
akiit három hónapig kínozbak. Megaka
dályozták, hogy aludjon. Összekötözték
a lábait, fejjel lefelé kiakasztották a
börtön harmadik emeleti ablakából és
azzal fenyegettek, hogy elvágják a zsí
nÓJ:1t."

A rendkívüli állapot és a fasizmus
embertelenségei ellen 1968-69-ben .több
templomban ülősztrájkkal tiltakoztak
papok és hívek.

1969 májusa után papi csoportok ismé
telten többnapos éhségsztrájkkal tilta
koztak az emberi jogok megsértése ellen
Spanyolországban. Válaszu! a sztrájko
lók többséget börtönbe zárták.

A példákat még hosszan sorolhatnánk.
A templomi ülősztrájkokazonban a püs
pöki karon belül is választóvízként hatot
tak. A fondorlattal a püspöki kar eLnö
kévé választott madridi érsek, C. Mor
cillo Canzález még mindig Franco oldalán
áll, s egyházi fenyítékeket helyez kílá
tásba a templomok "méltaJtlaJ!1" hasz
nálói ellen, Morcillo mögött azonban
már kevesen vannak. A püspökök zömé
nek tiltakozását már csak állami cen
zurával. körlevelek elkobzásával lehet
halkítani. Morcillo helyzetét az egyházon
belül nem szabad túl erősnek tartanunk,
Morcillo korábban azt remélte, hogy a
pápa Spanyolország prímásává nevezi ki,
de nem kapta meg ezt a címet. Ehelyett
mínden po1itikad rangja és tevékenysége
feladására szólította fel őt a pápa. Mí
után képviselői és koronatanáestagí
funkcióit feladta, mégsem őt, hanem a
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volt Oviedo-i érseket, Vicente Enrique y
Tarancon-t nevezte ki a pápa toledói ér
sekké és spanyol prímássá. Annál figye
lemreméltóbb, hogy a püspöki kar elnö
kének megválasztásakor MorcHlo az öreg,
részben már nem is tevékenykedő püs
pökök összehívásával és szavazataival el
nyerte az elnöki tisztséget, nyilvánvalóan
Róma szándéka ellenére.

Úgy tűnik, hogy bár a spanyo! katolikus
közvélemény nem tartja elég bátornak a
püspÖki kar állásfoglalásait, mégis a püs
pököknek csak egy kis csoportjával áll
kifejezetten szemben. A beadványok,
nyílt levelek elsősorban ezeknek szólnak.
1969 nyarának elején a barcelonai egye
tem teológiai karának 41 professzora és
294 hallgatjj,a részletes helyzetelemzést
és vádiratot juttatott el a püspöki kar
hoz. Szent Tamás szavait idézik: "Tud
nunk kell, hogy ott, ahol a hit van ve
szélyben, az előljárókat alattvalóiknak
nyílvánosan is figyelmeztetniök kell."
Figyelmeztetésben, egyéni tíltakozásban
nincs is hiány. Csak közben a vallásos
ság mértéke egyre jobban csökken, s
kérdés, hogy a spanyol egyháznak meg
lesz-e az ereje arra, hogy önállósítsa
magát az államtól, hogy intézményesen
hajtson végre alapvető változtatásokat.
Ez természetesen azzal is járna, hogy
az egyház egész mávoltában kerülne
szembe a fasiszta díktatúravaí. A. ma
látható kezdeményezések alapján a ki
látások még nagyon vegyesek.

F. T.

A nyarat elfelejti egyszer a foly6,
és gyeTmeki arcunkat széttÖ.ri a viz,
S kiejt meleg tenyeréből a fény.
Csak elárvult nyomainkat őrzi a hideg fövény.

S megismerjük majd az őszi folyó szomorúságát,
Keserű füst kanyarog a mélyülő égre,
És csönddé fagynak szerelmes szavaink
Az üres part [elett:

Cs6kunk törékeny hidja a semmibe zuhan,
szánkat lepecsételi feltéphetetlenül a némaság,
Mert akkorra már önmagunkat sem érthetnénk.
Ami elmúlik, oly reménytelen.

A nyarat elfelejti egyszer a foly6,
Igazi arcunkat elfelejti, akit szerettünk.
Gyermeki arcunkat elejti a víz.
Életünket kiejti meleg tenyeréból a szerelem.

Simon Zoárd
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