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„Tudom, lesznek olyanok, kik gyalázni s olcsárolni fogják e kis 
munkámat, […] annál is inkább, hogy asszonyember munkája”1.

Petrőczy (vagy Petróczy) Kata Szidónia (1662–1708) „az első ma-
gyar költőnő”2. Elődjei és kortársai közül is több olyan női példát 
találunk, akik verseket írtak3, de a Kaszavárban született grófnő tel-
jesebb, modern értelemben költő, ámbár verseit a közönség elé nem 
terjesztették, míg férfi „kollégái” sem ismerték költői tevékenységét. 
Verseiben magán (és magányos) érzelmeit fejezi ki; ő az első olyan 
nő, akinek az öröksége egy különleges és „végleges” életmű, amely 
összesen 45 versből áll egy zöldszínű könyvecskébe beöntve, abból 9 
saját kezűleg írott. Cím nélküli versekről van szó, amelyeket néhány 
kivételével nehéz vagy lehetetlen keletkezési időpontjuk szerint ele-

1 Petrőczy Kata Szidónia idézete a Jóillatú XII liliom előszavából (Kolozsvár, 
1705). Ld. Kíomlovszki Tibor, S. Sárdi Margit (szerk.): Régi Magyar Költők 
Tára XVII. század, 16, Rozsnyai Dávid, Koháry István, Petrőczy Kata 
Szidónia és Kőszeghy Pál versei. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 647.

2 Antalffy Endre, Petrőczy Kata Szidónia élete és munkái 1664–1708. 
Budapest, 1903. és mások Thaly Kálmán kifejezését használják: Az első 
magyar költőnő, báró Petrőczy Kata Szidónia, gróf Pekry Lőrincné élete és 
versei 1658–1708. Athenaeum, Budapest, 1874.

3 Első ismert magyar nőköltők műveit a Bornemisza-énekeskönyv (Énekek 
három rendbe, Detrekő, 1582), majd nyomában a Bártfai énekeskönyv (A 
keresztyény gyülekezetben való isteni dicséretek, [Bártfa] 1593) tette köz-
zé. A legismertebb 16. századi nőköltők közül Dóczy Ilona, aki 1567-ben 
írta „Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért” kezdetű, 
könyörgő és hálaadó énekét; Massay Ágnes, művelt nő, aki talán a Balassi 
körön részt vett, a Hálaadás tiszta életért c. ének szerzője, amelyben hálálko-
dik Istennek, hogy megóvta attól a bűntől őt, hogy ellenségeire átkot kérjen; 
Ládonyi [Ladoni] Sára (1530 – 1570 után), aki a „Láss hozzám, Úristen, 
kegyelmes szemeiddel” kezdetű könyörgésben árvaságát (ilyenkor két fér-
jét temette már el), az ellene irányuló mások gonoszságát is elpanaszolja; 
a tehetséges Telegdy Kata (1550 u. – 1599 u.), akiről egy (részben) verses 
levél marad ránk. A levelet „ángyának”, vagyis sógorasszonyának írta (te-
hát valószínűleg Telegdy Pálné Várday Katának). E nőköltőkről ld. Varjas 
Béla (szerk.), Balassi Bálint és a 16. század költői. II k., Budapest, 1979; 
Komlovszki Tibor (szerk.), A régi magyar vers, Budapest, 1979; S. Sárdi 
Margit, Első nőköltőink. In: Palimpszeszt, 2001/16.: 31–33., Papp Júlia 
(szerk.), A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés 
történetéből. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014. 
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mezni4. Petrőczy Kata Szidónia verses írását olyan kifejezési formá-
nak tekintette, amelyen keresztül a lírájában vibráló érzelmeit tudja 
megfogalmazni és kinyilvánítani: 

Csak magamba tartom holtig gyötrelmimet,
Versekkel enyhítem keserűségemet,
Kinek terjeszthetném eleibe sebemet,
Nincs, csak sírván nézem írott verseimet 5.

Ő nem alkalomszerűen verselt, alkalmanként versbe öntött egy-egy 
imát vagy levelet, az ő számára a versírás az egyéni érzelmek kife-
jezésének egyik módja, mondhatjuk: szubjektív lelki kényszer. Ez 
a legmodernebb vonása: ő nem a tőle fönnmaradt versek nagyobb 
mennyiségének, hanem érzelmi tartalmának és esztétikai minőségé-
nek köszönhetően birtokol ma is sajátos, vonzó költői karaktert; Ma-
gyarországon ma a legismertebb régi költőnő.

Petrőczy Kata Szidónia 1662 januárjában született Kaszaváron6. 
Édesapja Petrőczy István, a felvidéki protestáns nemesség egyik 
vezéralakja, a későbbi Wesselényi-összeesküvés egyik főszereplője; 
édesanyja, Thököly Erzsébet, unokája Thurzó György nádornak, test-
vére Thököly Istvánnak, Árva vára urának, nagynénje Thököly Imré-
nek. A költőnő ismert verssorai:

Siralmas volt, tudom, az én születésem,
Siralmas s árvájul volt felnevelésem
Siralmas, keserves szárnyomra kelésem, 
Siralmas lesz holtig búba gyötrődésem. 
Mert szívem a búba, mint sűrű füstbe fúl, 
Jaj, az szerencsének tetettem ki tárgyul. 

4 A szerző kéziratos számrendje szerint (és az ennek megfelelő nyomtatott 
változata szerint) idézem a Petrőczy-verseket. A legújabb nyomtatott kiadás: 
Petrőczy Kata Szidónia Kézírásos verseskönyve, Trezor Kiadó, Budapest 
2004. Ami a kronológiai elhelyezést illeti, a költőnő ezt nem jelöli, ennek 
hiányában S. Sárdi Margit monográfiájában feldolgozott dátumait fogom fel-
használni: Petrőczy Kata Szidónia, Magyar Akadémia Kiadó, Budapest 1976. 

5 XII. „Más. Fakadj meg bár szemem hulló könyv...nótájára”. E tanulmány-
ban idézett versek a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén is megtalál-
hatók. Petrőczy Kata Szidónia Összes költeménye. http://www.mek.oszk.
hu/01000/01015/ index.phtml

6 S. Sárdi Margit szerint összetett keresztnevét Ágost szász választófejedelem 
unokahúgáról, Sidonia Catharina von Lauenburgról kapta († 1594); ő volt 
az észak-magyarországi Trencsén vármegye főispánja (1566), gróf Forgách 
Imre harmadik felesége. S. Sárdi Margit, Prefazione. In: Cinzia Franchi 
(szerk.): Kata Szidónia Petrőczy. Poesie. Lithos, Roma 2009:8.
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Ó, kegyetlensége nem szűnik, de újul, 
Szerencsétlen vagyok, s bánatim lángja gyúl7.

