
A Jézus-ima a
középkori Európában
A szüntelen imádság megtanulására törekszik az orosz vándor, aki-
nek története A zarándok elbeszélései címen vált ismertté. A zarándok
egy templomba betérve meghallja Szent Pál tesszalonikaiaknak írt
első levelének egy részletét: „Szüntelen imádkozzatok!” (1Tesz
5,17), és ettől fogva nyughatatlanul kutatja, hogyan tehet eleget az
apostol felhívásának. Vándorútján megismerkedik egy öreg szta -
reccel, akitől tanácsot kér:

„— Legyen olyan jó, tisztelendő bátyuska, magyarázza meg
nekem, mit jelent a szüntelen belső imádság, és hogyan lehet meg-
tanulni: látom, hogy jól ismeri tapasztalásból.

A sztarec szeretettel fogadta kérésemet és magához hívott (…)
Bementünk a cellájába, s a sztarec így kezdett beszélni:

— A szüntelen belső Jézus-ima: Jézus Krisztus isteni nevének
szakadatlan segítségül hívása ajkunkkal, lelkünkkel, szívünkkel,
miközben elképzeljük, hogy Ő mindig jelen van, s kérjük, hogy ir-
galmazzon nekünk, minden tettünk közben, mindenütt, minden-
kor, még ha alszunk is. Ezekből a szavakból áll: Uram Jézus Krisz-
tus, könyörülj rajtam!”1

A kisregény nyomtatásban először 1881-ben jelent meg Kazany-
ban, az 1930-as években pedig már német és angol fordításban is ol-
vasható volt. Minden bizonnyal fontos szerepet játszott abban, hogy
a Jézus-ima mára Európa-szerte ismert és gyakorolt meditációs
módszerré vált — a jelen tanulmány célja azonban olyan középkori
szövegek bemutatása, amelyek az imádság ismeretéről tanúskod-
nak Nyugaton a 12. századtól fogva. Leggyakrabban a Szent Patrik
Purgatóriumában tett zarándoklatok leírásaiban találkozunk a for-
mulával, de liturgikus, illetve történeti forrásokban is feltűnik. Bár
szövege megegyezik a keleti és a nyugati keresztény hagyomány-
ban, a használatához fűződő szokások eltérőek. Nyugaton az imád-
ság nem vált olyan módszeresen kidolgozott meditációs technikává,
mint az ortodoxiában, bár az is igaz, hogy a Jézus-ima európai hasz-
nálata még feltáratlan területe a középkorkutatásnak. A követke-
zőkben ezért olyan szövegeket elemzek, melyek információval szol-
gálnak a szöveges formulához kapcsolódó szokásokról. Nem
törekszem a Nyugaton elterjedt Jézus-ima forrásainak teljes körű
feltárására, hanem azt vizsgálom, hogy milyen gesztusok és utasí-
tások kapcsolódnak az imádsághoz, illetve milyen jelentőséget tu-
lajdonítanak neki a szövegek írói.
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A Jézus-ima a 13–14 században szerveződött meditációs technikává
a hészükhaszták körében,2 akik az isteni csendet (hésychia) keresve
arra törekedtek, hogy minden elterelő gondolattól, érzéstől és fan-
táziaképtől megszabadulva teljesen bezárhassák értelmüket az
imádság szavaiba. A meditáció az imaszöveg folyamatos ismétlésén
túl magába foglalta a megfelelő testtartást, a figyelem tudatos rög-
zítését, és esetenként vizualizációs gyakorlatokkal is kiegészült.
A Jézus-ima szövege több változatban terjedt el: „Uram, Jézus
Krisztus, Élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön”; „Uram, Jézus
Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam”; „Jézus Krisztus, az élő Isten
fia, könyörülj rajtam”. Ezekben a röpimának is nevezett tömör for-
mulákban közös, hogy tartalmazzák Jézus nevét, hitvallást fogal-
maznak meg („Isten fia”, „az élő Isten fia”), és bűnbánati formulá-
val zárulnak („könyörülj rajtam, (bűnösön)”). Két evangéliumi
szakaszra vezethetők vissza: összegzik a vámos imáját („Isten, ir-
galmazz nekem, bűnösnek”, Lk 18,13) és a „Jézus, Dávid fia, kö-
nyörülj rajtam!” felkiáltást, mellyel a jerikói vak hívta segítségül Jé-
zust (Lk 18,38).

