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Közhasznúsági jelentés 2006.
A Gregorián Társaság országos hatókörű közhasznú szervezet, amelynek tiszteletbeli tagjai azon
neves zeneszerzők és egyházi méltóságok, rendes tagsága pedig azok az ének-zene tanárok és
egyházkarnagyok, akik a Társaság célkitűzésit magukénak vallják.
A Gregorián Társaság alapszabályban meghatározott célja a gregorián ének tanulmányozása,
tanítása, művelése és közkinccsé tétele, amelynek érdekében
- támogatja a gregorián ének tanulmányozását, és a tudományos eredmények terjesztését, segíti az
egyházzenészek, az énekkarvezetők, a zene és énekpedagógusok, a szeminaristák és a
szerzetesek gregorián képzését és továbbképzését
- szorgalmazza az egyházi, a világi és az iskolai énekkarok gregorián éneklését
- felveszi és ápolja a kapcsolatot a külföldi gregorián társaságokkal és intézetekkel
- találkozókat rendez, ahova meghívja a külföldi és belföldi gregorián szakembereket, iskolákat és
énekkarokat.
- hangversenyeken, televízióban és rádióban népszerűsíti a gregorián éneket
- segíti a gregorián hangzóanyag kiadását, terjesztését.
A szervezetnek készlete, értékpapírja nincs, vállalkozói tevékenységet nem folytat, cél szerinti
juttatásban semmilyen szervezetet vagy személyt nem részesít.
A szervezet vezetőségének tagjai személyi, illetve természetbeni juttatásban nem részesülnek.
A Gregorián Társaság munkáját, programjait 2006-ban a Nemzeti Civil Alapprogram, a Művészeti
és Szabadművelődési Alapítvány és a szervezet tagsága támogatta. A NCA segített működési
kiadásaink egy részének finanszírozásában (100 000 Ft), valamint nemzetközi kapcsolataink
építésében, amelynek keretében intenzív képzést tartottunk a kolozsvári Schola Gregoriana
Monostoriensisnek (191 000 Ft). A Vigadó alapítványától (MSZA) a 2005-ben rendezett III. Váci
Nemzetközi Gregorián Fesztivál költségeire kaptunk 100 ezer forintot. Az 1%-os felajánlásokból
kapott összegből, valamint a CD eladásból befolyt pénzből finanszírozzuk a vajdasági Calandrella
B. H. Gyermekkarnak és vajdasági énektanároknak és karnagyoknak tartott képzést Budapesten.
Társaságunk az európai zenetörténetnek egy igen fontos, ám kevéssé ismert, mintegy ezeréves
időszakának zenéjével, a gregorián énekkel, annak művelésével, terjesztésével, tanításával
foglalkozik.
Ezzel a tevékenységünkkel a közművelődést segítjük, mind a szakma, mind az érdeklődők
irányában. Szakmai feladatunknak tekintjük elsősorban az énektanárok és karvezetők képzését, és
a nemzetközi kapcsolatok építését. Tanfolyamainkon és rendezvényeinken egy olyan kultúrát
közvetítünk a zenén keresztül, amelyen keresztül közelebb kerül mindenkihez a keresztény
értékrend, annak erkölcsiségével együtt. Akik az egyetemes kultúrának ezt a szeletét „ízlelik”, egyegy rendezvényről, az ott kapott élményektől lelkileg felfrissülve, szakmailag gazdagodva térnek
vissza a mindennapokba munkájukhoz.
A Gregorián Társaság több intézménnyel (pl. KPSZTI, MALEZI, OMCE) kórusokkal és
zeneszerzőkkel valamint iskolákkal is kapcsolatban áll, mert fontosnak tartja, hogy több csatornán
és minden korosztály számára közvetlenül eljuttassa az egyetemes kultúra egy olyan részét,
amelynek ismerete személyiség-, lélek- és közösségépítő erővel bír.
Az amatőr együttesek munkáját szakmai képzéseinken keresztül, és találkozók szervezésével
segítjük. Ezekben az együttesekben regionális, vagy egyéb módon szerveződő énekkarokban
különféle szociális helyzetű emberek, életkortól és iskolai végzettségtől függetlenül vehetnek részt,
de nagyon fontos a karvezető szakmai felkészültsége Az együtténeklés közösségformáló- és
építőereje, amelynek nyomán kibontakozhatnak a közösségi értékek, az egyszólamú gregorián
éneken keresztül fokozottan valósul meg: ez az ének sokkal nagyobb figyelmet kíván a kórustagtól
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a karvezetőre, egymásra és saját magára. Így jobban fejleszti az önismeretet, de az alkalmazkodást
másokhoz is a közös, kulturális, alkotó élményen keresztül, amely nemcsak az összetartozás
érzését erősíti, hanem a keresztény értékrend megismeréséhez és továbbviteléhez is segítséget
ad.
