Nagyag,
Ugy erzem, mintha nemsokara halalharangot
kongatnanak Nagyag
Iolott ! Mintha mar csak a multrol rcgelnenek a banya vendegkonyvenek lapjai, mikor turistak, laikusok es tudosok Wmege t6dult ide, hogy
Nagyag paratlan szcpsegeiben
es kincseiben gyonyorkodjek.
HuJlong6 aranysarga
Icvelek borltjak az avart ; a Hajtd oldala
vervoros, skarlat es ametiszt szlmi lornbjaival tekint le a Icjtos oldalon
szctszort bogarhatu hazikokra, A Szarkd sziklas meredekje Mnyesen
csillog az alkonyati napsugarban : koroskorul harnvas liIaszin arnyek
terjed s az alkony karrninja ragyog
a harorn templorn tornya badog
Iedelen. Lent a volgyben Berekszo, Maros-Solymos
es Deva hazai Ieherlenek 5 a szeles vOlgy koz epen egy nagy czust-szalag
kigy6zik: a
Maros.
Az osvenyeket belepte a hullo level, Itt-ott meg zOldiil az utolso
haraszt. Egy kis patak on tlll jarhatatlan
boz6t emeJkedik, azon tul, a
lankason, csalitta szelidul a vadon, A gerinczr6J latorn delre a MarosvOlgyet, hatterben
a Rctyezat hofcdte csucsaival : eszakfele az alrnasi
vOlgyct a zalatnai es abrudbanyai hegyekkel; a kodos tavolban, mintegy
ven kiraly, emelkedik ki csodalatos kupjaval a Kecskekd.
Labarn elott, a bukkos oleben, mesterseges tavak vize csillog hatalmas gatakkal;
az opalszinu viz mozdulatlan;
egyetlen hab sem ringat6zik rajta. Latom egesz Nagyagot. Rom-rom mellett; bediilt hazak Ialat
Iolverte a dudva. Nehol egesz kohalomban valami regi haznak sivar
romja: alatta egy elhagyott banya asito iiregje, melyb61 csondesen szivarog a Iojto buzt terjeszto, hasznavehetetlen
kensarga gilliczos vfz.
A dombon regi, elhagyott temeto, mellette tertii el a Szegeny-sor. Nem
pusztan azert Szegeny-sor, mert meg vize is alig van, hanem azert is,
mert uernet es magyar banyaszai a legszegenyebbek s mind elolahosodtak. Egy 75 eves szekely ember maradt meg magyarnak,
meg az
Isten haza, a katolikus ternplom,
Valarnivel tavolabh a bajos kis Buli-hegy, zeg-zugos
osvenyeivel,
pompas arnyas setanyaival. Ez alatt egy [o karban tartott nagy epulet,
a banyasziskola,
emelkedik. KOrOIOtte dOledezc5 visk6k, stirtin beultetett
gyumolcsfak
kozott rejtezkednek. Es jot vall ez igy!
Erdil)';

j\'UZ,tUfil.

1907.

0j

(olyam.

to

NAovAo
takarjak el a duledezo falakat s mikor eljo a tel,
nem lehet leplezni a szornoru valosagot, noha a sliriin hull6 h6 elcgge
igyekszik cltakarni a nyornorusagot.
A Bull hegygycJ szemben a hatalmas Kalvdria csucs, Szedito
melyseg szakadt kOzejOk, melyen keresztul a banyatelepekhez jutunk.
A Kalvdria 70 Ioku lejt6jet kotcnger boritja. Alabb a Kontrolor
bazalt oszlopai meredeznek szeszelyes korvonalaikkal. S ez a meg mindig elbl1v<5l6 taj rejti a rcgi hires banyakat, rnelycknek rnasfel szazados
multjaban tobbszor
rnazsaszarnra
rnertek az aranyos erczet. A hegy
cssze-vissza van turva: szaz meg szaz ut szeli egymast, de a banyasz
behunyt szemmel is 'biztosan jar benne. Bizalommal szall ala, pedig
tudja j61, hogy a banya szeszelyes, rnikor kolavinakat zudit utja elc :
haragos, mikor clfojtja lelekzetet s bosszuallo, mikor raszakad a kincset
kereso emberre. S az ember megis keresi a kincset, hat nap ejszakajim farad s a hetedik napon DVe a tiszta levego es a naplenyes cgbolt.
lIyenkor szornju lelekkel keresi fol az lsten hazat, Harorn ternplom
Ieher ialai vonjak halaadasra. Az als6 kisebb a katolikus, a gorog
keleti es a gorog katolikus.
A XVIlI-ik szazad vcgen a katolikus templom
a volgykatlanban
allott, itt mar nyoma sines, beternette a banyabol kiszallltott meddo 1<0.
A hatterben emclkcdo Szekeremb, Csetrds es a Hajto hegylfmcz
zarja el a balsai volgytol Nagyagot, A Kalvaria tetejerol fclscges kilatas nyilik a Maros volgyere : tiszta idoben Vajda-Hunyad,
Szaszvaros
Virul6

