYOMOT HAGYNI. Egy másik alkalommal pedig 
Tanár Úr, amikor beszélgetett diákjaival, azt kommunikálta számukra, 
hogy nem az a baj, hogy Auschwitz megtörtént, hanem az, hogy megtör-
ténhetett… 

Az összkar harmadik blokkját dr. Losonczy Katalin vezényelte, aki 
szintén éveken keresztül volt tanítványa Ugrin Gábornak: a Veres Pálné 
Gimnáziumban, a Jeunesse-es kórusban és a Zeneakadémián. Majd pedig 
sok évig zeneiskolai igazgatóként adta tovább a tanultakat a gyerekeknek. 
Ő is mesélt egy Tanár Úrra jellemző történetet: amikor két Veres Pálné-s 
gimnazista a szünidő eljövetelekor kicsit tanácstalanul állt az iskola ka-
pujában, Ugrin Tanár Úr ezt észre véve mindjárt feladatot adott nekik, 
amelyet aztán – nem felejtve az ígéretét – szeptemberben ki is kérdezett 
tőlük, három kifli elfogyasztása közben.

A Fesztivál záró száma, és egyben csúcspontja az összkar által előadott 
Kodály: Szép könyörgés című műve volt, dr. Arany János vezényletével, 
aki több évig énekelt az IZK-ban, aztán sokáig Tanár Úr utódjaként  
a Veres Pálné Gimnázium énektanára volt, jelenleg több kórust vezet, és 
a Magyar Kodály Társaság tagja. Ugrin Tanár Úr sok emlékezetes kon-
certen vezényelte ezt a monumentális darabot nekünk.

Ez a kellemes nyáresti délután megmutatta, hogy Ugrin Tanár Úr 
NYOMA megmaradt, tanítványai szívesen emlékeznek rá, és nagy sze-
retettel, lelkesedéssel éneklik azokat a műveket, amelyeket a kórusában 
tanultak. A szervezők szándéka szerint a közeljövőben – talán éppen  
Tanár Úr közelgő 90-edik születésnapja kapcsán – lesz ismét emlékkon-
cert, közös énekléssel!

dr . Halász Gábor
Örökifjú Zenebarátok Alapítvány

Arany János vezényli az összkart

Losonczy Kati vezényli az összkart

Fotókat köszönjük Thaler Tamásnak és Sebestyén Zsuzsának. 
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Az összkar harmadik blokkját dr. Losonczy Katalin vezényelte, aki 
szintén éveken keresztül volt tanítványa Ugrin Gábornak: a Veres Pálné 
Gimnáziumban, a Jeunesse-es kórusban és a Zeneakadémián. Majd pedig 
sok évig zeneiskolai igazgatóként adta tovább a tanultakat a gyerekeknek. 
Ő is mesélt egy Tanár Úrra jellemző történetet: amikor két Veres Pálné-s 
gimnazista a szünidő eljövetelekor kicsit tanácstalanul állt az iskola ka-
pujában, Ugrin Tanár Úr ezt észre véve mindjárt feladatot adott nekik, 
amelyet aztán – nem felejtve az ígéretét – szeptemberben ki is kérdezett 
tőlük, három kifli elfogyasztása közben.

A Fesztivál záró száma, és egyben csúcspontja az összkar által előadott 
Kodály: Szép könyörgés című műve volt, dr. Arany János vezényletével, 
aki több évig énekelt az IZK-ban, aztán sokáig Tanár Úr utódjaként  
a Veres Pálné Gimnázium énektanára volt, jelenleg több kórust vezet, és 
a Magyar Kodály Társaság tagja. Ugrin Tanár Úr sok emlékezetes kon-
certen vezényelte ezt a monumentális darabot nekünk.

Ez a kellemes nyáresti délután megmutatta, hogy Ugrin Tanár Úr 
NYOMA megmaradt, tanítványai szívesen emlékeznek rá, és nagy sze-
retettel, lelkesedéssel éneklik azokat a műveket, amelyeket a kórusában 
tanultak. A szervezők szándéka szerint a közeljövőben – talán éppen  
Tanár Úr közelgő 90-edik születésnapja kapcsán – lesz ismét emlékkon-
cert, közös énekléssel!

dr . Halász Gábor
Örökifjú Zenebarátok Alapítvány

Arany János vezényli az összkart

Losonczy Kati vezényli az összkart

Fotókat köszönjük Thaler Tamásnak és Sebestyén Zsuzsának. 


