
metlenebbé vált, kétségbeejtöbb lett, ahogy a dráma mind jobban közele
dett kibontakozása felé. Mindenki azt remélte, hogy ez a Jézus, aki büsz
kén Isten Fiának vallotta magát, megmutatja, hogy valóban az, és ott
mindenki 'szemeláttára csodát tesz, valami nagy csodát. Lelke mélyén rnin
denk! várta, ohajtotta, akarta a jelet, ami térdre kényszeríti valamennyi
üket a Messiás előtt. Ezt a jelt várta Júdás és Péter, amikor elárulták,
megtagadták. A nép is ezt a jelt várta, amikor azt kiáltotta: "Fesz.ítsd meg
őt!" Allítom, hogy míndenki a maga módján igyekezett Jézust rábírni,
hogy tegyen csodát. Olyan kétségbeejtő, kilátástalan helyzet felé sodorták,
hogy azt hitték, kénytelen lesz megváltói arculatával megjelenni a világ
előtt. Talán nem is tudták, de mindnyájan ezt remélték.

G. VárhelYi Gizella fordítása

•

ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Diego Fabbri olasz hazájában a leg

sikeresebb színpadi szerzők sorába
tartozik. Azokból a megtiszteltetések
ből itélve, amelyekkel éppen pálya
társai és az irodalmi körök tüntették
ki, egyénisége is rendkívül rokonszen
ves lehet. Azt azonban, hogy nevét ma
már, mondhatni, vi lághír övezi, egy
formában és tartalomban is különös
műve, a Jézus pere hozta meg szá
mára. Az Universe kőzlése szerint ed
dig hat országban vitték színre, a
múlt októberben pedig "Ember a vád
lottak padján" eimmel bemutatta a
londoni Lyric Opera House is. Hogy
mi okból történt ez a címváltoztatás,
az Universe beszámolója sem magya
r ázza meg. Talán mert az angol kö
zönség idegenkedett volna egy olyan
darabtól, amelyről az eredeti eim nyo
mán azt gondolhatta volna, hogy ma
gát Krisztust is szerepelteti. Párisban
mindenesetre már másfél éve játssza
a darabot a Hébertot színház, Bbhez
a párisi előadáshoz fűzi fejtegetéseit
Louis Barjon, az Études Jeles esztéti
kusa abban a tanulmányában, ame
lyet Fabbri alkotásának szentel.

Különös és megleapó látványosság 
állapítja meg Barjon. Egészen új s
rnind a mai napig példanélküli mene
te már csupán dramaturgiai szempont
ból is kivételes helyet biztosít számá
ra a modern irodalomban. Cseleknné
nyének szálai hol a színpadon, hol a
nézőtéren futnak. Tartalmazza bőven

a pirandellói dráma immár klasszikus
sá vált eljárásait, amelyek elvékonyít-

írja Mihelics Vid

ják a határt játék és élet között, s
vannak benne vonások, amelyek a kö
zépkori misztéríumra, az üdvhadsereg
prédikációira, a népgyűlésre és a nyil
vános esküdtszéki tárgyalásra emlé
keztetnek. Ha azonban egyes jelene
teiben többé-kevésbé közvetlen ro
rokonságet is mutat az ennyire külön
bözö megnyilatkozási módokkal, egyi
küket sem ölti fel teljesen.

Mint a csalétket, dobja fel a szín
padon a témát egy vándorló csoport,
amely mai zsidókból án, s a közönség
csakhamar szenvedélyes érdeklődés

sel teszi magáévá az ügyet. Ritka drá
maisággal, láncreakcióként hág fel
mind magasabb és általánosabb színt
Te a per, amely kezdetben csak né
hány megszállott lélek gyötrődésének

látszott. Valami belső szükségszerű

séggel ragadja túl a nézőket a jogi
szempontokon, hogy szinte észrevétle
nül átlendüljenekaz elmúlt történet
keretéből a jelen történetébe, eljussa
nak a leülönöstől az egyetemeshez s a
"probléma" síkjáról a ",misztérium"
síkján-a emelkedjenek. Fokozatosan és
folytonosan mélyülnek és szélesednek
a szemlélet lehetséges oldalai, ame
lyekre a nézőtérről szót kérő és fel
siető mentő vagy terhelő tanúk mu
tatnak 'rá, tolmácsolva annak a név
telen tömegnek különböző érzelmeit,
amelynek soraiban titkon elhelyezked
tek. Színpadi fogás persze, de alkal
mas arra, hogy való tényt fessen alá:
a megrendülést. amely véglghullámzik
a lelkeken és tudatokon. miihelyt elé-



bük idézik annak a Krisztusnak alak
ját, aki húsz évszázad után is arra
kényszeríti az embereket, hogy önma
gukkal szembenézzenek.

