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Margaret Winthrop,  
Új-Anglia „Lorántffy Zsuzsannája” 
 
Egy Lorántffy Zsuzsannáról szóló, először ugyancsak Sárospatakon elhangzott 
előadásomban már használtam azt a nagyon kifejező angol összetett szót. 
amellyel e nyelvterületen főként a vezetői, közjogi, történelmi szerepvállalás-
nak elkötelezett férfiak feleségeit jellemezték, igen találó módon: „helpmeet.” 
Ez a nőtípus nem egyszerűen ancilláris, egyértelműen csak mártai segítőtárs, 
árnyék- és háttérfigura volt, hanem társának minden erőltetett emancipációs 
törekvés nélkül is méltó szövetségese és megerősítője a sokszor emberpróbáló 
feladatvállalások során. Ilyen asszony volt a mi Lorántffy Zsuzsannánk 
I.Rákóczi György oldalán, s ilyen hölgy volt Új-Anglia egyik első nagyasszonya, 
Margaret Winthrop is, férje, John Winthrop mellett, akiben – túlzásai, tévedé-
sei, többek között a „rebellis” Anne Hutchinson ellen folytatott, meglehetősen 
kíméletlen „szent háborúja” ellenére –  egyértelműen az Újvilág Mózesét tisz-
telhetjük. 1 John Winthrop, miután második felesége, Thomasine Clapton is 
elhunyt, 1618-ban, még az óhazában vette feleségül Margaret Tyndalt, az 
essexi Sir John Tyndal tiszta életű és a puritanizmus ügyének elkötelezett leá-
nyát, aki az angol vidéki birtokos-lét biztonságát odahagyva követte férjét az új 
haza veszélyekkel teli körülményei közé, ahol 1647-ben bekövetkezett haláláig 
hűséges társa volt a kormányzónak. Hogy Margaretre milyen sokrétű köteles-
ségek vártak már az óhazában, arról pontos képet alkothatunk magunknak 
egy, magát a Zarándok Atyák ivadékának valló, huszadik század eleji amerikai 
történész, Alice Morse Earle Margaret Winthropról szóló monográfiájában is 
idézett levélből. Ezt az episztolát , ezt az igazi „poloniusi levelet” Adam 
Winthrop írta jövendőbeli menyének még a leány menyasszonykorában, sok 
apai-apósi elvárással, jellegzetes puritán hitéleti fordulatokkal, de ugyanakkor 
nagyon sok gyengédséggel és olyan bizalommal, amely jelzi: az após-jelölt to-
vábbi élete komoly pillérének és egyszersmind egy új puritán család garanciá-
jának látta Margaret Tyndalt: „Biztosíthatom Önt, nemes lelkületű Margaret 
kisasszony, hogy máris atyai szeretet és rokonszenv él bennem Ön iránt; ezt az 
érzést nem csupán az ön szerény viselkedéséről és szelíd természetéről hallot-
tak táplálták szívemben, de növelték annak nyilvánvaló jelei is, hogy igaz sze-
relemmel és hűséggel viseltetik fiam iránt. Így tehát – bár távol vagyunk egy-
mástól – egyelőre tollamra bízom azt, amit később majd személyesen is 
elmondok önnek. Nincs bennem kétely arra nézve, s azért is imádkozom Is-
tenhez önért, hogy boldognak mondhatom magam, hiszen öreg napjaimra egy 
ilyen erényes és szerető leányom társaságát élvezhetem majd, s hátralévő 
időmet békében tölthetem el. Már ezidáig is jó okom volt magasztalni az Ő 
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szentséges nevét és szerető gondoskodását, hogy annyi kedvességgel és kegye-
lemmel ajándékozott meg gyermekeimben, s az ő házastársaikban; így tehát jó 
okom volt mélységesen szeretni és becsülni őket, akik fölöttébb szerető és kö-
telességtudó magatartást tanúsítottak irányomban. Éppen azért biztosíthatom 
önt (jóságos Margaret kisasszony), hogy mindazt a szeretetet és kedvességet, 
amit öntől kapok, nem csupán viszonzom majd, de erőm szerint megkétsze-
rezve adom vissza önnek. S így legalább csekély mértékben én is hozzájárulha-
tok ahhoz, hogy boldog egyetértésben élhessen fiammal. Ezúton ígérem meg a 
Mindenható Isten színe előtt, hogy fiam személyében ön a legkedvesebb és 
igen szerető szívű férj oldalán élhet majd, aki gondoskodó kalauza lesz önnek 
és övéinek egész életében. Ilyeténképpen teljes szívvel ajánlom magamat ön-
