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Borbély István iroda lomtölténész egyik 1926-ban kelt tanulmányában az 
1I1litúrius egyháztörténet-írás kegyeletteljes kötelességévé tette John Paget életraj
;.únak Jllcgírását. I Több mint kilencven év telt el a jámbor óhaj megfogalmazása 
óta. dc az unitárius Paget-monográfia még mindig nem készült el. Születése két
szúzadik, fömüve megjelenésének 169. évfordulóján2 em lékezzünk arra, akinek 
the ú/a leli Ma[iyarország.J Jósika Miklós I 844-ben Az élet útjai, Jókai Mór 1877-
ben az I~!!..v o::: ls/ell dmü regényében rajzolta meg John Paget alakját; de ki olvas 
manapság Jós ikát és Jóka it?! - tehető fel az akár jogosnak is minősíthető kérdés. 
lia olvasni ni ncs is id ő, tévézni a lkalomszei-üen mégiscsak szoktunk. A magyar 
filmmüvészet szere lmeseinek hívjuk fe l figyeimét arra, hogy .J ohn Paget és Wes
selényi Polixéna é letérő l Po/ixéna szerelmei címen Kovács András rendezésében 
ham a rosa n el keszü I az a játék fi I m, am elynek 57 perces dokumentumfi Im-változa-
1:\1 200 7-bcn Illutallák be Polhéna és Johl1 - Kellős portré hát/érrel címen' 

Magyarországon az utóbb i években is jelentek meg Pagetről szó ló rövi
debb-hosszabb ínísok, legutóbb Ambrus Lajos elevenítette fel a borász Paget Já
nn, cll1lékél. ' Szük pátriánkban 2004. július 8-án idézték fel Paget emlékét az 
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Uj k/agya/' S:::óban EX)' allgo /. aki e/őszö/' keltette jó hírét a paprikás csirkének 
ci men. A kolozsvári S:::abadsúg 2000. február 3- i számában John Paget Jánosról 
olvashattunk cgy tárgyi tévedésektől sem mentes rövid cikket. 

A roll1ún újságírók is fe lfi gyeltek a kivételes életpá lyára. Legutóbb 2008 
jc,bruúrjábal1 Danie l I ftenc Ardeleal1 de Manchester eímen közölt sze llemes cik
ket az egyik kolozsvár i lapban6 Az erdélyi román tudományosság képviselői 

I 
l -

Borbal)' Ist\'Úll , Simen DOl/lOkos és kora, KerMagv. LV III. , 1926, III. 
I ilII/gm:,' al/d Tral/sy/vanio with I?emarks on their Condition Social, Political and Economical, 
I.ondon. lS,39 . Magyarul megj elent vá logatás: Magy"arorszag és Erdély, Helikon kiadó é. n. 
11 9R7 j V ú Ingatta. szcrkcszh::ttc. <l szó· és n~vmagyarázatokal ~S a tanulmányt írta Maller Sán
dm. Fordította R<lkovszky Zsuzsa 

J Tli rök Tamús ezen a címcn in röv id i sme rtetőt I 987-ben a Maller Sándor gondozásában megje
knl fl)rdit úsról. L(Ísd . Unitárius Elet. -1987, jú lius-október, 4-5 . sz. 9. . 
Vilc/.y A ndrús: .. A já/ak. /léha tóvo/abb, néha közelebb voltak. .. (beszélgetés K ovács András 
nlmn..:ndc/.üvd). Árgus. 2004/ 10 (októbc.:r). . . 

S Ambrus Lajos. I '(lgel Magyar Nemzet 2005. július 30. és 2005 . szeptember 10. Pagetrő l , a bo
rú s:t.ró llúsd Illeg: Ambrus Lajos. Az en szö!öhegyem, B. K. L. Kiadó, Szombathely. 2005. 

{J I.:bd: Flm! ... Tralls ilvaná 2008. fe bruár 7. 
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már évtizedekkel ezelőtt ízelítőt adtak Paget míívébő l , könyvének különöskép
pen az itt lakó románok bemutatását tárgya ló fejezete iből fordítottak le néh ány 
részletet. 7 

E rövid kitekintő után térjünk vissza a 19. század kolozsvári polgáraihoz, 
hiszen ők voltak azok, akik az English Conversation Cl ubban 1892 után is ke
gyelettel ápolták az örökös tag és pártfogó John Paget emlékét. Nem vé let len , 
hogy első életrajzírója, a kolozsvári Angol Klub e lnöke, Kovács János az unitá
rius kollégium igazgató-tanára volt.8 ln memoriam John Pagel cím ű emlékbe
szédét 1893. február 23-án olvasta fel a kolozsvári Angol Társalgó Körben '" De 
nemcsak felolvasások és könyvek porosodó lapjai , hanem két em léktábl a is - az 
egyik BalatonfLireden, a másik Thorpe Satchville-ben - hirdeti: é l még az angol
magyar patrióta tisztelő i emlékezetében.lo Az Un itárius Egyház kissé lemaradt a 
ti szteletadásban, pedig Kovács János révén egykor e l ső vo lt a Paget név megörö
kítő i sorában, de - mint o ly sokszor a történelem során - a pénztelenség és kény
szerű takarékosság szárnyát szegte. 190 l-ben készült e l a kolozsvári lIn itárius 
kollég ium új épülete, ennek dísztermében szerettek vo lna Paget Jánosnak d OIll-

7 A fontosabb román bibliográfiák közül Pagelrc vonatkozóan lásd : NICOLAE lurga. ISlOria roma
ni/or prin ca/álori, Bucure~ti. 1929, vo l. IV, 163- 165:: Ciíliilori SIra/ili despre Tarile !?omóne in 
secol,,1 ol XIX-leo, Serie noua vo l. III ( 183 1:1840) vol. ingrijil dc Paul Cernavodenu. George la 
Filiiti, Daniela Busa... Bucure~ti: Edit ura Academiei Romane, 2006. 336-845.: Wcber PeleI', 
Romanii din Transi/vania $1 Ungaria la mijlocul secDIlIIll; alXfX~/ea in il/lpresiile de calci/or/e 
a/e lui John Paget = Al1uarullnstitutului de /slorie G. Bari! din' Cluj-Napoca. 10111. X L I V. 2005. 
51- 59. Carmen Al1dra~. Romania $i imaginile ei in lileratura de cliifllorie britanicá, Daci:t. 
2003 , 126- 129, 171 - 173 . 258-260, 326-33 1. 

8 Kovács János, Poge/·János Esq. éle/ira/a, KorMagv, 1893,90- 103. 

9 ln Ivlemoriam John Pagel Esq., Kolozsvár, 1893. (A n Orati on in i\tkm or\'o r the Lak John Paget 
. . -

Esq. Honorary Member of the "Ko lozsvár Eng lish Conversal ion Club", deli vered by prof. John 
Kovács, president, al the Anniversary Held on Ihe 23 -d of Februar)' 1893 in Kolozsvár) 

10 A Thorpe Satchvillc-i emléktábla Némel Ká lmán szobrász. ke ramikus aikolása, és a Veszprém 
Megyei Idegenforgalmi Hi vata l ajándékaként került a Thope Salchville-i temp lom falá ra. ; \ Z 

emléktáb lát Halász András. Magyarország londoni kultúralIaséja, Burhop professzor. a Bril
Magyar Baráti Társaság elnöke és Zákonyi Ferenc, Veszpr~m r-.,/Iegyci IdcgentorgJlmi Hivmal 
vezelöje jelenlétében lep lezték le. 1969. febru ár 23 -án. lasd. Honti József. John Page/ Cll/gol 
orvos kapcsolma Magyarországgal in: Orvosi Helilap 11 0. évf. 1969.28. szam . 163 3.: Ikbri ls 
An~a, Emlektábla a magyar szabadságharc angol kalonájának in : Népszabadság XXV II. ~vr. 
46. szám. ( 1969. február. 25.) . -