Nem kétséges, jókora vakmerőség

kellett hozzá, hogy Fabbri ennyire ma
,gasröptű és komoly vitába merje
rántani modern világunk kőzönségét.

Még akkor is, ha Fabbri - mint Bar
jon véli - már eddigi darabjaival is
voltaképpen ezt a mostanit készítette
elő. Régebbi műveiben is azt a meg
győződést juttatta kifejezésre, amelyet
maga fogalmazott meg ekként: "Jé
zus személye az a valóság, amely ma
inkább, mint valaha, igazi ellentmon
dási pontja életünknek s ezáltal igazi
jegye létünk drámaíságának." Min
denesetre voltak kritikusok, akik a
Jézus pere olvasása után bukástól tar
tottak. Az a megértő és meleg fogad
tatás azonban, amelyben a párisiak
részesítették. rácáfolt az aggodalmak
ra.

Az indulás csupa kicsinység, szürke
ség, középszerűség. Sovány, porlepte
díszletek. amelyeket semmiféle füg
göny sem választ el a nézőtértől. Ma
roknyi izraelita lép fel a színre, egyik
a másik után, elnyűtt ruhában, von
tatott [árással. Tétova tekintettel he
lyezkednek el a bírói emelvényen.
Felhangzanak a "nagy engesztelés"
zsidó imájának elnyújtott, éneklő sza
vai. Érezni, hogv szokás ez náluk, ,
amellyel megnyitják értekezletüket.
Kik ezek az emlberek? Máris bemu
tatkeznak. Míndenekelőtt egy család:
az öreg Éliás, a szentírás-krrtíka volt
protesszora a tübingeni egyetemen 
ő fog elnökölni a tárgyaláson -, fele
sége Rebeka, leánya Sára és ennek
udvarlója, Dávid, aki Éliás tanítvá
nya. Azután egy tucat segéderő, akik
fizetés fejében kísérik őket. Az ő fel
adatuk, hogy megjelenítsék azokat a
személyeket, akikről majd szó esik
előttünk. De mi is készülődsk? ok ma
guk mondják meg, szertartásos gesz
tusok kíséretében, mintegv elnézést
kérve, hogy ide merészkedtek. Aho
gyan évek óta tartó vándorlásuk alatt
oly sok estén cselekedték a legkülön
bözőbb összetétélű közönség előtt,

most is újból le akarják folytatni an
nak a Jézusnak perét, akit valamikor
az ő elődeik ítéltek el.

Fura vállalkozás. Talán meg is üt
közünk azon, hogy ezek a kóbor zsi
dók ott a rozzant dobogón. a molyrág-

ta terítővel takart asztal körül fel
akarják eleveníteni a kereszténység
legfájdalmasabb és legszentebb misz
tériurnát. Micsoda mutatványIban lesz
részünk? Hibázott volna a darab kö
rüli hírverés? Hiszen amit várhatunk,
nyilván annyi lesz, hogy okoskodó in
tellektuelek, akik szövegeken rágód
nak és jogi árnyalatokon nyargalnak,
halálos unalom közepette nagykomo
ran fognak szónokolni, Am amint be
szélni kezd Éliás, azonnal szétfoszlik
ez az első benyomás.

"Miért üldöznek bennünket, zsidó
kat, kétezer év óta?.. Melyik az a
nép, amely tizenhat míllíós lélekszá
mából csak ebben az utolsó háborúban
hat milliónál több halottat írhatott le,
miként mi, zsidók?.. Miért történt
mindez? Miért történik ez?.. Emi
att a kereszt miatt? Emiatt a kereszt
miatt, amelyet egy este felállítottak a
Kálvárián ?"