nek és drága Édesanyjának, biztosítván önöket igaz szeretetemről…a levelem-
hez csatolt, csekély értékű, de tiszta szívvel küldött ajándékkal, amit egy meg-
bízható emberem visz el önnek, s egyben a leghatalmasabb Szentháromság 
kegyelmébe ajánlom önt, az 1618-as év márciusának utolsó napján, az ön igaz 
barátja, Adam Winthrop.”2 
Néhány héttel e levél megírása után John Winthrop valóban nőül vette Marga-
retet – pontosan 1618 áprilisában –, s Groton Manorban, a Winthropok csalá-
di fészkében telepedtek le. A következő 11 évben Margaret Winthrop az angol 
vidéki nemes hölgyek átlagos életét élte, legfeljebb hangsúlyosabb hitbéli tar-
talommal. Soha nem kedvelte a mulatságokat, a divatozást, egész életét, s 
minden energiáját növekvő családjának szentelte, beleértve férjének korábbi 
házasságaiból származó gyermekeit is. Négy saját fia közül az egyik – a levélíró 
nagyapa tiszteletére – az Adam nevet kapta. A házaspárral együtt éltek a 
Winthrop-szülők, továbbá John Winthrop 18 éves Lucy húga is. John már 
angliai éveikben sokat volt távol, főként Londonban, épp az új haza megszer-
vezésének ügyeiben, s a feleségéhez írott levelek – az I. Rákóczi György-
Lorántffy Zsuzsanna levélváltások angol mentalitásbéli „ikertestvérei” – a 
mély, valóban szerelmes ragaszkodás és a nem-vasárnapi, hanem a köznapo-
kat is átitató kegyesség szép példái. Ez tükröződik többek között az alábbi, 
Londonban keltezett Winthrop-levélből; ebből nyilvánvaló, hogy a későbbi 
kormányzó fegyvertársának, szövetségesének, szellemi-lelki energiaforrásának 
tekintette választott társát; pontosan úgy, mint a puritán irodalom egyik korai 
apostola, Richard Baxter a 16. században az ő Margaretjét:”Itt csatolok Szá-
modra néhány írást Új-Angliáról, ha beléjük tekintesz, megérted majd levele-
im rövidségét…Nagyon nehezemre esik kedves feleségemet magára hagynom, 
de mindent az isteni gondviselésre kell bíznunk…Nagyon elszomorít, hogy le-
velekkel kell jóllakatnom téged, amikor tudom, mennyire vágynál látásomra, 
de bízom Benne, Aki ezt így intézte, s hogy Ő türelmet és jobb napokat ád ne-
ked…Az Úr képes erre, s ebben bízhatsz, hiszen Ő ígéretet tett erre. Látván, 
hogy elhívása nyomán vállalkoztam erre a néki tetsző munkára, gondot visel 
majd rád és minden dolgunkra, az én távollétemben; így tehát Hozzá kell irá-
nyítanom Téged minden szükségedben; járulj alázattal (édes feleségem) a ke-
gyelem trónusához; ha bármi baj ér, mondd el Neki, hogy férjedet Ő szólította 
el mellőled, könyörögj, hogy légyen mennyei férjed, s gyermekeid Atyja, há-
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zadnak Ura, s hűségét mindig meg fogod tapasztalni; te nem vagy vétkes távo-
zásomban, nem űztél el engem semmiféle gorombasággal vagy követelődzés-
sel, így tehát joggal várhatsz Tőle oltalmat és áldást.”3 Egy huszonegyedik szá-
zadi olvasó számára több szempontból is furcsa lehet ez a levél. A teljesen 
laikus mai befogadónak az tűnik fel, hogy Winthrop magát Jézust ajánlja fel 
helyettes családfőként, amíg ő maga szeretteitől távol munkálkodik egy 
teokrata közösség felépítésén.A protestáns felfogás alapjait akár csak nagy vo-
nalakban ismerő olvasó pedig azon csodálkozhat, hogy Winthrop látszatra 
egyfajta adok-veszek (do ut des) szemléletet mutat, amikor arról ír, hogy az ő 
érdemeiért, szolgálatáért mintegy „cserébe” az Úr majd oltalmába veszi hátra-
hagyott családját. Ez – felületesen értelmezve – nem látszik egyébnek, mint az 
ingyen kegyelem tagadásának. Aki azonban hozzászokott a puritán szerzők sa-
játos gondolkodásmódjához, érveléséhez, az egyáltalán nem ütközik meg a 
winthropi logikán. Ami pedig Jézus családfői szerepét illeti: a puritán gondol-
kodás nem tett semmiféle különbséget hitélet és családi élet között, így termé-
