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A DISSZERTÁCIÓ ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
 

 
A Meditationes Vitae Christi1 Bonaventurának tulajdonított, de valójában 

Johannes Caulibus ferences szerzetes műve volt, és nagy népszerűségre tett szert egész 

Európában. E népszerűségét keletkezésétől, a tizennegyedik század elejétől századokon 

át töretlenül megőrizte. 1400 körül Nicholas Love kartauzi szerzetes középangol 

nyelvre fordította Mirrour of the Blessed Lyf of Jesu Christ2 címen, laikus olvasók 

számára, meditációs segédanyagként. A Mirrour sok kézirata tartalmazza Arundel 

bíboros hivatalos jóváhagyását is, amelyet 1410-ben a már elkészült műhöz csatoltak. A 

Memorandum garantálta, hogy a mű megfelelően ellátta a hívek hitbeli tanításának és a 

Lollard eretnekség megcáfolásának kettős feladatát. A mű rendkívül gyors elterjedése 

részben a forrásszöveg népszerűségének, részben a Memorandumnak is köszönhető. A 

Mirrour az Egyház fontos eszköze lett a Lollad heterodoxia megfékezésében.  

Disszertációm fő célja, hogy új és alaposabb képet alkosson arról, miképpen 

építette be Nicholas Love fordításába Wyclif elveinek cáfolatát, a mű hogyan fejtette ki 

a Lollard-ellenes hatását a szöveg és a képi illusztrációk révén, valamint hogyan 

válaszolt a laikus olvasótábor tágabb terű spirituális kreativitásra való új igényére. Így 

művem szeretne módosított képet nyújtani arról is, hogy Love miképpen viszonyult 

olvasóihoz, amennyiben nemcsak anyanyelven írt teológiai ismereteket, hanem 

spirituális élmények leírását is közvetítette.  

 

Michael G. Sargent, a Mirrour legfrissebb kritikai kiadásában a szöveg Wyclif-

ellenes betoldásait részletesen felsorolta. Ugyanakkor nem állította, hogy teljes listát 

készített. Főként azokkal a részekkel foglalkozott, amelyeket Love a „contra lollardos” 

felirattal látott el a margón, másrészt tanulmányozta a szentségekről szóló hosszabb 

betoldásokat.  A szöveg vizsgálata során azonban észrevettem, hogy a Lollard-ellenes 

program fontos része áttételesen épült be a fordítás szövegébe a Lollard kritika több 
                                                           
1 Meditationes Vitae Christi, szerk. Balduinus Distelbrink, Bonaventurae Scripta: authentica, dubia vel 
spuria critice recensita, Subsidia scientifica Franciscalia 5 (Rome: Istituto storico cappuccini, 1975). A 
modern angol fordítás: Isa Ragusa and Rosalie B. Green, eds., Meditations on the Life of Christ, An 
Illustrated Manuscript of the Fourteenth Century Paris, Bibliothèque Nationale, MS. Ital. 115 (Princeton: 
Princeton University Press, 1961). 
2 Michael G. Sargent, szerk. The Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ. A Full Critical Edition Based 
on Cambridge University Library Additional MSS 6578 and 6686 (Exeter:University of Exeter Press, 
2005.) 
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pontjára rezonálva mint eddig ismeretes volt. Az első fejezetben ezt a tételemet 

bizonyítom a Mirrour szövegelemzése révén, figyelembe véve a fordítási folyamat több 

fázisát, mint a kompiláció, az eredeti, Love által írt szövegrészek betoldása, és a 

forráskutatás. Így összetettebb kép rajzolódott ki Love fordítói eredetiségéről és a 

Lollard mozgalom elleni kiállásáról is.  

Fontosnak tartom, hogy a Mirrourt a maga komplexitásában tekintsük, azaz ne 

csak mint szöveget, hanem mint szöveg és kép együttesét, amint a kész kéziratokban 

megjelenik. Ezért azt is megvizsgáltam, hordoznak-e a szöveg illusztrációi is Lollard-

ellenes üzeneteket. Két kéziratot díszít meglepően terjedelmes illumináció-ciklus: az 

egyik a National Library of Scotland MS Advocates 18.1.7. kézirata, amelyet 

Edinburghban őriznek, a másik a New York-i Pierpont Morgan Library, MS M 648. Az 

Advocates kézirat képei az angol késő-középkori illuminációk legértékesebbjei közül 

valók. Az illusztrációk Lollard-ellenes programjának vizsgálatával hozzájárultam 

ahhoz, hogy a Lollard mozgalomnak ne csak azt a hatását ismerjük, hogy a kéziratfestő 

céhek munkájának stílusát befolyásolta, hanem az ikonográfiát is. A fejezetben azt is 

elemeztem, miként formál a két kéziratban a kép egységet a szöveggel.   