A balatonfüredi szívkórház panteonjában a következő kctnyelvü már"ún vlábta hiflk ti ~ll1kh:~[ : 
.,To the proud l~emory o f the patriot ofboth his native England anu adopt~d Ilungary. SuiLlicr. 
trave lle r and wnter of the first account in Engl ish Oflh~ festivc Balatollm r~d .. A nna Bál. l! FIll 
lékül az mazónak, utleí r6nak(sic!) es katonának. aki szülőhazájában Amdiában t!s lücauutl ha
zájában Magyarországon egyaránt jó hazafi nak bizonyult és könyvében ..... először ado~t lcírúsI a 
fllred i Anna-bálról angol nyelven." Az 1964. augusztus 8-án fe lavato lI cmlékliÍblán Pacel t'ln)ll Z 
dombormüve Weeber Klára szobrászmíívész alkotása. ~ 
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borművet állíttatni . KOZI11a Erzsébet szobrászművész el is készült azzal a ti zenöt 
do mbonnüvel , a l11 elyek l11 a is az unitárius ko ll égiul11 il11atermének díszei, Paget 
arcmása azonban nincs közöttUk. Az egyházalapító Dávid Ferencnek és az e lső 
erdély i fejede lemnek, János Zs igmondnak a koliégiumépület front ján kiképzett 
szoborfiilkékben akatt emléket áll íttatn i a va llásközösség, de a terv anyagi okok
ból csak terv maradt, a szobrok szerény dombornlüvé zsugorodtak, és akaratlanul 
is kiszorították az ango l és amerika i jótevőket az immár csak magyar pantheon
bóL" Sovány vigasz, hogy Paget fiának , a Garibaldi seregében is v itézkedő, de 
Gatalon elhunyt Paget Olivérnek é letnagyságú, igen-igen megrongálódott képét 
őrzi még az unitárius kollégium, 12 

A 20. században Paget a lakját Fest Sándor és Tone lli Sándor13 próbálta meg 
e l őcsa l oga t n i a fe ledés ho má lyábó l, de csak 1939-ben Gál István majd Balogh 
József írása i nyomán figyeltek fe l új bó l a kivéte les é letpályára. 14 

John Paget János életrajzi adatai 

Paget szü letés i he lyét az újabban megje lenö munkák is Thorpe Satchvil
le-le l azonos ítják - tévesen, IS Ped ig az Unitárius Közlöny hasábj ai n megjelent 
nekro lógban John Fretwell , honfitársa már I 892-ben ti sztázta származási he lyét. 

I I .. Az új ko llégium homlokzatara a Magyar utca relöl helyczlessen négy szobor um. a János Zsig
mond, Dáv id rerenc, Brassai Súmuel és Berde Mózes szobrai. A Berde utca felöli homlokzatra 
helyeztessék két szobor az Augusztinovich Pál és a Suk i László szobra. A diszterem belsejébe 
helyeztessék 15 dombormü; P. Horváth Ferenc, Szentábrahámi M ihá ly, Lázár István, Koncz 
Jim os, Bölöni Farkas Sándor, Kriza János, Mikó Lőrinc . Ar. Székely Sándor. Könnöczi János, 
Daniel Elek" Ferenez József, Jakab Elek, N agy Elek, Paget János es Kelemen Benője l eseinkről 

. . 
kész i tendő dombormüvek.' · Ep itési Jegyzőkönyv 1900. május 29. 

12 A képet az édesanyja, Wesselényi Poli xena restette, Olivér! ábrázolja "Garibaldi" öltözetben. 

I ' . , 
14 

Valaha a kép jobb sarkaban e relirat vo lt olvasható : " Paget Ol iver, szül. Kolozsvárt, 184 1. 
szeptem ber 5-én. Tizenki lenc éves korában. a szabadság ügyéért lelkesülve, a londoni Kings 
College-böl Szic íl iába sietctl Garibaldi lobogói alá; közv itéz lőn a magyar légióban; a volturnói 
csatában , mint alhadnagy. kis csapatával nyolc ágyút foglalt el az ellenségtő l. Türr tábornok ott 
a csatatéren megölelte ~s azt mondta: hazája és szülő i büszkék lehetnek rá . Garibaldi föhad
nagynak nevezte ki. Öt hónapi szolgálat után a piemonti hadseregbe kap itánynak neveztclcu, és 
érdcmjcllcl díszíttctclt fel. Gyermeki köte lességérzet bő l lelépett fényes pályájáról, visszament 
a lúndoni egyetemhe, A svujci iljüság egy pár revol vert küldött nek i i ly felirattal: "a Deréknek", 
Mcghuzasodott 186 1 Mben: visszatért hazújába, gazda lelt; egy leánya szülct(,! lt 1862 M bell , Meg
halt J863-ban október J9-én," 

I ~!;~I Sándor. A ngolok Magyarorszúgon il rcrormkorszakban 1825-48, Bp., Frallkin T ársulat é, n . 

Gúl !slvún, Paget , Erde/y ang o! honpo/gára, Pásztortüz, 193 9, XXv. 9, 309-402; B ALOGH Jó-
zsef, Jolm Pagel (/808-1892), Thc Hungarian Quarterly, vol. 5, 1939, nr. 4. 6 10-632, vo l. 6, 
t940. nr. 1, 65-81. 

15 Cs. Lingvay K Jára 2006-ban közzé te ll Wesselény i Polixéna Olaszhoni es Schweizi utazás J 842 
hCVC/ .clÖ tanulmúnyában. Torpc Salclwille- ből származtatja Pagetel. 
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Paget Loughborough-ban született 1808. ápril is. 18-án. Apja jómódú csipke_ és 
kötöttáru gyáros a Joseph and Sons családi vállalkozás irányirója, anyja, Anne 
Paget (1789-1811) John Hunt Loughborough-i kirurgus leánya volt. Id . John Pa
getet (1773-1833) az unitárius egyházközségben is közti sztelet övezte. Az. uni
tarizmus iránti elkötelezettsége már akkor megmutatkozott, amikor ifjú éveiben 
levelet küldött kora legnagyobb tudósának, a híres Joseph Priestley (1733- 1804) 
lelkésznek.'6 A jómódban élő család 1821-ben költözött Thorpe Satchvi Ile-be, s 
innen származtatják - tévesen - Paget Jánost is. 

Ifj . John Paget Arthur öccsével együtt Leicester-ben , Charles Berry (1783-
1877)" unitárius lelkész irányíiása mellett kezdte el tanulmányait, hogy később 
az ugyancsak unitárius lelkész John Kenrick (1788- 1877)" felügyelete alatt foly
tassa a yorki Manchester College-ban. 1823 és 1826 között ugyanebben az inté
zetben tanult James Martineau és Robert Brook Aspland '9 - mindketten fontos 
szerepet játszottak az erdélyi-angol unitárius kapcsolatok kialakításában. Yorki 
tanulmányai után Paget követte a családi hagyományt és anya i nagyapjához, illet
ve apai nagybátyjához, Thomas Pagethez hasonlóan orvosnak készült. I 827-ben 
beiratkozott a dublini Trinit y College-ba, de nem itt, hanem Edinburgh-ben szer
zett orvosdoktori diplomát 1831-ben a szívbetegségekrő l írott di sszertációjával. 
Soha nem volt gyakorló orvos, és doktori címét sem használta, noha pályázatot 
nyert orvosi szakdolgozatait szakmai körökb~n általános e li smerés övezte. 

