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Az információk: 

1. Négyen Nursiai Benedek regulája szerint élő szerzetesek. 

2. A lét „legöregebb” Rómában tanult – az egyikük Hippo püspöke, másikuk kolostoralapító lett, és mindketten regulát szerkesztettek szerzetesek 

számára. 

3. A Rómában tanult Bencés szerzetes egy 500 méter magas hegyen alapított kolostort. 

4. Ketten Róma püspökei lettek. 

5. A domonkos szerzetest grófi családja elraboltatta, hogy eltérítsék szándékától, amikor Párizsba ment tanulni. 

6. Egy mérgezett cipótól egy holló, kísértésektől a tövisbokor mentette meg Európa védőszentjét. 

7. Irodalmi értékű műveiben kifejtette a szabad akarat tanát, és megalapozta a predesztináció elgondolását is. 

8. Nagy Szent Albert Párizsban is tanult tanítványa kidolgozta az istenérveket, és kibékítette a teológiát a filozófiával. 

9. Egy római kolostor apátjának unokaöccse hiába kényszerítette ki a császár vezeklését Canossa váránál, végül így búcsúzott: „Szerettem az igazságot, 

gyűlöltem az istentelenséget, ezért halok meg száműzetésben.” 

10. Két bencés szerzetes is előkelő család sarja, az idősebb Európa védőszentje lett. 

11. A három püspök közül egyik Hippo, ketten Róma püspökei, két másik személy apát – egyikük Párizsban, másikuk Itáliában. 

12. A két Gergely közül egyikük a liturgiát (gregorián dallamok), másikuk az egyházat (Dictatus Papae) reformálta meg.  

13. Két bencés szerzetes arra vágyott, hogy a hívek jobban át tudják élni a liturgiát – egyikük építészettel, másikuk a gregorián dallamokkal. 

14. Az, aki kidolgozta a szabad akaratról szóló  tanítást, pályája kezdetén  a manicheus szektát követte. 

15. A domonkos szerzetest, aki előbb egy előkelő származású szerzetes által alapított a kolostorban tanult, később pedig Párizsban is tanulmányokat 

folytatott, a családja akadályozta a pályáján. 

16. Skolasztika nemcsak annak a tudománynak a neve, amelyet a domonkos szerzetes továbbfejlesztett, hanem annak nővérét is így hívták, aki 73 

pontos regulát szerkesztett szerzetesei számára a szüzesség, szegénység és engedelmesség jegyében.  

17. Ketten is regulát írtak szerzetesek számára – egyikük fiatal korában a manicheus keleti szekta követője volt, másikuk fiatalon az antik kultúrával 

ismerkedett. 

18. Az egyház nagy megreformálója száműzetésben halt meg. 

19. Ketten is szorosan kötődnek Párizshoz: egyikük ott tanult, másikuk ott lett apát. 

20. Két tudós közül egyiket édesanyja segítette a szentté válásban, másikukat családja akadályozta a tanulásban.  

21. A párizsi apát elindította diadalútján a gótikát. 

22. Hippo püspöke Rómában tanult. 

23. Mindkét pápa Benedek regulája szerinti szerzetes rendhez tartozott. 

24. A régi, előkelő családból származó pápa apja egyik palotáját kolostorrá alakíttatta. 

25. A két legkésőbb élt szerzetes Párizshoz kötődött: egyikük itt építtette át a francia királyok temetkezési helyét, másikuk Köln után itt volt magister. 
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„foglalkozás” a gondolkodó a vezető és alapító a szónok a politikus a polihisztor A tudós filozófus 

szerzetesrend, 
indulás a pályán, 
tanulmányok 

Szent Ambrus 
szónoklatait hallgatja 
Rómában 
Először a manicheus 
szektához csatlakozott 
hozzá kötődik az 
Ágoston-rend regulája 

megismerkedik az 
antik kultúrával 
Bencés szerzetes 
(alapító) 

589-ben a Tiberis 
árvize utáni járvány 
áldozata lett a pápa, 
így került a pápai 
trónra 
bencés 

bencés 
VI. Gergely halála után 
az új pápa, IX. Leó 
segítője 
 

bencés teológus, VI. és 
VII. Lajos tanácsadója 

Monte Cassinó hegyén 
és Nagy Szent Albert 
keze alatt is tanul, 
domonkos rend 

Fontos helyszín Róma, Milánó, Hippo Rómában tanult, 
Monte Cassino hegyén 
alapított kolostort 

Róma Canossa várába 
zárkózott, itt vezekelt 
IV. Henrik 
 

Párizs, Saint Denise 
székesegyház 

Kölnben domonkos 
főiskolát alapít, 
Párizsban magiszter 

származás, 
család 

anyja Szent Mónika előkelő nemzetségből, 
húga, Skolasztika 
szintén szerzetes 

régi, előkelő család nagybátyja apát egy 
római kolostorban 
földművesek 
gyermeke 

- Családja elraboltatta, 
miközben Párizsba 
igyekezett tanulni. 

rang, fontos 
esemény, 
fordulat az 
életében 

Hippo Regius püspöke, 
egy látomás hatására 
tért papi pályára 

apát; Florentius nevű 
pap mérgezett cipót 
küld, a kísértések ellen 
tövisbokorba vetette 
magát. 

Róma püspöke= pápa pápa 
Szerettem az 
igazságot, gyűlöltem 
az istentelenséget, 
ezért halok meg 
száműzetésben. 

apát, a gótikus stílus 
elindítása diadalútján 

- 
 

Örökség, 
jelentőség, 
művek 

A szabad akarat 
tanának és a 
predesztináció 
tanának megalapozása 
Vallomások, szerzetes 
regula 

megalkotta a bencés 
rend reguláját 73 
ponttal 
ora et labora 
tisztaság, szegénység, 
engedelmesség 
parancsa, Európa 
védőszentje 

a tanárok védőszentje, 
neki tulajdonítják a 
gregorián 
dallamkincset, 
megreformálta a 
liturgiát, így segítette a 
liturgia jobb átélését. 

cluny-reform 
érvényesítése, 
cölibátus, szimónia 
felszámolása, Dictatus 
papae kiadása,  

az építészet 
segítségével akarta 
elérni, hogy a hívek 
jobban átéljék a 
liturgiát 

Kidolgozza az 
istenérveket, 
összebékíti a filozófiát 
és a teológiát, a 
katolikus tanítók 
védőszentje. 



 