szetese, hogy a Winthrop-famíliát nem egy idősebb férfi családtag, hanem 
egyenesen a Teremtő oltalmába ajánlotta a családfő. Ami az Úrnak tetsző tet-
tekért várható/elvárható támogatást illeti, az pedig nem az ingyen kegyelem 
tagadása, hanem a jellegzetes puritán „covenant theology”, a „szövetség 
teológiájá”-nak ékes megnyilvánulása, amely elsősorban Isten és puritán hívei, 
de egyszersmind puritán és puritán között is köttetett, a feltétel nélküli biza-
lom jegyében.Nézzük ezek után Margaret asszony válaszának egy részletét, 
amely férje meggyőződésével teljes harmóniában a minden élők Urára bízza a 
család jövőjét. Ilyen levelet nem lehet engedelmességből, nem lehet szolgalel-
kűségből megfogalmazni. Sőt, még pusztán szerelemből sem. Egy ilyen levél-
hez Isten iránti feltétlen rajongás és végtelen bizalom szükséges: „ Nem tu-
dom, hogyan fejezzem ki irántad való szeretetemet, vagy azt, mennyire 
óhajtom dolgaid kedvező alakulását, de szívemet jól ismered, s ez bizonyítja 
érzelmeimet, bármily kevéssé is mutatom ki őket; gondolataim természetesen 
a bennünket érintő nagy változások körül keringenek, amelyekben – kérem az 
Urat – áldja meg az én jó Férjemet, s vidámítsa meg szívedet Isten irántunk 
való jóságának bitzonyossága, s ne hagyja, hogy bármi elbizonytalanítson és 
elcsüggesszen Téged; Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk; szomorúságod a 
távolléted okozta szorongásból ered, de mindezt Isten jóságos gondviselésére 
kell hagynom.”4 Arra, hogy ez a levél valódi, hús-vér asszony és nem evilági 
szent tollának terméke, mindössze egy apró, de nem elhanyagolható jelenség 
utal: az, amikor az egyes szám harmadik személyben, távolságtartó módon 
használt „Férjem” kitétel után hirtelen átcsap a jóval személyesebb és bizal-
masabb „…s vidámítsa meg szívedet..”-formulába, amelyhez azután a levél to-
vábbi részében hű is marad. E házastársi kapcsolat az évek során mindvégig 
harmonikus maradt. 1630-ban Winthrop az Arbella fedélzetén elhajózott Új-
Anglia felé, a hajónak igen nevezetes női utasa is volt, egy másik puritán nagy-
asszony, Anne Bradstreet költőnő személyében. Bradstreetet azért említem itt, 
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mert John Berryman, huszadik századi amerikai költő róla írott nevezetes 
portréverse egy John és Margaret Winthropéhoz nagyon hasonló házastársi 
kapcsolatként ábrázolja Anne Dudley-Bradstreet és az egy ideig ugyancsak 
kormányzóskodó Simon Bradstreet frigyét. „Türelmes asszony voltál” – írja a 
vers elején Berryman, majd így folytatja: „ Simon…Simon majd meghallgatja, 
hogyan olvasod fel éneked.”5 
    Nem kell házzasságszociológusnak lenni ahhoz, hogy felismerjük e korai 
amerikai puritán házasságmodell két alappillérét: a női türelmet, s a férfiúi 
odafigyelést és elfogadást. A helyzet tehát korántsem volt annyira tragikus a 
férfi-nő kapcsolatok tekintetében, mint ahogyan a finn feminista történésznő, 
Kaari Utrio állítja: A protestantizmus nem jelentette – noha tagadhatatlanul 
sor került nem éppen nőbarát lépésekre is – egyértelműen a nők, az asszonyok 
végleges elhagyatottságát, kiszolgáltatottságát. Ahogyan Utrio írja: „Az újkor 
kezdetén (és későbbi fázisában) az európai nő olyan helyzetben volt, amelyben 
létezéséhez egyedülálló emberként semmiféle támogatást nem kapott. Az egy-
ház csak a család részeként fogadta el őt. A protestáns világban elveszítette a 
kolostorokat, (Eloise-re és Abelard-ra gondolva ez nem is volt akkora veszte-
ség! P.É.) a falusi papot, sőt a Szűz Máriát is; tökéletesen férje hatalmába ke-
rült.”6 Visszatérve a Winthrop-házaspár távolról sem Utriót igazoló életközös-
ségére: Margaret férje után négy évvel, 1631 november 2-án, a Lyon, William 
Pierce hajója fedélzetén érkezett meg Amerikába, legidősebb mostohafia, an-
