
IL GESU

Róma egyik leghíresebb és leglátogatottabb temploma, a jezsuiták Jézus nevéről 
nevezett főtemploma,           az Il Gesu ( ejtsd: il dzsézú). A templom építészettörténeti 
szempontból rendkívül jelentős, hiszen ez a  világ első barokk temploma.

A templom építésének története

Amikor Szent Ignác letelepedett  Rómában,  hamarosan eltervezte egy rendi templom építését. 
Kétszer is letette a templom alapkövét, de a gazdasági nehézségek és néhány római nemesi család 
ellenkezése mindig meghiúsította az építést. Jóval halála (1556) után 1568-ban kezdték meg a 
templom építését és  1584-ben  fejezték be. A templom építészei Jacopo Vignola ( ejsd: Vinyola) és 
Giacomo della Porta.                                            

Mennyezetfreskó

A tágas főhajóban, amelynek falait és pilléreit alabástrom lapok fedik, az ámuló 
szeme bekerül a színpompás mennyezetfreskó bűvöletébe, amely Jézus 
nevének győzelmét  és tiszteletét jelképezi.

Szent Ignác oltár

A bal kereszthajó kápolnájában van a legdíszesebb oltár, ezt a jezsuita Andrea 
Pozzo tervezte.           Itt nyugszik aranyozott bronzkoporsóban Loyolai 
Szent Ignác. Ezt az oltárt tartják a „világ leggazdagabb oltárának” díszítő 
elemeinek értéke és szépsége miatt. Az aranyozott szoborfülkében az oltár felett 
látható Szent Ignác életnagyságú szobra. Ezüst miseruháján drágakövek 
tömkelege csillog. Érdekesség, hogy a szobor nem mindig látható ugyanis egy 
mobil oltárképpel bizonyos időszakokban eltakarják. Az oltár jobb oldalán  „ az 
Igaz Hit legyőzi az eretnekségeket” című szoborcsoport látható, mely az 
ellenreformáció hangulatát idézi. Az álló női alak az Igaz Hit, egyik kezében 
kereszttel, a másik kezében lángostorral elűzi a kígyóktól körülfont és földre 
zuhant két rémült eretneket.  Pufók angyalka lapokat szakít ki a könyvből 
amelyen Kálvin nevét fedezzük föl. 

Xavéri Szent  Ferenc oltár

A jobb kereszthajó tágas kápolnája a legelső jezsuita misszionáriusnak, India 
apostolának Xavéri Szent Ferencnek a kar - ereklyéjét őrzi. Az oltárkép a szent 
megrendítő halálát ábrázolja. Ez a fáradhatatlan hithirdető, aki alázatosságból 
térden állva írta leveleit, rendfőnökének , Loyolai Szent Ignácnak és aki több mint 
százezer pogányt keresztelt meg, egy Kína közelében levő szigeten halt meg 
teljes elhagyatottságban.

Úti Boldogasszony Kápolnája

A bal kereszthajó után a szomszédos kápolnában találjuk a világhírű Mária 
kegyképet, amely előtt Loyolai Szent Ignác és annyi jezsuita  Szent imádkozott. 
Ez a kegykép a XV. századból származó falfreskó, abból a kápolnából amit 



beépítettek a Jézus templomba. „Madonna della strada” -nak hívják (magyarul Úti 
Boldogasszony a neve), a menekültek védőanyjaként tisztelik.

Jézus szíve kápolna  A szemben lévő kápolnát szintén világhírű alkotás ékesíti  Jézus szíve 
festménye. Az oltár két oldalán üvegbúra alatt aranykötésű könyvek őrzik a legelső Jézus Szívének 
szentelt családok névsorát
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