A hészükhaszta-mozgalom azonban csak kiteljesedését jelentette
a keleti remeték és szerzetesek sok évszázados törekvéseinek a fo-
lyamatos imádság evangéliumi ideáljának (Lk 18,1) elérésére. Leg-
korábban a sivatagi atyák írásaiban jelenik meg az a gondolat, hogy
a Jézus nevére való emlékezés rendkívül hatékony a démoni láto-
mások ellen. Ankürai Szent Nílus (megh. 430 k.) az egyik első
szerző, akinél Jézus nevének gyakori kimondása az Istenre való em-
lékezés eszköze: „Ha meg akarsz szabadulni a lélek irányító részét
elfoglaló rossz emlékezésektől (…), gyakorold az Üdvözítőre való
emlékezést és a tiszteletre méltó név hívását éjjel és nappal (…).
Mert amikor a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus nevét szólítjuk, és az
Úr keresztjének jelét helyezed a szívre, homlokra és egyéb testré-
szeidre, minden kétséget kizáróan feloldatik az ellenség hatalma,
és megrettenve eltávozik tőlünk minden gonosz erő.”3

Szent Ágoston is beszámol a sivatagi atyák körében elterjedt ima-
módról: „Mondják, hogy Egyiptomban gyakori, de igen rövid imá-
kat mondanak a testvérek — úgy hajítják el ezeket, miként a dárdát
—, hogy az éberen tartott figyelem, melyre oly nagy szüksége van
az imádkozónak, ne szórakozzon, vagy tompuljon el a túlzott idő-
tartam miatt.”4 Johannes Cassianus az egyiptomiak példáját követi,
amikor szintén rövid, ismétlődő imaformulát javasol az imádko-
zónak: „Uram, siess segítségemre, Isten, siess megsegíteni engem!”5

Johannes Climachus Mennyei lajtorja című művében, melyet a 7.
század elején írt a Sínai-hegyi Szent Katalin monostor szerzetesei-
nek, egy Jézus-imának nevezett egymondatos imádságot javasol a
kísértések ellen. A formula szövegét — feltehetőleg közismertsége
miatt — nem közli, ugyanakkor minden bizonnyal egy rövid, Jézus
nevét segítségül hívó imádságról lehetett szó. A Mennyei lajtorja
Nyugaton a 13. századtól latin fordításban is elérhetővé vált,6 így el-
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képzelhető, hogy hozzájárult a Jézus-ima elterjedéséhez Európá-
ban. A mű 15. fejezetében, ahol Climachus a tisztaság megőrzésével
kapcsolatban látja el tanácsokkal az olvasót, közvetlenül elalvás
előtt és ébredés után javasolja az imádságot, mely ezekben a ve-
szélyes, az értelem számára nehezen uralható pillanatokban nyújt
védelmet: „Amikor elalszol és felébredsz, járjon mindig eszedben a
halál gondolata és a monologikus Jézus-ima. Nem találhatsz jobb
segítséget ezeknél, hogy megvédd magad, miközben alszol.” A 20.
fejezetben Climachus a félelem leküzdéséről írva szintén a Jézus-
imát tanácsolja az olvasónak, melyhez kereszt alakban széttárt kar-
tartást javasol. Érdemes megfigyelni a katonai szókincset, mely a
szerzetes miles Christi (Krisztus katonája) hivatásáról árulkodik:
„Útközben imádsággal fegyverezd fel magad. Amint megérkeztél,
tárd szét karjaidat. Verd vissza ellenségeidet Jézus nevével, mert
nincs nála erősebb fegyver sem a földön, sem az égben.”7