nak felesége, s másfél éves , Anna nevű leánykája voltak az útitársai, de a kis-
lány egy héttel a tengerre szállás után meghalt. Arra nézve nincsen adatunk, 
hogy a kormányzó hogyan fogadta gyermeke halálhírét. Arról azonban igen, 
hogyan reagált több mint egy évvel korábban arra, hogy egyik fia, az őt elkísé-
rő Henry Winthrop vízbe fúlt Salemben megérkezésük napján. Idézzük ennek 
az 1630 július 16-án kelt levélnek néhány sorát: „ Kedves Feleségem! Áldott 
legyen az Úr, jó Istenünk és könyörületes Atyánk, hogy még megőrizte élete-
met és egészségemet, hogy üdvözölhesselek és megvígasztaljam régóta gyötrő-
dő szívedet jólétem és szeretett gyermekeid jóléte örvendetes hírével. Olyan 
sok a tennivalóm, hogy nincs időm privát ügyekre. Most csak azért írok, hogy 
tudd: élek még és minden dolgomban rád is gondolok…Sokféle szomorú, kel-
lemetlen dolog történt velünk, mint később még hallani fogod; és az Úr keze 
keményen nehezedett rám abban, hogy hozzám igen közelállót érintett. Henry 
fiam! Henry fiam! Az a szegény gyerek! De mindezekért dicsérem az Urat és 
nem vesztettem el a kedvemet; s nem látom okát, hogy megbánjam (lépése-
met), vagy ne reménykedjem azokban a jobb napokban itt, amelyek majd 
mindenért kárpótolnak.”7 E levél olvasásakor ismét Rákóczi-levelezés „déja 
vu”-érzésünk van, elsősorban azért, mert a közéleti vállalások és a magánélet, 
a küldetéstudat és a személyes érzelmek e sorokban is párhuzamosan, illetve 
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egymást váltva nyilvánulnak meg. Ugyancsak ismerősen csengenek az áldást-
egészséget kívánó levélkezdő és berekesztő formulák is, továbbá a feleséghez 
való mélységes szeretet és ragaszkodás. Ha arra gondolunk, hogy ugyanez a 
férfi, ugyanez a férj és apa milyen kíméletlenül üldözte a bábaasszonyból lett 
amatőr teológust, vagy inkább prófétanőt, Anne Hutchinsont, akinek fő bűne 
az volt, hogy összejöveteleket rendezett nők számára, akikkel megvitatta, oly-
kor bírálta is a lelkészek igehirdetői teljesítményét, akkor eltöprenghetünk 
magán- és közszereplési gesztusainak, tetteinek különbözőségén. A Massachu-
settsből száműzött Hutchinsont kiközösítették, így elvándorolt Rhode Islanre, 
majd kereskedő férjével és 14 gyermekével együtt az indiánok lemészárolták. 
Elüldözésében, kiközösítésében Winthropnak hangsúlyos szerepe volt. 8 
               Margaret Winthrop puritán nagyasszonyi érdemeit még fokozottab-
ban megbecsüljük, ha a „Hutchinson-ügy” (mint férje működésének egyik 
árnyoldala!) mellett tudomásunk van arról is, hogy a Massachusetts államot 
„hegyen épült várossá”, „mennyei Jeruzsálemmé” alakítani szándékozó kor-
mányzó milyen merev álláspontot képviselt többek között a karácsony meg-
ünneplésének kérdésében. Ugyanis az ő kormányzósága idején is érvényben 
maradt, sőt, egészen 1681-ig, az az 1659-es, a Massachusettsi Bíróság által ho-
zott törvény, amely tiltotta a karácsony megünneplését, s a törvényszegőkre 5 
shilling büntetést rótt ki.9 Hogy ez a karácsonyozási dilemma mennyire nem 
volt mellékes kérdés, s mennyire jellemezte az új-angliai teokrata arisztokráci-
át, arról többek között Stephen Nissenbaum kiváló könyve, a „Harc a karácso-
nyért” tanúskodik.10 
                 Arra nézve pedig, hogy Margaret Winthrop még puritán mértékkel 
mérve is milyen hosszútűrő és békességes asszony volt,  ékes, bár közvetett bi-
zonyítékot szolgáltatnak mostohamenyének, Elizabeth Reade Winthropnak, az 
ifjabb John Winthrop feleségének feljegyzett megnyilvánulásai és fennmaradt 
levelei. Az ifjabb John éppen Margaret asszony és további családtagok táma-
szaként érkezett Massachusettsbe 1631 októberében, s már az év decemberé-
ben jelentős hivatalt kapott. 1633-ban egy települést hozott létre, Ipswichben. 