Az ügy egyszeriben életközelségbe
jut s legalább is a színre lépett sze
mélyek vonatkozásában mély és tra
gikus méretet kap. Nem az a szándé
kuk, hogy tudós módon vitatkozzanak
egy tüskés történeti kérdésről. Egészen
más. A kínzó kétséggel akarnak bát
ran mcgharcolrrí, amely folyvást ost
romolja őket. Abban a beállításban,
amelyben előttünk megjelennek, lel
kiismeretük megnyugvását keresik,' a
bizonyosságot emberi becsületük és
méltóságuk csorbítatlanságáról, hogy
azután a többi emberével azonos tisz
tes helyüket igényelhessélc a társada
lomban, aggodalom nélkül öntudato
san élhessenek és okkal remélhesse
nek. A probléma tehát, amely foglal
koztatja őket, lényük és létük legben
sőbb gyökeréig nyúlik. Hogyan zárköz
hatnánk el akkor meghallgatásuk elől,

hogyan tagadhatnők meg tiszteletün
ket tőlük?

Mennyiben szörnyűbb az a [ogszol
gáltatásí tévedés, amelynek emléke
rátapadt népükre. oly sok egyéb té
vedésnél, amelyeket a történelem fel
jegyez? S mindenekelőtt ki volt az a
Jézus? Valóban Isten Fia, akinek a
keresztény hit állítja s akinek meg
ölése igy a megbocsáthatatlan bűn az
összes bűnök között? Vagy megszál
lott Isten-káromló, akin méltán bot
ránkozott a Sanhedrín ? S ebben az
esetben nem oda kell-e következtet
nünk, hogy igazságosan ítélték el,
amiért - a babylom Talmud kifeje
zései szerínt, amelyeket Éliás felolva-



sott - "varáz:slataival félirevezette és
becsapta Izrael népét"? Szorongató
bizonytalanság, amelyből ők, a szinen
szereplők, mindezideig nem tudtak ki
vergődni.

Mert hasztalan vitatkoztak nap-nap
után, nem támadt semmi új világos
ság, amely lehetővé tette volna ezek
nek a jószándékú zsidóknak, hogy
egyetértésa-e jussanak, már pedig a
döntéshez egyhangúságet követel a
megállapodás, amelyet egymással kö
töttek. Nem rnódosíthatták az ősök íté
letét s nem nyilváníthatták ártatlan
nak Jézust -..:. miként titkon mindany
nyian az egy Dávid kivételével kí
vánni látszanak. Most hát ezen az es
tén eggyel többször megismétlik a kí
sérletet a kisikló igazságnak ezek a
makacs kergetói. Mínt eddig is cse
lekedték, sorsot húznak színes go
Iyókkal, a véletlenre bízva azoknak
kijelölését, akik a lehető legnagyobb
odaadással kötelesek majd képviselni
és védeni Kaifás, Pilátus és Jézus ér
dekét. A tárgyalás megkezdődhetik. A
formák és szokások gondos megtartá
sával ana a zsidó [ogszolgáltatási
rendre szorítkozmak, amelynek összes
buktatóit százszor is körültapogatták.
anélkül azonban, hogy sikerült volna
mindent világosan látniok.

Most azonIban hamar megérezzük,
hogy valami mégis változni fog. Sára
ösztönzésére, akivel személyes drámá
ja - ennek csak később derül ki iga
zi természete - megsejteti a megvál
tó misztértum értelmét. új tanúkat
vOIlJTIak bele a perbe. Előbb Máriát,
Jézus anyját. Azután Józsefet, a ne
velőapát. Majd Pétert, Jánost, Tamást,
a tanítványokat, végül Mária. Magdel
nát és Lázárt. Röviden, az Ur összes
meghittjeit, mindazokat, akik bíztak
szavában és merték hinni, hogy Izrael
nagy reménysége vele valóban betel
jesült.

Különös evangéliumi visszapillantás
ez, szándékosan más, rnínt azoknak a
történeti rekonstrukcióknak kétes hű
sége amilyenekkel általában megpró
bá:lk~ztak a színpadon. A keresztény
ség első kmának tanúi azoknak a fér
fiaknak és nőknek külsejében lépnek
elő, akikkel manapság az utcán talál
kozunk. Mária: közülünk való egysze
rű asszony. Péter a pipajával és a
mellén feszülő tríkóval olyan, mint
egy mai kíkötőmunkás. Júdás komoly
fekete öltözékében harcos intellektu
elre emlékeztet, aki mintha egyenesen

most futott volna elő valamelyik kül
városi klub füstös előadóterméből.Pi
látus a simulékony, udvarias karriér
vadász (a londoni előadáson szegfű

vel a gomblyukában).
Hála ennek a művészi fogásnak, az

evangélium jelenetei a rutin üledéké
től és a meeterkélt ájtatosság mázától
mentesen elevenednek meg, fríssen és
újonnan, ahogy az első napokban ját
szódhattak, Példaként utal Barjon ar
ra a tüneményes elbeszélésre, amely
ben Péter és János beszámol a ke
nyérszaporítás csodájáról. Fabbri szán
dékai világosak - állapítja meg Bar
jon. Kézzelfoghatóvá akarja tenni El

mi társadalmunk rokonságát egy má
sik kor embereivel, akik "kényszerít
ve érezték magukat, hogy korlátozott
emberségük egyensúlytalanságából és
sodrából átvessék magukat Krisztus
üzenetébe. megragadják, átéljék és
szenvedjenek érte".

