
KÖZLEMÉNYEK 

A londoni francia protestáns egyház magyar segélyezettjei. A francia protestáns egyház Lon
donban tekintélyes múltra nézhet vissza: VI. Edward már 1550-ben aláírta az alapítás pátensét az 
idegenek számára, akiket „száműztek... hazájukból Krisztus evangéliuma miatt".1 Az első francia 
templomot a Threadneedle Streeten a régi Szent Antal Kápolnában alapították, nem messzire a hol
land gyülekezet templomától, amelyik az Austin Friars nevű (volt ágostonrendiek) templomában 
kapott helyet. A Szent Bertalan-éji mészárlás és országos protestánsüldözés után számos hugenotta 
emigrált Angliába - 1600-ban London mellett még öt másik angol városban volt templomuk. A Thread
needle Street-i templom elpusztult ugyan az 1666-os nagy tűzvészben, de igen gyorsan (három 
év alatt) újjáépült és egészen 1841-ig létezett. Ekkor egy nagy építkezés miatt a gyülekezetnek 
a St Martins le Grand templomba kellett költöznie, majd 1893-ra megépült a jelenleg is működő 
új francia templom a város központjában, a Soho Squaren. 

Mint ahogy a holland egyház, a londoni francia protestánsok egyháza is élvezett bizonyos pri
vilégiumokat az egyházkormányzat terén: az anglikán egyházzal ellentétben nem kellett kinevezniük 
püspököt. Az egyházat a „vének" (anciens) és a diakónusok (diacres) kormányozták, az előbbiek 
nevezték ki a lelkészeket. Ez a demokratikus egyházkormányzat nyilván tetszett azoknak a ma
gyar peregrinusoknak, akik rokonszenveztek a presbiteriánus és puritán eszmékkel, de nem eshe
tett nagy súllyal latba abból a szempontból, hogy a Londonban járó magyarok hol és kiktől kértek 
alkalmi segélyt. Segélykérő hajlandóságuknak köszönhető ugyanis, hogy ma dokumentálni tudjuk 
néhány 17-18. századi magyar peregrinus pontos londoni tartózkodásának idejét - a Francia 
Egyház számadáskönyveiből derül ki, mikor érkeztek Angliába, illetve mikor akartak tanulmá
nyaik befejezésével távozni innen. 

Ezeket a magyarokat főleg két számadáskönyv tartja nyilván: Ms 90, a French Church Main
tenance Account 1650-1702, valamint Ms 91, az előbbinek 1703-tól 1747-ig terjedő folytatása." 
Úgy tűnik, a korábbi évtizedekről nem maradtak fenn rendszeres formában vezetett feljegyzések. 
De Ms 90 azonnal megörvendezteti a hungarikum-vadászt, amennyiben 1653. augusztus 28. alatt 
már áll egy feljegyzés: „Gaspar Tistabets hongarien" (sic!) kért segélyt és kapott is tíz shillinget 
a londoni francia egyháztól. Tiszabecsi Gáspár azon kevesek közé tartozott, akik nem csak látogatták 
valamelyik angol egyetemet, hanem Oxfordban magiszteri címet is szereztek. Méghozzá Anthony 
A. Wood szerint ez 1654. március 18-án történt. Tiszabecsi (akiből különben élete végén erdélyi re
formátus püspök is lett) franekeri és leideni tanulás után ment át Angliába és alighanem 1-2 trimesz-
tert eltöltött Oxfordban, de mint a fenti adat bizonyítja, 1653 nyarán már Londonban volt. 