Valószínűleg édesanyja halálára utalnak – aki 1662. március 22-én 
,,születési utóbajaiba” halt bele – , és azt az árvaság tudatát reflektál-
ják, amelyben a költőnő felnőtt és egész életén át elkísérte. Petrőczy 
Kata Szidónia három testvérével, Istvánnal, Miklóssal és Jánossal 
anya nélkül nevelkedett Kaszavárában. Míg a testvérek az eperjesi 
gimnáziumban tanultak, Kata otthon tanult írni-olvasni. Az 1600-as 
években Magyarországon a nők írástudását a család határozta meg8: 
Volt, ahol eltűrték, sőt elvárták a leányoktól, hogy írni-olvasni tudja-
nak, volt, ahol pedig csak olvasni tanították meg őket, írni azonban 
nem, nehogy véletlenül az írástudás kísértésbe vigye őket, és a sze-
retőjüknek majd levelet írjanak! Úgy tűnik, hogy a Petrőczy család 
nem az utóbbi elképzelést, kulturális álláspontot képviselte: Kata nem 
csak írni-olvasni tudott, hanem – ahogy kiderült és ahogy abban a 
nehéz történelmi, társadalmi helyzetben lehetett – a XVII. század-
ban „előírt női normalitás” mellett (otthon, férj, család), idővel egyre 
jobban tudásra, önállóságra és önmaga művészi kifejezésére vágyott, 
amelyekhez eljutott az irodalmi alkotásain, a költészetén és a prózán 
(fordításain) keresztül.
Kaszavára nem csak a Petrőczy családi fészke volt, hanem a köze-
li Árva várával együtt hamarosan a Wesselényi-összeesküvés egyik 
7 III. Vers.
8 A tudáshoz jutás „hagyományos” nehézségei mellett a nők számára a XVII. 

századi Magyarország olyan történelmi tragédiákkal sújtott ország volt, ahol 
a legtöbbször a nők szerepe az árváé, a fehér özvegyé vagy pláne az özvegyé 
volt. Sokszor ők egyedül vagy gyerekeivel otthon „képviselték” a családot, 
míg a férfiak (apák, testvérek, férjek) száműzetésben, harcfronton vagy a sír-
jukban voltak. Máskor, mint Petrőczy Kata Szidónia a szebeni fogságában 
(1704), a saját testén, bőrén szenvedték meg a háború meg a pusztítás kö-
vetkezményeit. Magyarország 1541-től majdnem másfél évszázadra három 
részre szakadt: az oszmán hadsereg elfoglalta és török közigazgatás alá került 
a középső része; Erdély 1541 után magyar fejedelemség volt, s maga válasz-
totta fejedelmét (princeps) – jogi értelemben önálló volt, de lényegében nem 
(a török Portának adót fizetett, had- és külügyeit nem önállóan intézhette); 
a nyugati és az észak-magyarországi része a magyar királyság közigazga-
tás alatt volt (a királyt a XVI. század közepétől kezdve mindig a Habsburg-
házból választották). A magyar nemességnek az 1680-as években fel kellett 
adnia a szabad királyválasztás jogát az egyre súlyosabb császári nyomás 
alatt. A protestáns magyarság vallásgyakorlatát erőszakosan is korlátozták. 
Erre utal Petrőczy Kata Szidónia egyik versében: III. (XXXIX.) Más Nótája; 
ez a vezérfonala Árva Bethlen Kata önéletrajzának (Gróf Bethleni Bethlen 
Kata életének maga által való rövid leírása, 1762).
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tűzfészke lett. 1760-ban, az összeesküvés bukása után Petrőczy elme-
nekült gyermekeivel együtt; előbb a Partiumba, később Erdélybe. Ka-
tát Sztrecsenyben (Trencsén vármegye) Wesselényi Lászlóné Bakos 
Zsuzsanna várában hagyta, aki 1671-ben a leánnyal együtt Lengyel-
országba, feltehetően Gedowba menekült, s itt, a Wesselényi-birtokok 
központjában telhetett el az a tíz év, amelyet Petrőczy Kata Szidó-
nia lengyel földön töltött. Ezt említi a költőnő a Jó illattal füstölgő 
igaz szív elöljáró beszédében (1707)9. Ezekről az évekről közelebbi 
ismereteink nincsenek, csak elképzelhető, hogy a költőnő és Bakos 
Zsuzsanna közti kapcsolat nem a legnyugodtabb és legszerencsésebb 
lehetett, hiszen később, 1694-ben Petrőczy Kata Szidónia beperelte 
Wesselényi Lászlónét: vádjai szerint utóbbi a költőnő vagyonát jog-
talanul elsajátította. 

Mint felnőtt, férjes asszonnyal találkozunk vele az 1680-as évek 
elején. 1678-ban egymás után hal meg id. Petrőczy István és fia, Pet-
rőczy János. 1679-ben pedig Petrőczy Miklós, akit a szikszói csatában 
puskalövés ér a bal mellén10. A költőnő minden valószínűség szerint 
1681 júliusában-augusztusában Pekry Lőrinchez ment férjhez, akit 
Thököly Imréhez bizalmas barátság fűzött, és így ismerhette Thököly 
Imre unokatestvérét, ifj. Petrőczy István, aki Katával a család egyet-
len túlélője volt. Az esküvő után férjével együtt elhagyta Lengyelor-
szágot, s Máramaroson át visszatért Erdélybe, ahol az ózdi családi 
kastélyba költözött. Pekry Lőrinc nem volt igazából az a „tökéletes 
férj”, akiről esetleg a költőnő álmodhatott volna. Sőt, egyáltalán nem 
volt hűséges élettárs. 

A XI., XII., XVII., XXV. verseiben a költőnő a férje konkrét 
hűtlenségi epizódjaira utal. A XVII. vers a költőnő egyik nőrokonára 
vonatkozik:

Vérembűl származott, jaj, halálos mérgem, 
Vérem miatt újul óránkint ínségem, 
Vérem oka, hogy fogy az én egészségem, 
Mert miatta megunt, ki volt reménségem. 
Átkozott órába fogant fajtalanság, 
Szomorúságomra született gonoszság, 
Vérével fertezést kívánó ocsmányság, 
Vére veszedelmén tomboló gyilkosság. [...]