lombok

korvonalai tunnek szernunkbe.

Szernben a Kalvariaval a rornai katolikus templom es az allarni
elemi iskola rozoga epulete, hoi 25 ev ota rnagyarul hirdetik a kis olah
es nernet gyerekeknek
a hazaszeretetet.
Ez az iskola mostoha gyerrneke az allamnak l Pedig nagy nemzeti missziot teljesit!
A Kalvaria keleti lejto]e nyeregbe vegz6dik, honnan csodas kilatas nyilik a Retyezat havas csucsaira, rnelyeken forr6 juliusi napokon
is fol-Iolcslllan az orokos ho, A Szekerelllb-hegy, mintha egy sotetzold
szinpadi ftiggony volna, hattere Nagyagnak, mintha a Mdria Izdllyott'r
egy hatalmas vizzuhatag lenne, Pedig csupa ko, melybol kiaknaztak milliokat er6 kincseit s most, sargu elrnallott szegenyscgeben szinte jelkcpezi Nagyagnak mai allapotjat, az elmulast, rnelyrdl az abbanhagyott
banyak meg hangosabban panaszkodnak.
A Bernat-banya s a bejarasa
fal01t allott rendelohaz szornoru romok. Yalaha gazdag volt, de kimerult S omladoz6 boJtozata lassankent beterneti a regi vasutat s igy
maga zarja el magat a vilagt61.
Lejebb, a mint a Maros volgye Iele kozeledunk, deli es nyugati
irfmyban hullamos-dombos videk fernl el, szant6foldekkel es kaszal6kkal. A XVIJI-ik szazad kozepeig erdos yadon volt, bekes pasztorok
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kik nem is almodtak arr61, hogy labuk alatt milli6kat er6 kincs
A fold rnelyeben rejlo kincs Iolbukkanasat
Nagyag
is a meg-

csodas veletlcnnek
koszonheti,
Born lgnacz baro irja 1770 julius h6 12-en Nagyagr61 kelt leveleben: "Messze koroskorul nem lathatni egyebet rengeteg
erdosegnel,
hoi szetszortan
egy par haz. zuzornu, nagy hanyoterek,
uzerni epuletek
es egy templorn
all. "Ez egyuttveve Nagyag banyatelepc,
mely tisztan
a banya jovcdelmebol
tartja form rnagat : rniutan a Iold a telep fekvese s a hosszan tarto tel miatt - rnivelcsre nern alkalmas
1744-ben tortent, hogy egy Orrningyan
Janos nevu paraszt ember
barmait a Szekercsul katlanban legeltetven, ejjelenkint bolygo tilzet latott
a sziklakbol
elotorni.
Bcjelentette
baro Bornnak, ki akkortajt Csertesen
ezustbanyat
muvelt s baro Wildburggal
- kinek tulajdonkepeni
neve
Pletzkcr volt megkezdte
a kutatast. Eleinte keyes szerencscvel, de
kesobb Ienyes sikerrel kutatott. Sotetszurke
levcles erczek kerultek napfenyre, aranytartalmuk
rcndkivuli
volt s vegyi osszetetelok
paratlanul
all ott a tudomanyos
vilagban.
Ormingyan
a Icggazdagabb
banyat nyitotta meg Bornnak s a regi rnese, legalabb itt, valera valt, mert a lidercz
csakugyan
kincset jelzctt. Ha ez a babona, noha a nep rna is hiszi, a
jelenre is vonatkoznck
- Nagyagon
ujra ela kellenc jonni a f<?gi, szep
idonek, mert meg rna is asnak, turnak a kicsapo lang nyoman. Vadaszat kozben magam is talaltarn kincsasokra.
A Nagyagto]
egy oranyira
fekv6 jegbarlang kozeleben,
kct jarnbor paraszt mellett, egy ifju leany,
ocska czirillbetus tcmplomi konyvbol hangosan olvasott {til valarni evangeliumot.
A jamborok
hiaban astak s a hajadon is hiaban
olvasott.
cnyhc okt6beri nap leven, a kincskeresesnek
meg a leanyra scm lett
rossz vege, ki Eva anyjimak paradicsomi
ultozetebal
csak a fugefa
szokott,