Eza célzat vezeti Fabbrtt Júdás áru
lásának lélektani magyarázásában is.
A magyarázat vitatható, talán nagyon
is vitatható - írja Barjon -, de ha
sonlíthatatlanul érdekesebb és sokkal
nagyobb összhangban van a szentírást
adatokkal, mint azok a megfejtések.
amelyekkel írók eddig előálltak. Fog
lyaként a testi ember logikájának, Jú
dás nem tudta megbocsátani Mesteré
nek, hogy keresztülhúzta a zsidóknak
a földi messianizmusba vetett remé
nyét s egy teljesen benső és szellemi
királyság várására serkentette őket.

Nem kétséges, hogy ez a Júdás-epizód
egyike a darab Iegpatetbkusabb és le
nyűgözöbb részeinek, Júdás protott
pusa azoknak a mai lázadozóknak is,
akik azt vetik Jézus szemére. hogy
lelki eszményeinek és erkölcsi követe
léseinek eltúlozásával kockára dobta
küzdelmeínek közvetlen sikerét.

A közönségnek így személyesen is át
kell élnie az evangéliumot. Nem kép
zeletben vagy megemlékezésként. ha
nem úgy, mintha maguk is ott mozog
nának a kereszténység első idejében.
S ebből azután - mutat rá Barjon 
nyugtalanító felismerés támad. Az ne
vezetesen, hogya mi korunk nem kü
lönbözik annyira, mint vélnők. az
evangélium keletkezésének korától.
Mert nincs-e itt köztünk továbbra is
és állít ma is szembe egymással Keisz
tus választ sürgető alakja? Nem egy
formán gondolkodunk arról, hogy mí
tevők legyünk az örökkévalónak ez
zel a titokzatos beiktatódásával törté-
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netünkbe, de valamennyien rákénysze
rülünk, hogy az ellentmondás eme
"jelével" szemben kutassuk az igazsá
got, figyeljük a saját szrvünk hang
ját, állást foglaljunk és meghatároz
zuk helyzetünket. Fabbri ezzel olyan
légkört tudott teremteni, hogy akik
kezdetben csak érdektelen és sok te
kintetben közömbös nézőként hallgat
ták az esküdtek vitáját, mindinkább
úgy érzik, hogy maguk is aktív része
sei annak.

*
A darab két része közé elég külö

nős közjáték ékelődik, ennek azonban
döntő jelentősége van a továbbiakra.
Párbeszédet hallunk Sára és Dávid
között. Mindkettőjüket egy bűn em
léke kínozza, egy bűné, amelyről a
többiek nem tudnak, amely miatt
azonban a kétségbeesés és az ideg
roppanás felé hajtja öket a lelkiis
meretfurdalás.

A náci megszállás idején Dávid ki
szolgáltatta a németeknek Dánielt, aki
Sára férje volt, hogy szabad utat kap
jon az utóbbihoz. Sára, aki tudatos
bűntárs volt ebben. elvesztette azóta
békességét. S mind gyakrabban kísérti
álmában Jézus alakja. Újabban már
nem annak az Ernbernek arca néz reá,
akit a Sanhedrin egykor halálba kül
dött ítéletével, amelynek törvényessé
ge továbbra is kétesnek látszik. De an
nak a Lénynek arca, akit - úgy érzi
- ő feszített keresztre azon a napon,
amikor a bűnt végbevitte. S mára már
más színt kapott Sára szemében mín
den. Így válik érthetővé Sárának az a
törekvése, hogy kiemelje a pert a szá
raz jogi keretből. amelybe a többiek
bezárták. Nem az-e a valóság - mi
ként az imént Júdás ki'kérdezése köz
ben is állította -, hogy "alapjában
személyes problémákon múlik az
egész"? Sára ég a vágytól, .hogy, ki
nyilvánítani hallja ezt az igazságot,
amely ott él a szívében. S érezzük,
hogy tőlünk, a nézöktől várja ~ meg
erősítő tanuságot, annak a fenynek
kibontását, amelyen kívül rab lelke
nem remélheti szabadulását.

