
tésének átültetése az afrikai földbe. Az
új .ínkulturált' afrikai kereszténység
nem azonosul az afrikai kultúrával, ha
nem azon keresztül jut kifejezésre.

Az evangélium szocío-kulturálís világa
a római birodalom volt, a középkoré az
európai feudalizmus, az újkoré a kapi
talizmus és a szocializmus. Napjaink
ban azonban a modern világ szocío
-kulturális képlete sokszínű mozaík, Az
egyház az aggiornamentóval felvetette a
kérdést: egység a pluralizmusban, vagy
pluralizmus az egységben? Az egyház
egysége, katolicitása kétségkívül Isten
akarata - de ugyanakkor Isten akarata
a kultúrák, fajok, népek sokfélesége,
pluralizmusa is. Az évszázad feladata
marad ennek a kettősségnek feloldása
és a helyes szintézis megteremtése. A
zairei egyház célként tűzte ki maga elé
a szantézis keresését.

A kereszténység inkarnációja száz év
vel ezelőtt kezdődött Zaire földjén. Az
inkulturáció még; alig húszéves múltra
tekinthet vissza. Krisztust azok az euró
paiak hirdették, akiknél az Ige már
ezerkilencszáz éve elhintődött - hol jó.

BÚOSÚ PERNYE ANDRASTÓL

Azok nevében búcsúzunk tőle, akik
hallgathatták előadásait a Zeneakadé
mián. Hetente kétszer; pontban négy
kor vagy hatkor a teremben ült már
és várta a résztvevőket, többnyire füst
felhőket árasztva maga köré. Egy-egy
kérdés kifejtése aztán újabb cigarettát
csalt markába, olykor megállt, s lendü
tetes csuklómozdulattal gyújtott rá.

Minden szava, mozdulata jellegzet~

volt, ez is. Az ott ülő gimnazisták, főis

kolások, egyetemisták, sőt, nyugdijasok
a másfél óra minden mozzanatát ele
venen megőrizhették, "meghosszabbít
hatták". Olyan teret tudott teremtení,
melyben a gondolatok tovasugároztak,
kinek-kinek addig, ameddig engedte
vagy akarta. Eleinte mindannyiunkat a
"tárgy": a zenei ismeretszerzés vonzott
ezekre az előadásokra, később meg
mindinkább maga az "alany", a tanár,
aki azonban személyével sem a zenét
nem fedte el. sem azt, amit a zene is
csak közl,etít. Közvetítő szellem volt,
ezért könnyed és szabad.
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hol rossz talajban. Zaireban a kezdet
ben szükségszerűen egy európai for
májú kereszténység terjedt el. De saj
nos ugyancsak az európaiak hozták a
kolonializmust is. amelyegyidőben az
egyház térítésével krzsákmánvolta en
nek a földnek a lakosságát. Az
egyház és a kolonálls hatalom azo
nosultak a bantu pszichében és
sajnos sokszor a valóságban is. A
fehérek kultúráia, hatalma és a
fehérek egyháza Idegen testként ta
padt a kontinensre. Nem kell tehát
nagyon csodálkozni azon, hogy ha pél
dául egyes szektákban (mint a Kimban
gízmusban, mely egy számottevő ke
resztény-bantu szekta Zaire-ban) az ör
dög; színe a fehér és a jó anzvalé a fe
kete!

A kereszténység immanens dinamiká
jának és a Szeritléleknek köszönhető,

hogy Zaíré-ban a kolonializmus eltű

nése ut.án az egyház nemcsak a helyén
maradt. hanem átalakult. f'eilődőtt és
milliók reménysége lett.

BANGÖ JENO

Ugyanakkor éles és megterhelt elme,
aki folyvást belemetszett a dolgokba.
Ahogy egyetlen pattintással gyufáján:
úgy lobbantott világosságot másoktól
sokszor csak körültapogatózott kérdések
ben. Elemzéseinek horízontját csillapít
hatatlan érzékenysége feszítette tágassá,
hat könyvben, ,több száz cikkben és ta
nulmányban vonultatva föl mindazt a
fogyhatatlan ismeretet, melyet rövid
életében gyűjtött egybe. Érzékenysége,
nyitottsága szerezte tisztelőit rádióban,
televízióban, Zeneakadémián. Módszere
nem a fokozatos elmélyülés volt, ha
nem egy-egy mélység fölötti körözés.
Ívei, zuhanásai sokszor merésznek bizo
nyultak, nem homály vagy köd, hanem
a szintkülönbségek miatt. Humorában
tiszta gyermekként, iróniájában pokol
járt aggastyánként rögzült meg sze
münk elútt, mi/cor az utolsó l~örözéssel

halálra zúzta életét, ezerkilencszáz
nyolcvan április negyedikén.