U •

levelet

nern vette fOJ.

Az elszcgenyedctt
nep kulonben scm bizik mar a lidercz mutatta
kincsben, inkabb tOr6dik kis gazdas{lganak gondozasaval,
Ha csekely
igenyeit kielegitheti, adoj~t megfizcthcti, szinte boldognak
tartja rnagat,
mert engedelmes,
tlsztesseges
es igenytelcn. Embersegcsebb
Ielet meg
a politikai liderczck
scm izgatjak,
pedig elcgszer kisertik.
Born megnyitotta
az else tarot azon a helyen, hoI Orrnlngyan
a
bolygo tuzet latta s azt Szeplotelen joglllltatdsnak neveztc, mig a rohamosan telepedni
kezdo nep Czigdl/y-tcirdnak
hlvta, hihetoleg a kornycken letelepult czigimykovacsokr61.
Kezdetben
nem volt valami nagy [ovcdelme,
1748-ban 22,630 K.,
a kovetkezo
evekben valarnivel tobb, de mar 1756-ban 551,182 K. es
1757-ben 412,31 S korona s a XVIIl-ik szazad vegeig evenkint 60,000200,000 K. tiszta jovedelern mutatkozott, mig a XIX-ik szazadban jobb,
rosszabb
cvek Iolvaltva sorakoztak,
voltak veszteseget
mutat6 evek is.
16"
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150 ev alatt 47,000 kilogramm aranyos ezustot banyasztak, ennek
nyers erteke 60.000.000 K., leszarnltva koltsegeit, tiszta [ovedelernkent
11.000,000 K. allaplthato meg. A 60 milli6 korona nagy resze a nep
kozt oszlott meg s ha nem tette is vagyonossa, de megelheteset biztosftotta. Az aranyforras - ugy latszik - itt is kiapadt s ez a betegseg
rneglatszik a videk kOlso arczulatjan is. Most mar esak a mindennapi
kenyer megszerzeserol van sz6 ! A kenyeret pedig esak Iaraszto rnunkaval
lehet eloteremteni. Orrningyan ut6dai boldogoknak erzik magukat, ha
kukoriezaliszttel j61 lakhatnak.
Mar a tud6sok is ritkabban keresik WI, turista vendegei meg inkabb
a megyebol va16k. Bezzeg a regi idok vendegei I Fejedelmi szemelyek,
katonak, nagy papok es tud6sok voJtak, kiknek ott jartat a banya erntekkonyve 6rzi. Mig fgy a regi dalids ldokon rnerengunk, megernlekezunk
azokr61, kik innen induItak a magyar kozeletnek s kik itt dolgoztak a nernzet [avara, Amazok kozu! Lenhart puspok bolcsoje ringott itt, szulohazat
mar lerornboltak s kid61t az a szazados korteia is, melynek izetlen gylimolcset, sajat vallornasa szcrint, a banyaszok gycrekeivel cgyutt szedegeUe.
Ninger lgnacz apat szulohaza Ielig-rneddig rom, de meg all az elhagyoU
8emdt-bimya szornszedsagaban. Azok kozul, kik itten dolgoztak, kiernelkedik Franzenau J6zsef. Az ut6dok kozul rna mar egy scm el, a ki ismerte
volna, rnegis ernlegeti mindenki. A sz6 val6di ertelmeben nemes volt,
a nepnek igazi atyja s kepzettsege es talentuma messze Ioldcn ismertte
tetfek tisztelt nevet, Aparol-liura szallott Franzenau tisztclete. Pedig
a bdnyaszok. atyja Icrgeteges id6ben allott a nagyagl hivatal elen, a
magyar szabadsagharcz
mar itt talalta Ot. Az Algyogyot, Szaszvarost s
a kornyekbeli
magyar helysegeket dulo olahok Nagyag-fele indultak.
Franzenau rendkivul erelyesen, de nagy tapintattal keszult a vedelernre
s kitUno seglt6 tarsat h6ditott maga melle, Piso Szabin esperest, ki teljes papi ornatusban a nagyagi hivoket maga melle veve, magasan (01tartott kereszttel allott a tabor ele. Kijelentette, hogy csak holttesten
keresztOI vonulhatnak Nagyagra s rnegatkozta azokat, kik gyilkos szandekkal vannak. S a tabor az atok rernsegeitol megfelemlitve, visszafordult Szaszvarosnak. () Felsege 1852-iki latogatasa alkalmaval arany erdemkereszttel ttintette ki a becsuletes papot, ki 95 eves koraban, mindenkit61