9 Petrőczy Kata Szidónia: Jó illattal füstölgő igaz szív. Lőcse, 1708; Új ki-
adásban: Nagy Zsófia (szerk.), előszó Szűcs Teri; Petrőczy Kata Szidónia: Jó 
illattal füstölgő igaz szív. Koinónia, Kolozsvár, 2003. A kötet Johann Arndt 
evangélikus püspök népszerű kegyességi munkáinak válogatott fordításai. 
Első Arndt-fordítása a szebeni fogsága alatt készült: A kereszt nehéz terhe 
alatt elbágyadt szíveket élesztő jó illatú XII liliom. Kolozsvár, 1705.

10 Fukári Valéria: Felső-Magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik. 
16–19. század. Kalligram, Pozsony, 2008., 32–33. oldalak
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Nevét nem írja, de valószínűleg egyik unokatestvéréről van szó, Ap-
ponyi asszonyról, akinek Pekry segített egy bizonyos perben. Pekry 
Lőrinc házasságtörése 1690 első hónapjaiban történhetett: ugyanis 
1690. május 19-én írt levelében bocsánatot kér feleségétől e viszony 
és a róla szóló pletykák miatt, amelyeknek szeretné helyrehozni a 
következményét. Halála előtt Pekry, aki a felesége halála után néhány 
hónappal halt meg, próbált talán elégtételt venni, mintha méltó akarna 
rá lenni post mortem: Johann Arndt Wahres Christentum c. vallási 
szövegének fordításával foglalkozott és megbánó végrendeletet írt.

Pekryt becsvágya már fiatalon erdélyi közszereplésére vitte. 
Házasságukban – a század hagyománya szerint is – ő volt a nagyravá-
gyó, nagyratörő, aki járt-kelt újabb „férfias” kalandokban, dicső tet-
tekben és helyzeti előnyök keresésében, míg Petrőczy Kata Szidónia 
otthon betegeskedett a sok szülés után: tizenegy gyermek anyja lett, 
közülük csupán öt leánya érte meg a felnőtt kort. Erdélyben egye-
dül és idegennek érezte magát, hangulata az abból az időből isme-
retes két leveléből is megismerhető, amelyben arra akarja rávenni 
Teleki Mihályt, hogy engedélyezze számukra a Magyarországra való 
áttelepedést11. A politika változásával Pekry pályája megtört, s így 

11 Hargittay Emil (szerk.), Régi Magyar Levelestár XVI–XVII. század. 
Budapest: Neumann Kht, 2002, 247 l. A teljes szöveg: „Tekéntetes úrnak, 
Teleki Mihály uramnak, mint bizodalmas nagy jóakaró uramnak őkegyel-
mének. Mint bizodalmas nagy jó uramnak ajánlom böcsülettel való szolgá-
latomat kegyelmednek. Isten kegyelmedet jó szerencsés élettel áldja meg, 
kívánom. Bátyám uram [Petrőczy István] szolgája érkezvén bé újobban, ér-
tem Isten engedelmébül holmi kárunkért való jószágnak adását, – kiért is 
Thököly [Imre] uram parancsolja, ha jövendőbéli káromot nem kívánom, 
urammal őkegyelmével [Pekry Lőrinccel] egyött menjek ki. Édes uram, ke-
gyelmed jobban tudja, mint ém- én, hogy az özvegyasszony itten az uráébul 
ura halála után mindjárt kiűzettetik, eziránt hogy én az uraméra nézve az 
magamétul elessem, kegyelmed bölcs s istenes ítíletire hagyom, kihez képest, 
édes uram, mivel Isten után énnékem, szegíny idegennek ebben az hazába 
gyámolom és bizodalmom több néncsen kegyelmednél, Istenért és jó szeren-
cséért kérem kegyelmedet, tekintse az Istent, az én gyámoltalan állapotomat, 
ne tartson ellent a kimenetelbe, hanem szerezzen ki bennünket, Isten úgy 
áldjon meg, kegyelmednek háládatlan nem lészek, sőt mind uram s mind 
bátyám uramék kegyelmed aziránt való jó akaratjáért hogy igaz szolgái le-
gyenek, igyekezem. Ha Isten bennünket boldogít, kegyelmednek köszönjük, 
ha penig Isten büntetésül veti reánk ez utunkat, magunk bűnönkért való bün-
tetésnek tulajdonítjuk. Kire nézve mégis az élő Istenért kérem, emlékezzék 
meg szép gyermekirül, s tegyen jót velem, szegíny gyámoltalan idegennel, 
kiért Isten kegyelmedet áldja meg s ellenségi ellen egész házával egyött virá-
goztassa, szívből kívánom. Keresden, 15. febr. 1683. Kegyelmednek böcsü-
lettel szolgál Petrőczy Kata Szidónia”.



58 Egyháztörténeti Szemle XXII/2 (2021)

nemcsak hogy a kért engedélyt nem kapták meg, hanem hamarosan 
Petrőczy Kata Szidónia férje olyan helyzetbe került, hogy Teleki az 
1686. augusztus 12-ére összehívott országgyűlésen a Thökölyvel 
való összejátszás miatt vádat emelt ellene és Daczó János ellen, és 
Pekry elítéléséről is tudunk12. Apafi megkegyelmezett az életének, 
de szabadságát nem adta vissza, utóbbit csak tetemes summák lefi-
zetése és reverzálisa árán tudta visszanyerni, azután el is költöztek 
Felvidékre, ahol Petrőczy Kata Szidóniának birtokai voltak. Amikor 
feleségével 1686. november 14-én aláírták a Bornemisza Annának és 
II. Apafi Mihálynak adott reverzálisát, talán Pekry elképzelte, hogy 
egy rövid felvidéki tartózkodás után majd Magyarországon fognak 
letelepedni. Terve lebonyolítása pedig jóval komplikáltabbá vált és 
végül nem is tudta megvalósítani. A zernyesti csata után Pekry Lőrinc 
arra kényszerült, hogy katolizáljon, rokonsági alapon Eszterháy Pál 
nádornak és feleségének, Thököly Évának pártfogásával sikerült neki 
bárói diplomát kapni Lipót császártól, és néhány hónapon belül kar-
rierjének csúcsaként megkapja a grófi diplomát is13. Ekkor fordította 
le Petrőczy Kata Szidónia Johann Friedrich Mayer egyik hitvitázó 
művét, amelyet ki is adott A papista vallásra hajlott lutheránusok 
lelkek ismeretének kínja címmel (1690–1692, Hamburg-Frankfurt). 
A költőnő eszméinek rokona a pietizmus, a 17. század vallásos 
kegyességi és misztikus áramlata. Irodalmi téren ezek az eszméi főként 
az önvallomás különböző formáinak kedveztek, pszichologizáló és 
moralizáló tendenciákat mutatva:

Az én szívem penig jótul elhanyatlott
Az jót nem követvén a gonoszhoz hajlott,
Melyet az Gyarlóság énnékem ajánlott,
Kárhozat tőribe, íme, megakadott14.