Apja halála után (1833) John Paget Arthur öccsére bízta a birtok igazgatását 
és r 833-tól 1837-ig az utazásnak és tanulásnak szentelte életét. Rövid párizsi tar
tózkodás után egy angol barátja társaságában Belgiumba ment, majd Köln , Frank
furt és Heidelberg következett. Ez utóbbi városban hosszabb időt szándékozott 
tölteni , de a tananyag messze elmaradt elvárásaitól , ezért az amerikai nagykövet 
társaságában továbbutazott Berlinig. De itt sem állt meg: Lipcse, Drezda, Sa lz
burg, Tirol érintésével Innsbruckba érkezett. 1834 szeptemberében Münchenből 
azt írta öccsének, hogy olaszul tanul , és a telet Velencében tö lti .'o Olaszországi 
~rtózkodása első hónapjairól nem sokat tudunk; 1835 farsangján Rómában meg
Ismerkedett jövendőbeli feleségével , báró Bánffy Lász lóné Wesselényi Polixéná
val, aki válságba került házassága elől menekült Itáliába. (A baronesse I 836-ban 

16 David L. Wykes: John Paget, MD. , ofTt'ansylvania (1808-1892), Transaelions oflhe Unitarian 
Historieal Society forthe·Years 1979-1 982, XVI I. , 54. 

17 Uo. 

18 David L. Wykes, Kenrick, John (1788- 1877), Ox/ord Dictionary of National Biography, Ox
ford University Press, 2004 [http://www.oxforddnb.com/view/arti ele/15414] 

19 Ralph Waller, Martineau, James (1805-/900), Oxford Dictionwy of National Biagmphy. Ox
ford University Press, 2004 [http://www.oxforddnb.com/view/articlc/18229j 

R.K. Webb, Asp/and, Robert (1782- 1845), Oxford Dictionary of Nationa/ Biography. Oxford Uni
versity Press, 2004 [http://www.oxforddnb.com/view/article/805j 

20 Magyarország és Erdély, 33 1. . 
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vá lt e l féJjétől és Czigány Lóránt szerint ugyanez év november IS-én házasságot 
kötött Pagettel. 21 Maller Sándor tanulmányában azt írja, hogy a házasságkötésre 
1837-ben kerü It sor, Rómában .) Paget 1835 júniusában barátai , William Sandford 
( I 806- 1882) újságíró és George Edward Hering (1805-1879) tájképfestő társa
ságában Magyarország fel é vette útját, és beutazta a hajdani magyar birodalmat. 
A fel ső-magyarország i bányavárosoktól a Vaskapuig, a Balatontól Temesvárig, a 
pusztátó l Torockóig, Kolozsvártó l a Székelyföldig mindent bebarangolt, jegyze
teket készített, majd tapasztalatait Hungary and Transylvania wi/h Remarks on 
their Condition Social. Poli/ical and Ecol1omical című munkájában örökítette 
meg. A címlapon Dante ls/eni szinjá/ékából választott, megszívlelendő mottó áll: 
"Beata Ungheria! se non si lasc ia piu malmenare." (Babits Mihály fordításában: 

• • 
"Oh boldog Magyarországi csak ne hagyja magát félrevezetni már!" Réti György 

, 
forditásába n pedig: ,,0, Te boldog Magyarország, ha nem bánt többé a kórság!") 

Teljes magyar fordítás a két kötetes műrő l nem készült, az I 987-ben meg
jelent. mindmá ig legbővebb fordítás szerkesztője , Maller Sándor szerint: "mind
máig a legszebb és legalaposabb angol nyelvű munka a százötven évvel ezelőtti 
Magyarországról és Erd élyrő l. Nem véletlen, hogy jól kelt, s Londonban , a sza
badságharc alatt (1849), egy évre rá új , ki ssé változtatott kiadásban harmadszor, 
s 1855-ben negyedszer is megjelent. Amerikában I 850-ben, Kossuth odaérkezé
sét megelőzően e l őször, legutóbb 1971-ben másodszor vólt rá olvasói igény. Hí
rünket a vil ágban sokak előtt ismertté tette, az akkori valóságot bármely, rólunk 

• 

szóló könyvnél hívebben tükrözte. I 868-ban ennek alapján választották Pagetet a 
Magyar Történe lmi Társaság tagjai közé."22 

A Hungary and Tramylvania nem szokványos útleírás, hanem alapos tár
sadalmi , politikai, vallási, gazdasági szempontú ismertetés.;, az országnak. Paget 
nemzetünknek óriása i szolgálatot tett azzal, hogy közel kilencszáz oldalon ke
resztül bemutatta a refo rmkori Magyarországot, hibáival és erényeivel együtt. 
Könyve e l őszavában így vall: "Nem szeretném olvasóimat bármiben is kész
akarva félrevezetni. Magyarország boldogulásának ügyét őszintén aszívemen 
vi selem, s úgy gondolom, nagyban előmozdítaná ezt, ha Nyugat-Európában, és 
kü lönösen Angliában többet tudnának róla. S bár természetesen szeretném olva
só imban is felkelteni az érdeklődést Magyarország iránt, melyet magam is érzek, 
mégsem tartanám helyes vagy bölcs do lognak, ha elkendőznék vagyeltitkolnék 
barmely hibát, amelyre az országban, intézményeiben vagy lakóiban leltem."" 
I 839-ben megjelent müvét Paget feleségének ajánlotta: "Szeretetem és becsülé-

2 1 Czigány Lóránt , Paget, John (/ 808-/892), Oxford Dictionmy ofNaliona/8iography, Oxford 
Uni versity Press, 2004 lhttp://www.oxforddnb.com/view/article/21115] 

22 Magyarország és Erdély 339. 
23 lJo. S 
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sem jeiéül ajánlom e munkát annak, kinek kedvéért nekil állam, megírásában mo
solya bátoNtott, S most az ő kívánságára teszem közzé."" 

Ki is volt az a rendkívüli asszony, akinek Paget a könyvét ajánlotta? Jéke ly 
Zoltán A XIX század Murányi Vénusza című esszéjében énekelte meg Poli xé
na alakját." Az erdély i nemesasszony 180 l -ben született, apja báró Wesse lényi 
József, anyja KendeffY Mária volt. Polixéna I 823-ban ment férj hez báró Bánf
fY Lászlóhoz, házasságukból egy leány, Jozefa született. Itá lia i útjára fé rj e bele
egyezésével indult. Cs. Lingvay Klára szerint BánffY abban reménykedett, hogy 
felesége a hosszú utazás után megtér hozzá.'6 A vá lságba j utott házasság 1836-
ban válással végződött . Polixéna másodszor is férjhez ment, mintegy ezze l is iga
zo lva Paget észrevéte lét a magyar és erdé ly i hö lgyekkel kapcso latosan: "A vá lás 
korántsem szokatl an jelenség az erdé lyi protestánsok között, ha csak botrányos 
házasságtörés nem kerlil napv il ágra, a törvény is, a szokás is in kább szerencsét-

• 
lenségnek, semmint szégyennek tekinti . [ ... l Erdekes, ri tkán esik meg, hogy az 
elvá lt nők ne mennének másodszor is férj hez, s többnyi re ugyanolya n jól, minl 
az e lső a lkalommaL"" Paget hevesen visszautasította a kOl1á rs ango l utazóknak 
a magyar nőkrő l alkototi véleményét, és e líté lte Michael Joseph Qui n'" e lhama r
kodotiny ilatkozatait: "Biztos íthatom, Mr. Quin , a magyar hölgyek valamennyien 
jól tudnak németUI, legtöbbjük franc iául , sokuk még angolul és olaszul is, ame l
leti, hogy haszná lnak néhány o lyan nyelvet, amelyeket Mr. Q uin ny ilván c ivilizá
latlannak íté lne, mint pé ldául a magym1, a szlovákot és az oláhot."" 