A negyedik fejezet a szöveg elterjedésének és a kéziratok tulajdonlásának 

kérdéseit vizsgálja, valamint azt, miként fejthették ki hatásukat a manuszkriptumok. 

Vizsgáltam továbbá az olvasótábor összetételét, külső és belső bizonyítékok alapján 

néhány értelmezési kísérletet felvázolva.  

Az ötödik fejezetben a meditáció-konempláció kérdéskörével foglalkoztam, azzal, 

mennyiben kínál Love instrukciókat a meditáció és kontempláció gyakorlatához. Vitába 

szállok Michelle Karnes, aki szerint Love kiszorított a szövegből minden utalást a 

kontempláció gyakorlatáról. Álláspontom szerint a Mirrour nem fogalmazza meg 

világosan céljaként, hogy olvasóit a kontemplációhoz vezetné, a meditáció közbeeső 

állomása után. Mégis, szövegében nem szorítkozik csupán egy kizárólagosan 

meditációs modell bemutatására, amelyből minden kontemplációra való utalást törölt 

volna. Miután röviden felvázoltam a meditációs-kontemplációs korabeli szövegek 

nyújtotta kontextust, számos kérdést taglaltam. Elsőként Love átalakított meditációs-

kontemplációs instrukcióival foglalkoztam; másodikként Love exegézisről alkotott 

képével, melyet az imaginatív meditáció követel meg olvasóitól; harmadikként az 

olvasótábor milyenségével; negyedikként arról, mely szövegrészekkel vezette be Love 

tanácsait a kontemplációról; ötödikként foglalkoztam a megszorításokkal, amelyekkel 

Love olvasói imaginatív tevékenységének szabott határt; hatodikként azzal, miként írta 
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le Love saját misztikus-kontemplatív élményét; végül annak rövid elemzését végeztem, 

hogy Love miként fogalmazta meg Lollard-ellenes tanítását a kontemplációs-misztikus 

élmények elérhetőségének függvényében a Treatise on the Sacrament című Mirrourhoz 

csatolt írásában.  

Disszertációm utolsó fejezetében néhány késő-középkori, Wyclif doktrínájának 

kritikáját tartalmazó prédikáció kontextusába állítom Love szövegét, hogy 

megvilágítsam szerzőm Lollard-ellenes stratégiájának eredetiségét. A prédikáció 

erőteljes és hatékony eszköz volt az Egyház kezében az eretnekség elleni harcában, és a 

közönség, a műfaj és a tanítói célkitűzés hasonlóságai közös hátteret jelentenek, 

amelyre rá lehet vetíteni a szerzők stratégiáinak különbözőségeit és hasonlóságait. Az 

elemzett prédikációk hasonló közönségnek íródtak, és Wycliff tanításai elleni 

üzeneteket tartalmaznak.  A prédikációk kiválasztásában emellett azt tartottam szem 

előtt, hogy jellemző egyedei legyenek csoportjuknak, és széles skálát fogjanak át. A 

homiletikus szövegek számos típust képviselnek: az írott, prédikációs formát követő 

traktátustól (Love szövege), az írott, de olvasásra szánt prédikáción keresztül (a 

makaronikus prédikációk),3 az írott, de vegyes közönségnek felolvasásra szánt típussal 

együtt (a Ross prédikációk),4 John Mirk Festialjéig,5 amelyet szerzője határozottan 

abból a célból írt, hogy a legegyszerűbb, lényegében írástudatlan laikus híveknek 

adjanak elő. Love és Mirk szövegeinek sikere, ellentétben a makaronikus-Ross 

párossal, Lollard-ellenes és ortodoxia melletti stratégiájuk kifinomultságának is 

köszönhető.  