j

Az idézett formulák mind az Istenre való emlékezés fenntartását
szolgálták egy olyan spirituális környezetben, ahol az emlékezés nem
múltba fordulást, hanem jelenvalóvá tételt jelentett. Az isteni jelenlét
felidézéséhez azonban egyetlen szó, Jézus nevének kimondása is
elég. A szent név kultusza a nyugati szerzetességben is elterjedt, kü-
lönösen a ciszterci források tanúskodnak Jézus nevének tiszteletéről.
Rievaulx-i Szent Aelred részletesen taglalja a kérdést az ana koré -
téknak szánt De institutione inclusarum (1160–62) című írásában,
Clairvaux-i Szent Bernát Jesu, dulcis memoria (Ó, Jézus, emlékezni rád)
kezdetű himnusza pedig nem más, mint a szent névre való emléke-
zés eszköze. A Jézus-imának ezzel a legelemibb változatával találko-
zunk a Szent Patrik Purgatóriumának legendáját feldolgozó Tractatus
de Purgatorio Sancti Patricii című műben (1180–84), mely a következő
századok egyik bestsellerévé vált. A szintén ciszterci eredetű szöveg
Owein lovag zarándoklatát beszéli el, aki bűneiért vezekelve keresi
fel a túlvilág bejárataként elhíresült ír zarándokhelyet. A Purgatóri-
umban, mely valójában egy kriptaszerű verem, ahol a zarándok egy
teljes napot eltöltve megtisztul bűneitől, Owein misztikus élmény-
ben részesül: tanúja lesz a lelkek halál utáni sorsának. Mivel azon-
ban ördögök veszélyeztetik útján, azt a tanácsot kapja egy segítőjétől,
hogy Jézus nevének kimondásával védje meg magát: „Mindig tartsd
Istent az emlékezetedben, és amikor gyötörni fognak, hívd segítségül
Urunkat, Jézus Krisztust. Nevének segítségül hívása által azonnal
megszabadulsz a kínoktól.”8 A miles Christivé lett lovag hivatásához
méltón úgy használja az imádságot, mint lelki fegyvert a kísértések
ellen. A Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii tehát ugyan azt a spiritu-
ális küzdelmet beszéli el Owein konkrét történetének keretében,
amelyet a sivatagi remeték vagy Climachus szerzetesei vívtak a dé-
moni sugallatok és „rossz emlékezések” ellen. Ugyanez igaz a ké-
sőbbi purgatóriumi zarándoklatokról beszámoló szövegekre is. A Le-

7Saint Jean Climaque:
L’Echelle sainte.

(Trad. française par le
P. Placide Deseille.)

Spiritualité orientale 24,
Bellefontaine,

1987, 20/7, 19.

Szent Patrik
Purgatóriuma

8Robert Easting (szerk.):
St Patrick’s Purgatory.

Oxford University Press,
Oxford, 1991,

128, 290–293.

4



genda aureában megjelent változat bemutatását követően Krizsafán
fia György, az angliai William Staunton és Tar Lőrinc zarándok-be-
számolóiban vizsgáljuk meg a Jézus-ima használatát.

