
úgy történt, ahogya köztudatban él. Röviden ismertetjük Boerne és Mielke idézett érveit: l. a
"kiűzés" után, Lajos hamvainak Otrantóból (Brundisium) való hazahozatala (rediit in Thüringi
am) alkalmával egy forrás sem említ k ibékűlést Raspe Henrikkel és a családdal. - 2. Az úgyneve
zett "Libellus;' két eltávozásról szól: az első, mikor ejectus fuit (ami jogilag a vagyonnal való
rendelkezés megvonását jelenti), a másik távozás a Libellus szerint "donec ad mandatum ...
Conradi Marpurchi se transtulit", tehát végül is gyóntatója, Marburgi Konrád parancsának ve
tette alá magát. Erzsébet önkéntes szegénységben élt Eisenachban, talán Konrád közvetitésével
került nagynénjéhez. akitzengeni apátnőhöz és nagybátyjához. Eckbert bambergi püspökhöz,
aki ismét férjhez akarta őt adni. Konrád nem engedte meg, hogy zárdába menjen, s azt sem,
hogy kolduljon. Boerne és Mielke nyomán s az eseményeket tekintve azt következtethetjük,
hogy az akkori előkelők kételkedtek Erzsébet ép lelkiállapotában szokatlan életmódja miatt. - 3.
Raspe Henrik - Lajos öccse - szűkkeblűsége is hozzájárult a távozáshoz, de durva erőszakról

- Haymann szerint - nem lehetett szó, legföljebb erkölcsi kény;zerről. Ezt bizonyítja, hogy Kon
rád nem említi a kiűzést a pápához írt levelében - aki erre a tényre erélyesen reagált volna --, Er
zsébet apja, majd később bátyja, IV. Béla pedig bizonyára fegyvert fogtak volna az igazságtalan
ság megtorlására. - 4. A szentté avatás alkalmával kihallgatott udvarhölgyei sem emlitik.
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Egy a ti tanítótok (W. EGGER munkafüzete a Máté-evan
géliumhoz) (Opus Mystici Corporis. Bécs). A kitünő teoló
gus a modern bibliaolvasás egyik kiemelkedő tanitója.
Munkafüzeteinek sorában ez a második. mely a bécsi ki
adó gondozásában megjelent. (Az előző a Lukács-evangé
'ium hasonló szempontú feldolgozása volt.) A modern
pedagógia fontos felismerése. hogy az ismeretszerzés akkor
a legszilárdabb, ha a befogadói aktivitásra épül. W. Egger
is mozgatni, alakitani akarja azok gondolkodásmódját.
akik vele együtt olvassák Máté evangéliumát. Nem erőlteti

ránk elképzeléseit. hanem szempontokat és ötleteket ad.
melyek első lépései lehetnek az elmélyültebb és alaposabb
szeutirási ismereteknek. Fontos és értékes jellemzője mód
szerének, hogy összehasonlításra nevel. arra késztet. a kü
lönböző evangéliumi szővegeket egymás mellett és egy
szerre olvassuk. hogy igy módunkban legyen a k ülönbözö
előadásokban is megismerni a közös üzenetet. A kis füze
tet nagyszerűen használhatják a hitoktatók és az igénye
sebb olvasók . A gyermekeket nagyobb aktivitásra ser
kenthetjük. ha otthon megfelelő szemléltetésről is gondos
kodunk.

CARLO CARETTO: Városban pusztai magányos (OMC,
Bécs). Carlo Caretto korunk világi apostolkodásának ki
emelkedő alakja volt ifjúságában. majd Jézus Kis Testve
reinek rendjébe lépve tiz évig a Szaharába vonult vissza és
itt élt magányos remeteéletet. Jelenleg az olaszországi
Spellóban remetéskedik. Nagy felismerése, hogy a gépi ci
vilizáció korának embere egyre kevesebb elmélkedési al
kalmat keres és talál magának, a felgyorsult idő nemesak
az emberi kapcsolatokat rendezi át. hanem megváltoztatja
Istenhez fűződő viszonyunkat is. Hogy ez mégis mély és
tartalmas maradjon, e kis könyvében Carlo Caretto a mai
ember imádságra vezérlő kalauzát írja meg. Fejtegetései
nek kivételes érdeme, hogy megértéssel és együttérzéssel
fordul az emberhez. s az ö oldaláról igyekszik megrajzolni
azt az utat. melyen mégis elérhetünk Istenhez. Meg kell te
remtenünk a városi élet forgatagában is lelkünknek azt a
sivatagi magányát. ahová visszavonulva időnk és energi
ánk marad az imádságra és elmélkedésre. Ennek a lelki tö
kéletesedés folyamatában oly fontos szerepet betöltő esz
ménynek gyakorlati kifejtésér adja. s közben néhol költői

emelkedettségű elmélkedésekkel szövi át mondanivalóját.
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