Sárának ez a kimondatlan esdeklé
se lesz a kovász, amelynek hatás~a a
tárgyalás rátalál ígazi értelm~re s
ugyanakkor elnyeri egyetemes Jelle-
gét

Minden arra irányul immár, hogy
lángra lobbanjon a csóva, amelyet a
romegközé dobtak.

A második rész azzal kezdődik, hogy
a zsűri újból összeül s készül meg
hozni ítéletét, amely ezúttal is, mint
eddig minden este,befejezné a tárgya
lást. Most azonban tiltakozások és
közbekiáltások morajlanak fel a né
zők soraiból. Innen is, onnan is je
lentkeznek az "utolsó ára tanúi", ami
új lökést s ugyanakkor hallatlan idő

szerüséget ad a pernek. Egy pap, aki
jártas a lelkipásztorkodás modern
mődszereiben. Egy agnosztikus. aki
ben korunk racionalistái szólalnak
meg, és szőke barátnője, aki alkalmi
lag éppen elkísérte. Egy politikai új
ságíró. Valaki, aki elherdálta család
ja vagyonát. Egy vak ember, aki látni
szeretne. Egy anya, aki takarítani szo
kott ebben a színházban s akinek a fi
át "felforgató cselekmények miatt"
agyonlőtték, de aki bizonyosra veszi,
hogy egy napon még találkozik új
életre kelt szülöttjével. Mindezek most
újra kezdik - immár a mai életünk
höz kapcsolódóari - ugyanazt a vi
tát, amelyet az előbb folytattak le az
Úr első tanítványai, a zsidó raciona
lizmus képviselői, Mária Magdolna,
Pilátus, a tékozló fiú és azok a gali
leai lakosok, akik hallották Krisztus
igehirdetését vagy látták a csodáit.

S valamennyien, hívők vagy hitet
lenek, ha különoözőképpen véleked
nek is a probléma lényegéről, egyet
értenek abban, hogyavitát mindez
ideig rosszul vezették. Hogy lehetetlen
az eddigi úton végére jutni a dolog
nak. Nem az kellene-e, hogy visszá
jára fordítsuk a vizsgálódás kiinduló
pontját s ugyanakkor az igazi prob
lémát állítsuk az előtérbe? Mert ime
az igazi probléma. Számunkra, a XX.
század emberei számára mit jelent
még Jézus? Milyen helyet foglal el
továbbra is köztünk ? Kétezer éves
keresztény, vagy legalább is annak
mondott történet után micsoda jelek
teszik lehetővé, hogy Krisztus igére
teinek igaz voltára vagy csalárdságá
ra, Krisztus befolyásának hatályossá
gára vagy kudarcára következtessünk ?
Nézzünk becsületesen magunkba és
magunk köré. Amióta Jézus eljött,
változott-e az ember? S ha igen, ak
kor míben és mennyire ? Heves, de
patetikusan testvéries vita kerekedik
egyszerbben a probléma körül, s ebben
a vitában tűhegyre kerülnek összes
logikátlanságaink. Azoké, akik tagad
ják Krisztust, de akaratlanul is örökö
sei azoknak a szellemi és erkölcsi kő-



vetelményeknek, amelyek az ő üze
netéből áradnak. A sok-sok keresz
lényé, akik Jézus imádóinak és ta
nítványainak vallják magukat, s mégis
oly kevéssé egyezik életmódjuk a hi
tük kívánalmaival. Nyers élességgel
rajzanak: fel a kérdések, rákényszerít
ve mindenkit arra, hogy a teljes igaz
ság okábóllevesse összes álarcait. Az
őszinteség csodálatos, elképesztő lég
köre támad. "Beszélj - rnoridja Éliás
az iménti közbeszólónak -, nincs itt
helye többé semmi titoknak !"

Jézus pere így észrevétlenül átsik
lik a jogi síkról a személyes síkra s
voltaképpen a jelen világunk pere
lesz belőle. Nekünk magunknak kell
szembenéznünk Jézus igazságával és
tisztáznunk a kérdést önmagunkkal.
Aki csak hozzászól a színen az ügy
höz, kénytelen asztalra dobni a kár
tyáit. Egymást késztetik rá arra, hogy
amikor előadják legmagasabb és leg
nemesebb igényeiket, ugyanakkor fel
fedjék hitványságaikat, restségüket.
gyávaságukat, rendetlenségeiket és
vétkeiket. Ahogy a papszereplő álla
pítja meg: nemde "valami keresztény
lelkiismeret ébredt fel itt rnindarinyi
unkban a legváratlanabb formák
alatt" ?

