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1. kép: Az első bányász jelvény az óbrennbergi kocsmából 
(Ma a Brennbergbányai Bányászati Múzeumban található)
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Glück auf so tönt der Bergmannsruf 
fährt er in tiefen dunklen Schacht 
er weiss, Gott der die Berge Schuf 
hoch über ihm im Himmel wacht.

Jó szerencsét, szól a bányászköszöntés 
mikor leszáll a sötét bányába, 
tudja, hogy Isten a hegyek teremtője 
az égből vigyáz rája.



2. kép: „Jó szerencsét!” – egy ismeretlen brennbergi festő és költő képe
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IMA SZENT BORBÁLÁHOZ

Mindenható Isten, gondviselő atyánk, egyesítjük a mi gyönge emberi könyörgé-
sünket./Kérünk alázattal, adj nekünk a napvilágon és a föld mélyében egyaránt 
békés megnyugvást szent akaratodban./Oltalmazd családunkat, védj meg min-
ket a csapásoktól és minden szerencsétlenségtől./Szent kezed tartsa távol tőlünk a 
pusztító tüzeket, mérges gázokat és a ránk leselkedő ártalmas vizeket./Add meg a 
mindennapi élethez a megelégedés kenyerét és táplálj minket földi vándorlásunk-
ban, főképp halálunk óráján az örök élet kenyerével.
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TISZTELT OLVASÓ!

Ezzel az írásommal egy kis időutazásra invitálom Önöket. Célom nem más, mint 
méltó emléket állítani az első magyarországi szénbányának és bányászainak.

Szeretném bemutatni a küzdelmes úttörőmunkát, fényes felemelkedést és a szo-
morú befejezést.

Amikor nekifogtam az írásnak, anyaggyűjtésnek, még nem sejtettem, hogy egy 
egész történelmi időszakot szeretnék röviden, közérthetően összefoglalni. Most 
már tudom, hogy a 200 éves brennbergi bányászatról – bányász lélekről – meg-
szólalni, segítőtársak nélkül reménytelen feladat. Családom többször megkérdez-
te, miért most, előrehaladott koromra, rossz látásomra való tekintettel próbálko-
zom az időnként már fárasztó tollforgatásra. Válaszom mindig az: nem én tehetek 
róla, hogy utánam nincs már senki, aki a brennbergi bányászatról autentikus em-
lékeztetőt tudna írni.

Mielőtt bárkiben, elsősorban szakmai és történészi berkekben vitát generálnék, 
azt szeretném elkerülni.

A brennbergi szénbánya az első magyarországi szénbánya. Ezt tényként isme-
rik el az alábbi szaktekintélyek:

 Gyulai Zoltán  egyetemi tanár
 Tarján Gusztáv  akadémikus
 Tárczy-Hornoch Antal  akadémikus
 Pröhle Jenő tanár
 Winkler Oszkár  építész
 Zambó János akadémikus
 Csatkai Endre történész, múzeológus
 Vendel Miklós akadémikus
 Faller Jenő professzor

Mi jelentette a legnagyobb feladatot ennek a szerény írásműnek az elkészítésében?
A bánya leállása után történelmi értékű német és magyar nyelvű dokumentáci-

ók, iratok, térképek, tárgyi emlékek sokasága tűnt el felelőtlenségből és tudatosan. 
Még mindig találhatunk lappangó, fel nem tárt, pontos ismeretanyagot, ami a kol-
lektív bányászemlékezetben megmaradt, de ez a forrás korosztályommal együtt 
kiapad. A bányászokban megmaradt emlékek, elbeszélések rendkívül fontosak. 
Ma a feladatot úgy látom, hogy az a kincs, amit a 200 éves Brennbergbánya jelen-
tett, darabokra tört. A megmaradt mozaikot kell összeválogatni, újból összerakni 
ahhoz, hogy megőrizzük bányász múltunk legrégebbi ékkövét. Talán sikerül.

Előre bocsánatot kérek azoktól az olvasóktól, akik kézbe veszik emlékeztető 
írásomat, a szövegben előforduló német nyelvű szakszavakért, idézetekért. Ment-
ségemre szóljon, hogy a felhasznált irodalom, forrásanyag tekintélyes része német 
nyelven maradt fent.
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Hálás szívvel, köszönettel tartozom Szonja lányomnak és Szonja unokámnak, 
legfőbb segítő és biztató társaimnak, akik aprólékosan összeállították a szöveget, 
rajzokat, térképeket archiváltak, táblázatokat készítettek.

Továbbá köszönetet mondok dr. Szeman Attila barátomnak, a Soproni Közpon-
ti Bányászati Múzeum muzeológusának, aki sok poros doboz átnézésével, folya-
matosan látott el munícióval.

 Kiss Vendel a Tatabányai Bányászati Múzeum muzeológus-történésze számos 
fényképet és anyagot őrzött meg a bánya bezárása utáni időszakról, a Tatabányá-
ra, Oroszlányra, Várpalotára áttelepült bányászokról. A könyv 36. része az ő mun-
kája nyomán teljesedett ki.

Nem kisebb feladatot vállalt fel egykori oroszlányi bányamérnök kollégám, 
Kardics István, akivel az oroszlányi XXIII-as bányaüzemben, több nívódíjas szak-
cikket is megjelentettünk (amit szívesen vállalt). Ennek az írásnak a szakmai átné-
zését és szakmai lektorálását ő végezte.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Oroszlány és Tatabánya városok ön-
kormányzatainak azért, hogy a könyv megjelenését pénzügyileg is felkarolták. 
Oroszlány Város Önkormányzata (különösen Lazók Zoltán polgármester) a fe-
lelős kiadás felvállalásával, valamint az Oroszlányi Szénmedence Bányászati 
Hagyományaiért és a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítványok és az 
OMBKE Oroszlányi és Tatabányai Szervezetei a pénzügyi támogatásukkal lehe-
tővé tették, hogy a könyvem 2020. év szeptember első vasárnapján a BÁNYÁSZ 
NAP-on az olvasóim kezébe kerülhessen.

Még egyszer köszönöm!
Glück auf! Jó szerencsét!