Jacobus de Voragine Szent Patrik legendájába illesztve beszéli el
a Purgatóriumban vezeklő lovag történetét, főhősét azonban Ni -
cholausnak hívják. A történet legtöbb részletet tekintve a Tractatus de
Purgatorio Sancti Patriciit követi, számunkra fontos különbség azon-
ban, hogy az imaformula megváltozik: Jézus nevének segítségül hí-
vása helyett Nicholaus az „Uram Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, kö-
nyörülj rajtam, bűnösön!” formulával védi meg magát. Nicholaust
az ördögök kétszer is tűzbe vetik útja során, de a lovagot mindkét al-
kalommal megmenti a Jézus-ima kimondása: „[Ni cholaus] egy
másik helyen egy sereg ördögöt talált, akik azt mondták neki: »Azt
hiszed, megszabadulhatsz kezeink közül? Dehogyis! Hiszen csak
most kezdünk igazán kínozni és gyötörni.« És íme, hatalmas és fé-
lelmetes tűz lobbant fel, és ismét szóltak hozzá az ördögök: »Ha
nem állsz kötélnek, tűzbe vetünk és megégetünk!« Amikor szem-
beszállt velük, megragadták, és a rettenetes lángok közé dobták.
Ahogy ott szenvedett, mindjárt fölkiáltott: »Jézus Krisztus, az élő
Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösön«, és a tűz legott elenyészett.”9

A Legenda aurea után keletkezett Purgatórium-feldolgozások
többsége átveszi a Jacobus de Voraginénél megjelenő imaszöveget.
Krizsafán fia György, aki 1353-ban látogat el Szent Patrik Purgató-
riumába, Oweinhez és Nicholaushoz hasonlóan a túlvilágra érve
tanulja meg a védelmező imádságot. Egy fehér ruhás öregember
„titokzatosan jobb fülébe beszélvén elmesélt neki mindent, miféle
jó és rossz dolgok történnek majd vele zarándokútja során. Így: lá-
tomások, az ördögök számtalan csúfolódása, meg látomás a Pur-
gatóriumról, a Pokolról és a Paradicsomról. Kitanította őt, hogyan
kell viselkednie az ördögi látomások idején, mondván: »Amikor
ilyen meg olyan alakban ördögök jelennek meg előtted, keresztet
vetvén mondd ezeket a szavakat: Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten
fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ettől óriási lárma közepett azonnal
menekülnek az ördögök, és nem tudnak majd ártani neked. Kü-
lönféle, de kiváltképp a katolikus hittel kapcsolatos kísértéseikkel
sehogyan sem tudnak legyőzni téged.«”10

Az a körülmény, hogy Owein, Nicholaus és György a túlvilágra
érve kapják meg a védelmező imádságot, magyarázatul szolgál cso-
dálatos erejére. A későbbiekben azonban a formula megtanulása át-
tevődik a túlvilágról a felkészülés idejére, melyet a Purgatóriumba
bebocsátást kérő zarándok a szomszédos ágostonos monostorbon
tölt. Ezzel egy időben eltűnnek a leírásokból a csodálatos szerze-
tes-, illetve remeteszerű figurák is, akik túlvilági útjuk elején iga-
zítják útba a hősöket. William Staunton, akinek purgatóriumi uta-
zását a két megmaradt angol nyelvű kézirat 1406-ra, illetve 1409-re
teszi, a barlang bejáratánál tanulja meg az imádságot az ágostonos
perjeltől: „A Purgatórium Szent Mátéról nevezett perjele és a mo-

Legenda aurea

9Szent Patrik legendája.
In Jacobus de Voragine:

Legenda Aurea. (Válo-
gatta, az utószót, a jegy-

zeteket és a mutatókat
készítette Madas Edit,
ford. Vassányi Miklós.)

Neumann Kht., Budapest,
Budapest, 2004.
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10Krizsafán fia György
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nostor lakói körmenetben vezettek el [a bejáratig], imádságaikkal
kísérve. A perjel tanított nekem egy imádságot, mellyel megáldott,
és első szavát a homlokomra írta. Az imádság így hangzik: Jhesu
Christe, fili Dei viui, miserere michi peccatori. A perjel azt tanácsolta,
hogy mondjam el az imádságot, ha bármilyen szellemmel találko-
zom, legyen jó vagy rossz szándékú, vagy akármilyen félelmetes
zajt hallok. Amennyiben jó szellemek, velem fognak maradni, ha
viszont gonoszak, elmenekülnek tőlem, és a félelmetes zaj meg-
szűnik.”11