1 JAULMES, Yves: The French Protestant Church of London and the Huguenots. London, 
1993. 7. 

2 Szeretném megköszönni B. Copus úrnak, az egyház könyvtárosának, hogy elérhetővé tette 
számomra a számadáskönyvek átnézését. (Továbbiakban: FCMÄ) 
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A Commonwealth idején Londonban megforduló magyarok úgy látszik, más pénzforrásokra tá
maszkodtak, mert 1661 nyaráig nem találunk több magyar vonatkozású bejegyzést a számadáskönyv
ben. A Restaurációval viszont fellendül a magyar-forgalom Angliában. Már 1661-ben két névtelen 
magyar kap pénzt az egyháztól,3 1662-ben pedig egymást váltják a magyarok és erdélyiek: kettő 
februárban, három június-júliusban, 1662 őszén pedig négy névtelen magyar „utazó" kap kisebb 
összegű segélyt, mígnem 1662 decemberében egy „étudiant hongrois Malade" jelentkezik, őt csak 
egy egész fonttal lehet elküldeni. 1663-tól (ami eddigi tudásunk szerint a magyarok „rekordéve" 
a 17. századbeli Angliában) az egyház jegyzője megunja a névtelen magyarok regisztrálását és 
nagy örömünkre, elkezd nevesíteni. így derül ki, hogy 1663. május 6-án Kisvárdai János valamint 
Szendrei Ferenc kapnak segélyt, augusztus 5-én Rimaszombathi Mihály, majd két hétre rá ugyanő 
visszatér két magyar barátja kíséretében a Treadneedle Streetre és még egyszer kér és kap, hogy 
„visszamehessen Hollandiába", kereken egy font sterlinget. Két útitársa közül az egyik már régóta 
él Angliában, a „Kormeledi" néven nyilvántartott Körmendi Péter, aki (albumának tanúsága sze
rint)4 jól megtanult angolul, míg a másikról, Csaholci Gergelyről tudtuk, hogy 1663 májusában 
Londonban tartózkodott,5 de azt nem, hogy legalább három hónapot töltött az angol fővárosban. 
Innen egyébként Groningenbe ment vissza, ahol októberben matrikulált az egyetemen. 

1664 és 1666 között a Londonban tartózkodó magyarok közül már többen tudják: a francia 
egyháztól is lehet segélyt kapni. így aztán ugyanazok, akik a holland egyháztól kérnek anyagi se
gítséget, jelentkeznek a franciánál is, így Samareus Johannes (elírás: helyesen Sámuel) és „Francois" 
(Ferenc) Száki. Mindketten 1664 júniusában kapnak segélyt. A következő év februárjában ugyanaz 
a „Francois", akinek nevét ezúttal nem „Saki"-nak, hanem „Zacus"-nak írják és mellette a „Ministre 
en Hongrie" minősítés áll, újra folyamodik és megint szerény sikerrel. 1666 februárjában az elvá
laszthatatlan Komáromi András és Liszkai András együtt jelentkeznek, mint „estudians Hongrois" 
és kapnak fejenként öt shillinget. 

A Nagy Tűzvész után kissé csökken az Angliába peregrináló magyarok száma, 1669-ig hiába 
is próbálkoznának a francia egyháznál, annak is kell a pénz a templom újjáépítésére. Legközelebb 
1675 szeptemberében bukkan fel egy segélyezett „erdélyi",akiben én Kolosvári István későbbi 
enyedi tanárt és erdélyi püspököt gyanítom.6 1676 novemberében már a Nápolyból szabadult gá
lyarabok küldöttségéből valók (Jablonczay és Köpeczi?) lehetnek azok a magyar lelkészek, akik 
15 shillinget kapnak, de még hátra van a nagy országos gyűjtés, aminek eredményeként 1677. június 
22-én a francia egyház vénei úgy döntenek, komolyabb segítségben kell részesíteniük magyar 
hitsorsosaikat: nem kevesebb, mint 30 font sterlinget gyűjtenek „aux Ministres de Hongrie retirent de 
galleries du Roy".7 Lehetséges, hogy ez már a második alkalom, amikor a Threadneedle Street se
gíti a volt gályarab lelkészeket,mert egy másik dokumentum (Ms5, Consistoire Accounts) szerint 
az elöljárók már 1676. október 22-én hoztak egy olyan döntést, hogy a flamand egyház ajánlására 
a nyolc magyar lelkész öt font segélyben részesüljön. 

1679 októberében újabb magyar kérelmező járul a londoni francia egyházhoz: Zádori István 
most érkezett az erőszakos ellenreformáció által megkínzott Magyarországról, és ez a tény se
gíti hozzá a szokásosnál valamivel nagyobb segélyhez. Egy font sterlinget kap, mert a feljegyzé
sek szerint „jó referenciát hozott magával hazájából, amely kijelenti, hogy a (református) egyház 

3 FCMA 1650-1702,41. 
4 Ráday Könyvtár, Bp. K. 1.461. Körmendiről még vö. GöMÖRl György: Angol-magyar kapcso

latok a XVI-XVII században. Bp. 1989. 95. 
5 Körmendi-album, fol. 113 
6 1675 nyarán és őszén Kolosvári nem kevesebb, mint négy cambridgei kollégiumtól kap tetemes 