1928. november 19-én született Új
pesten. Édesapja gépészmérnök, majd
a gazdasági világválság után számos
foglalkozást próbál. A háborús években



a zsidó családnak bujkálnia kell, édes
apja a Dunántúlon, a fiú néhány évig
Kőszegen, ott is tanul, a bencés gimná
ziumban. A lutheránus zenei hagyo
mány tisztelete, mely későbbi művei

nek szinte vezérszólamává vált, valószí
nűleg ebben a nyugati városkában telí
tette meg. "Bach zenéje -' írja majd
élete jellemzéséül is A népszerű Bach
című tanulmányában - mintegy átmet
szi. integrálja a legutóbbi, mintegy
másfél évszázados és egyértelműen (J,

differenciálódás felé ható fejlődést. In
nen ered, hogy ama embere Bach vi
lágát minden más zeneszerzőénél na
gyobbnak és főként biztosabbnak érzi.
A romantika korának társadalmi há
nyattatásai közepett élő és alkotó egyé
niség, még a legnagyobb is, gyakran
úgy lép eLénk, mint valami magányos
.csónakos a háborgó tengeren. .Persze
.tagadhatatlanul van ebben valami vég
telen heroizmus, valami rendkívüli
nagyság - hiszen éppen ez a roman
tika lényege, ez benne a leginkább von
zó -, ám a biztonságával CJyakran kér
kedő modern ember a maga összes két
kedéséoel, nyugtalanságával és főként

magányosságával mindent akar inkább,
mint a kétkedést, a nyugtalanságot és
főként a magányt. Fitogtatott magá
nyunk álarca mögött folyvást értő és
meleg emberi közösségek után vágyó
dunk - és így találunk rá Bachra."
Ebből a meggyőződéséből bontakozott ki
zeneesztétikája, annak bölcseleti és val
lásbölcseleti, társadalomtörténeti és tár
sadalomlélektani mozgatórugóinak segít
ségével.

Közben sok minden állta útját. A
szegénység, az 1945-ben megkapott
gyermekparalizis, az, hogy a blockflő

tén, klarinéton, zongorán kiválóan ját
szó fiatalembert, aki mellesleq dzsessz
muzsikus is volt, csak 1952-ben vették
föl a Zeneakadémiára. Itt végzett Bartha
Dénes és Szabolcsi Bence tanítványa
ként 1957 -ben, "Puccini és a századfor
duló főbb szellemi irányzatai" című

diplomadolgozatával.

A reformációt követő két évszázad
német lutheránus zenéjében az egyéni
és közösségi életelemek csodálatos egy
másra találása bűvölte el. A' közösségi

zene típus, a katolikus kultúrán belül
mindinkább a közönségnek szóló ze
nével szemben. A keresztény tanítás
erkölcsiségét a legmagasabb rendű val
lásnak tartotta, noha úgy vélte, vi
szonylag tiszta formájában csak zseniá
lis emberek őrizték meg. Gondolkodá
sában így a kultúrkereszténység való
ságosabbá vált magánál a keresztény
ségnél, majd pedig az általa legmé
lyebbnek ítélt kifejezési forma, a zene
kultúra a kultúrkereszténységnél. Kései
éveiben gyakran mondogatta: Bach ze
néjében a technika jobban megragadja
a hitnél.

S ha nem technika, hanem tartalom
szempontjából kellett választania, rend
szerint nála kisebb világot befogó mes
terekre hivatkozott, mint kedvenceire,
Schubertra és Schumannra. Az előbbi

ErlI0nígjének emlékezetes órát szentelt.
A kisfiút bájoló Gonoszt úgy elevení
tette meg előadásában, mintha maga is
naponkint viaskodott volna vele. Talán
abban hitt, hogy erőnkön fölül próbál
tatunk meg? Hogy sorsunkkal tehekt
lenül állunk a sziikséaszerűséq áramá
ban? De ez még nem minden. Naponta
látni a rosszat, amint kelletlen is úr:
még kibírható. Tragikumérzésú részvét
tel, hősies sztoicizmussal. De azt látni,
hogy mégis: lenne választásunk, de
folyvást illetéktelenül élünk vele: ezt
már hosszú ideig nem bírhatja el az,
aki emberre épített. Talán erre, a Jeg
törékenyebb pontra épített túl sokat?
És nyomorúságokkal megtelten ki'Uéd
hetetlenül zuhant?

Most már csak kérdéseinkkel perel
hetjük vissza. Szaporodott adósság1tnk:
meg lehetett volna-e menteni? Meg le
hetett volna-e azt. aki az utolsó előtti

órán a Megmentő szavait olvasta föl
diákjainak, Liszt A Villa d'Este szökő

kútjait ismertetve: "Ha valaki iszik ab
ból a vízből, meiuet én adok neki, soha
többé meg nem szomjúhozik, hanem a
víz, meluet adok neki, örök életére
buzgó víznek kútfeje lesz benne"?

Pernye András élete és halála a pe
rekre és felelősségünkre int újabb és
igen megrendítő tanulságga/.

REISINGER JANOS
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