Figyelemreméltó az idézett részletben a megjelölés motívuma:
azáltal, hogy a perjel William homlokára írja az imádság első sza-
vát (tehát Jézus nevét), hovatartozását fejezi ki egy ókori szokás-
nak megfelelően: „A szolgák meg vannak jelölve mesterük jelével,
a katonák a császár nevével.”12 A homlok megjelölése ugyanakkor
ördögűző rítus is, melyet az ókeresztény egyház a katekumenek
megkeresztelése előtt használt: „a keresztség fölvétele előtti napon,
Húsvét előtti szombat reggelen, (…) a végső ördögűzést más szer-
tartásokkal együtt maga a püspök végzi: arcukba fúj, aztán megje-
löli homlokukat és érzékszerveiket”.13 Egy másik jellegzetessége
William imájának a lelkek megkülönböztetésére irányuló funkci-
ója. A discretio spirituum, mely a jó és a rossz sugalmazások közötti
világos különbségtétel erénye, a lelki tapasztalások eredetének
megítélését teszi lehetővé.

Tar Lőrinc zarándoklatának elbeszélésében (1411) a lovag szintén
úgy lép be a barlangba, hogy már tudja az imádságot. Az első ör-
dögi kísértések alkalmával azonban a Jézus-ima egy vizualizációs
technikával egészül ki: a vitéz Krisztus sebeire gondol, és úgy tűnik
számára, hogy a barlang menedéket nyújtó sebekké változik, ahol
biztonságban megbújhat a kísértések ellen: „A vitéz azonban nem
rémült meg azoktól az ijesztegetésektől; mivel pedig nem ismert
biztosabb utat, amely e nagy veszedelemből kivezetné, Jézus Krisz-
tus ölelésébe menekült azáltal, hogy folytonosan szent sebeire gon-
dolt; ezekben mint valami titkos sziklaüregekben haladt azután
előre nagy áhítattal, hogy rejtve legyen az ördög támadásai elől, és
a szent kereszt jelével erősítette meg magát, miközben áhítatosan
így imádkozott: — Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten fia, könyörülj
rajtam, bűnösön! Az ördögök pedig nem tudtak ellenállni sem a
szent kereszt jelének, sem az Úr kínszenvedésének, hanem meg-
szégyenülve elkotródtak.”14

A Jézus-ima használatáról a fent idézett szövegek fényében meg-
állapíthatjuk, hogy a középkori Nyugaton is ismert lehetett, a keleti
kereszténységre jellemző használatának azonban csak egyes elemei
találhatók meg Európában, melyek nem kovácsolódtak meditációs
technikává. Az idézett szövegekből hiányzik minden olyan utalás,
mely az imádkozó testhelyzetére és az imádság testi folyamatok-
kal való összehangolására vonatkozna (lélegzés, szívverés stb.);
mellesleg ezek a gyakorlatok keleten is csak a 13–14. századtól ter-

11Ms Royal, Easting,
St Patrick’s Purgatory,

1991, 78, 9–16.

12Szent Ambrus:
De Obitu Valentiniani, 58.a

13Gegő István Julianus:
Keresztségünk meg ün-

neplése Húsvét misztériu-
mában. A katekumenátus

ókori gyakorlatának
megújulása a 21. század

fordulóján. Kézirat.
Szeged, 2003;

http://www.katolikus.hu/
liturgia/cikk/cikk46.