Hofer Rezső 
okl. bányamérnök



3. kép: Az első brennbergi Szent Borbála szobor, Heinrich Ritter Drasche von 
Wartenberg ajándéka a brennbergi bányászoknak
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Mottó: A múlt ismerete kötelezettség, 
a gyökerek pótolhatatlan erőforrások.

MÉG EGYSZER EGY UTOLSÓ „JÓ SZERENCSÉT!”

A nagymúltú brennbergi bányászatról, műszaki kultúrájáról szeretnék rövid átte-
kintést adni, néhány fehér foltra rámutatni. Mint több generációs bányász család-
ból származó bányász, szeretném a kétszáz éven át folyó brennbergi bányászatot 
minél mélyrehatóbban feltárni és bemutatni. Nem hiszem, hogy a múltat el kell 
felejteni, inkább alaposan meg kell ismerni.
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1. A település elhelyezkedése, kialakulása, 
bérleti viszonyok rövid áttekintése

1.1 A brennbergi (bánfalvi) szén megtalálása

Sopron város a római birodalom egy kereskedelmi és katonai-közigazgatási tá-
maszpontjául szolgáló település, Scarbancia romjain épült az első ezredfordulón. 
1269-ben szabad királyi városi rangot kapott. A 17. század kezdetén Sopron már 
nagy jelentőségű város volt. A népesség növekedésével egyre nagyobb lett a tüze-
lő- és építőfa szükséglet a városban.

Sopron várost nyugaton az Alpok nyúlványai, nagy erdőkkel borított dombok 
határolják. A Soprontól nyugatra lévő, 30-40 házból álló kis település, Bánfalva 
favágói és szénégetői ezekből az erdőkből látták el a város lakóit faszénnel, építő- 
és tűzifával. A kiirtott erdők helyén létrejött rétek az állattenyésztés lehetőségét 
teremtették meg.

Soprontól délnyugatra megejtő szépségű völgyek sorakoznak egymás mellett, 
alpesi hangulatot idéznek az erre járó turistáknak. A látványt fokozza, hogy né-
hány völgyben elszórtan rendezett házsorokat, az erdőbe szabályos formában 
beékelődött kertek sorát lehet találni. A külső megjelenésből ma már nehéz ki-
találni, hogy ez a vidék tulajdonképpen ipari táj, a több mint kétszáz éves szén-
bányászatnak, a bányászok kétszáz éves küzdelmének eredménye. Ez a település 
Brennberg bánya (1798–1926 között Brennberg, brennende Berg = égő hegy), amely 
több völgyben helyezkedik el, több, különböző korban keletkezett kisebb lakóegy-
ségből áll. A település elnevezése az 1800-as évek elején terjedt el, korábban SIL-
VIS SOPRONIENSIS néven, azaz soproni erdő néven szerepelt a városi feljegyzé-
sekben.

Kiterjedése minden irányban mintegy 4-5 km . Ezen az aránylag nagy területen 
szétszórt települést két évszázad folyamán a szénbányászat hozta létre. A bányá-
szat megindulása után újabb és újabb szénterületeket fedeztek fel, melyek eléggé 
szétszórtan helyezkedtek el. Így a lakónegyedek is mindenkor az éppen ott folyó 
bányászat igényének megfelelően alakultak ki, gyakorlatilag a Soproni hegység 
egész területén (Kovács-árok, Rahmer-árok, Hermes-árok, Disznós-árok – 4. kép).

A szájhagyomány szerint a szenet egy Rinbacher nevű pásztor fedezte fel, aki 
1753-ban egy szép napon tüzet rakott az erdőben. Mikor néhány nap múlva vissza-
tért, azt látta, hogy a föld kiterjedtebb területen füstölög és parazsat is talált. Erről 
jelentést tett Sopron város tanácsának, de ekkor még ők nem ismerték a szenet. A 
szén felfedezőjének ezért inkább tekinthetjük Rieder János Györgyöt, a Pfalzból 
idekerült porosz származású szögkovácsot, aki még ugyanebben az évben talált 
szenet a mai Ó-Brennberg alsó részén. Ő már ismerte a szenet és ettől kezdve „bá-
nyászta” és hasznosította is a műhelyében. 

Sopron városa 1756-ban szerzett tudomást a szénelőfordulásról, ekkor ismerte 
meg a szén használatát. Ettől az időtől kezdődött meg a Kovács-árokban a szén-
bányászat. A város egy Vas megyei bányászt, Bayer Istvánt bízta meg a szén kuta-



4. kép: Sopron és környezete átnézeti térkép
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tásával és kitermelésével, aki három táró kihajtásával kezdte el a kutatást. Három 
évvel később már 824 bécsi mázsa szenet termeltek ki a szakszerűen működő bá-
nyából. 1759-től tekinthető folyamatosnak a széntermelés. A kitermelt szenet Sop-
ronba szállították, ahol a helybéli és a bécsújhelyi iparosoknak próbálták eladni. 
Ám ezen a vidéken, sőt egész Magyarországon nem volt olyan jelentős még az 
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ipar, ami igényelte volna a szenet, így értékesítése nehezen ment. 1765-ben még 
raktáron volt a kitermelt szénnek több mint a fele. A bányatulajdonos város 
idegenkedett a bizonytalan jövedelmet ígérő bányászat szorgalmazásától és az 
egyes vállalkozók is sorra megbuktak. 1769-ben Mária Terézia egyenes rendeletére 
újból megindítják a széntermelést, de az értékesítés még mindig akadozott.

1.2 Bérleti viszonyok 

Végérvényesen megindulhatott a folyamatos és szakszerű széntermelés 1789-ben, 
amikor Schneider Vencel nevű bányász szerezte meg a bányászati jogot, akit oszt-
rák főurak is támogattak. Ekkor a szén már kelendőbb lett, főleg a közeli és roha-
mosan fejlődő osztrák ipar jóvoltából. 1791-től egy hét tagú bányatársaság (Bécsúj-
helyi Kőszénbánya Társaság) vette bérbe a bányát, majd 1793-ban „örök időre” 
szóló szerződést kötött Sopron várossal. A társaság 1796-ban kibővülve felvette a 
K.u.K. priv. Steinkohlen und Canalgesellschaft (Cs. és K. kivételezett Kőszénbánya 
és Csatornaépítő Részvénytársaság) nevet. A hatalmas tőkével rendelkező társaság 
szándéka az volt, hogy Bécset Sopronon keresztül – Brennberget bekapcsolva – 
Győrrel összekötve, egy csatorna megépítésével olcsó szállítási lehetőséget bizto-
sítson a szénnek az osztrák fővárosba. 