A házassága révén magyarrá leti ango l Aranyosgyéresen telepedett meg. 
Birtoka a modern mezőgazdaság min tapé ldája lett és nagyon fontos szerepet ját
szott a magyar sző lészet és borászat 19. század i fe ll endli lésében. De m indezeknél 
talán fontosabb az, hogy Pageték aranyosgyéres i és kolozsvá ri háza az angol és 
amerikai utazók kedve lt ta lá lkozóhelye vo lt. 

Po li xéna 1841. szeptember 5-én ikerfiúkkal ajándékozta meg fé lj ét, saj nc-s 
mindkét fiú fiata lon halt meg. Arthu r! tizenkét évesen, O li vért pedig huszonkét 
évesen ragadta e l a ha lál, így a Paget- Wesse lény i fri gy vér szerin t i fi ú utód né lkUl 
maradt. Olivér második unokatestvéréve l, Charles Paget E ll en nev ü lányáva l kö
tött házasságából egy leány, Ilona ( 1862- 1932) szlileteti, ak i C laude L. Macken
zi ev el kötöti el ső házasságát felbontotia és fé lj hez ment b.ó f Te leki Lászlóhoz. 

24 Uo. 
25 htlp:llwww.irodal lTI iakackmia. hu/dialdiallmu "ek/h Im ll J EK EL Y rleke 1)'008 73 brlekel ,,0087 3 b. 

html . . -

26 ~essc lény i Pol ixena, OJaszhoni és schweizi lIIazós /842. közzét\!szi. bev. tanulmánnya! ~S 
Jegyzetekkel .e ll ~tla C~. Lingvay Klára, Kr iterion Könyvkiadó, Kolol.wár é. n. [20061 9. 

27 Magyarorszag es Erdely, 252. 

28 Mic~ae l Joseph Qu in, A Steam-Voyage down Ihe Danube. With Skelces of Hungary, Wallachút. 
Servw and Turlrey I-I/., London, 1835 

29 Magyarország és Erdély, 281. 
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I:: h ilzasságból eg.y fiú -: Teleki Mihály, Magyarország későbbi földmüvelésügyi 
III ln Isztere - es harom lany született. 

A Paget család, Edmond Arthur, John Paget testvére ágán Erdélyben is to
vilbb éll..Arthur fia, Ol ivér I 877-ben Aranyosgyéresre költözött, 1881-től 1883-
ig a kolozsvári unitárius gimnáziumban folytatott tanulmányokat. Kalandos, 
regénybe illő é letpálya végén, I 927-ben halt meg Marosugrán.30 Második házas-

. ságából származó leányát, Paget Erzsébet Fereginetát 2007-ben unitárius szer
tartás szerint temették el Rad nóton. A Pagetek angliai és magyarországi oldalági 
leszármazottai ma is é lnek. 

A család emlékét az unitárius kollégiumban is hüségesen ápolták. Az angol 
nye lvoktatás el őmozdításáél1 1.869. augusztus 27-én Paget Olivér emlékére ala
pítványt létesítettek, és I 872-től a kolozsvári kollégium mindenkori angol nyelv
tanárnak és legjobb három diákjának az alapítvány kamatját szétosztották. Az 
19 1 O-es évek kőzepétő l az alapítvány kezelését átirányították a teológia hatáskő-

• 

rébe. Evente írás- és szóbeli versenyvizsga alapján három pénzbeli díjat osztottak 
a legjobb angol tudóknak." 

Paget Magyarországon és Erdélyben 

Paget 1835. június 20-án érkezett meg barátai, Sandford és Hering társasá
gában Pozsony ba, ahol javában tartott a diéta. Itt ismerkedett meg Széchenyivel 
és Wesse lényive l is, útja során mindkettőjük birtokát felkereste - Széchenyi be
mutatására egész fejezetet szentell. Paget magyarországi és erdélyi utazásainak 
nyomvonalát mü ve a lapján nem lehet pontosan megrajzolni . Dolgozatunkban el
sőso rban Erdélyrő l és az itt élő unitáriusokról alkotott véleményét igyekszünk 
bemutatni. Erdélyről és lakóiról a Hungary and Transylvania második kőtetében , 

a kilencedik fejezettel kezdődően ír: " Milyen különös ország ez az Erdély! Az ol· 
vasó talán még a nevét sem hallotta idáig, holott néhány száz évvel ezelőtt szoros 
szövetség füzte Angliához. Amikor nálunk még nem is álmodtak vallásszabad
ságról, évenkénti parlamenti ülésekről , képviselői fizetésröl és választható elöljá
rókrói, Erdélynek már egy ünnepélyes chartában biztosította mindezt fejedelme 
és az osztrák császár. Ez az ország az európai civilizáció legszélén helyezkedik 

• 

30 Paget Arthur elt!tútját Rulfy Péter mutatta be az erdélyi Pagetekról irO:ll négyrészes riportso
rozatóban. Lásd: RufTy Péter, Paget Claudenál, III. Eduard kirri/y erdélyi leszármazott jánál. 
Brassói Lapok, 1939, XLV., 256., 257., 259., 260. szám, november 5., 6., 9. 

3 1 Kovúcs Júnos, i.m .. KerMagv, 1893, 100. Lásd még: Gál Kelemen - Benczédi Gergely - Gaal 
György, Fejezetek cl Kolozsvári Unitárius Kollégium történetéból, Kiadja az Erdélyi Unitárius 
Egyház. Kolozsvár, 2007, 181. 
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el, de olyan ii1tézményekkel ésjogrendszerrel rendelkezi, amilyenekre még a leg-
fejlettebb népeket sem itélték mind ez idáig elég érettnek uralkodóik."32 

Pageték Vajdahunyad irányából, Déva érintésével , a Maros völgyén át ér
keztek meg Erdély fővárosába, Kolozsvárra. Innen az Aranyos völgyét, majd 
Észak-Erdély fontosabb településeit, elsősorban a Wesselényi-birtokot járták be, 
majd a telet Kolozsváron töltötték. Az Aranyos völgyében megállhatott az idő, 
mert a I 70 évvel ezelőtt írottak, az utak állapotát illetően máig érvényesek. "To
rockó felé egymást érték a dombok - írja, az út sok helyütt olyan rossz álla
potban volt, hogy csak lépésben lehetett hajtani."J] Az erdélyi utak gyalázatos 
állapotáról másutt is megemlékezett, de angol úriemberhez méltón, csupán egy 
bekezdést szentelt leírásukra: "Ha mindenről , amit utazása im során tapasztaltam, 
hűen kívánnék beszámolni olvasóimnak, akkor legkevesebb két oldalt kellene 
szentelnem az erdélyi utak gyalázatos állapotának. Különben hogyan is érzékel
tethetném, mit szenvedtünk, amíg végigvánszorogtunk, bár mondhatnám úgy is, 
amíg átgázoltunk rajtuk? Nehogy azonban az olvasó, éppúgy belefáradjon a ró
luk szóló sirámokba, mint a rajtuk való utazásba, megkímélelll ettől a Illegpró
báltatástói, s beérem annyival, hogy közöljem: ezúttal talán három nap alan, ha 
sikerült annyi utat megtennünk, amennyihez nyáron egy is elég lett volna."J4 Az 
uta~nál jobb véleménnyel volt az erdélyi városokról. Kolozsvárról elragadtatás
sal írt, a várost nem tartotta ugyan európai fővárosnak, de szép házait megdicsér
te, ugyanakkor nem hallgatta el a Felek oldalába vájt cigányputrik nyomorúságát 
sem. A 170 évvel ezelőtti Kolozsvárról ÍJja: "Szép kis város a Szamos völgyében, 
minden oldalról hegyekkel körülvéve, fehet vagy huszonötezer lakosa. [ ... ] Bár 
általábán nem szokás Kolozsvárt az európai fővárosok közé sorolni , van benne 
néhány ház, amely Londonnak vagy Párizsnak is díszére válna."" Marosvásár
helyről nincs a legkedvezőbb véleménnyel , elismeréssel említette meg viszont 
a két kollégiumot, a Teleki-tékát és a kaszinót, amely "virágzó és hozzáértéssel 
irányított intézménynek tűnt". Székelyudvarhelyről egyetlen dicsérő szava sincs, 
a várost nem találta vonzónak, ráadásul olyan nyomorúságos fogadóban kellett 
volna megszállnia, hogy jobbnak látta tovább utazni J6 