Műveltségének elsőrendű forrása a protestáns kegyességi irodalom, 
a főúri barokk irodalom és a korszak tömegkultúrája: a népszerű 
(populáris) költészet. Két kulturális mikroklíma hagyott mély nyo-
12 Az 1681-es soproni országgyűlésen a Habsburgok által a rendeknek tett en-

gedmények után jelentős mértékben csökkent Thököly társadalmi bázisa. 
Teleki a császári hatalom felé orientálódott, és megszakította kapcsolatait a 
Thököly-pártiakkal (ezek között Pekryvel is), sőt szembe is fordult velök. 
1686-ban Teleki megpróbált leszámolni Thökölyvel, akit az erdélyi ország- 
gyűlés megfosztott vagyonától.

13 Pekry Lőrinc 1690. április 15-én Lipót császártól bárói diplomát kap, 
augusztus 8-án tanácsossá, 9-én kapornaki kapitánnyá nevezi ki, 10-én visz-
szaadja neki az erdélyi országgyűlés által tőle elvett ludasi birtokát., 1692. 
augusztus 8-án megkapja a grófi diplomát.

14 I. verse.
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mot versein: az 1690-es évek első felében az Észak-Magyarországon 
megismert főúri barokk világ15, az évtized második felében a pietiz-
mus (misztikus reformmozgalom a lutheránus egyházban). A verses 
életmű szempontjából az első a fontosabb. Amikor Petrőczy Kata ifjú 
leányként verseit írni kezdte, mintaként a protestáns egyházi ének-
költészet állt előtte, és versei annak gondolatkörében, annak stílus-
kincsével szóltak. S. Sárdi Margit hangsúlyozza az általa Észak-Nyu-
gat-Magyarországon (feltételezhető, hogy az Esterházy udvarban is) 
töltött időszak fontosságát16, hiszen ott a költőnő „új irodalmi áram-
latokat, műveket ismert meg: kortárs világi költőket, új stílusrétege-
ket (a főúri barokk művészetet), és azok elemeit bele is olvasztotta 
verseibe”   ̶   mint a barokk csodaszörnyek (tigris, sárkány, oroszlán, 
vipera), az antik mitológiai lények (Echo, nimfák, Orpheus és Euridi-
ce, Proserpina), a barokkra jellemző szóképek (gálya, Etna, tenger), 
emellett a költő-kortársak verseire való utalások jelentek meg verse-
iben. Akkor Petrőczy Kata Szidónia „vált tudatos, érett költővé, s itt 
sajátította el a versszerkesztés képességét. Emellett azonban Petrőczy 
Kata Szidónia verseiben valódi oszcilláció valósul meg az arisztok-
ratikus és populáris regiszter, műköltészet és közösségi (populáris) 
költészet között: ugyanilyen gazdagon és önálló módon használta föl 
a korszak „divatos” énekeinek toposzait, szóképeit (nyíl, méz-méreg, 
a Fortuna-versek képkincse), azokat tömörítette, kontaminálta, új ösz-
szefüggésbe illesztette. Mindezek az elemek maradandó, szép költői 
képekké tömörültek verseiben. Ekkor vált képi kifejezéskészletének 
alapelemévé a szél és víz (azaz sóhajtás és könnyek), valamint a fény 
és árnyék (azaz öröm és szenvedés) ellentétpárja”. Mindkettő az örök 
15 Ezeket az irodalmi hivatkozásokat, eszközöket a költőnő tudatosan használja, 

imitálja, ezért S. Sárdi Margit feltételezi, hogy egy olyan kulturális és művé-
szeti közegben sajátította el, mint az észak-magyarországi. Felnőttként több 
alkalommal látogatta Észak-Magyarországot és ott tartózkodott (1690–1693; 
1694–1695), előbb Stubnyafürdőn (1690–1693), majd Besztercevárálja 
(1694–1695), és rövidebb időre Pozsonyban is (a szerző egy bécsi tartóz-
kodásáról is feltételezi). Lsd. S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia. 
Magyar Akadémia Kiadó, Budapest 1976: 51. Utoljára 1701-ben is vissza-
tért Felvidékre, de akkor már teljesen más vallási és kulturális dimenzióban 
mélyedt el, a pietizmus dimenziójában, amely életének utolsó időszakában 
alapvető, lényeges és tartós hatást gyakorolt rá és költészetére (különösen a 
XXXI–XXXV sz. verseire).

16 Erre az időre jellemző egy ,,ideális” irodalmi kör, társaság, amely hatással 
volt a költőnőre (Koháry István, Beniczky Péter, Liszti Lajos és mások), 
amely a manierizmus utolsó hullamainak a barokkba való átmenetét is 
magában hordozza. Ideálisnak lehet nevezni azt a női irodalmi kört is, amely 
az Esterházy udvarban és körülötte „működött”, ámbár itt sokszor a nősze-
mélyiségek nem találkozhattak. 
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változást, egyben személyes életének tragikumát jelképezte”17: 

Sebes árvizeknek, kegyetlen szeleknek 
Érzem kemény zúgását, 
Szívemnek fájdalmit, iszonyú kínjait, 
Szemeim könnyvhullását, 
Meg nem állíthatom, óránkint jajgatom 
Szerencsém változását18.

§
Mint sebes szelek zúgási, 
Tenger vize áradási, 
Olyak, mint vizek folyási 
Bánatimnak újulási19.

E irodalmi hivatkozások tudatos imitálasokra utalnak, lehet ilyen 
értelemben feltételezni, hogy azokat egy különleges kulturális és 
művészeti körben sajátította el, mint amilyen a felvidéki volt, ahol 
több alkalommal tartózkodott 1690-tól kezdve, előbb Stubnyafürdőn 
(1690–1693), majd Beszterceváralján (1694–1695), rövidebb időre 
Pozsonyban is volt, nem lehet tudni, hogy esetleg Bécset is meglá-
togatta-e. Később is vissza fog térni Felvidékre (1701-ben), de akkor 
már teljesen belemerült a pietizmus vallási és kulturális dimenzió-
jába, amely költészetének utolsó fázisára annyira hatott (ez különö-
sen felismerhető a XXXI–XXXV. verseiben). 1695 után, amikor már 
megismerte a pietizmus eszméit, verseit új stílus, koncepció, képek 
szerint írja. A szenvedésben található boldogság, az érzelmi vallá-
sosság, Krisztus szenvedése, megpróbáltatásai a költőnő „keresztre-
vágyásához” vezet, mint a XXXIV. versében: 

Keresztfán halál meg, szerelmes Jézusom
Hogy nékem is legyen keresztre vágyásom.
Tégedet követvén kereszt legyen sorsom,
S békességes tűrésbe megmaradásom.
Oh, szerelmes Jézus, szívemnek öröme,
Adjad, hogy csak hozzád lángaljon szerelme
Szívemnek, s ne legyen nehéz semmi terhe
Az keresztnek rajta, hogy el ne visellje.
Örömöst éretted, s terhétől ne féljen,

17 S. Sárdi Margit, Prefazione. In: Cinzia Franchi (szerk.): Kata Szidónia 
Petrőczy. Poesie. Lithos, Roma 2009:10–11.

18 VII. Más. Forog az szerencse... Nótájára. 
19 XXVII. Más ének. Egy török nótára. 
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Mely által, Úr Jézus, szerelmedben éljen,
Kereszt nehéz voltátul ő ne rettegjen,
Csak egyedül téged szeretvén tiszteljen.