Később a csatornaterv átdolgozásra került.
Az újjáélesztet tervben már csak Bécs–Ebenfuhrt–Sopron–Brennberg csatorna 

került szóba. A terv igazi célja a brennbergi szénelőfordulás elérése volt.
1794. november 29-én az új tervet Ferenc császár elé terjesztették. I. Ferenc a 

csatorna tervet különös védelemben részesítette.
Az osztrák iparvállalatok mellett a bécsi udvar is nagy jelentőséget tulajdoní-

tott a brennbergi szénnek, ami – szájhagyományokon túl, a soproni levéltárban 
található, Brennberg múltjára vonatkozó adatok szerint – kiviláglik abból, hogy 
Ferenc császár 1797. augusztus 18-án személyesen járt Brennbergben és bányász 
ruhába öltözve, saját kezűleg fejtett szenet. A bányászok a magas rangú vendéget 
virágokkal feldíszített és kivilágított vágatokban várták. Még ugyanebben az év-
ben József nádor, két év múlva Lipót király fiai, 1800-ban pedig Ferdinánd főher-
ceg tekintik meg személyesen a bányát. 

A látogatások eredménye az lett, hogy 1802-ben az osztrák kincstár teljes egé-
szében megvette a Kőszénbánya és Csatornaépítő vállalatot, s ezáltal megszerez-
te a bánya bérletét is. A kincstár a vállalat vezetésével nem foglalkozott, hanem 
(1878-ig) időről időre albérletbe adta.

A csatorna Bécsújhelyig el is készült, de a csatorna-vállalkozás mégis tönkre-
ment. Egyes források szerint a nem megfelelő pénzgazdálkodás miatt, de isme-
rünk olyan variációt is, miszerint a magyar földesurak felléptek az építés folytatá-
sa ellen.

A rendezett bérleti és változó, de tőkeerős albérleti viszonyok következtében ez 
az időszak tekinthető a bánya első fénykorának. Megindult a „technikai moderni-
záció” és 1849-ig a termelés elérte az országban termelt szénnek több mint a felét. 
1878 után több bérlő, majd tulajdonos kezébe került a bánya. 



5. kép: A brennbergi bányagondnokság pecsétje, 
1797.

6. kép: Feldmüller Mátyás nagyvállalkozó
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1820-tól Fries és Társa 
bankház volt a csatorna és a 
bánya albérlője, majd az 1827. 
évi csődbejelentés után Feld-
müller Mátyás nagyvállalko-
zó kezébe került a brennbergi 
bánya. Akkoriban az ő kezé-
ben volt az egész dunai ha-
józás is. A feljegyzések 1200 
hajóról szólnak (6. kép).

Feldmüller bérleti ideje 
alatt minden évben szemé-
lyesen is megjelent az évvégi 
pénzügyi elszámoláson.

1856–1878 között a bánya 
legsikeresebb albérlője He-
inrich Drasche Ritter von 
Wartenberg, egy bécsi tégla-
gyáros, tőkeerős üzletember 
volt. Humánus tevékenysége 
a mai napig érezhető a bá-
nyászutódok életében. Ked-
vező kamatú tőkét biztosított 
bányászlakások építéséhez, 
temetőt létesített és kápol-
nát építtetett. Díszes halottas 
kocsit kapott a település, és 
ingyenes temetkezést, fúvó-
szenekari kísérettel. Mindez 
a bánya bezárásáig tartott.

Az utolsó bérlő, ill. tulaj-
donos a brennbergi bánya 
történetében 1912-től az Uri-
kány-Zsilvölgyi Magyar Kő-
szénbánya Rt. volt, amely új 
vállalatot alapított „Sopron-
vidéki Kőszénbánya Rt.” név 
alatt, majd 1928. december 
9-én végül magába olvasztot-
ta.



7. kép: Brennberg környékének geológiai és topográfiai térképe
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1.3 Bányagondnokok, igazgatók:

 Pyrmons Mihály 1800–1825
 Buday Ferenc 1825–1840
 Szabó Károly 1840–1849
 Regner Vince 1849–1856
 Hamberger József 1856–1885
 Prokop Walter 1885–1893
 Rudolf Antal igazgató 1893–1907
 Rieger Vilmos igazgató 1907–1909
 Blasiar Viktor igazgató 1909–1913
 Jónás László igazgató 1913–1918
 Kárdor István igazgató 1918–1920
 Vajk Artúr igazgató 1920–1947
 Fekete Sándor igazgató 1947–1949
 Varga János igazgató 1949–1952

Sopron városnak, mint tulajdonosnak a bányászat bérbeadása kiváló üzletnek bi-
zonyult, hiszen 200 éven keresztül minden kockázatvállalás nélkül nagy bevételt 
hozott.

2. A terület földtani leírása

A brennbergi szénelőfordulás korát, kiterjedését, tektonikáját legprecízebben 
Vendel Miklós professzor írta le, felhasználva a korábbi kutatási eredményeket. 



8. kép: Brennbergbánya első, 1796-ban készült, részben perspektivikus térképe 
(Pyrmons Mihály bányamester rajza)

9. kép: A legrégebben készült geológiai keresztszelvény (Forrás: id. Reményi Viktor 
monográfiája)

10. kép: A brennbergi szénteknő geológiai metszete  
(Készítette: Stubna György, 1939)
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A  széntelep korának pontos meghatározását megnehezíti a szintjelző kövületek 
(pl.: csigák, kagylók stb.) teljes hiánya. A professzor a szén keletkezési idejét az 
alsó miocén helvéti emeletbe sorolta (7–8. kép).