Paget erdélyi útja során megismerkedett az itt élő különféle nemzetiségek
kel és felekezetekkel, unitárius hitrokonairól különös szeretettel emlékezett meg. 
Adatait az Angliát is megjárt Székely Miklós kollégiumi tanártól kapta: "Az er
délyi unitáriusok körülbelül negyvenhétezren lehetnek - írta. A kollégiumban 

32 Magyarország és Erde/y, 176. 
33 UO., 204 . 

• 

34 Uo., 185. 
35 UO., 231. 

• 

36 Uo., 219, Vö. Pál Judit, Városok, városkép a Székelyföldön a IB. század vége és a 20. század 
eleje között, Limes, 2004, 1.,31-47 . 
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kétszazharminc di ák tanul : száz togati , azaz magasabb évfolyamok hallgatói, a 
több iek class isten, kik még csak afféle iskolásgyerekek . A tanári kar egy matema
tika-, filozó fi a-. tö rténelem- és teo lógiaprofesszorból, valamint az alájuk rendelt 
hat preceptorból áll. A kolozsvárin kívül unitáríus gimnázium van még Tordán 
és Keresztú rOll. Fe lkerestü k a kollégiumot és a templomot, ez utóbbi igen szép 
épü let, s remekü l rendben is tartják ."" Ezután.az unitari zmus erdélyi meghonoso
dásáról és viszontagságos körülményeirő l írt, majd így folytatta: "Azt mondják, 
hogy az itteni unitár ill sok is, akárcsak más országbeli hitsorsosa ik, a politikában 
józanságukka l és mértékletességükkel, a magánéletben iparkodásukkal és jó er
kö lcsükkel tünnek ki , s azzal, hogy általában rnűve ltebbek , mint a velük azonos 
társadalm i osztá lyba tartozók legtöbbje",38 A hitrokonok iránti szeretet olvasha-

, 

tó ki Homoródalmásró l írott soraiból is, Az almási barlang felfedezésére induló 
• 

te rmészettudóst kellemesen lepte meg a falu rendezettsége és tisztasága, "Atha-
Iadtunk Homoróda lmáson, ez vo lt az egyik legnagyobb és legv irágzóbb az Er
dé lyben látott falvak közü l. Az ember azt hinné, ennél egészségesebb környezet 
nem is képze lh ető: il falu kö rül a vidék gyönyörű , teli van gyümö lcsfákkal , mint-
ha egyetlen nagy kerl lenne az egész, a lakók szemlátomást jómódúak, a házak 
tágasak és levegősek,"" Az a lmási barlang és a hozzá kapcsolódó legendák első 
allgolleírása Paget to ll ábó l származik, és ha hinni lehet a barlangászoknak, akkor 
kézjegye ma is látható a Medvetemetőve l szembeni falon. 

Az erdé ly i lInitari zmllsról szó ló el ső angol egyháztölténeti i smertetőt is Pa~ 
getnek köszönhetjük, .I, R, Beard angol lelkész a maga rendjén könyvet készült 
kiadni a világon é lő unitáriusokról , és a magyar unitári usok történetéhez Paget
tő l ké r'l adatokat, Az ango l nemes úr Nagyajtai Kovács Istvánt kérte fel a magyar 
lInitari zmus történetének megírására, majd azt gondosan lefordította angolra. A 
könyv I 846-ban Unilarianism Exhibiled in ils Ac/ua! Condition CÍmen látott nap
világot' O A ford ítás szöveghí'r , Paget csak egy-két esetben rövidített a szerző hos
szúra sikeredett könnondatain , Feltí'rnő, hogy a saját érdemeit ecsetelő részt az 
ango l nemes nem fordította le, mégis érdemesnek talá ljuk ennek közlését. 

" M id ön az erdély i mostani unitáriusokról és ezek kebelébe tartozó írókról 
emlékezünk, nem lehet említést nem tennünk még egy férfiúról. Paget János, AI1-
go lhon szülöttje is Erdélyben él most, mint második honában. Mind személyes 

• • 

tulajdo na i, mind a Hungary and Ti'amy!vania, London 1839 CÍmíí munkája által 
megnyervén és bírva ott minden rangúak és hitvallásúak közszeretetét és tisztele-

37 Magyarország és Erdély , 248. 
38 Uo. 
:W Uo. 
40 Unitarianis m Exhibiles in ilS AclUal ConditioN. Edited by the Rev. J.R. Beard. D . D. London. 

Simpkin, Marscha ll , and Co., Ave Maria Lane. 1846. 296-315. 
-
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iét: Unitárius hitsorsosaira nézve, azok fő jóltevői sorában á ll ő, és azok különös 
. ötoinüÍd1ek tartják, hogy őt övéik közé számolhatják."41 

Páget János részvétele az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban 

Életrajzírói megegyeznek abban, hogy Paget "to llal és karddal" részt vett 
a szabadságharcban. Fennmaradt, dokumentum értékű naplója is ezt igazolja. A 
nyomtatásban is megjelent részler'2 1849. június 13-tól augusztus 27-ig tarló ese
mény-beszámoló a "világ csoda utolsó három hónapját a va lóságga l ostromál
lapotban élő Kolozsvárból nézve"4) A nyo mtatásban megjelent töredék annak 
a hosszabb naplónak lehetett a része, amelyet a szerző angliai bujdosása idején 
szerkesztett és a jelek szerint kiadásra szánt.44 A bukaresti Akaclém iai Könyvtár 
1953-ban megvásárolt példánya a kiadásra előkészített Napló, amely a XIII. fe
jezettel, a 113 . lappal , 1848 szeptemberével kezdődik, és a XXV II. fejezette l az 
51 7. Iapnál, a világosi fegyverletétell el ér véget. A Naplóhoz tartozik az a számo
zatlan, 38 oldalas függelék is, amely időrendi sorrendben ismerteti az I 849.janu
ár l-je és szeptember 27-e között tö rténteket. A Napló fejezet- és eimbeosztása: 
XlII. Az élet Kolozsváron 1848 szep/ember végé/ől november ID-ig; XIV-XV. 
Kolozsvár ostroma; Visszavonulás Bánfihunyadra; XVl. Visszavonulás Kolozs
várról; XVl!. Az erdélyi hadjárat; XVII. Enyed; XVIlf. -; X IX. A szebeni ütközet; 
XX. Szelindek (Stolzenburg); XXI. Visszavonulás Debrecenbe; (A számozásban a 
XXv. fejezet következik) Kolozsvár; XXVI. Utazás Pestre; XXV II . Orosz meg
szál/ás. 