Fordításai fontosságáról árulkodnak a költőnőről szóló jó kritikák, 
amelyek kortársai tollából is érkeztek: „Petrőczi Kata a régi lutherá-
nus dallamokra (Eltévedtem, mint juh stb.) írta szép egyházi énekeit, 
és ortodox lutheránus teológusok áhítatos könyveit olvasta. Volt is 
vigasztalásra szüksége a sok szenvedése között. Férjének könnyelmű 
hitehagyása végtelenül lesújtotta. De Kollonich uralma alatt a Fel-
vidéken sok más hasonló eset is előfordult. Hogy férjét és másokat 
is visszatérítsen és visszatartson, lefordította Mayer Frigyes János 
greifswaldi tanárnak, Spener jó barátjának Hamburgban 1690-ben 
megjelent könyvét ily címen: «A Pápista Vallásra Hajlott Lutheránu-
sok Lelkek ismeretinek kinnya» (H. n. 1690. 12. r. 156 lap). Antalffy 
Petrőczi Kata nyelvének vitázó erejét, tudományos alaposságát és 
prózájának szép és tiszta magyarságát emeli ki. De már Bod Péter is 
nagy dicsérettel szólt róla.”20.

Költő kortársai inkább nagyon hosszadalmas verseket írtak, míg 
Petrőczy Kata Szidónia tudott röviden írni, egy-két vagy négy strófá-
ból álló költeményei igazi kincsek, ahogyan ez, a Fortuna-témából írt 
verse mutatja21:

Állhatalanságba állandó szerencse, 
Keseredett szívek rettentő bilincse, 
Kinek elmulandó java s minden kincse, 
Mint vízi buborík, akárki tekintse.

A pietizmus költői szakasza előtt és utána is Petrőczy Kata Szidónia 
művészete a barokk irányában tökéletesedett: előbbi költeményei S. 
Sárdi Margit tanulmányai szerint a Felvidéken töltött években a ba-
rokk főúri kör hatásáról és vonzásáról tanúskodnak, később a pietista 
„barokk misztika’ vonásait ismerjük fel verseiben. A felvidéki kevés-
bé derűs évekből megint egy megszomorodott lélek áll előttünk:

Világnak szépsége, kincse s ékessége
Lehet-e vigasztalom?
Úri méltóságba, nyugodalmát abba
Szívemnek nem találom,
Mert minden vígasság, tréfaszó, mulatság
Énelőttem csak álom...

20 Dr. Payr János, Az ágostai hitvallás története Magyarországban, Székely és 
Társai Nyomda, Sopron, 1930, 184–185.

21 XVI. Vers. Vers. 
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A versek sem hozzák azt a vigaszt, amire vágyik, csak a vallásban 
találhatja a költőnő vigasztalását:22

Minthogy verseimbe 
Nő a kín szívembe
Senki orvos ebbe
Nem lehet csak mennybe,
Az ki szükségembe
Segíthet ügyembe
Szörnyű gyötrelmembe
Azért őhozzája kiáltok ínségembe.

Trencsén megyében immár Petrőczy Kata Szidónia művelt, iroda-
lomhoz értő és részben irodalmat művelő emberekből álló társaság-
gal tartott kapcsolatot. Ezek közül említésre méltó sógornője, Petrő-
czyné Révai Erzsébet, Esterházyné Thököly Éva és férje. E minőségi 
változás hatása érezhető költeményei hangján és kompozícióján. A 
szókincs gazdagodik, a versekben tükröződő műveltségi rétegek bő-
vülnek; a versekben megrajzolt képek egyre tömörebbé válnak23:

Azmit szíve szeret, attul eltávozván
Él, nem élvén, élte nélkül él meghalván,
Esztendőknek véli óráit számlálván,
Egy nap sokszor meghal kínlódván – 

A minden napon átélt halál-fordulatot egy másik versben változtatott 
és tömörített formában megismétli24:

Éltemet fogyatom
És végét óhajtom
Minden nap meghalván mégsem jön halálom...

II. Rákóczi Ferenc idején Pekry kuruc lett, 1704-ben a herceg tábor-
nokká s fővezérré tette Erdélyben, és 1707-ben tanácsossá nevezte 
ki. 1704-ben Petrőczy Kata Szidóniát és az ő öt leányát Rabutin őri-
zet alatt tartotta Szebenben: „Az 1704. esztendőben méltatlan sullyos 
szomorú fogságot szenvedtem Szebenben tíz egész hónapig és tíz 
napig, midőn az én édes férjem, gróf Pekry Lőrinc uram a balázsfal-
vi puszta kastély őrzésére (mint egy mészárszékre) küldetett, amely 
helyet ostrommal és tüzzel megvévén a magok szabadságának hely-
22 XXXI. Vers. Vers.
23 XXII. Más, az bolond szerelembe élőkről, mely nehézen válnak egymástúl, 

melyet társán maga kínja nevelésére tapasztalván szerzett volt. 
24 XXVIII. Más. Kemény János erdélyi fejedelem nótájára. 
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reállításáért fegyvert kötött magyarok megfogták, s fogva vitték Ma-
gyarországba... engemet mind szabadulásában munkálkodó eszközt 
ok nélköl való gyülölő erős őrizet és rabság alá vetettek négy ártatlan 
gyermekimmel együtt...”25. 

1705-ben, a zsibói csatavesztés után Rabutin hadai elfoglalták 
a Maros-Aranyos vidékét, a Rákóczihoz hű erdélyi családokat arra 
kényszerítve, hogy Moldvába meneküljenek. A változékony hadi 
szerencse nyomán Erdélyből ki, Erdélybe be menekülnek Petrőczy 
Kata Szidóniáék. 1707-ben, amikor már a labancok ismét megszáll-
ták Erdély nagy részét, a költőnő lefordítja másik Arndt-válogatását, 
a Jó illattal füstölgő igaz szívet, amely 1708-ban Lőcsén jelent meg. 
Ennek elöljáró beszédében keservesen és határozottan vall gondola-
táról, magatartásáról is: „Minthogy pedig e keserves bujdosást, meg-
vallom igen szomorú szívvel viselem, hogy bánatimat enyhítsem, és 
a felette való gondolkodást (nem lévén semmi haszna) elkerülhessem, 
fogtam e kis munkámhoz...” 26.