megsiratva alig par evvel ezelott halt meg. Mikor meg a lazongas hirere
Forni ezredes Devarol egy zaszloal] honveddel Nagyagra erkezett,
Franzenau 5 a tisztviseloikar fogadtak: a legenyscget megvendegeltek.
Nagyag banyaszai kozt nem is akadt, - egy-keU6t kiveve - ki
a nemzet ellen fegyvert fogott volna! Csak egy ember volt, ki az algy6gyi verengzesben
reszt vett. Maga itt porlad, a rablott kinesen nem
volt aldas s ut6dait mar koldusbot varja. A nagyagi banyasznep huseget Franzenaunak lehet koszormi. Hazaban a tisztvisel6i kar, a banyasz
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tanul6k s az intelligens altisztek igazi otthont talaltak. Leereszkedo,
baratsagos rnagatartasaval novelte bermok a banyasz szellemet. franzenau utan minden iranyban hanyatlast latunk.
Ut6da, Reinisch, jeles banyasz hireben allott, Mint a banyamu vezetoje, egyuttal kozsegi bir6 is volt. A mult szazad kozepen talan <) volt az
egyetlen, ki jus primae noctis lulberi jogat meg gyakorolta s ezert
komikus gro] Ferrari Angelo jelentese, melyben Reinischt jutalomra
ajanlja "wegen die Hebung der Moralit:lt! Solche Verdienste geben
ihm wohl Anspruch auf eine Belohnung."
Az alkotmanyos
eraban Hiiltl J6zsefnek lehet koszonni,
hogy
Nagyagon a nemzeti szellern rnegszilardult.
Ez az eros, hajllthatatlan
magyar melegen apolta a hazafias erzelmeket s 14 evi itt lete alatt szaz
esztend6 mulasztasait potolta. Huitt al61r61 kezdte a magyarositast, A
csacsog6 gyermek ajkara adta eloszor a Hazddnak rendiiletleniih !
E munkaban tanitok, elukon Rethi Lajos tanfelOgyel0, pap ok, tisztviselok segitettck. A nagyagi berczek kozt magyar dal zengett; a banyaszok magyarul udvozoltek egyma5t s az Isten hazaban is elhangzott az
clso magyar szonoklat l
A mint Hultl az elemi iskolat allarniva teUe s megmagyarositotta,
szukscgkepen sorra kertilt a banyaszati szakiskola. Nevezetes tanintezet
volt a nagyagi banyasziskola. Innen kerult ki az erdelyi banyaszatnak
majd minden munkafeliigyeloje, sot meg sok miivezet6je is. 70 ev 6ta all
fenn s ez ida alatt korulbelol 600 szakkepzett egyent ad ott a hazai es
kulfoldi banyaszatnak
Az iskola eszrnejct 1834-ben Czehentmayer es franzenau vetettek
Iol 5 maguk is vallalkoztak arra, hogy szabad oraikban tanltsak az ifjusagot. A nagyszebeni thesaurariatus akkori elnoke, bar6 Oerliczy 1834hen a kovetkezo rendcletet intezte a nagyag! banyahivatalhoz : "Minthogy legmagasabb
helyr61 - a tobbi kozt - egy hatarozott szabatos
nyilatkozat is kivantatott, hogy vajjon nem volna-e czelszeru es szukseges a selmeczbimyai es tiroli banyaszati szakiskolahoz hasonl6 gyakorlati banyas7-iskolat szervezni, mely hivatva volna az erdelyi banyaszatot el6mozditani
s ,alkalmazhato banyafelugyeloket nevelni, kikben ez
id6 szerint nagy hiany mutatkozik, - tovabba, minthogy Nagyagon rendszeres bfmyamuveles van, nem volna-e Nagyag a legalkalmasabb
hely
ezen iskola felilllitasara: meghagyom a banyahivatalnak, hogy ezen Iontos targyrol, legfentebb 3 het alatt egy alaposan atgondolt, megfontolt
es mindennemii ktlrOlmenyeket es viszonyokat tekintetbe vev{) jelentest
ide terjeszszen {(WI,