A mindmáig kiadatlan Napló tükrében megállapítható, hogy Paget 1848 ok-
• 

tóbere és 1849. január 30-a közti időszakban vett részt a magya r szabadságharc-
ban. 1849. február l -jétő l a v il ágos i fegyve rletétei ig Kolozsvár védelmében több 
alkalommal is őrszo l gálatot teljesített, de fegyveres alakulatban nem harcolt. En
nél sokkal jelen tősebb azonban politikai síkon vál lalt szerepe, erre a később i ek 
során részletesen kitérünk. 

Hol volt és mit tett Paget 1848 októberéig? Egészen bizonyos, hogya leg
nagyobb figyelemmel követte az eseményeket, de aranyosgyéresi birtokát nem 
hagyta el, és családja is vele maradt. Ebbő l az időbő l fennmaradt Pol ixéna két, 

4\ Nagyajtai Kovács István, Az erdél;lÍ uniláriusok rövid históriája hi/eles kút/ők II/án, MsU 
1179140, 28. 

42 A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben. Paget Jánosfe/jegyzései /849.június /3 ~ aug/ls=/lIs 

27. Közli: dr. Horváth Jenő in. Hadtörténelmi Közlemenyek Bp. 1928. XX IX. k. Eoná angol 
eredetije jelent meg a The Slavonic }'éar Book J 938-as szúmába 

43 Magyarország és Erdé/y 344. 
44 Cornelia C. Bodea, Revolu(ia din 1848-/849 in Tran~jlvania 4' j Ungaria vazllla de John jJ.tget, 

i,n: Studii!ji materiale de istorie moderm'í VoU!. Ed. Acadcmici Republicii Populare ROnlillL 

1960. 
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Jagyaj tai Kovács Istvánhoz küldött levele, ezekbő l értesülünk az 1848-as, vi
szonylag nyugodt aranyosgyéresi á llapotokró l. Po li xéna május 14-én bosszú
san panaszo lta Kovács Istvánnak, hogy "mióta itt vagyok, még egy új ságot sem 
kaptam. Kérem, menj en el maga a postára és b(:széljen Bogdánfival, mert csak 
szörnyüség ebben az id őben nem tudni , mi tÖlténik, s azt mind szenvedni egy 
rongyos postamester hanyagságáéJt. Bár csak hagyták volna, hogy a deákok jól 
mcghusángo lják. Ocsaiva l is igaz ítsa el, hogya Hiradól ide küldje nekem, úgy a 

• 
li lsál'l7api[ UjságoJt és a Természe/bará/ot is. Ezeket én felejtettem e l rendelni . 

Iti mi o lyan csend ben é lünk, mintha az özönvíz óta semmi vá ltozáson nem 
ment vo lna a fö ld át. Hanem nekünk is va lami rongyos ő rségünk gyűlt egybe, 
botokkal gyakoro lnak, meJt fegyve re senkinek sincs; s egész nap reggeltő l es
tig toká lnak és dobo lnak, talán, hogy a veszélyt tő l ünk elhárítsák, mint mikor a 
sáskákat üzték e l a határról. Tegnap úgy ha ll ám, hogy Tordá n Kemény Farkas 
egy né hány o láh papot, ki Balázsfa lvára készült, v isszautasított. Ott már 400-ból 
á lló őrség á ll ott egybe, fegyver nem lévén, dsidákat kész íttetnek a lakatosokkal. 
Azokka l bi zony fel le het az o láhokat spékelni, de azok szegények ott o lyan csen
desek. és úgy fé lnek, s azt sem tudj ák mitől. Egyik fé l, fé l a más iktó l, minden em
ber fé l. egy közönséges megszeppenésbe estek ané lkül , hogy okát tudják, miért . 

• 
Azt hiszem, nagyob b részint m indenütt úgy van. lrj on új ságot. Alázatos szolgá-
lój a, Pagetné." 45 

Az e l következő események meggyőzték Pagetéket is arró l, hogy van mitő l 

félni , ezért szeptemberben, miután a magyar csapatok Enyed a lá vonultak, csa
ládostó l Kolozsván'a kö ltöztek. Paget nem nézhette té tlenül az eseményeket, be
állt nemzetö rn ek. O któber végén huszár bajtársa iva l együtt Feketetóná l fogadta a 
Kolozsvár védelmére kü ldött ágy úkat. 

1848, november 17 . után Ko lozsvár fe ladását követően családj ával együtt 
Debrecenbe meneklilt, ahonnan, december 26-án sógoráva l, Wesse lény i Ferenc
ce l Bem Fe lszabadító seregéhez csatlakozott. Szeretett városa, Ko lozsvár vis
szafog la lása után Czecz János ezredes pa rancsnoksága a latt szolgált, a Naplója 
szerint Gyulafehérvárt védték az "o láh hordák" raj taütésszerű támadásaitó l. Ki
használva a viszo nylagos nyuga lmat arra is j utott idej e, hogy haza látogasson ki
fosztott és tönkretett aranyosgyéres i birtokára . A pusztulás nyomai láttán nagyon 
elkeseredett ; Cornel ia Bodea szerint még tovább fo kozódott a román parasztok 
e llen táplált sovén e l ő íté l ete és dühe. Tordán értesült a nagyenyedi pusztításró l. 
Pereczi Péter százados parancsnoksága al att, az o lasz önkéntesekbő l álló csa
patuk élén azonnal a menekültek segítségére s iettek. Ezt a "hőstettet" örökítette 
meg Jókai Mór az Egy az ls/en címü regényében,'" a szemtanú Kemény István 
Das schwarze Buch-ja a lapján: "Az enyedi menekültek közül több százan az er-

45 Borbély 1. , i.m. 11 2. . 
46 Jókui M ór, I:.gy az h"ten, Szépirodalmi könyvkiadó, 1979, 370 . 
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dőkön rejtőznek, az éhhalállal és megfagyássa l küzdve, az én v~z~r1etem alatt 
kirendeltek Tordáról tizenhárom lovast, két honvéd szakaszt, s nehany aranyos_ 
széki nemzetőrt, kikhez még négy úrlovas csatlakozott, Paget János, báró Wesse
lényi Ferenc, Szilvási Miklós és gróf Toldy Lajos. Felvinctől Enyedig már min
den lépten-nyomon találkoztunk menekülők hulláival az utcán , amiket a hollók, 
farkasok és kóbor ebek marcangoltak. Előcsapatunk, ·mely tíz lovasból és húsz 
honvédból állt, hirtelen egy jól felfegyverzett oláh seregre bukkant, mely éppén 
Torockó elpusztítására indult. Perecz i százados Szilvásival és a tíz lovassa lmin
den tétovázás nélkül közéjük rohant s szerteszét verte őket. Ezzel beszállásoltuk 
ma(1unkat Enyedbe én az embereimet az erdőkre küldém a menekülőket össze-'" , 
szedni. Ez éjszakán hétszázat mentettek meg. [ ... ] A megmentettek , kik maguk 
nem mehettek, hetven szekérre ültetve, korán reggel megindultak Vinc felé . Itt a 
lesben álló oláhok megrohanták előcsapatunkat. Benn, Vincben hadrendben fel
állított sereget találtunk, míg több o ldalró l vágtató lovasok közelítettek felénk. 
[ ... ] Hála Pereczi kapitány rettenthetetlenségének és cél irányos intézkedései nek, 
hála honvédeink bátorságának, hála Paget János buzdításának , de legi nkabb a 
Mindenhatónak, a győzelem részünkre dőlt el,"" 