Következtetésképpen, Nicholas Love Mirrourját úgy mutattam be, mint egy 

hatékonyan és jól megformált remekművet, amely a Lollard mozgalom sokrétű 

kihívásait, és olvasótáborának új spirituális igényeit hasonlóan sokrétűen válaszolta 

meg, olyan módokon, amelyeket nem tárt még fel a kutatás. Vizsgálódásaim révén új 

képet mutatok arról, hogyan reagáltak egyes késő-középkori szerzők a Lollardizmusra. 

A kemény elnyomás-elfojtás mellet, amelyet az Egyház számos esetben gyakorolt, az 

ortodoxia néhány védelmezője azt is megtanulta, hogy értékelje a Lollard mozgalom 

néhány tagadhatatlan értékét, és megpróbálta ezeket arra felhasználni, hogy híveit 

                                                           
3 Siegfried Wenzel, Macaronic Sermons.  Bilingualism and preaching in late-medieval England. 
(Michigan: University of Michigan Press, 1994). p. 77. 
4 Middle English Sermons. szerk. Woodburn O. Ross. EETS Original Series 209, 1940. (Milwood, New 
York: Kraus Reprint, 1987). 
5 Mirk’s Festial: A Collection of Homilies. Szerk. Theodor Erbe. EETS Extra Series 96, 1905. (Milwood, 
New York: Kraus Reprint, 1987). 
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megtartsa vagy visszanyerje Egyháza számára. Nicholas Love egyike volt e szerzőknek. 

Művének sikere stratégiájának helyességét is bizonyítja.  
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AZ EGYES ELEMZÉSEK EREDMÉNYEI  
 
 
 
A The Mirrour of the Blessed Life of Jesu Criste szövege 

 

Michael Sargent6 és Kantik Ghosh,7 munkáját kiegészítve megpróbáltam 

kiszélesíteni arról való képünket, miként alkotta meg Love a Wyclifi tanok elleni 

stratégiáját fordítása szövegében.  

 A Lollard-ellenes üzeneteket már a kompilációba is beépítette Love, 

azáltal, hogy átrendezte a fejezetek eredeti sorrendjét. Két tematikus 

csoportot hozott létre, a botrány-csoportot és a szentségek-csoportotját, 

mindkettőt hangsúlyosan a Lollard nézetek ellen.  

 A „contra lollardos” felirattal ellátott szövegrészek, és azok mellett, 

amelyeket Sargent már felfedezett, további szövegrészeket lehetett 

Lollard-ellenesként azonosítani, így egy áttételesebb, rejtettebb hálózata is 

kirajzolódik a Wyclif elleni polémiának. Kiemeltem a contra superbiam 

témakörhöz tartozó szövegrészeket, a személyes és kötött formájú imáról 

szólókat, a Szűz Máriáról, valamint a spirituális valóságok ábrázolásáról 

szólókat, mint a Szentháromság, a mennyei Hierarchia és végül az 

Eucharisztia.  

 Love Suso Horologium Sapientiae című művét is felhasználta a Treatise 

első, elméleti részének megírásakor, ezáltal új elemeket emelt be az 

Eucharisztia elméletéről való diskurzusba. 

 
 
A szöveg és a képek  
 

Scott kutatásait kiegészítve, amelyek a Lollard mozgalomnak a kézirat-

illumináció stílusára való hatását vette célba,8 azt vizsgáltam, miként fejtette ki a 

mozgalom hatását az ikonográfiai ábrázolásra is. A két gazdagon díszített kézirat 

illusztrációciklusa közötti hasonlóságok arról győztek meg, hogy a két kézirat képei 

                                                           
6 Michael G. Sargent, szerk. The Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ. A Critical Edition based on 
Cambridge University Library Additional MSS 6578 and 6686 (New York: Garland, 2005). 
7 Kantik Ghosh, The Wycliffite Heresy: Authority and the Interpretation of Texts (Cambridge Studies in 
Medieval Literature). (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). 
8 Kathleen L. Scott, Later Gothic Manuscripts 1390-1490 (London: Harvey Miller Publishers, 1996), 1 
kötet, “Introduction,” 59-64. 
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közös program szerint készültek, amelyet mindkét kéziratban a következők 

bizonyítanak:  

 
 számos indirekt utalás az Eucharisztiára,  

 a hiányzó Utolsó Vacsora kép,  

 a Szentháromság ábrázolásai, amelyet a Lollardok elvetettek, 

 Júdás alakjának, mint az ellenkezőnek, protestálónak megformálása, 

  a hivatalos Egyház tanítóhivatalának hangsúlyozása a Tanító Krisztus 

képek által 

  végül a Mennyei Hierarchia egyedien gyakori ábrázolásai, amely a Mária 

Megkoronázása képben ér a csúcspontra.  