összegű segélyt, alighanem az egyetem rektora által írt ajánlólevél segítségével. 
1 FCMA, Ms90, fol. 109 
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londoni francia református egyház számadáskönyvéből. A csillaggal megjelölt név magyar. 
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ínsége ott olyan mértékű, hogy az őt felhatalmazza arra, hogy adományokat kérjen".8 Zádori ezek 
után hosszan utazgat Angliában és Skóciában, eltölt pár trimesztert Oxfordban, majd 1682-ben még 
ügyesen szerez pénzt arra Londonban, hogy hazatérése helyett Amerikának vegye az útját - ő lesz 
az első magyar protestáns lelkész, aki megfordul Bostonban, hogy aztán minden valószínűség szerint 
Jamaica szigetén (!) fejezze be kalandos életét.9 A 17. században ő lesz az utolsó magyar, aki pénzt 
kér és kap a londoni hugenottáktól, akiknek 1685 után, a nantesi ediktum felmondásával, minden 
pénzüket az újonnan érkezett protestáns menekültek támogatására kell majd fordítaniuk. 

A francia egyház csak a következő évszázad húszas éveiben újítja meg a magyaroknak nyújtott 
támogatást. Igaz, 1726. április 27-én „fitzor Ministre Transylvain" meglepően nagy összeget, négy 
font négy shillinget kap. Kövesdi Fitsor (Ficsor) Ádámról eddig is tudtuk, hogy 1719-tól 1724-ig 
a genfi egyetemen tanult és Svájcban avatták lelkésszé,10 de angliai tartózkodásának időpontját 
csak hozzávetőlegesen tudtuk megállapítani. Az, hogy ugyanő 1733-34 folyamán nem még egy
szer, hanem összesen négy alkalommal kap egy font egy shillingnyi segélyt" arra mutat, hogy ez 
nem is segély, hanem egyfajta rendszeres fizetés volt, és hogy Ficsor, aki nyilván elég jól beszélt 
franciául és angolul is megtanult, valamilyen kisegítő lelkészi feladatot látott el a francia egyház
ban. Lehetséges, hogy ezután végleg visszatért - ha nem is Erdélybe, de Magyarországra, mert 
1735. október 9-én Pozsonyban írt be Bél Mátyás albumába.12 

Az utolsó magyar, akit a londoni hugenották felkarolnak, nem más, mint Székelyhídi Nethlebius 
Mihály. Még a szakirodalom se nagyon tudja, hogy hosszú peregrinálás (Halle, Bréma, Utrecht) 
után ez az erdélyi születésű teológus 1743. május 18-án, a Wadham College tagjaként, belépett az 
oxfordi egyetem hallgatói sorába. Valószínűleg ingyenesen tanult Oxfordban, ott elvégezte az egye
temet, de még így is állandó pézhiánnyal küszködött - ezt enyhíthette a francia egyház adománya: 
2 font 1744. augusztus 18-án. Székelyhidiröl az utolsó hír 1750-ből származik, amikor is Mező 
János arról ír Londonból Teleki Sándornak, hogy ez az „academizáns",aki nagy híve a Telekieknek, 
nem tudja magát pappá szenteltetni, s emiatt „igen nagy szeginsigben nyomorog".13 E szerencsétlen 
peregrinus (alkalmi latin verselő) további sorsára talán a korszak kutatói fognak majd fényt deríteni. 

GÖMÖRI GYÖRGY 

Mecenatúra Bod Péter korában. Minden támogatók, mondhatnánk szponzorok ősatyja Caius 
Cilnius Maecenas Kr. előtt 70-től 8-ig élt. Hivatalosan őt tekintjük az első irodalmilag elismert 
műpártolónak, ugyanis neve után alakult ki a máig is érvényes mecenatúra. Maecenas volt az első, 
aki adott egy követendő példát, és amint a történelem mutatja, mindig is akadtak nemes követői. 
Ez nem jelenti azt, hogy előtte ne lettek volna olyan egyének - főként uralkodók - akik ne tettek 
volna pártfogói gesztusokat költők, művészek stb. felé anyagi támogatások formájában. A Bibliá-
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