htm#_ftn89

Tar Lőrinc pokoljárása

14Tar Lőrinc pokoljárása.
In: Tar Lőrinc pokoljárása.
Középkori magyar víziók,

i. m. 234.
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jedtek el. Jelen vannak azonban olyan elemek, mint a repetitivitás,
az Istenre való emlékezés folytonosságának hangsúlyozása, az ima
démonok elleni hatékonyságába vetett hit, valamint a formula ösz-
szekapcsolása a kereszt jelével. Mindez arra enged következtetni,
hogy a Jézus-ima nem a 13–14. századi hé szükhazmus közvetíté-
sével került Európába, mivel éppen azok a meditációs módszerre
vonatkozó utalások hiányoznak a szövegekből, amely Palamasz
Gergely és az athosziak írásait jellemzik. Valószínűbb, hogy korábbi
forrásokból volt ismert az imádság, melyek szintén csak elszórtan,
a rendszerezés igénye nélkül tartalmazták az imával kapcsolatos
tanításokat.

Ugyanakkor nem csak a Szent Patrik Purgatóriumában tett za-
rándoklatok leírásaiban találkozunk a középkori Nyugaton a Jézus-
imával. A magányosan élő anakorétáknak szóló spirituális útmu-
tató, az Ancrene Wisse közvetlenül az ébredés utáni időszakra
javasol egy a Jézus-imához nagyon közel álló formulát, melynek
folyamatos ismétlését írja elő: „Reggel, amikor felkelsz, vess ke-
resztet és így szólj: »In nomine Patris Filii Sancti Spiritus, Amen«
(…) Majd húzd fel cipődet, vedd magadra ruhádat, mondd el a
Pater nostert és a Credo-t, aztán pedig ezt az imádságot: »Jesu
Christe fili Dei viui miserere nostri: qui de Virgine dignatus es nasci,
miserere nobis.« Mondogasd e szavakat, amíg egészen fel nem öl-
töztél. Sűrűn ismételd el az imádságot, legyen ajkadon, amilyen
gyakran csak lehetséges, akár ülsz vagy állsz.”15

Ebben a szövegben a formula egy responsoriumra emlékeztető,
keretes formában jelenik meg. A többes számban megfogalmazott
könyörgés közösségi használatra utal, ezért azt feltételezzük, hogy
forrása a szerzetesek zsolozsmája lehetett. A tartalmi hasonlóságon
túl a Jézus-imával rokonítja az imádságot az a tény, hogy az Ancrene
Wisse repetitív használatot ír elő. Ilyen felszólítást azonban az út-
mutatóban szereplő többi imádságra vonatkozóan nem találunk, és
a responsoriumok recitálásához sem fűződött hasonló szokás. Ezért
azt felételezzük, hogy az Ancrene Wisse-ben a Jézus-ima egy liturgi-
kus feldolgozása köszön vissza, mely megőrizte használatának ere-
dendő repetitivitását. A Jézus-ima beillesztését a liturgiába egyéb-
ként egy másik példa is alátámasztja: a Brandeis-hórás könyvben,
mely rennes-i rítus szerint tartalmazza a zsolozsma szövegét, a Jézus-
ima az Ancrene Wisse-ből ismerős formában, egy responsoriumba fog-
lalva maradt ránk: R. Ihesu Christe fili dei vivi miserere nobis. V. Qui
de virgine maria dignatus es nasci. Miserere nobis.16

A korábbiaknál még meglepőbb, hogy ugyanezzel a változattal
találkozunk Husz János halálának egy 1451-ben keletkezett leírásá-
ban. Petrz Mladoňovic szerint, aki szemtanúja volt a kivégzésnek,
mestere így imádkozott a máglyán: „Amint a hóhérok meggyúj-
 tották a tüzet, a Mester azonnal hangos éneklésbe kezdett, először
így: »Krisztus, az élő Isten fia, könyörülj rajtunk.« Másodszor így:
»Krisztus, az élő Isten fia, könyörülj rajtam«, harmadszor pedig

Ancrene Wisse

15James Morton átirata,
15, 17. – Az imádságokat
az angol eredetihez hűen

(és Morton átiratától
eltérően) latinul hagytam

meg, jelezve a szöveg
kétnyelvűségének

fontosságát.