1708 tavaszán Husztról elköltözik Rákóczi beregszentmiklósi 
kastélyába. Ez utóbbi időből fönnmaradt verseiből (csupa ima és 
búcsúzás az élettől) a halál erőteljes tudata rajzolódik ki előttünk:

Vale, haszontalan sok könny hullatásim,
Vale, sz-vemesztő gyakor sóhajtásim,
Vale, tinektek is, gyakor jajmondásim,
Valét mondok nektek immár, búsulásim27.

Rákóczi kastélyában hal meg ez esztendőben, október 21-én. Decem-
ber 23-án temetik el Huszton.

A pietizmus hatása Petrőczy Kata Szidónia utolsó lírai és eg-
zisztenciális életszakaszában
Petrőczy Kata Szidónia költői hangjának egyéni mivoltát megszabó 
jellegzetessége, hogy költészetének kialakításában a kor szóbeli kul-
túrája jóval nagyobb mértékben vesz részt, mint (férfi) kortársainál. E 
jelenség a költői hang újszerű formálódása, a férfiakétól való különbö-
25 A’ Kereszt nehéz terhe alatt el–bágyatt sziveket élesztö jó illatu XII. Liliom, 

Elöl–járo beszéd. Ugyanígy: „ez elött három esztendövel méltatlan szomorú 
rabságom”, Jo illattal füstölgö Igaz Sziv, Elöl–járo beszéd. I. m., 646–647; 
649. A jó illatú XII. Liliom elöljáró beszédéből. Pekry átáll Rákóczi hűségé-
re, miután a gubernium 1703 decemberében Balázsfalva védelmére rendelte 
ki őt.

26 S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia imadsága szebeni fogságában.  In: 
„Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophica” Tomus 
XIV. – Fasciculus 2., Miskolc, 2009, 243–251:244

27 VII. (XLIII.) Más vers.
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zése a költőnő neveltetésére és életkörülményeire, életmódjára – végső 
soron női mivoltára – vezethető vissza. És ebben a műveltsége mellett 
fontos szerepet játszott a világi barokk eszméknek a költőnőre gyako-
rolt hatása. Utóbbitól mégsem kapott választ az őt nyugtalanító prob-
lémákra, s érdeklődése a vallásosság felé fordult a pietizmus hatására.

Ahogyan már írtam, Petrőczy Kata Szidónia észak-magyarországi 
evangélikus (lutheránus) családban született, amelyben a férfiak és 
a nők írástudását egyaránt természetesnek tartották: a Petrőczyek a 
kor igényes irodalmát el tudták sajátítani, írás-olvasás tudásuk egy-
aránt kiterjedt a latin, a magyar és a szlovák nyelvre. Saját kora és 
nemes családi körének általánosan megszerezhető női műveltségével 
rendelkezett, de emellett az írás és olvasás életének fő pillére lett. A 
XVII. század végén és XVIII. század elején a társadalomban, a kul-
túrában a nemesi családok fiainak nevelésében továbbra is a magas 
színvonalú oktatás volt fontos, hiszen garantálta számukra a sike-
res pályaválasztást, míg a lányokat arra készítették fel, hogy ered-
ményes házassághoz, családi élethez hozzájáruljanak. Ahhoz, hogy 
saját nemének rendeltetését a legtökéletesebben betölthesse, s mivel 
a férfiakat és a nőket két külön társadalmi entitásként értelmezték, 
ezért a társadalom működésében is elhatárolták a női- és férfivilágot, 
a társadalmi nemi szerepeket egymást kiegészítő jellegében értelmez-
ték.28 A fiúk az egzisztenciájuk megteremtését és önmegvalósításukat, 
a lányok viszont a családanya kötelességét és a férjes asszony ,,pálya” 
felépítését tartották fontosnak. Ilyen értelemben Petrőczy Kata Szidó-
nia nem távolodik el e szerepfelfogástól. 

Ilyen egzisztenciális, családi, társadalmi helyzetben Petrőczy 
Kata Szidóniának a költészettel együtt a vallás önmegvalósítói eszköz 
és tér, amely az ő emancipációjának támpontja: ő modern értelemben 
költő, tehát nem alkalmi verselésről van szó (valamelyik imáját vagy 
levelét versbe önti), hanem verseiben személyes érzelmeit fejezi ki: 
„szubjektív lelki kényszernek” nevezhetnénk29:

„Petrőczy Kata Szidónia vallásos és az egyházi irodalmi olvas-
mányairól nagyon kevés ismeretünk van, erről leginkább prózafor-
dításai vallanak. A hazai mellett a szlovák és majd később a német 
egyházi énekköltészetet ismerte, a német könyveiről végrendeletében 
külön rendelkezett. A pietizmussal valószínűleg 1695 és 1700 között 
találkozhatott. Ugyanis 1694-ben a költőnő még arról panaszkodik, 
hogy Erdélyben nehezen fogja tudni az evangélikus (lutheránus) 
hitre felnevelni a lányait, ha nem a protestáns szászoknál. 1700 ele-
jén viszont már sok német vallásos és teológiai könyv gazdagította a 

28 Sárai Szabó 2016:113–114.
29 S. Sárdi Margit, „Prefazione” (Előszó). In: Cinzia Franchi (szerk.), Petrőczy 

Kata Szidónia. Versek, Lithos, Róma 2009: 14.
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könyvtárát”30. Feltételezhető tehát, hogy a protestáns szász egyházon 
keresztül ismerhette meg.

