
kintettem Isten létezésé t, aki nem absztrakció, hanem Val aki , aki előttem áll és
felelősségre von . . . Ha vallási meggyőződésemet nem tekintik tettem lényegi ré
szének, akkor az elveszti minden értelmé t és engem bolondkén t kezelhe tnek.

Ezt a tö rténelmi jelentőségű pert, melyet a védő az esküdtszék előtt mondott
beszédében - az alkalomnak megfelelő t úlzással - Szókratész peréhez és J ézus
elítél tetéséhez hasonlított, a keresztény lelkiismeret modern-korl d rámájának nevez
te a haladó világ. Szép leck ének becsületből és meggyőződésből mindazok számára,
aki k nem merik vállalni önmagu ka t, ügy Uket és a hit ükkel járó pró batételeket.

Is ten ma is annyira szeretí az emberiséget, hogy ott , ahol legi nkább sürget a
sz ükség, a hol a magvető munk áj ára várnak, "fiakat támaszt Ábrahámnak". Olyan
embereket, akik minden kétségbeesés és csüggedés ellenére is r emél ni tudnak és
részt veszne k Krisztu s megváltói működ és ében, A catonsville-i kilencek sem tet
tek mást ; protestálasukkal figyelmeztettek rá , hogy a keresztényeknek nem szabad ,
az ok sorába tartozni, akik csak felvetik az élet és az emberiség nagy kérdéseit,
de a válaszokat másokra hagy ják. A bí róságtól sem kegyelmet, sem bocsán a tot
nem kértek. Az ítélet kihird etése ut án egy ik ük felállt és m indny ájuk nevében
ki jelentette, "ez életük legszebb na pj a", mert üldözést , börtönt, megaláztat ást szen
vedne k az igazságért, az evangélium testv ér is égeszm ény éért .

A perről készült színdarab hű adaptác iója Az életünk legszebb n a pj a c írn ű

amerikai film. Gordon Davidson rendezte, aki előzőleg már a szín padí válto
za tot is sikerre vitte. A fil mben kizárólag a TIljŰ világnézeti konfliktusához ragasz
kodott, a jogi szertart ások részleteit elhagyta, a törvényszék ' színhelyét stilí z álta ,
Á vászon egyik olda lán tömö rül a vádlot tak kis csoportja, velük szemben, a má 
sik oldal on ül az ügyész és a bíró, há ttérben pedig az esküdtek. Semmiféle "filmes
manír", magamutoga tás vagy hatásos kép i trükk, sem m i, a m i eltereln é a nézőt a
l ényegtől . Ezért a sz öveg sz éps ége, erkölcsi emelkedettsége kellőképpen érvényesül.
Minden monda t hitelesen hangzik, a tanúságtétel péld áza taként. Olyanfaj ta egy
szerűség ez, amely lehetövé teszi, sót kényszeríti a mozi k özönség ét, hogy közvet
lenül kapcsolatba kerüljön a fil m mondaníval ój ával és magáénak érezze igazát.
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