Felesége és kislánya itt halt meg 1634 nyarán. Ekkor az ifjabb Winthrop Angli-
ába hazatérvén ismerte meg Elizabeth Reade-et. Ő már korántsem volt olyan 
asszonyember-felettien fegyelmezett, mint férjének mostohaanyja. Egy 1642-
es keltezésű levelében például azt írta az Újvilágba visszatért férjének, hogy a 
nyilvánosság előtt még képes elviselni párja távollétét, azonban, amikor magá-
ra marad, akkor bizony sír és hazatérésére áhítozik. Az, hogy Elizabeth ilyen 
„fegyelmezetlen volt mostohaanyósához képest, nem egyszerűen generációs 
különbség. Érzelmeinek nyíltabb és hevesebb kimutatása abból is származott, 
hogy férje, az ifjabbik John is gyakran lázadozott apja túlhajtott kegyessége és 
küldetéstudata ellen. John junior ezért is hagyott fel a számáta embertelen tö-
kéletességet, önelfojtást jelentő közhivatalnoki, gyarmati vezetői munkával; 
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vegyészként és orvosként szerzett komoly érdemeket, s járult hozzá a kolónia, 
távlatosabban az új haza építéséhez. Ebben 1672-ben elhunyt felesége, 
Elizabeth Reade Winthrop hűséges társa volt mindvégig, ha más stílusban is, 
mint Margaret Winthrop, akinek egyébként essexi születésűként „földije” volt, 
s hozzá hasonlóan ő is nyugodt, kellemes természetű hölgy, példás háziasz-
szony, s elsősorban a Bibliát jól ismerő, elkötelezett puritán hölgy volt, aki 
azonban már nem volt olyan abszolút önfeladásra képes, mint a 
kormányzóné.11 
Többszáz év távolából és távlatából balgaság volna el- és megítélnünk, melyik 
asszonyi magatartás bizonyult bölcsebbnek és célravezetőbbnek a 17. századi 
Új-Angliában. Egy bizonyos: az angliai körülményekhez képest a sokkal mos-
tohább Újvilágban a nők bölcsességére, tudományára is fokozott szükség volt. 
A „forradalmi” stílusú vallásossága miatt kiátkozott, már többször említett 
Anne Hutchinsonról még Massachusetts első számú lelkipásztora, John 
Cotton is elismerte, hogy elhivatott gyógyítóként sokat adott a közösségnek. 
Az előbbiekben említett ifjabb John Winthrop orvos egyik leghatékonyabb 
gyógyító társa pedig egy gyógynövényismeretben jeleskedő új-angliai hölgy, 
Elizabeth Davenport volt. Az ő neve, s a többi új-angliai „füvesasszony” szemé-
lye ismét csak Lorántffy Zsuzsannát, az általa készített gyógyító főzeteket, ke-
nőcsöket juttatja az eszünkbe. A gyógyításhoz nyilván a Winthropok asszonyai 
is értettek, csak ebből a tudásukból nem akartak semmiféle „vezéregyéniség-
gé” nőni, ahogyan a szerencsétlen sorsú Hutchinson tette. Ők éppen azáltal 
váltak közmegbecsülésnek örvendő személyiségekké, hogy képesek voltak 
megelégedni a nekik rendelt, mai szemmel nézve bizony szűkös játéktérrel. 
Margaret Winthrop mindvégig zúgolódás nélkül, Elizabeth Winthrop pedig 
önfegyelmi bravúrok nélkül érzelmeit olykor kinyilvánítva, s számunkra ezért 
talán emberközelibb módon.12 
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Summary 

 
My paper deals with the figure of the "Susanna Lorantffy" (figuratively 

speaking!) of New England, Margaret Winthrop, wife of governor John 
Winthrop. She was a typical Puritan "grande dame", an absolute helpmeet of 
her husband. Her life - in many features she can be considered as the "twin" of 
her world-famous contemporary, the American poetess, Anne Bradstreet - can 
be easily reconstructed upon the letters of her father-in-law, her husband and 
also upon the book of Alice Morse Earle. Obedience, faith, intelligence, 
kindness, benevolence: these are the key-words of her life and public service, 
in the hard days of the formative years of America, full of spiritual and carnal 
dangers. Such a period couldn't have been survived by an average female 
character, just by such an exemplary and excellent one as Margaret. Her figure 
can also remind us of "the other Margaret", spouse of the great Richard Baxter 
who - as a solid intelllectual background of his husband's works - played an 
important role in the history of Puritanism in "old" England. 
 



 

 




