A Gregorián Társaság 2005-ös szakmai tevékenysége:
A 2005-ös esztendő ünnepi volt a Gregorián Társaság életében, mivel három olyan nagy
jelentőségű rendezvény, illetve rendezvénysorozat is lezajlott, amely egyenként is
meghatározója lehetett volna éves munkánknak, és mindemellett folytattuk megszokott
életünket is.
Kezdjük az utóbbiakkal: nem maradt el az idén sem a Bárdos Lajos Zenei Hetekkel
közösen rendezett Gregorián Nap május 7-én a budapesti Piarista Kápolnában.
Megtartottuk az ének tanároknak rendezett szokásos egyhetes bentlakásos
tanfolyamainkat Pannonhalmán július 11 – 15-ig. A két szint (alapfokú és középszintű)
oktatása párhuzamosan zajlott, összesen 36 fő vett részt a képzésen.
A Társaság énekegyüttese, a Schola Gregoriana Budapestinensis folytatta minden
kedden a gregorián mise-éneklést, és meghívást kapott Fótra, a „Mise a keresztény
Európában” sorozat keretében, ahol a X. századi éneket reprezentálták az ünnepi misén
és az utána kezdődő ismeretterjesztéssel egybekötött hangversenyen.
I./ Az év elejét még a Nagy Szent Gergely Jubileumi Év záró eseményei határozták
meg. Az egy éven át tartó ünnepségsorozat keretében – amelynek eseményei átfogták az
országot, és felölelték a püspöki szentmiséket, hangversenyeket, szkólatalálkozókat,
kiállításokat, előadásokat, szakmai napokat, rajz- és énekversenyeket – 45 alkalmon 61
eseményt zajlott az ország 33 különböző helyszínén. A Mátyás templom 9 alkalommal adott
otthont rendezvényeinknek.
II./ A legnagyobb volumenű rendezvényünk (nem csak éves viszonylatban) a III.
Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál volt. 2005. június 30-tól július 3-ig zajlott az
ősi püspöki városban immáron harmadik alkalommal a gregorián ének ünnepének szánt
eseménysorozat, amelyre hét ország 12 szkólája érkezett Ausztriából, Belgiumból,
Hollandiából,
Magyarországról,
Németországból,
Norvégiából
és
Olaszországból.
Megrendezését az I. és II. Fesztivál iránti széleskörű érdeklődés hívta életre. A
Fesztivál fővédnöke Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök.
A Fesztivál fő célja, hogy a résztvevők a gregorián éneket ott ismerjék meg és
éljék át, ahol az keletkezett – a liturgiában. Ezért a rendezvény gerincét a liturgikus
alkalmak alkották, mivel ott tapasztalható meg a gregorián ének imádságos lelkülete és
művészi értéke. Emellett a szkólák hangversenyein a különböző interpretációs
stílusokkal is találkozhattak az érdeklődők.
A Fesztivál másik célja, hogy a Nyugat-Európában folyó gregorián kutatásokba
betekintést nyújtson. A Gregorián Társaság nemzetközileg elismert kutatókat hívott meg,
akik ebben a témakörben tartották előadásaikat: Prof. Cornelius Pouderoijen OSB, a
Bécsi Zenetudományi Intézet gregorián tanára, az Antiphonale Romanum új kiadásának
irányítója, Heinrich Rumphorst, a lipcsei Zene- és Színművészeti Főiskola tanára, a
Beiträge zur Gregorianik folyóirat főszerkesztője, Dr. Nino Albarosa, a Pápai
Egyházzenei Intézet vendégprofesszora, a Codices Gregorian sorozat szerkesztője, a
Studi Gregoriani folyóirat főszerkesztője, Dr. Alberto Turco, a Pápai Egyházzenei
Intézet gregorián tanára, Prof. Dr. Franz Karl Prassl, a Grazi Művészeti Egyetem
professzora.
A szombati Nyílt Nap keretében több hazai és egy kolozsvári szkóla is
bemutatkozott. Ezen a napon éremverő és jelvénykészítő műhely is működött.
Az előadások napjain Sándor János erdélyi fafaragó művész alkotásait lehetett
megtekinteni a Piarista Gimnáziumban „Az életre vezető út” címmel.
A Fesztivál ideje alatt az Egyházmegyei Múzeumban volt a „Látható zene II.”
című kiállítás, amelyet a Nagy Szent Gergely Jubileumi Év alkalmából készítettek az
„Olajág” Keresztény Képzőművészeti Társaság művészei.

Az Fesztivál legelső eseménye a Magyar Rádió „Ki nyer ma?” élő adása volt az
Egyházmegyei Múzeumból.
III./ Az ünnepi év igazi ünneppel, 15 éves fennállásunk Jubileumi Napjával
zárult, amelyet december 10-én a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában és a Szt. Anna
templomban tartottunk. Az egész napos programban szakmai előadások (Cornelius
Pouderoijen OSB, Béres György, Áment F. Lukács) játékos gregorián vetélkedő,
szkólabemutató és ünnepi gregorián szentmise (Dr. Beer Miklós váci püspök) voltak.