A medence alaphegysége perm képződésű kristályos csillámpala, erre települt 
az alaphegység fizikai mállásából keletkezett breccsaszerű törmelék. Néhány he-
lyen az adja a telep feküjét. E törmelékre települtek a széntelepet is magába foglaló 
édesvízi rétegek. A széntelep feküjét adó ún. ricset, amely szenes és palás agyagpa-
dokkal átszőtt homokkő, vastagsága 0-30 m, délről észak felé csökken. Ezt követi 
a 4-10 m vastagságú szén, amely a medence keleti részein a 30-40 m-t is elérte. A 
szén anyagát vízi növényzet alkotja. A széntelep fényes és matt csíkozású, ritkán 
fatörzs, ill. gyökértörzsdarabokat tartalmaz. A fekü közelében mattabb és palá-
sabb. A fedü alatt 1-2 m-re egy átlag 8 cm vastagságú beágyazás található, mely 
zsíros, sárgásbarna agyagos kőzet, ritkán levéllenyomatok is találhatók benne. A 
széntelep a ricsettel többnyire szervesen összefügg, míg a fedőtől egy sima lap vá-
lasztja el. A közvetlen fedü vékony rétegű barna bitumenes agyagpala. Erre finom 
szemcséjű homokkő következik, mely vékony szénrétegeket, szénzárványokat is 
tartalmazhat (9. kép).

A Dél–Észak irányú, 5-10° dőlésű széntelepet a vetők sakktáblaszerűen szab-
dal ták fel, de helyenként csekélyebb teknőalakú mezők is kialakultak (hermesi 
tek nő). A vetők északkeletről délnyugati irányba haladva egyre mélyebbre 
vetik le a szenet. A vetők elvetési magassága változó, nem ritka az 50-100  m-es 
elvetési magasság. A nagyobb vetők dőlésszöge 50° körül van, míg a kisebb vetők 
meredekebbek és gyűrődésesek. Előfordultak függőleges elvetések is.

A széntelep kiterjedése pontosan nem írható körül. A Kelet–Nyugati irányban 
kb. 7-8 km, Észak–Déli irányban pedig 3-4 km hosszban valószínűsíthető, ami azt 
jelenti, hogy a déli irányban egy része a határon túl, Récény (Ritzing) falu közigaz-
gatási területére esik. A széntelep tagoltsága, a medence belseje felé egyre nagyobb 
elvetési magasságú vetők, a fauna és a flóra hiánya (csupán néhány levél lenyomat 
ismert) rendkívüli módon megnehezítette az egyes telepek felkutatását. A bánya-
beli kutatási munkát segítette a vetők síkja mentén a kőzetvonszolódás nyoma.

A fent vázolt körülmények az egész medencére nézve megnehezítették a kutatá-
si és feltárási tevékenységet (10. kép).

3. A kutatási tevékenység rövid ismertetése

Brennbergben, mint látni fogjuk, igen nagy jelentőséget tulajdonítottak a kutatá-
soknak. Már a bányászkodás kezdeti időszakából a medence K-i peremén felis-
merhetők a kutatási aknácskák nyomai, bár ezek szellőztetési nyílások – „VET-
TER OFEN” – is lehettek. A telepkibúvásoknál létesült külfejtések kimerülése 
után megindult a kézi- és későbbiekben a gépi fúrásokkal történő intenzív kutatás. 
A kezdeti évtizedekben, elsősorban a kismélységű bányászat idején a fúrásoknak 
volt nagyobb jelentősége, sőt olcsóbbak is voltak. Kutatási módszerek (11. kép):



11. kép: Fúrási szelvények
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• kismélységű kézi fúrás
• mélyfúrás (rudazatos berendezésekkel)
• ereszke- és siklóhajtás, valamint vakakna hajtás (költséges, de megbízható ejá-

rás)

A mélyebb NY-i területeken ez a tendencia megfordult és a kutató aknákkal törté-
nő kutatás került előtérbe, még abban az esetben is, mikor egyértelmű volt, hogy 
az eljárás költséges.

A fúrásokat akkoriban merevrudazatos berendezésekkel végezték. A fúrásos 
kutatás kinyert kőzetanyagának téves értelmezése nehezítette a kutatás eredmé-
nyességét, mivel többször előfordult, hogy a fedőben lévő szilikátos kőzetanyagú 
hordalékot mélyfekünek minősítették.

Id. Reményi Viktor 1934-ben az addig dokumentált 130 fúrás feldolgozása során 
az alábbiakat állapította meg:

a fúrások 
• 44% értékelhetetlen
• 39% negatív
• 17% produktív eredményt hozott

A nagyobb megbízhatóság miatt a bányabeli kutatási munka főiránya Brennberg-
ben a kisszelvényű vágatok felé tolódott el. Ezért is hívták a brennbergi bányászo-
kat a schlagli hajtás nagymestereinek.

A szén karcolata fekete, fényes, kagylós törésű, kemény. Jól bírja a tárolást, szál-
lítást, nehezen aprózódik. A brennbergi szén fűtőértéke korához képest kitűnő: 
20-24  MJ/kg (4700-5800  kcal/kg), kéntartalma alacsony: 0,25%, hamutartalma 
csekély: 2-3%. (Különösen kedvelt háztartási szén volt, mivel néhány szál gyújtós-
sal lángra lehetett lobbantani, kevéske hamuja fehér, porszerű volt és nem salako-
sodott.)
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4. Fejtési kamrák, alapvágatok és feltörések

A brennbergi széntelepülés tagoltsága miatt, ami a szelvényeken jól látható, a 
meddő vágatokat leginkább a mélyfeküben hajtották ki, mivel a kristályos pa-
lában könnyebb volt a vágatok fenntartása. Ha egy felkutatott telepet értek el a 
legmélyebb pontban támadták meg, tulajdonképpen egy csapás menti légvága-
tot létesítettek és ebből ferde feltöréseket hajtottak ki. A nyomásviszonyokat nem 
csak a korai bányászkodásnál, hanem a 19. század végén sem tudták számszerű-
síteni. Ami biztosan tudható volt, különösebb kőzetmechanikai ismeretek nélkül 
is, hogy a vágatokra a legnagyobb nyomás a vetők közvetlen közelségében, a lágy 
kristályos palában jelent meg. Természetesen, ha a vágat vizet is kapott, az tovább 
rontotta a vágatok állapotát.

A kőzetnyomásnak megfelelő ácsolási, illetve biztosítási módot találni igen ne-
hézkes. A bányászkodás kezdetétől a befejezésig folyamatos kísérletezésre és meg-
figyelésre volt szükség.