16A Boldogságos Szűz
Mária zsolozsmája,
Prima AD PRIMAM

(Hora B.M.V. ad Primam).

Husz János
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így: »Aki Szűz Máriától születtél.« És amikor harmadszor fogott
neki az éneknek, a szél arcába fújta a lángokat, és magában imád-
kozva, hogy csak ajkai és feje mozogtak, kilehelte lelkét az Úrban.”17

Ugyanezt az eseményt más szemszögből írja le Liguori Szent Al-
fonz (1696–1787) püspök Condotta ammirabile della Divina Provvi -
denza című műve II. részének IV. fejezetében, mely „Az egyház ül-
dözőinek boldogtalan halála” címet viseli. Husz János Szent Alfonz
írásában szintén a Jézus-imát imádkozza a máglyán, de önálló for-
mulaként, a Szűz Máriára vonatkozó betoldás nélkül, és, természe-
tesen, az ördög sugalmazására: „[Husz Jánost] kivitték a térre, ahol
élve elégették. Amint égni kezdett, így szólt a képmutató: Iesu
Christe fili Dei vivi, miserere mei — a szavakat az ördög adta a szá-
jába, aki magának követeli mártírjait.”18

Mivel indokolható, hogy halálának pillanatában Husz János a
Jézus-imához fordul? Feltételezzük, hogy valamiért különös bi-
zalma volt ebben az imádságban. A Jézus-ima lényege az Istenre
való emlékezés: az imádkozó tudatosan Isten jelenlétébe helyezi
magát az imádság elmondásával, ami megkönnyíti számára a „jó
halál” elérését. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy Husz János is-
merte a Szent Patrik Purgatóriumában tett zarándoklatok leírásai-
nak valamelyikét. Krizsafán fia György történetének több kézirata
maradt fenn cseh területen, köztük egy cseh nyelvű fordítás is, de
a Legenda aurea vagy a Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii is elér-
hetőek lehettek számára, mint korának legnépszerűbb olvasmá-
nyai. Amint korábban idéztük, a purgatóriumi elbeszélések vissza-
térő motívuma az a jelenet, amikor ördögök vetik tűzbe a hőst, aki
az imádság elmondásának köszönhetően megmenekül. Husz János
joggal érezhette úgy, hogy gonosz erők áldozatává vált, és elkép-
zelhető, hogy az oltalmazó formulát ő is ebben az értelemben, lel-
kének védelmére és az ördögi fondorlatok leküzdésére használta.

Végül szeretnék bemutatni egy olyan szöveget, amely a Jézus-ima
egy különleges, talizmánszerű használatát örökítette meg. A Fer rará-
ban készült leírás arról számol be, hogy a ferences Andrea da Re -
zenta atya 1478 virágvasárnapján kis cédulákra írva osztotta szét
az imádság szövegét a hívek között. Arra azonban nem utal a fel-
jegyzés, hogy Andrea da Rezenta imádságra szólította volna fel a
tömeget: maga a cédula helyettesítette az Istenre való emlékezést,
ezért azt, aki magánál hordta, megvédte a bajtól: „Ugyanaznap, reg-
geli után. Andrea da Rezenta atya Szent Ferenc rendjéből az emlí-
tett templomban prédikált, ahol tömérdek cédulát osztott szét a nép
között, híven korábbi ígéretéhez, mely szerint szép ajándékot fog
adni minden jelenlévőnek. A cédulákra ez volt írva: Jesu Christe fili
Dei vivi miserere mei. A szószékről több részletben a tömeg közé
szórta valamennyit, ahol kézről kézre jártak. És azt mondta, hogy
mindaz, aki magánál hordja e cédulát, nem fog rossz véget érni, és
a várandós asszonyok túlélik a szülést. Állítólag ezen a napon Szent
Bernardin ugyanezt tette. Egész nap erősen havazott.”19

17John Hus at the
Council of Constance.