 

Mindeme motívumok jelenléte bizonyítja, hogy az illusztrációk tökéletes összhangban 

állnak a Mirrour szövegének céljaival, és a sajátos módszerük által a hívek hitét erősítik 

a szentségekben és a legitim Egyházban a Lollard mozgalom ellenében.  

 
 
A Mirrour kéziratok olvasótáborának és recepciójának kérdései 
 

A Mirrour kéziratok széles körben elterjedtek, a klerikus rétegektől, az 

arisztokrata körökön keresztül a viszonylag tehetős városi lakosságig. Az elterjedés 

valamint a kéziratok elhelyezési módjának, összetételének elemzése révén próbáltam 

értelmezni lehetséges hatásukat, recepciójukat, valamint az olvasóközönség 

összetételét, akiknek Love művét szánta.  

 Az Advocates kézirat, mivel a gazdag arisztokrata Grey család birtokában 

volt, nagy valószínűséggel nyilvános helyen állt és így nagyszámú 

családtag, udvari nép, és vendég előtt bizonyította megrendelője 

gazdagságát, kegyességét, valamint egyházhűségét.  

 A két képi ciklus közös programja nem folytatódik a Mirrour 

ősnyomtatványaiban. Jóllehet többszörös kiadást ért meg, és a korai 

példányokban gyakran szerepelnek fametszetsorozatok, ezekben nem 

lelhető fel Lollard-ellenes program.  

 Meghatározni a közönséget, akiknek Love a művét írta, összetett feladat: 

szövegelemzést igényel éppúgy, mint a korabeli vallásos szokások, 

gyakorlatok vizsgálatát, valamint egy olyan hívő tömegét, amely távol állt 
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attól, hogy vallási nézetét illetően egyneműnek nevezhessük. Az én 

olvasatomban ez a közönség sokkal összetettebb volt, mint amire Love 

saját közleményeiből következtethetünk, aki annyit írt, hogy „egyszerű 

lelkeknek” szánja művét, „nőknek és férfiaknak.” Nézetem szerint az 

elkötelezett ortodox hívők mellett Love azokra is gondolt, akiknek 

egyházhűsége „nehezen meghatározható,” talán Lollardokra is. Ez a 

hibriditás nemcsak az olvasókra, de a korabeli szövegekre is jellemző volt. 

A Pierpont Morgan Library kéziratban a Mirrour szövege két másik 

szöveggel társul, Szent Brigitta egy szövegrészével és egy, a bibliafordítás 

szükségességéről írt Lollard traktátussal. E furcsa társítást tanulmányozva 

arra a következtetésre jutottam, hogy a Lollard traktátus azért kaphatott itt 

helyet, mivel korabeli olvasói nem ismerték fel eredetét, ideológiailag 

veszélyes voltát.   

   

 
 
 

A Mirrour: Útmutatások a kontempláció felé 

 

Vizsgálódásaim másik tengelye a Mirrour mint meditációs tankönyv volt. Michelle 

Karnes véleményét módosítva, aki szerint Love az eredeti latin szöveget megfosztotta 

annak kontemplációra utaló jellegétől,9 azt állítottam, hogy Love olyan elemeket is 

beépített szövegébe, amelyek révén bátorította a kontemplációt. Eme nézetemet a Mirrour 

és a Treatise szövegében talált számos példával, valamint más korabeli szövegek nyújtotta 

kontextus vizsgálatával támasztottam alá. Love eredetisége abban állt, hogy nem zárta ki a 

kontempláció lehetőségét, noha tudatosan egy laikus, aktív világi életet élő olvasótábornak 

írt, amellett, hogy elsősorban meditációs segédanyagot nyújtott számukra.  