A nagy tudású és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakember, Hamberger 
József brennbergi főmérnök, kísérlet képpen, több vágatbiztosítási technológiával 
is foglalkozott.

Nagy ugrás következett be a magyarországi bányászatban, az 1930-as években 
az első vas biztosító szerkezet (MOLL szerkezet) megjelenésével.

5. Vágatok biztosítása

A korábbiakban már megismert brennbergi széntelepülés tagoltsága miatt, még 
kedvező nyomásviszonyok mellett sem lett volna célszerű az alapközlék és főlég-
vágatok telepben történő kihajtása, ezért ezeket a vágatokat mélyfeküben létesí-
tették. A nyomásviszonyok szempontjából meghatározó volt, hogy sem a főtében 
sem a talpon nem volt teherbíró kísérő kőzetréteg. A telepben és a mellékkőze-
tekben kihajtott vágatok nem álltak meg, legtöbbször 2-3-szoros átácsolásra volt 
szükség. A biztosításhoz fenyő- és tölgyfát használtak. Ezeket gyakran „srótra” 
ácsolták, ami azt jelenti, hogy a támfák egymás mellé kerültek beépítésre. A hosz-
szabb élettartalmú vágatokat nagy szilárdságú téglával és boltozatos szelvények-
ben alakították ki. Az 1900-as évek közepe táján, már több kísérleti vágatot is haj-
tottak. A nagy szilárdságú téglával kihajtott vágatokat vasgyűrűkkel támasztották 
alá (12–13. kép).

Az 1930-as évektől folytott kísérletet id. Reményi Viktor főmérnők az első ön-
álló vas biztosítási szerkezetekkel. Mérföldkőnek számít a bányászatban a MOLL 
biztosítás megjelenése, ami megelőzte a TH (Thausend-Heitzmann) szerkezete-
ket. Az első kísérleti vágatszakasz hossza 100 méter volt. A vas biztosító szerkezet 
nagyvasúti sínből kialakított három ívből állt, amely íveket egymáshoz merev kö-
téssel építették a vágatba. Később oldható kötést alkalmaztak fafeszke beépítésé-



12. kép: Beépített MOLL szerkezetek 13. kép: Pótbiztosítás MOLL vágatban

14. kép: Tönkrement MOLL biztosító szerkezet
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vel, ami lehetővé tette, hogy teljes tönkremenetele előtt át lehetett építeni a vágatot 
és a MOLL biztosító szerkezeteket is. A MOLL íveket a Brikett gyárban kialakított 
hajlító üzemben gyártották. A MOLL biztosítást a bányászok egyszerűen EISEN-
TÜRL-nek, azaz vaskapunak hívták (14. kép).



15. kép: A brennbergi etage fejtés
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6. Bányaművelés

A szén jövesztése kézzel, kézi szerszámokkal (ék, kalapács) történt, a fejtésekben 
olykor puskaport is használtak. A kismélységű telepek fejtése az ún. emeletes fő-
te-oldalvájás módszerrel történt, alulról fölfelé haladó etázsokkal. Később, a mé-
lyebb területeken főteomlasztásos művelést alkalmaztak. Az erősen töredezett 
fedü kőzetek és a feküben lévő mállott kristályos pala közé települt szénrétegre 
rendkívül nagy nyomás nehezedett, ezért az ún. keskeny homlokú brennbergi fej-
tési rendszer terjedt el, széles homlokú fejtés a bányászkodás korai szakaszán nem 
jöhetett számításba. A fejtések erősen tűzveszélyesek voltak, de sújtólég veszély 
nem volt.

A fejtések előkészítése a 15. képen jól követhető. A mélyfeküben hajtott főfel-
táró vágatból függőleges feltöréssel, majd vízszintes harántvágattal közelítették 
meg a többé-kevésbé ismert telepet. Az elért széntelep legmélyebb részén mindkét 
irányban csapásvágatot hajtottak ki a szénmező határáig, ami egy másik összekö-
tés után a fejtés légvágatául szolgált. A csapásvágatból – a telepen belül – 40 fok 
emelkedésű feltöréseket és vízszintes vágatokat kihajtva jutottak el a telep legma-
gasabb pontjáig. A csapásvágatból indított feltörések száma a mező csapásirányú 
kiterjedésétől függött, rendszerint 30 méter volt a távolság közöttük. A fejtést a 
legmagasabb szinten, a fedü alatt 3 méterrel kezdték, s ezt fedü etázsnak nevezték. 
A fejtési pászták szélessége 3 méter volt. A fejtési üreg felhagyása úgy történt, hogy 
a talpra széldeszkákat helyeztek el és erre ráomlasztottak. 

A brennbergi etage (etázs) fejtés kidolgozása Hamberger József bányamérnök 
nevéhez fűződik. Kiváló mérnök volt, aki Stájerországban, Leobenben szerzett 
diplomát. Mérnöki tevékenységét 1856-ban kezdte és 1867-ben már a bánya főmér-
nöke volt. Hatalmas technikai megújulást hozott. Nevéhez fűződik egy Brenn-
berg ről szóló németnyelvű monográfia, melynek minden betűje hiteles, történel-
mi értékű. 

A széleshomlokú fejtési 
rendszer bevezetésére, hosz-
szabb kísérletezés után, az 
1930-as évek eleje körül került 
sor. Ezek a fejtések viszonylag 
kis homlok hosszúságú és rö-
vid kifutásúak voltak. Ekkor 
már a munkahelyi szállítást 
a rázócsúszdák megjelené-
se tette korszerűvé. A fejtési 
szeleteket a telep felső részé-
től (főtétől) a talp felé halad-
va készítették elő. Az 1935. év 
újabb mérföldkőnek számí-
tott a fejtésfelhagyás tekinte-
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tében: ekkor kezdődött a kísérlet a fúvó tömedékelés bevezetésére. Az új fejtési 
rendszer id. Reményi Viktor főmérnök nevéhez fűződik, aki a kísérleti eredmé-
nyeket elemezve az alábbiakat állapította meg:

• csökkent az előkészítő vágathajtás,
• nőttek a fejtési teljesítmények,
•  a vastagtelep 2,5 méter fejtési magassággal 3 etage-ban vált lefejthetővé,
• radikálisan csökkent a bányatüzek száma, ami az egyik legnagyobb és szinte 

állandó gondja volt a fejtéseknek.