(Trans. from the Latin and
Czech by Matthew Spinka.)

Col. University Press,
New York – Chicago,

1965, 233.

18Sant Alfonso
Maria di Liguori:

Condotta ammirabile
della Divina Provvidenza.

Capitulo IV. Morte
infelice de persecutori

della chiesa. 15.

Andrea da Rezenta

19Thomas Ault:
The Passion of Christ and

Ritual Performances in
Fifteenth Century Ferrara.
Baylor Journal of Theatre

and Performance,
Vol. 3, No. 2. 2006, 96.
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Az imádságnak ez a materializálása a fetisizmus irányába moz-
dítja el a Jézus-ima használatát. Feltehetőleg a monasztikus lelki-
ségben alapvető fontosságú emlékezés gyakorlatának nem ismerete
felelős azért, hogy az imádság egy tárggyal válik helyettesíthetővé,
de a Szent Patrik Purgatóriumában tett látogatások leírásai, ahol a
hősök a Jézus-ima elmondásával védekeznek az ördögökkel szem-
ben, szintén azt sugallhatták egy spirituális szempontból kevésbé
művelt közönségnek, hogy a formula egyfajta varázserővel bír.
Ugyanakkor az utalás sziénai Szent Bernardinra megint csak az em-
lékezés fontosságára hívja fel a figyelmet, ugyanis a 15. század egyik
legnagyobb hatású ferences prédikátora Jézus-nevének híres tiszte-
lője volt, és az emlékezés fenntartása céljából IHS (Iesus Hominum
Salvator) feliratú jelvényeket készített.

Az eddigieket összegezve elmondhatjuk, hogy a Jézus-ima a si-
vatagi atyák aszketikus gyakorlataiból alakult ki, amelyek célja az Is-
tenre való emlékezés folytonosságának fenntartása volt. Az evan-
géliumi ihletésű, egyszerű fohászok a keleti monaszticizmusban
komplex meditációs módszerré fejlődtek, Nyugaton azonban a
Jézus-imának egy sokkal szabadabb használatával találkozunk,
amely nem rögzült olyan mértékben, mint az ortodoxiában. A Nyu-
gaton is alapvetően monasztikus kötődésű imagyakorlat többféle
forrásban — irodalmi művekben, útleírásokban, zsolozsmáskönyv-
ben, spirituális útmutatóban, valamint történeti feljegyzésekben —
maradt ránk. A források olyan jellegzetességeit emelik ki a Jézus-
imának, mint az ismétlődés, a védelmező jelleg és az emlékezés
fenntartása. Bár Husz János halálának leírása és a ferrarai virágva-
sárnapi feljegyzés arra engednek következtetni, hogy a Jézus-imát
a 15. században széles körben ismerték és használták, a gyakorlat
lassan kiveszett a nyugati keresztény lelkiségből. Legkésőbbi forrá-
sunk, amely használatára utal, egy Krizsafán fia György látomásait
tartalmazó német nyelvű kéziratban található, melyet az Országos
Széchényi Könyvtár őriz (Cod. germ. 52). A kódex 11. lapjának ver -
sóján a következő feliratot olvassuk a német szöveg mellett a mar-
gón: Jesu Christe fili dei vivi miserere mei. A melki kolostorból szár-
mazó kézirat bencés olvasója minden bizonnyal latinul ismerte a
szövegben németül szereplő imádságot, és felismerését a margóra
írva örökítette meg. Feljegyzése a 17–18. században készülhetett,
ami alapján azt feltétezzük, hogy a melki bencés közösségben ekkor
még ismert volt az imádság.

Bár tanulmányomban arra törekedtem, hogy minél átfogóbb
képet adjak a Jézus-ima használatáról a középkori Európában, sze-
repe a nyugati monasztikus lelkiségben, forrásai és esetleges keleti
kapcsolatai olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek további tanulmá-
nyozásra várnak.

Összefoglalás
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