A nagyagi hivatal kapva-kapott a Ielhivason : megbizta egyik jeles
tisztviselojet, Grimm [anost, hogy tervezetet dolgozzon ki, tigy az epulet f(}Jallftasa~ mint a tananyag megauapnasa targyaban. A hivatal vele-
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rnenyes [elentesere mar 1834 oktober h6 9-en megerkezett a dentes,
A nagyagl banyaszati szakiskola felallltasa felso bb helyrol elrendeltetett.
Az iskola cpltese es berendezese azonban hosszu ideig tartott, ugy,
hogy egyel6re kenytelenek voltak a regi szertari epuletben kezdeni a
tanltast. Az els6 rendes evfolyam 1836-ban nyilt meg, az anyakonyv
tanusaga szerint 25 novendekkel, kik kozul tobben korosabb, csalados
emberek voltak. Az elsa evfolyarn novendekei kozott volt Grunwald
Mihaly es Lager Ferencz is, kik kesobb a nagyagi banyaszatban oly fontos
szerepet jatszottak. Grunwald Mihaly volt az, ki a gazdag Longin-tomzsot
1842-ben folfedezte S ez altal a banya sorsat evtizedekre biztosltotta.
Az iskola tannyelve nernet volt s ennek tolytan sok kulloldl ifju
is belepett s vegezte itt tanulrnanyait. Voltak Csehorszagbol, Bukovinab61, lndiabol, Szileziabol, Becsbol, sOt Oroszorszagbol is novendekei.
Hultl J6zsef azonban teljesen magyarra tette, rninek kovetkezteben a
kulloldiek vcgleg elmaradtak. Nem is volt. szukseg kulioldlekre I Az
erdelyi banyasz ifjusag tornegesen todult ez intezetbe.
Am a regi novendekek nem tudtak feledni Nagyagot soha! Halasan gondoltak vissza az "Alma rnaterre", s nem egy kOzOIOk [ott el
evtizedek rnulva, hogy viszont hissa. Par ev el6tt a klagenfurti banyaigazgat6, Makutz latogatta meg Nagyagot s szeretettel olelte keblere
meg el6 egy-ket tanulotarsat s konyes szernmel jarta vegig rnindazokat
a helyeket, hoi egykor, boldog ifju koraban, megfordult.
A banyaiskolanak 70 cv leforgasa alatt a kovetkezo igazgat6i voltak: Czehentmayer J., franzenau jozsel, Reinisch Agoston, Szeles Denes,
Jarolimek Egyed, Zigelheim Gusztav, Hultl j6zsef, Huffner Tivadar, 06lian Karoly, Steinhausz Gyula. Az 1848/49-iki szabadsagharcz alatt volt
a tanintezetnek legkevesebb novendeke, szarnszerint 4.
A nagyag] banyak jovojenek biztositasa czeljabol mar a 40-es
cvekbcn az a terv meruit fot, hogy a legrnelyebb szintr61 egy altaro
hajtassek Nagyag ala s ezzel keresztezze a gazdagabb teler-halozatot.
Hosszas targyalasok utan 1882-ben Hultl [ozsel indittatta meg a csertesl volgybo), az ugynevezett Ferencz JozseJ altarot, rnely 5000 meter
nyilegyenes, modern altaro, mely t897-ben befejeztetett, Sajnos, a tobb
mint }1/2 milli6 korona koltseggel vegre hajtott rnu, nem hozta meg a
kivant eredmenyt.
Az ut6bbi evekben, kulloldi gazdag vallalkozok, a bimyamu megvasarlasa czeljabol, kiserleteket vegeztek. Egy angol tarsasag 4 tisztviseloje h6napokon keresztul tanulmanyozta a banyakat, ezer meg ezer
kcmleprobat keszlttetett ; de, ugy latszik, az eredrneny nem elegltette ki
6ket, rnert a vasarlastol, minden megjegyzes nelkul, visszalcptek.
Nagyag mcgmaradt a mi kezunkbcn s meg kell maradnia magyarnak is, hogy visszah6ditsa regi rnagyarsagat, melyet helynevei oriznek.
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Egy kozeli kozsegnek, melyet Barszunes. hivnak, tosgyOkeres magyar
neve Berekszo, e fejerdgi to rna Fajardg, Verenuiga kozseg ma Vormaga