 

1. Az eltávolítás kérdése 

 Love szisztematikus változtatásokat iktatott be a Meditationes eredeti latin 

szövegének fordításakor, amint az olvasóknak szóló meditációs instrukciókhoz 

rendszeresen csatolta a “by inwarde ymaginacion” és “by devout ymaginacion” 

                                                           
9 Michelle Karnes, ”Nicholas Love and Medieval Meditations on Christ.” Speculum 82 (2007), 280-408., 
and Michelle Karnes, Imagination, Meditation, and Cognition in the Middle Ages. Chicago: University of 
Chicago Press, 2011. 
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szerkezeteket. is. Motivációja nézetem szerint nem az olvasó eltávolítása volt a 

meditálandó szövegtől, hanem a nagyobb precizitásra törekvés a tanításban. 

Ezek a pontosítások ugyanakkor az olvasó imaginatív szabadságát sem 

korlátozzák.  

 

2.  A Mirrour kapcsolata az Írással és exegézissel 

 Love a “reasonable supposing,” azaz a „józanul feltételezni” kifejezést 

ismételten beépítette a Mirrour instrukcióiba, mivel tudatában volt a szentírási 

szövegen való imaginatív tevékenység exegetikai jellegének. Ezért 

megfogalmazásaiban pontosabb volt, ezzel próbálván biztosítani az exegetikai 

tevékenység korrektségét, ami abban áll, hogy az exegetikai tevékenység nem 

lép túl az ortodoxia által támasztott határon.  Aggodalmai ellenére, amelyeket a 

szentírási szöveghez való hűség gondja okozott, arra biztatta olvasóit, hogy a 

biblikus narratívát személyes imaginatív értelmezéssel közelítsék meg, és így 

bátorságáról tett tanúbizonyságot. Ez a bátorság a Wyclif követőivel állítja 

csatasorba, akik a laikusok személyes Biblia olvasásáért szálltak síkra.  

 A másik közös tényező Love és Wyclif között az volt, hogy mindketten 

számítottak arra a közvetítőre, aki egy ilyen személyes exegézis helyességét 

garantálja: a Szentlélek közvetlenül inspiráló tevékenységére, amelyet Love 

általában (és hagyományosan) a Kegyelem munkájaként fémjelez. 

 Ugyanakkor lényeges különbségek is akadnak: miközben Wyclif pozitívan 

szemléli a személyes exegézis végtelen lehetőségeit, (vagy nem oldja föl a 

„homályos jelentések” általa is felismert problémáját), Love korlátokat állít a 

laikus hermeneutika útjába. Az egyik ilyen korlátot azokban az esetekben 

érvényesíti, amikor olyan nagy fontosságú doktrinális kérdések kerülnek 

előtérbe, amelyeket a természetes értelem nem tud értelmezni, mint a 

Szentháromság vagy az Eucharisztia tana. Ezekben az esetekben a garantáló 

tényező az Egyház doktrinális autoritása, amelyet közösségileg inspirál a 

Szentlélek, így biztosítván az exegézis helyességét. A második korlátozó 

tényező, paradox módon, az Írások együttesen jelenlevő végtelen 

kimeríthetetlensége és korlátozottsága, amely minden értelmezési kísérletet 

részlegessé, tökéletlenné redukál, legyen az egyéni vagy intézményi exegézis.  
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3. Célközönség 

 Kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy Love összetett célközönségnek 

írva ajánlotta fel a spirituális tevékenységnek és élményszerzésnek olyan széles 

skáláját.  

 A hagyomány kontextusa új képet nyújt Love eddig feltételezett 

konzervativizmusáról: jóllehet sokban a korabeli meditatív-kontemplatív 

traktátusok hagyományait követi, ha tekintetbe vesszük az írások 

keletkezésének részleteit, a célközönséget, és végül azt, amit ezekről a 

kérdésekről maguk a szövegek feltárnak, Love tulajdonképpen újítónak 

bizonyul.  

 Amellett, hogy elsősorban a laikus közönségre összpontosít, (akik a mű 

megrendelői), ami már önmagában is újdonságszámba megy, Love tudatában 

volt annak, hogy műve más rétegeket is elér majd, klerikusokat és 

monasztikusokat is, férfiakat és nőket egyaránt.  

 Love egy latinos műveltségű laikus közönségnek írt, akiket nem különböztetett 

meg gyökeresen a tudatlanabb vagy szerényebb műveltségű klerikusoktól.  