Az igazság elnyomhatatlan ragálya
kényszeríti rá Dávidot. hogy amikor
a sor reá k erül, nyilvánosan meg
gyónja bűnét. S a dráma most már be
is fejeződik. Megtört az utolsó ellen
állás, amely gátolta eddig a per újjá
értékelését. Éliás először azóta, hogy
hasonló viták folytak az ő elnőklésé

vel, felhatalmazottnak érzi magát a
záró itélet közlésére.

"Ki kell jelentenem most fennen és
valamennyitek előtt, hogy én nem tu
dom még, vajon a názáreti Jézus va
lóban a Messiás volt-e, akiire vártunk.
Nem tudom ezt. Talán nem is tudjuk
meg soha, talán nem is szakad vége
soha a mi töprengésünknekl Azt azon
ban tudom, hogy Ő, egyedül ő táplál
ja és tartja fenn eljövetele óta a föld
reménységét. És én ártatlannak nyil
vánítom ... és vértanúnak."

*
Gondosan kell mérlegelnünk ebben

az itéletben a fenntartásokat - figyel
meztet Barjon. Nyilvánvaló belőlük,

hog.y a szerző nem kívánta feloldani
azt a kétértelműséget, amelyet az el
lentétes szenvedélyek ütközése szük
ségB:Jeriíen kivált. Ugyainakkor aZ()Q1-

ban felismertetiik velünk Fabbri iga
zi szándékait.

Bizonyosra vehető ugyanis, hogy a
függöny legördülése után nem egy
kérdés foglalkoztatja tovább a néző

ket Jézussal kapcsolatban, kérdések,
amelyeknek csupán a körvonalait je
lölte meg a szerző, de határozott meg
válaszolásuk elől tudatosan kitért. S
kétségtelen, hogy éppen ez volt a leg
főbb cél, amelyet F1abbri maga elé tű

zött. Hogy rnilyen sikerrel? Barjon
elmondja, hogy egy vasárnap délelőtti

előadás szünetében közölték a nézők

kel, hogy mindjárt az előadás után ott
a színházban ankétot rendeznek, ame
lyen közelebbről, mintegy a darab ki
egészítéseképpen a teológiai igazságok
oldaláról is megvitatják a problémát,
s aki csak akarja, bátran kifeithctí
véleményét. S a színjáték befejezése
után a közönség szinte egy emberként
a helyén maradt.

Egészen természetes, hogy magát a
darabot távol kellett tartani az olyan
közvetlen apológiától, amilyenre en
nek a kísérleti ankétnak vitavezetői

vállalkoztak. Fabbri okkal beérhette
- be is kellett érnie - annak igazolá 7

sával, hogy Jézus perét nem nézhetjük
ugyanazzal a szemmel, mint az emberi
történet egyéb pereit. Mert végtele
nül nagyobb és mélvebb távlatokba
nyúlik ez a per a többinél. s valami
módon mindannyian érdekeltek va
gyunk benne. Mindannyian, akár hí
vők, akár hitetlenek. S ez itt a döntő

mozz.anat - emeli ki Barjon -, amit
már azért sem árt hangsúlyoznunk.
mert sokan félreismerték a szerző

szándékait. Amit Fabbri feladatának
tekintett: hogy megteremtse darabja
val bennünk a tökéletes őszinteség

légkörét s rábírjon minket azoknak
az előitéleteknek és szemellenzőknek

önkéntes elvetésére. amelyek oly
gyakran hamis vagy mallékvágányok
ra viszik a Krisztus alakja körül nap
jainkban folytatott vitákat.

Nézzetek önmagatokba ebben
csendül ki Faobri mondanivalója -,
mert alapjában ott kell keresnetek az
igazi problémát. Félresiklást nem tű

rő betekintéssel kémleljétek legben
sőbb kívánságaitokat, ígényeiteket, re
ményeiteket, de a bennetek rejlő kor
látokat, logíkátlanságokat, őszintétlen

séget és nyomorúságot is. Ez még nem
elégséges ahhoz, hogyeldöntsétek:
magatokévá teszitek-e vagy sem a ke
resztény hitet. De ahhoz talán elegen-
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