Összességében megállapítható, hogy egy költségtakarékos megoldás került beve-
zetésre. Egyetlen gond maradt, a megfelelő tömedékanyag hiánya.

7. Bányaszellőztetés

Kisebb mélységű bányákban már gondot okozott a megfelelő összetételű és hő-
mérsékletű levegő biztosítása. Különösen a fejtésekben jelentett gondot a hű-
tő-frissítő levegőellátás, valamint a brennbergi szén öngyulladásra hajlamos tu-
lajdonsága miatt.

Tektonizáltság következtében kisebb-nagyobb blokkok leművelése során, a fej-
tések illetve blokkok szélein szellőztetési aknácskákat, léggurítókat létesítettek a 
szellőztetési légáram biztosításához. A szellőztetés és légáram gyorsítását a kihúzó 
akna oldalán „Wetterofen” szellőztető kályhákkal oldották meg. (A Kurucz-ke-
reszt telepen az egyik kertben még ma is látható a felszínre nyúló 1 m átmérőjű 
vascső.)

A mélyebb területek bevonásával a legnagyobb gondot a bányalevegő hőmér-
sékletének emelkedése és a megfelelő mennyiségű levegő biztosítása jelentette. 
Hermes-aknában, 1885. január 15-én mért adatok szerint:

 levegő hőmérséklete a külszínen –7 °C,
 310 m mélységben az aknarakodón +21 °C,
 a fejtésekben +30 °C.

A fenti adatok alapján a kőzethőmérséklet emelkedése (geotermikus gradiens) 11 
méterenként 1 °C-ot eredményez.

1885. május 1-én üzembe helyezték az ún. „GUIBAL” féle ventillátort, amely 
9,0  m átmérőjű volt és 2,0  m széles lapátokkal rendelkezett. A ventillátort 50 
lóerős gőzgép működtette, melyet 2 db 60 lóerős gőzkazán üzemeltetett.

A szellőztető berendezés gyakorlatilag kihasználatlan maradt, azt mondhat-
nánk a jövőnek épült. Kapacitását évi 2 millió mázsa szén kitermelésére, 1400 vá-
jár, 100 csillés, 100 iparos és 40 bányaló levegőellátására méretezték.



16. kép: Bölcsős csille
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8. Bányabeli szállítás és csille típusok

Megjegyzendő, hogy a bányászkodás korai szakaszán alkalmazott alábbi csilletí-
pusokat a bányászat befejezéséig használták. A legkisebb űrtartalmú fa szekrényes 
csilléket LAUFKASTEN-nek nevezték és a vágatban lerakott deszkapályán moz-
gatták. Ennek a kezdeti típusnak voltak már homlokürítéses változatai is. A csille 
űrtartalma 0,2 m³ volt.

A SCHINNENKASTEN már egy sínen mozgó vasvázas csille típus volt, de még 
mindig faszekrénnyel.

Amikor a főszállító vágatok hossza megnőtt és egyre nagyobb mennyiségű 
szén, és szükségszerűen nagyobb tömegű meddő készlet elszállítására is szükség 
volt, megjelentek a vascsillék, aminek a német neve TONNE volt.

Amikor a bányászkodás áttevődött a szénmedence középső szakaszára, 
480 mm és 600 mm nyomtávú csilléket használtak a bányábeli és külszíni szállí-
tásra egyaránt. Az alváz és szekrény fixen rögzült.

A külszíni kötélpálya szállítást már újabb típusú csillékkel oldották meg. Az 
alváz és a csilleszekrény szétválasztható lett, a csilleszekrényt „kengezés”-re tették 
alkalmassá.

A bányában eleinte a szenet és meddőkőzetet kizárólag kézi csillézéssel szál-
lították, lószállítás csak a nagyobb szelvényű vágatokban folyt, ami a nehéz kő-
zetviszonyok, a vágatok fenntartása és gyakori átácsolása miatt nem tudott elter-
jedni. Az első igazán modernnek mondható bányabeli szállítást a végtelenített 
kötélszállítás megjelenése jelentette. Az alapközlei szállítás két fő képviselője az 
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OHNESORGE és a KARLIK-TÁRCSÁS szállítógép, amelyek már villamos meg-
hajtásúak voltak. Az 1930-as években megjelentek a bányabeli benzinmotoros 
mozdonyok is. Az első ilyen mozdonyok Borbála-akna és Új-Hermes-akna között 
szállítottak. A vágathajtások további felgyorsítását hozta magával a végeskötelű, 
sűrített levegős vitlák elterjedése. A fejtésekben – front és pásztafejtések szállító 
vágataiban – korszerűsítést hozott a sűrített levegővel üzemeltetett rázócsúszdák 
elterjedése, annak ellenére, hogy az üzemeltetése igen költséges volt.

A szénosztályozók megjelenése után, az osztályozón leválasztott meddő elszál-
lításához bölcsős típusú csille felelt meg a legjobban (16. kép).

9. Porvédelem

A bányalevegő portartalma súlyosan befolyásolja a dolgozók egészséget. A bánya-
beli munkák során kőzetporok keletkeznek a kőzetjövesztés, rakodás, robbantási 
munkák közben. Ezek nem csak szilíciumot tartalmazó, hanem mérgező anyago-
kat tartalmazó porok is. A kis (pl.: mikron méretű) porszemek nem csak a tüdőbe, 
hanem a véráramba is bekerülnek. A bányászkodás korai szakaszában is felismer-
ték, hogy porvédelemre van szükség, azonban hatékony védelmi mechanizmus 
még nem létezett. A védelem abból állt, hogy nedves kendőt kötöttek a munkások 
a szájuk elé. A hazai szénbányászatban az 1950-es évektől terjedtek el a szilikó-
zisos megbetegedés megelőzésére szolgáló porvédő állarcok, vízöblítéses fúrási 
módozatok, illetve porelszívó és pormérő berendezések. A bányászok szilikózisos 
megbetegedése már a középkori ércbányászatban is előfordult. A szilikózis tüne-
tei közé tartozik a mellkastágulás csökkenése, gyors légzés, szapora pulzusszám, 
szívtágulás és magas vérnyomás. A szilikózis elleni küzdelem csak műszaki és or-
vosi együttműködéssel lehet sikeres, azonban a siker még mindig várat magára.