A sikeres huszárbravúr után a kegyetlen tél vi szontagságaiva l is meg kellett 
hogy küzdjön a kis csapat ahhoz, hogy Balázsfalva, "a román e ll enállás tüzfész
ke" felé tartó Czecz csapataival újból egyesülhessenek. A hóv ihar s az igen nehéz 
terepviszonyok miatt csak Szancsal határában érték uto l Czecz derékhadát. Az 
egyesült hadtest január 18-án bevonult a román csapatok által feladott Balázsfal
vára. Bem parancsának megfelelően a Czecz vezette hadtestnek V ízakl><Ít ke ll ett 
elfoglalnia, hogy elvágja az ellenség 'esetleges visszavonulási útját, csakhogy a 
január 21-i szebeni ütközet Bem vereségével végződött. Czecz, új parancsot vár
va, Pagetet Bemhez, a Szelindekre visszavonult csapathoz küldte . A találkozás 
a lengyel és angol hadfi között a főhadiszállássá át~ l ak ított csá rdában zajlott, s 
mondhatni nem valami barátságos légkörben . Bem keményen megdorgá lta Czecz 
csapatainak késése miatt, őket okolván a szebeni vereségé lt is, majd parancsba 
adta, hogy azonnal induljanak csapataikkal Szelindekre. A Czecz vezette sereg 
morálja mélyponton volt, teljesen kimerülve egynapos kényszerpihenőt vo ltak 
kénytelenek tartani , s csak másnap hajnalban indultak Szel indekre. A bevonu
lás Paget szerint nem hadseregre, hanem "rendet len medvék bevonulására" ha
sonlított. A Czecz-Bem találkozás sem vezetett eredményre, ezért Czecz hadai 
Nagyselykre vonultak vissza, a lengyel tábornokra hárítva Szelindek védelmér. 
Medgyes felé. vezető ú,~juk~an találkoztak a Bem segítségére i gyekvő honvéd-se
regekkel, s kozt~k. P.eto~, Sandorral, "Magyarország legnépszerübb és legtehetsé
gesebb fiatal poetajavai - Jegyezte fel naplójában Paget. Marosvásárhelyen egy 
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napot sógornője, báró Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa házában töltött, majd 
1849. január 30-án betegen bevonult Kolozsvárra. Ezután minden gondja arra 
irányult, hogy Debrecenben maradt családját Angliába menekíthesse. Az osztrá
kok bevonu lása előtt, február 9-én BánflYhunyad~Nagyvárad útvonalon elhagyta 
Erdélyt, s február 13-án Debrecenbe érkezett, és itt maradt 1849 májusáig. Csak 
mi után csa ládját Angliába küldte, tért vissza Kolozsvárra, és itt is maradt, rövid 
pesti látogatását leszámítva a világos i fegyverletételig. 
, Paget diplomác iai közvetítő szerepére utalnak Robert Colquhounnak és 

Sandfordnak kü ldött levelei. Nemcsak kardját, de tollát is a magyar haza szolgá
latába úll ította, úgy, ahogyan arra nyílt fel szólítást is kapott, 1848. október 6_án' ": 
,.Egy nagy s nemes misszióra szólitom fö l önt: Hírünkért s becsületünkért kell 
küzdenie; de nem a test, hanem a lélek fegyvereivel: ha beletekintünk a külföldi , 
de kü lönösen az angol hírlapokba, elborul lelkünk azon ocsmány rágalmak olva
sásán, me lyet azokban ta iálull k. Ügyünk el van ferdítve, s azon néhány cikkből , 
mely Magya rországró l szól, többnyire tudatlanság, vagy ezzel párosult rossz aka
rat tíí nik ki ; a legszentebb cé l fé lremagyarázatik , s a legkiá ltóbb bün mentségre 
talál. Hányszor a Tim es vagy Galignani 's Messenger-t kezembe vettem, több
nyire égő harag fogott el a ferde cikkíró iránt, s mind csak azon gondolkoztam, 
hogy miként lehetne orvoso ini e bajon. [ .. . ) Ragadja fe l ön újból azon tollat, mely 
egykor annyi ügyességgel leplezte fö l hazánkat a civi li zált világ előtt, s nyissa föl 

, 
Európa szemét! [ ... ) Mutassa meg, hogy azon nemzet, mely Azsiából jött ki, hű 
és igazságos, hogy féltékeny szabadságára, de nem sóvárog más nemzetiségek 
cl törléséét1; tátja fe l továbbá egy gaz kamarilla fondorkodásait s mutassa meg, 
hogy annyi hálát lan törekvés, annyi önkény dacára sem vehettek ki a törvényes 
vágásból, hogy a magyar pietásban megtört a fondorkodók cselszövénye, hogy 
még l1I ost is rendü letlenü l és szi lárdul állunk, a törvény és igazság útján ." 

A fe lhivás nem maradt eredmény nélkül , Paget minden ismeretségét fel
haszná lta, hogy Angl ia közbenjárását két je a Magyarország és Ausztria közöt
ti megegyezés előseg ítéséhez. Sir Robert Co lquhoun bukaresti angol konzulhoz 
írott levele Was Sám uel közvetítésével eljutott, Sir Stratford Canning konstanti
nápolyi angol követhez, hogy végül Henry John Temple Palmerston külligymi
t1Í szter a "tegye hi vatalossát" megjegyzésével együ tt fiókjába süllyessze4 9 Hiá
bava ló vo lt Paget SandfOl'd által 1849. augusztus 2-án Henry Un win Addington 
kü lügyi áll amtitkárhoz továbbított levele is,'o "a bri t kormány csak fi gye lője vo lt 
az osztrák- magyar eseményeknek, még bírája sem aka rt lenni, nemhogy részese, 
röleg észak ko lossza ellenében nem."" A cá ri csapatok kolozsvári bevonulása és 

4& /Jarátságos fe/szóli /ós Paget Ján oshoz, E ll enő r 1848. okt. 26. Csüt.örtök . ' 
4<) Il araszli Eva, A= angol kiilpolitika a magyar ~'zabadságh{Jrc ellen, Budapest, 195 J, 165. 
SO lio. 245. 
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51 Magyarország és I~·rdély. 343 . 
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a világosi katasztrófa után Paget Angliába menekült, itt politikai és sajtó körök
ben mindent megtett azért, "hogy ·az angolul beszélő világot megismertesse Ma
gyarországgal."" 1850-1851-ben ebből a meggondolásból fogott hozza Naplója 
kiadási előkészületeihez, 'ezt igazolja Sandfordnak Pulszky Ferenchez írott 1850 . 

. február 21-én kelt levele is. "Paget most egy köteten dolgozik, ami a közelmúlt 
eseményeiről fog szólni"", a kötet töredék maradt, a kiadók nem vállalták, he
lyette inkább Magyarország és Erdély második kiadását (1851) készítették elő ." , 
Ugy gondoljuk, hogya "Leicesterben őrzött 69 lapny i kézirat" átdolgozott, ki-
adásra .kész változata visszatért Pagettel Erdélybe, s ez került 1953-ba a Bukaresti 
Akadémiai Könyvtár tulajdonába . 
. ' . A három éves angol emigrációt követően Paget I 852-ben családostól Drez
dába költözött, majd két éves nizzai tartózkodás után az angol kormány köz
benjárására hazatérhetett Kolozsvárra és Aranyosgyéresre." Birtokát kifosztot
ták, lovait ellopták, értékes könyvtárát ahalastóba dóbták. 1855-től gazdasága 
helyreállítására és az angol-magyar unitárius kapcsolatok kiépitésére szentelte 
minden idejét. 

Paget János és az Erdélyi Unitárius Egyház 

Az erdélyi unitáriusok már I 842-ben felismelték Pagetben a jövő emberét, 
és azon esztendő márciusában egyházi tanácsossá választották.'6 Ebben a minő
ségében élete végéig részt vett az egyház igazgatásában, soha nem szegte meg 
1842. március 2-án ünnepélyesen letett esküjét. 