 Love megtisztelte laikus közönségét olyan szövegrészek tudatos beiktatásával, 

amelyek a kontempláció felé vezető utat mutatják meg. Így Love többet tett a 

spirituális ismeretek demokratizálásáért, mint elődei.  

 Ahelyett, hogy csupán a laikus-klerikus ellentétpárral dolgozott volna, Love 

közönsége egy másik kategorizálási módjával is élt: az intellektuális, de még 

inkább spirituális affinitásuk szerinti megkülönböztetéssel. Úgy tűnik, egy 

olyan réteget is feltételezett, akik legyenek laikusok vagy klerikusok, 

érzékenyebbek és fogékonyabbak voltak olyan spirituális mélységek további 

rétegeinek feltárására, amelyek meghaladták a hagyományos meditáció kereteit.  

 

 

4. A kontempláció elérése felé  

Love nem szándékozott laikus olvasóit kizárni a kontempláció gyakorlatából, 

jóllehet nem várt el ilyen előrehaladott lelki tevékenységet olvasói zömétől. Szövegét a 

nagy többség igényei szerint alakította, akik megelégedtek a meditáció gyakorlásával, 

amelynek sikerét és elérhetőségét a szerző garantálni tudta. Ugyanakkor nem zárta ki 
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annak lehetőségét, hogy egyes olvasói magasabbra tekintsenek, és, szintén fontos elvként, 

ezek azok voltak, akiket az Isteni Akarat hívott többre. Számukra segítő kellékek hálózatát 

hozta létre, amelyek előmozdíthatták a kontemplációra való eljutás sikerét. Love három 

alapvető stratégiával dolgozott:  

 Utalásokat, információt és további olvasmányokat ajánlott a kontemplációról.  

 A kontempláció lehetőségét sugallta azáltal, hogy saját meditációból született 

kontemplációs élményét meg osztotta olvasóival.  

 Néhány szövegrészben Love arra is utalt, hogy mindenkinek törekednie kell a 

misztikus-kontemplációs élmények elérésére, mint a Pünkösdi 

szövegrészben, a Mirrourt olyan imával zárja, amelyben ennek sikeréért 

fohászkodik.  

 

5. Megszorítások: a Megtestesülés-Szentháromság kérdésköre   

Love három esetben korlátozza olvasói imaginációs lehetőségeit: 

 Azokban az esetekben, amikor a Szentírási passzus nem tartalmaz 

részleteket,  

 olyan témák esetében, amelyekben az elmélkedés tárgyául megjelenő 

spirituális valóságok meghaladták az emberi értelem hatáskörét, mint a 

Szentháromság ás az Eucharisztia esetében.  

Értelmezésem szerint Love tiltásait nagyrészt az eretnekségtől való félelem motiválta, 

vagyis a Lollard-ellenes kampánya. A Megtestesülés-Szentháromság titkával foglalkozó 

rész szövegeit oly módon fogalmazta meg, hogy fény derült szoros kapcsolatukra az 

Eucharisztia misztériumának elméletével, olyan misztériuméval, amely elérhetetlen az 

emberi értelem számára. A terminológia és érvelés nagyon hasonló ahhoz, amit Love 

majd az Eukarisztiáról való részekhez illeszt. Itt Love korlátozza az imaginációt, amely 

a kontemplációhoz vezetne. Ugyanakkor tiltásai keménységét enyhítette azáltal, hogy 

megfogalmazása révén a korlátok általánosságát, mindenkire érvényes voltát sugallta, 

feloldva az éles határvonalat klerikus és laikus, szerző és olvasó között.  

 

 

6. Szentségelmélet, misztikus tapasztalat és Krisztus jelenléte a lélekben 

  Love Eukarisztikus tanítását a Mirrour Utolsó Vacsora jelenetébe, majd 

később a Treatise on the Sacrament című írásába építette be. Jellemző rá a 
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doktrinális korrektség, meglepően tudományos teológiai terminológia 

használata angol nyelven, és egy hasonlóképpen összetett retorika, mind a 

Wyclifi elvek ellenében, amelyek tagadják a transszubsztanciációt. A 

diskurzus egy fontos, eddig nem tárgyalt elemét fedeztem fel: Love egyedi 

találmányát, melyben összekapcsolja a korrekt Eukarisztikus doktrínát a 

misztikus tapasztalat elérésével, hogy ez által hatékonyabban felvértezze 

olvasóit a Lollard tantételek ellen.  