Névvel kiadott fordításaiból mind a kettő Johann Arndtnak 
(1555–1621), a reformortodoxia kedvelt misztikus írója művének a 
Vier Bücher vom wahren Christentum (1605–1609) bizonyos fejeze-
teiből készült. Johann Arndt az evangélikus felekezet szellemiségét 
nemcsak a keresztény erkölcsiség, hanem az imádság felfogása tekin-
tetében is erősen befolyásolta. A német orvost, lutheránus teológust a 
német pietizmus „teológus atyának” tartják. Írásai a pietista mozga-
lom alapítója, Philipp Jakob Spenert inspirálták. Arndt Tübingenben 
teológiát tanult és Strasbourgban végezte tanulmányait. Legismertebb 
műve éppen a Vier Bücher vom Wahren Christhentum (1606), 1500 
oldalas meditáció- és imagyűjtemény, amelyben Arndt az unio mys-
tica-t (a Krisztusban való misztikus egyesülés mint a kereszténység 
végső célja) az üdvrenddel avagy ordo salutis-szal szembeállítja. Az 
utóbbi ortodox tanítás a hit által való megigazulásról és az ember 
Krisztus áldozatán keresztül történő megbékéléséről szól. A tömö-
rítettebb Paradiesgärtlein voller Christlicher Tugenden c. kötetével 
együtt (1612), a Vier Bücher vom Wahren Christhentum-ot a XVII. 
század közepétől a mennoniták használták mint kegyességi könyvet. 
A szebeni rabság idején Petrőczy Kata Szidónia már ismerte Arndt 
ima-felfogását:

„Luthertől eltérően Arndt – egy megváltozott pasztorációs 
helyzetben, a kegyesség eszmeiségének megfelelően – az ima 
hatástalanságát ellenzi, azt az imádságot, amelynek nincs befo-
lyása az életre, s ezzel Spenernek, a pietizmus ideológusának fel-
fogását előlegezi meg. Öt imadiszpozíciója egyben az a fokoza-
tosság, amelyet a hívő bejár lelki útján, míg eljut az Istennel való 
egyesülés öröméig. Imatanának ez a kettőssége (hogy egyszerre 
tulajdonítja a megigazulást a hitnek és az Istennel való egyesü-
lésnek), az erős etikai hangsúly és a lelki élet fokozatosságának 
30 S. Sárdi Margit, 1976, 117–118. o. Magyarországon a pietizmus először 

Erdélyben jelent meg 1693 előtt a szász evangélikus egyházban a német-
országi egyházak kapcsolatain keresztül. Fokozatosan terjedt el Erdélyben 
és már 1704-ben Spener követőivel találkozhatunk (pl. Nagyszeben 
polgármestere), aranykora 1710–1720. A felvidéki és dunántúli pietizmustól 
eltérően az erdélyi pietizmus fő jellege nem az erős, harcoló antiortodoxia 
volt, hanem a német miszticizmus hatása. A pietizmust elsősorban a reformá-
tus prédikátorok terjesztették el, akik a XVII. század végén és a XVIII. elején 
visszatértek a németországi száműzetésből. Döntő tényező a fiatal magyar 
diákok hatása volt, akik a hallei egyetemen tanultak, ahol 1700–1706-ban 30 
magyar hallgató volt, egy jelentős részük Felvidékről (főleg Bányavidékről 
és Pozsonyból) és Erdélyből, a dunántúli Sopronból és Győrből csak kevesen 
voltak. 
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felfogása kétségtelenül az egyházatyákhoz és a középkori misz-
tikusokhoz kötik őt”31. Az említett fordításai mellett a költőnő egy 
további polemikus, az evangélikus (lutheranus) vallásnak az épülé-
sére szolgáló német szöveget is átültette magyar nyelvre: A Papista 
Vallasra Hajlott Lutheranusok Lelkek isméretinek kinnya 32.

Ahogyan a fentiekben hangsúlyoztam, a pietizmus hatása Pet-
rőczy Kata Szidónia verseiben, különösen a XXXI–XXXV. verscso-
portban felismerhető: 

Minthogy verseimbe, 
Bút lelek mindenbe, 
Nő az kín szívembe, 
Senki orvos ebbe 
Nem lehet, csak menybe, 
Az ki szükségembe 
Segéthet ügyembe, 
Szörnyű gyötrelmembe, 
Azért őhozzája kiáltok ínségembe.33

Ahogyan már hangsúlyoztam, feltételezhető, hogy a pietizmus áram-
latával való felbontóképességű, döntő találkozása éppen az erdélyi 
szász evangelikus egyház közvetítésével történt meg. Petrőczy Kata 
Szidónia mély, misztikus vallásossága, amelynek jele a pietizmusra 
jellemző Jézus iránti áhítatos, érzelmi szeretet, vallásos verseit és teo-
lógiai, vallásos prózafordításait is inspirálja. Ez az inspiráció főleg a 
lírai leírásban és képekben (a vízió határáig), a rímvariációban, az új 
elemekkel való gazdagított témakincsben felismerhető. A barokkos 
imágókat követően a naturalisztikus és „misztikus”, „test-reprezentáló”  
képek bontakoznak ki34. Míg természetesen lírája tematikailag és mű-
fajilag, formája és stílusa szempontjából is változik, mégis a költőnő 
továbbra is költészetét cizellálja: több a rímvariáció és a hosszadal-
mas vers, újabb naturalisztikus leírásokat és képeket vezet be verseibe 
31 S. Sárdi Margit, Petrőczy Kata Szidónia imádsága szebeni fogságában, 

Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophica, 2009/2, 
243–251: 245. o. 

32 Petrőczy Kata Szidónia: A Papista Vallasra Hajlott Lutheranusok Lelkek is-
méretinek kinnya, Mellyet edgy Sz. Írás Magyarázó Mayer Frid. János nevű 
Doctor és P. P. eleikben írása által kibocsátott. Hamburg városában Anno 
1690. Hely n.

33 XXXI. Vers. Vers.
34 Cinzia Franchi: Test-reprezentáció Petrőczy Kata Szidónia költészetében, in: 

Boros Oszkár, Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta, Varró Annamária, 
Zsuppán Klaudia (szerk.): Test-konceptusok és test-reprezentációk az iroda-
lomban és a kultúrában, Budapest, Gondolat Kiadó, 2014, 157–166.
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(bűn, Jézus iránti szerelme). A vallási-érzelmi versek mellett a lírai 
önvallomáson is érezhetők a pietizmus eszméi: az önmegfigyelő, mo-
ralizáló-pszichologizáló, néha majdnem misztikus confessio poetica, 
amely a XVIII. századi erdélyi irodalomban, főleg az emlékírásban 
annyira ismert, nem csak a protestáns íróknál. Ebben a költőnő olyan 
stílust és motívumokat használ, amelyek a középkori vallási iroda-
lomból, kódexekből jól ismertek, mint a Jézus iránti szerelem, aki 
„jó”, „édes”, „szép”, a virág kultusza és más toposzok:

Üdvözlégy jó Jézus, egyetlen szerelmem,
Üdvözlégy megváltóm, édes segedelmem,
Üdvözlégy, üdvözlégy, óh én üdvösségem,
Üdvözlégy Szép Jézus, édes reménységem.