Dr. Héthelyi Ferenc, az utolsó bányafőorvos, a Soproni Erzsébet Korház 
tüdőosztályának vezetője a bánya bezárása után tovább foglalkozott a szilikózisos 
megbetegedéssel. A korházban külön intenzív szobát tartott fenn (1975) a szilikó-
zisos betegeknek, ahol, Nyugat-Németországból behozott gyógyszerekkel kezel-
te a még életben levő brennbergi bányászokat. Az egykor legjobb elővájási csapat 
tagjai, akik a bányabeli kutatóvágatokat, vakaknákat, gurítókat hajtották, kizáró-
lag meddő kőzetben, sorban, nagy szenvedéssel haltak meg szilikózisos megbete-
gedésben.



17. kép: Kőserlegre állított bányamécses 18. kép: Porcelántálkás mécses
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10. Bányavilágítás

Brennbergben a mélyművelésű bányászkodás elterjedésével a munkahelyek meg-
világításához és bányabeli közlekedéshez, egészen a bánya végleges bezárásáig 
nyíltlángú, feltehetően valamiféle tálkával ellátott világító mécseseket, később 
lámpákat használtak. Ebben az időben már ismert volt a repceolaj, ami világításra 
is alkalmas volt. Ezek a mécsesek általában nem bírtak ki egy teljes műszakot, 
ezért utántöltésről is gondoskodni kellett. Az akkori időkből megmaradt egy kicsi, 
kulacs formájú tartály. 

A brennbergi lámpák közül fennmaradt néhány vasrácsos lámpa, amelyek a 
vasúton és a lovas kocsikon használt lámpákhoz hasonlítanak (17–18. kép).

A kőserlegre állított bányamécsest egy 1826-os térképvázlaton ábrázolták.
A második mécses a porcelántálkával igazi ritkaságnak számít a bányavilágító 

eszközök közül. Ma a Nemzeti Múzeum ékességei közé tartozik.
A bányában állandó kivilágítást csak a gép- és szivattyúkamrák, valamint az 

aknarakodók, és az aknák ki és beszálló helyei kaptak (19–20. kép).
A két világháború közötti időszakban jelentek meg az első karbidlámpák. A 

magas hőfokot és a fehér fényt az égő acetilén gáz adja. A karbid és víz reakciója 
biztosítja, illetve állítja elő az acetilén gázt és ennek végterméke a visszamaradt 
oltott mész: CaC₂ + 2 H₂O = Ca(OH)₂ + C₂H₂

A karbidlámpákat a vállalat a németországi Wolf és Friedmann cégtől szerezte 
be (21. kép).

A legénységi lámpák vasból, míg a tiszti lámpák sárgarézből készültek, melyek-
re egy homorú tükröző felületet is szereltek. A bányászok ezt „blitzer”-nek hívták. 



19. kép: Mécses 20. kép: Vasrácsos lámpa

21. kép: Felügyeleti karbidlámpa 22. kép: Benzin biztonsági lámpa 
(Dawy lámpa)
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Brennbergben is készültek mesterien kivitelezett s ma dísztárgynak használt mí-
ves darabok Lappinger Nándor esztergályos mester műhelyében.

A karbidlámpák üzemeltetéséhez szükséges karbidot nagy, zárt vashordókkal 
szállították a tatabányai gyárból az úgynevezett karbidraktárba. A bánya bezárá-
sáig Rausch Nándor volt az anyagraktáros.
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Brennbergben is használták a drótszitás (Dawy-lámpa) benzin biztonsági lám-
pát, természetesen nem világításra, hanem kizárólag rendeltetésének megfelelően 
(O₂, CH₄, CO₂) oxigén, metán és széndioxid mérésére. Ezt a biztonsági lámpát 
kizárólag a felügyeleti személyek használhatták.

A mélyművelésű aknákban a bányászokat az üzem látta el lámpákkal, de kar-
bantartásukról (feltöltés, gumitömítés- és égőcsere) nekik kellett gondoskodni 
(22. kép).

11. Vízemelés

Vízemelés szempontjából előnyös volt a helyzet. A bányászati műveletek során 
vízfakadás csak nagyon ritkán fordult elő, ez is inkább a fővetők mentén, ill. az 
öreg műveletekben összegyűlt vizet kellett lekezelni. Kezdetben, a tárós művelés 
idején, a víz szabadon folyt ki a bányából, később a szállítókas aljára szerelt 560 
literes bödönökkel emelték ki. Emellett néhány aknában még gőzsugár szivattyú-
val (pulsométer) is találkozhattunk. A Sopron-aknában – ahol kb. 240 liter/perces 
vízfakadás volt – 1886-tól rudazatos szivattyúval, a Borbála-akna középszintjén 
pedig egy 65 lóerős, 320 liter/perc teljesítményű gőzszivattyúval emelték ki a faka-
dó vizet.

Id. Reményi Viktor szerint, a Szent István-aknában is kétfokozatú volt a víze-
melés, a mélyszinten lévő, 10  lépcsős, 500  liter/perc teljesítményű szivattyú fel-
nyomta a vizet az akna 309. méterében lévő zsompba, és innen egy ugyanolyan 
teljesítményű szivattyú a külszínre. A mélyszinti zsomp 130  m3-es, a közbülső 
zsomp 107 m3-es volt, az összes vízhozzáfolyás mindössze 170 l/perc körül lehetett, 
ennek kb. a fele az aknában fakadt.

12. Szénosztályozás

Kezdetben az osztályozás kézi válogatással és kézi rostálással történt, majd ezt 
követte a cserélyrostával való szeparálás. 1885-ben a Hermes-aknán Sauer & 
Mayer-féle rostákkal ellátott osztályozót építettek, amit a Sopron-akna elkészülte 
után oda helyeztek át. 1924-ben az iparvasút végállomásán épült meg az az osz-
tályozó, amely egészen a bányászkodás befejezéséig üzemelt. A középállomáson 
gyűjtötték össze a termelvényeket (szén, meddő), ahonnan egy dupla sínpályával 
ellátott, 100 m hosszú vasbeton hídon keresztül jutott az osztályozóra (23. kép). 