Hogy a legkülönbözőbb együttesek is ne csak magukat, hanem egymást is megismerjék, ezért
tartjuk fontosnak, hogy időről-időre országos találkozókat szervezzünk, ahol egészen különböző
körülmények között munkálkodó együttesek megismerhetik egymást a szkólabemutatókon és
énekelhetnek együtt a liturgiában. Ezeken a találkozókon a Társaság is közvetlen kapcsolatba lép
az amatőr együttesekkel is, többen már visszajárnak alkalmainkra.
A Gregorián Társaság legintenzívebben székhelyén fejti ki szerepét, hiszen rendszeresen itt énekel
együttese példaértékűen a Pesti Ferenceseknél, és a szkólatalálkozók egy része is itt zajlik. Az
Országos Tanulmányi Napok legtöbbjét azonban vidéki városokban rendezzük, így 15
rendezvényünk Szeged, Pécs, Eger, Székesfehérvár, Debrecen, Kalocsa, Vác Veszprém, Baja
városában volt. Tanfolyamaink voltak Szekszárdon, Kecskeméten, Székelyudvarhelyen és
Kolozsvárott, de közkívánatra kurzusainkat már mindig Pannonhalmán tartjuk.
Legnagyobb hatású rendezvényünk a már hagyománnyá vált Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál,
amelyet meghallgatni az egész Kárpát-medencéből jönnek, hiszen ilyen jellegű rendezvény nincs
Közép-Európában sehol.
A Gregorián Társaság 2006-ban is a fenti célkitűzéseknek tett eleget az alább felsorolt
programjainak lebonyolításakor:
Nem maradt el az idén sem a Bárdos Lajos Zenei Hetekkel közösen rendezett Gregorián Nap
május 13-án a budapesti Piarista Kápolnában.
Intenzív hétvégi képzést tartottunk a kolozsvári Schola Gregoriana Monostoriensis tagjainak (az
NCA segítségével).
Megtartottuk az ének tanároknak rendezett szokásos egyhetes bentlakásos tanfolyamainkat
Pannonhalmán június 26-tól július 8-ig Két szint (bevezető és alapfokú) oktatása párhuzamosan
zajlott az első, a középszint a második héten. 2006-ban ezeket a kurzusokat újra akkreditáltattuk.
A Társaság énekegyüttese, a Schola Gregoriana Budapestinensis folytatta minden kedden a
gregorián mise-éneklést, amelynek 10 éves jubileumát ünnepelhettük október 17-én a Pesti
Ferenceseknél. Szintén hagyomány, hogy a márciusi Kodály-emlékmisén is együttesünk énekel.
Ezenkívül meghívást kapott április 2-ra Bécsbe, ahol a Német Lovagrend templomában, valamint
a Stephans Dom-ban énekelt, amit egy intenzív „edzőtáborral” kötött össze március 31-tól.
Új együttes is alakult. A Társaság elnökének, Béres Györgynek, és elnökhelyettesének, ifj.
Sapszon Ferencnek a vezetésével megalakult a Schola Sancti Gregorii, akik főleg hangversenyekre
és hangfelvételek készítésére specializálódnak. Már készültek is felvételek, CD lemezen való
kiadásukhoz már nem sok hiányzik.
Elkészült egy külföldi szakkönyv (Agustoni: A gregorián ének) fordítása, amit több szakember
már át is olvasott. Kiadását 2007-re tervezzük.
Megkezdtük a következő nagy rendezvényünkre, a IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválra az
előkészületi munkákat.
Összefoglalva: a Gregorián Társaság ebben az évben is folyamatosan munkálkodott,
hagyományos tevékenységét végezte (képzések, fellépések, találkozók, előadások, nemzetközi
kapcsolatok ápolása), azt stabilizálta (akkreditáció) és megalapozta további terveinek
megvalósítását (CD és könyvkiadás, nemzetközi fesztivál előkészítés). Mindezzel, mint közhasznú
civil szervezet, teljesítette küldetését a szűk szakmának és az érdeklődőknek egyaránt.
Ezt a jelentést a mellékelt pénzügyi beszámolóval együtt a 2007. március 13-én megtartott
közgyűlés elfogadta.
Budapest, 2007. március 13.