 

 Abbeli igyekezetében, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik 

emelkedettebb spirituális tapasztalatokra vágynak, Love egy második 

stratégiát is felhasznált. Ez a stratégia abból állt, hogy informálta olvasóit 

misztikus élményéről. Leírását az Utolsó vacsora jelenetéhez csatolta, 

majd később a Treatise-ben visszautalt rá. Hasonló terminológiával élt, 

mint a kontempláció elméletének tekintélyes nyugati szerzői. Személyes 

kontemplációs élményének megosztása olvasóinak azt sugallhatta, hogy 

hasonló tapasztalatok nem elérhetetlenek számukra sem. Így Love, annak 

ellenére, hogy bevezetőjében azt deklarálta, hogy „egyszerű lelkeknek” 

írta művét, akiket a doktrína lágy tejével kell itatni és nem a „magas tudás 

és kontempláció kemény eledelével,”10 olvasóit szakszerű, bonyolult 

szakramentális teológiával táplálta, és kísérleteket tett, hogy kikövezze az 

utat számukra a kontempláció felé.  

  

 

7. A Treatise on the Sacrament 
 

 A Treatise-ben Love folytatta eredeti tételének kidolgozását, amely abból 

állt, hogy a szakramentális teológiai expozíciót a spirituális édesség 

misztikus megtapasztalásával kötötte egybe, az utóbbit meg a legitim 

Egyházhoz és doktrínájához való hűségtől tette függővé.  Azok, akik nem 

érzik az „édességet,” bűnösök vagy eretnekek.  A „fele”, azaz „érezni” így a 

hit vagy hitetlenség kritériumává válik, az igazságban vagy tévedésben 

levésé, végül, az, hogy valaki a kegyelem állapotában van, van abból 

kiesett, amelynek olyan következményei vannak, mint az üdvösség vagy 

                                                           
10 Sargent, Mirror, p. 10. 
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kárhozat, Krisztushoz vagy az Antikrisztushoz tartozás. Love az ortodoxia-

heterodoxia kategóriái szerint különbözteti meg, hogy ki méltó és ki nem az 

isteni kegyelemre, ami garantálja Isten misztériumainak transzcendentális, 

spirituális megértését, és a lelki „édesség” élvezetét is, ami a hűségesek 

jutalma.  

 
 
 
Az anti-Lollard stratégiák változatai: a Mirrour néhány késő-középkori polemikus 
prédikáció tükrében 

 

Amint a Mirrour szövegét néhány késő-középkori Lollard-ellenes polémiát 

tartalmazó prédikáció kontextusába helyeztem, világossá vált, hogy Love olvasóit 

nagyobb tisztelettel kezelte, mint a prédikációk szerzői, jóllehet nagyon hasonló 

közönséggel számolhattak. Love és Mirk hasonló stratégiát követett, jóllehet némileg 

különböző közönség számára: Mirk hallgatósága az egyszerű, tanulatlan és írástudatlan 

réteg volt, míg Love-é főként a tanultabb, olvasottabb középréteg. Mindkét szerző célja 

az volt, hogy biztosítsák híveiket szimpátiájukról, ami éles ellentétben áll a 

makaronikus-Ross prédikációkkal. Miközben a makaronikus és a Ross prédikációk 

kemény, vádló és intő hangnemben íródtak, Mirk és Love Lollard-ellenes kritikáját 

enyhébb kifejezésekkel és módszerekkel tálalta. Minden valószínűség szerint tisztában 

voltak hallgatóságuk/olvasótáboruk doktrinálisan vegyes összetételével, ismerték a 

hatások, elvek, elméletek, és nézetek sokféleségét, amely késő-középkori angol híveiket 

jellemezte, és stratégiájukat ennek megfelelően alakították ki. Love kifinomultabb 

pszichológiai érzékről tesz tanúságot, amikor cáfoló stratégiáját vonzóbb köntösbe 

öltözteti. Mindennek látható gyümölcse szövegének nagy népszerűsége, amely John 

Mirk prédikációival együtt, aki Loveéhoz hasonló stratégiát követett.  
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