E versek központjában nem csak a flamboyant stílusban kifejezett 
vallásosság áll, a pietizmus hatása, hanem a költőnő lírai Énje, aki 
alanya és tárgya verseinek. Petrőczy Kata Szidónia ebben is tökélete-
síti líráját, amelynek fő témái a személyes érzelmek, maga a szenve-
dő, gyötört, elvárásaiban kiábrándított személyisége, amelynek végső 
menedéke Isten, akivel ő személyesen az evangélikus (lutheránus) 
hitben találkozik, pontosan a pietizmus áramlatán keresztül. 

A XXXIX. az egyetlen vers, amely a közösségre is vonatkozik. A 
költőnő kiáll a protestánsok üldözések ellen és a fegyverek által kény-
szerített katolizálás ellen, amelyeket a Habsburg hatalom „szentesít”:

Kit bűnünkért érdemlettünk,
Az te haragodban estünk,
Idegen nemzet van rajtunk,
Jaj, igen sanyargattatunk.

Ránk jöve, mint az zsidókra
Szörnyű egyiptomi iga,
Nincs életünknek oltalma,
Mert ingerlettünk haragra.

Pusztítják édes hazánkat,
Elvonják mi javainkat,
Nevetvén mi siralminkat,
Csikorgatják ránk fogokat.

Még lelkünkbe is gyötrenek,
Az igaz hitért gyűlölnek,
Egy helybűl másra üldöznek,
Templomidbul kiűztenek.
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Ez kis helyre szorult néped,
Hogy tisztán tiszteljen téged,
De ha nem oltalmaz kezed,
S meg nem esik rajtunk szíved?

Föltötték hogy háborgatnak,
És hitünkbe meg nem hagynak,
Fegyverrel arra hajtanak,
Az mit magok gondoltanak,

Avagy bujdosókká tesznek,
Az kik állunk őellenek,
Minket koldulni kiűznek
Hazánkbul, avagy megölnek.

Szent kezedbe vagyon szívek,
Tudod mi igyekezetek,
Romlásunkra mit szerzettek,
És céljokat kit feltöttek.

Tedd semmivé tanácsokat,
Verd az földhöz hatalmokat,
Csúfold meg találmányokat,
Szánd meg az mi siralminkat.

Állíts helybe, szent nevedért,
Tiszteletedet, fiadért,
Tarts meg a te jóvoltodért,
Szánj meg fiad érdemiért.

Evangéliomod, kérünk,
Hogy prédikáltassék nekünk,
Tisztán megmaradván köztünk
Virágozzék hittel szívünk.

Hogy kisdedink is láthassák,
Mi az lelki világosság,
Igazán megtanulhassák,
És szívekbe megtarthassák.

Élettapasztalat, amely II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához 
összeköthető, amit Petrőczy Kata Szidónia, mint mások, minden 
gazdasági, morális és pszichológiai erővel támogat, börtönben is 
szenvedve érte. Erről a felelősségről, amit a költőnő tudatosan érzett 
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a közösség iránt, azok az előszavak is tanúskodnak, amelyet ugyanab-
ban az időben a saját fordításaihoz írt. Az a közösség, amelyet védeni 
kell az ellenség lelki és testi üldözésétől35:

Oh irgalmas Isten, ki vagy te népednek
Oltalmazó atyja igaz híveidnek,
Látod minden felől ellenünk mint jőnek,
Szörnyű ragadozó
Juh ruhába járó
Farkasok s elnyelnek.

Ha te nem segétesz, mi meg nem állhatunk,
Az lelki vakságra szörnyen tántorodunk,
Reánk agyarkodó fogoktul rettegünk,
Jöjj, ne hagy elvesznünk
És kétségbe esnünk,
Jövel segítségünk!

Föltötték magokba hogy eltöröljenek
Ez földnek szinéről, semmivé tegyenek,
Lelkünk ismeretén is urak legyenek,
Emberi találmánt,
Kit szent lelked utált
Velünk hitessenek.

Tiltják és csúfolják a te szent igédet,
Útálják, kik tisztán tiszteljük nevedet,
Véred hullásával nyert szent érdemedet,
Megvetvén üldözik,
S arra kínszerétik
Az te híveidet.

Más közbejárókat keresnek magoknak,
Jótéteményekbe igen bizakodnak,
Szerelmes Jézusom, veled nem gondolnak,
Kezek munkájának,
Az kőnek és fának
Térdet-fejet hajtnak.

S. Sárdi Margitnál olvashatjuk, hogy a XVI. századtól kezdve „a nők 
részvétele a vallásos irodalomban folyamatos és természetes volt, a 
nők átvették az addig férfiak által művelt női dal műfaját, amilyen 
a mi irodalmunkban a Cantio jucunda de Helena Horváth volt, s az 
35 I. (XXXVII.) Új ének. Nóta: Mit bízik e világ...
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eredetileg általános érvényű helyzetdal az ő kezükön szubjektív önki-
fejező lírai költészetté vált. […] A XVII. században a nők olyan költői 
hangot birtokoltak, amellyel önmagukról, önnön lelkükről nyilatkoz-
hattak meg (igaz, csak a kéziratosságban), a mai szubjektív önkifejező 
líra első őseit teremtve meg olyan korszakban, amikor a legjobb férfi 
lírikusok is csak áttételesen merik ezt megtenni (Zrínyi), vagy csak 
olyan érzelmekről nyilatkoznak, amelyeket a társadalom férfiak szá-
mára is tolerál (apai gyász: Rimay, Zrínyi)”36. Ilyen értelemben Petrő-
czy Kata Szidónia folytatja és beteljesíti azt az áramlatot, amelyben a 
reneszánsztól kezdve – amikor nyíltan differenciálódik a nemek sze-
repe – először a nő mint Musa, mint támogatója a művészetnek sze-
repelt, majd – fokozatosan és véglegesen személyisége önkifejezését 
és kibontakozását megvalósítva – mint szabad és független alkotója. 
A reform, a protestantizmus részben kulturálisan is „kiszabadította”, 
függetlenítette a nőket, amivel – úgy, mint a férfiak – elsősorban a 
saját anyanyelvükre lefordított bibliaolvasásban és az Istennel való 
személyes kapcsolatban és számvetésben alapot teremtett arra, hogy 
nők és férfiak egyaránt tehetségükkel a vallásos művek (ima, könyör-
gés, dicséret) szerzőiként lépjenek fel. A protestantizmus ebben a női 
„emancipációban” igen fontos szerepet játszott, ahogyan Petrőczy 
Kata Szidónia verseiben és prózafordításaiban is felismerhető. 

36 S. Sárdi Margit, Utószó = Magyar nőköltők a XVI. századtól a XIX. századig, 
szerk. és az utószót írta S. Sárdi Margit, Unikornis, Budapest, 1997, 331–332.