Bécs abszolutista-germanizáló politikája következtében az unitárius egyhá
zi oktatási intézményeket osztrák mintára teljesen át kellett alakítani, és a fell 11-

tartásukhoz szükséges összeget kimutatni. Az 5gyházi Képviselő Tanács elkészí
tette a kért kimutatásokat, ugyanakkor képviselői, Székely Mózes és Kriza János 
által felkérték Pagetet, hogy angol ismerőseinél jáljon közben érdekükben. Paget 
a részletes tájékoztatás és az egyház anyagi helyzetét kimutató statisztikák átta
nulmányozása után 1857. március 4-én segélykérő levelet írt hajdani tanárának, 
John Kenricknek. Tulajdonképpen tanácsot kért egykori professzorától, Kellrick 

52 Jeszenszky Géza, Az elvesztett Presztízs. Magyar Szemle Könyvek, 1994. 93. 
53 Magyarország és Erdély 344. 
54 Paget Pulszky Ferencnek irja 1851. január 3-án: ,,1 had already spokcn to both Longman and 

Murry befűre you r note reached me. Longman positievly declincs this book and Murray's h\!ad
man said t,hough. MUfry would write to him at Oxford and lel me know on Friday morning. I 
doubt much Murray's tak ing it, but in any case do not let that interfer Wi lh 8 ent !ey ir he will 
take it, Kemény's mss arc quite at your service," Cornelia Bodca, i.m. 202. 

55 David Wykes, i.m . 63. 
S6 Képviselő-Főtanács; és zsinati jegyzőkönyv 1841-/843, 177. Kézirat az Erdélyi Unitúrius Egy

ház Gyüjtölevéltárában (EUEGyLt) . 
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azonban bölcs belátással a teljes levél szövegét közzétetette a Christian Register
bcn . és ezze l az erdélyi oktatásügy javára általános gyűjtési akciót indított el." 
Kenrick 1857. március 26-án Pagethez írott leveléből tudjuk, hogy a British and 
Forigner Unitarian Assotiation (BFUA) tanácsa azonnal 100 font sterling segélyt 
szavazott meg, és intézkedett a segélykérő levél kinyomtatásáról és köröztetésé
ről. Kenrick levelével egy időben a társulat titkára, Edward Tagart is írt Paget
nek." A korabeli magyar fordításban fennmaradt levelek fényt derítenek a BFUA 
kezdeményezte s ikeres gyüjtésre. Tagart rendkívül jó szervezőkészségről tett ta
núbizonyságot, hi szen nemcsak az angliai, de az amerikai unitáriusokat is bevon" 
ta az akcióba. A gazdasági válság miatt az amerikaiak tevőlegesen nem vehettek 
részt a gyűjtésben , de rokonszenvükről biztosították erdélyi testvéreiket. Tagart 
pontosan akart tájékozódni a begyűjtendő segély felhasználásáról , és a BFUA vá
lasztmánya nevében is a következő kérdéseket intézte Pagethez, illetve a magyar 
llnitárillsokhoz: ,Xívánatos vo lna tudni: hogy a netalán begyülendő pénz mi mó
don fog beruháztatni (invested); kik lesznek azon vagyonnak gondviselői; minő 

~ . 

biztos ítás van arra nézve, hogy a jövedelem vagy kamat éppen a meghatározott 
célra fog fordíttatni , ti. a tanári fizetések nevelésére vagy a tanárok számának sza
porítására; s vajon fogja-e az biztosítani a végcéit, úgy mint az erdélyi unitáriusok 

• 
vallás i intézeteinek s nevelési a lapítványainak a kormány beléavatkozásától való 
tliggetlenséget? Nem lehet-e attól t3ltani, hogy amely mértékben tesznek eleget 
az llnitáriusok az osztrák követeléseknek, a kormány abban a mértékben fogja 
a követeléseket változtatn i vagy feljebb fokozni oly célból , hogy minden tudo
mányossági s protestánsszerü érdeket elnyomjol1 vagy absorbáljon?"59 Az 1857. 
június 3-án tal10tt közgyülésén arról számoltak be, hogy a tanács rendkívüli se
gélyén kívül még 500 fontot gyí:ljtöttek az erdélyi unitárius oktatásügy megmen
tése érdekében .'o Ma már lehetetlen nyomára lelni annak, hány angol unitárius 
közösségben gylíj töttek az erdélyi hittestvérek javára, tény, hogy Paget segélyki
áltása után tekintélyes lelkészek emelték fel szavukat az erdélyi unitáriusok ér
dekében . 1858. május 26-án a BFUA tanácsa arról számolt be, hogy 1220 fontot, 
10 shillinget és két penny t gyüjtöttek. A BFUA erdélyi referense Paget volt, vele 
talionák a kapcsolatot, minden Kolozsvál1 érintő ügyben tanácsára hallgattak. A 
levelezés nem volt zavartalan, valószínlíleg az osztrák titkosrendőrség számlájára 
írandó a kézbesítetlen levelek nagy száma. Paget 1857 után a BFUA-nak küldött 
leve leit nem kézbesítették, és csak az 1858. március 28-án keltezett levél érke
zett meg rendeltetési helyére. Ebben arról tudósít hogy az erőszakos németesítés 

~ , o 

57 Le rler of.Jol1ll Paget, esq. to the Rev John Kenrick, Christian Register. 1857, 30 l- 304. 
5 ~ EUEGyLI. Angliai levelezés 1827- 1925/1857. Tagan- Pagelnek, London (Hampslead), 1857. 

mareius 25. 
)-'i lj o. 
60 Ueporr o/ lhe BFUA, London, 1857,8- 9. 
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első veszélye elmúlt, és az osztrák kormány tudomásul vette az iskolafenntartás_ 
ra gyűjtött alapot, az egyház pedig kész végrehajtani a kOlll1ány által megköve_ 
telt átalakításokat Az Angliában gyüjtött összeg.elküldésével kapcsolatban Kriza 
János tanácsát követték, egy londoni bankba Paget nevére 1000 fontot helyeztek 
letétbe, melyet az angol nemes a kollégium kuratórium ára testált áL Levelében 
Paget a BFUA elnökségét biztosította a kuratórium szakérteimérő l és az összeg 
rendeltetésszerű felhasználásáróL Végül arra a kérdésre, hogy a feltételek tel
jesítése ,után az osztrák kormány nem támaszt-e újabb követeléseket, Paget azt 
válaszo lta, hogy az abszolutista kormány sem szegülhet szembe büntetlenül a 
'közvéleménnyeL 

Szólnunk kell az I 876-ban Paget kezdeményezte és Kovács János. Péterfi - . 

Dénes alapította English Conversation Clubról is. melynek 2000 kötetet ajándé-
kozott" ' könyvtárábóL A klub az előzőleg már működő Reading Clubnak volt 
folytatása, és Kolozsváron nagy népszerüségnek önenden. Történetét, könyná
rát egy következő dolgozatunkban ismertetjük. 

Paget János 1892. április IO-én ,.du, :: órakor. életének 84-ik évében, né
hány napig tartott tüdőgyulladás következtében be\'égezte közhasznú nlllllkás és 
nemes é letét". Koporsóját Aranyosgyéresrő l Kolozsvarra szállítonák. s a Ház
songárdi temetőben, családi sírboltjában hel\ezték örök nyugalomra. Az erdélyi 
unitárius egyház egyik legbuzgóbb támogatóját veszítene el benne. s a magyar 
haza kiváló közéleti személy1, a haladás apostolát gyászo lta elvesztésekor. 
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