s maga Nagydg is Nozsdg. E n?gi magyar hagyornanyt hirdetni kellenck ide az iskolak, magyar papok, tanit6k es banyaszok. A banyaiskolanak minden terrneben felttino nagy betuk hirdetik: Csak magyanil
beszilj! A banya sorvadasaval az iskola is bezarul s az a buzdit6 totIras is Ioloslegesse valik. Mintha hallanarn a halalharang kongasat, rnely
ugyan a jovendore szol, de melynck melyen bugo hangjaban a rnult
nagysaga is megzendiil. Elsuhan Franzenau ernlekoszlopa
f(~lott is,
mely a hetven eves rnultat hirdcti s a n!gi gazdagsag idejen szott szcbb
jOvor61 beszcl. franzenau emleke azonban tovabb is c16 ernlek rnarad
s mindcnki
ahitattal olvassa a ravesett ernlek mondasokat, Maga az
crnlek is szcnvedett az ida viharatol, de Steinhausz Gyula igazgat6
helyreallittatta s ujra aranyoztatta a nagy ember ernlekoszlopat, melyen a
kovetkezo sorok olvashat6k:
Eszakon: "Josef Franzenau k. k. Bergrath Ritter des franz J6sef
Ordens etc. etc. geb. am 4-ten Marz I S02, gestorbcn am 14-ten Februar
1H62." Dclcn : "Oewidmet Zlllll Zeichcn ihrer innigen Liebe, ihrer Verchrung und des Dankgcfiihles, durch seine tieftrauernden
Zoglinge
der Bergschule zu Nagyag". Keleten: '"Viel Edles hat er dcm Schoosse
del' Erde entnommen Nun gab der Edle selbst sich dem Schoosse del'
Erde zuruck". Nyugaton: .Ruhmvoll als Bergmann, Menschenfreund
und irn Strcben fur die Kunde der Natur lInvergesslich seinen fachgenossen, Zogllngen und Untergebenen".
A szaktarsak, a novendekek es alarendeltek nagy resze a fold
alatt alussza alrnat, a derek ernberbarattal egyutt s a Ienyes, hirneves
Nagyag dics6scger61 almodozik, S mi a keso ut6dok megrogyva allunk
a romok feleH! Scm szakertelern, sem buzgosag elobbre nem viszi a
helyzetet, mert az Isten aldasa: az arany, hianyzik a banyak melyeb61
S az arany hianyozni fog ide Ionn is, meg pedig az az arany, mely
minden magyar ember sziveben draga kincs: a hazaflassag.

Revai Karoly.