A maga idejében nagyszabású osztályozó 5 vagon/óra teljesítményre volt mére-
tezve. A meddő leválasztása után Seltner-rendszerű rostákkal ötféle terméket ál-
lítottak elő. Később (1932-ben) a finom darának és a kazánszénnek a szénportól és 
meddőtől való szétválasztása céljából két darab Finkey-féle légszért szereltek fel. 
A dolgozók egészségvédelmét szolgáló porleválasztó ciklonokat alkalmaztak, ami 



23. kép: A középállomást az osztályozóval összekötő vasbeton híd

24. kép: A szénosztályozó (északi nézet) 25. kép: A szénosztályozó (déli nézet)

26. kép: Az osztályozói vasbeton híd, robbantás után
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szintén technikai újdonságnak számított. A szénosztályozót napjainkban is kor-
szerűnek lehetne tekinteni. A bánya bezárása után az osztályozót is lebontották és 
a középállomást az osztályozóval összekötő vasbeton hidat lerobbantották (24–26. 
kép).

A Soproni Önkormányzat, az 11421-5/1996/II. számú határozata alapján a 
brennbergbányai bányászkodás után visszamaradt bányalétesítmények közül 
a vasbeton híd és töltőbunker lerobbantására hozott határozatot. A lerobban-
tásra dr. Bohus Géza a Miskolci Egyetem docense kapott megbízást, aki 1996. 
szeptember 26-án 9–19 óra között elvégezte a robbantási munkákat. A keletkezett 
betontörmeléket a Szent István-akna végleges betömedékelésére használták fel, 
mert az akna bezárása után csak ideiglenesen, körül-belül 50-60 méter hosszban 
tömedékelték be. A tömedékeléssel kapcsolatban felmerült költségeket bányakár 
illetve rekonstrukciós keretből biztosították.

13. A brennbergi bányavasút 

A keskeny nyomtávú lóvontatású vasúttól a széles nyomtávú gőzmozdony szállítá-
sig.

A kitermelt szén értékesítése, eljuttatása (elszállítása) a fogyasztókhoz minden-
kor jelentősen befolyásolta a bánya rentabilitását, gazdaságosságát. Ezt a jelen-
tős költségtényezőt a „terepviszonyok”, a szállítási útvonal érzékenyen érintette. 
A brennbergi bánya esetén a termelés volumene alatt az osztályozott és eladott 
szén értendő, nem tartalmazta az úgynevezett saját fogyasztást (ipari szén, erőmű, 
brikettgyár, műhelyek, irodák, fürdő, középületek, illetményszén, vasút).

A XVIII. század végén egyre nagyobb lett a bécsi udvar érdeklődése, az akkor 
már ismert brennbergi szén iránt, mivel a 135 km-re eső stájerországi szénlelőhely, 
kétszeres szállítási távolságra volt Brennberghez képest. Ezért tervezte a bányát 
bérlő Cs. és K. Kőszénbánya és Csatornaépítő Rt., hogy a Bécset Győrrel összekötő 
csatornát Bécsújhelyen és Sopronon keresztül építi meg, melyből Brennbergbe ve-
zető kiágazást ásat, ezzel a brennbergi szénnek is olcsó szállítási útvonalat biztosít. 
Erre a nagy jelentőségű tervre az európai országok is felfigyeltek. Magyarországon 
a hazai közvélemény a „Magyar Hírmondó”-ból, a külföldi közvélemény a „Wie-
ner Zeitung”-ból értesült. A tervezett csatornának csak egy része, 60 km hosszú-
ságban a régi magyar határig készült el. A brennbergi szén azonban a megépített 
szakaszon olcsóbban jutott el Bécsbe, mert a csatornáig akkor már csak kb. 40 ki-
lóméteren kellett szekéren szállítani. A csatorna mellett olyan földút készült, hogy 
azon a vontatólovak biztonsággal járhattak. A XIX. század első felében a bánya 
albérlői a csatornán szállították bécsi vásárlóikhoz a szenet.

Az 1838-ban közzétett, a Bécs–Sopron–Győr között építendő vasútvonal tervét 
bemutató térkép már a Sopronból Brennbergig tervezett szárnyvonalat is feltün-
tette.



27. kép: A bécsújhelyi csatorna 
utolsó, faragott kövekből épített hídja 

(1970-ben került lebontásra)
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1847. augusztus 20-án indult 
meg a szállítás a Sopron–Bécsúj-
helyi vasútvonalon, és vette át a 
csatorna feladatát. Ezután csak 
Ágfalváig szállították a szenet, 
ott rakták azt vasúti kocsikba (27. 
kép).

A bánya a század végéig roha-
mosan fejlődött. Különösen gyors 
a fejlődés Drasche Henrik albérle-
te (1856–1881) és Hamberger József 
(1856–1885) gondnoksága idején. 
Drasche 1857-től 1869-ig bérelte a 
csatornát.

Miután Drasche sikeres ténykedése következtében az aknák közel háromszoro-
sára növelték a termelést, a szén elszállítása lett a további növekedés gátja, a ter-
melés szűk keresztmetszete. 1865-ben egy igen költséges vállalkozásba fogott, 45 
pár lovat és 50 szénszállításra alkalmas szekeret vásárolt. Sopron környéki falvak-
ból kocsisokat toborzott, szénatárolókat, istállókat építtetett. Két év alatt a lóállo-
mány 5-6 párra csökkent – betegség és a terepviszonyok okozta túlterheltség miatt 
–, ami a vállalkozást majdnem csődbe vitte. Ahhoz, hogy a vállalkozást rentá-
bilissá tudja tenni, Drasche mérnökei vasúti szállításban gondolkodtak. A vasút 
fejlesztése helyes útnak bizonyult, hiszen csak így tudta magát és vállalkozásait a 
szénfuvarozástól, ill. a szénfuvarosoktól függetleníteni.

A vasútépítőknek komoly szintvezetési problémákat kellett megoldani a Sop-
ron Déli-pályaudvar (224 mAf) és Brennberg (408 mAf) közötti 184 méteres szint-
különbség legyőzése során.

1868-ban és 1869-ben épült meg Brennberg és Ágfalva állomása között a 
790 mm nyomtávolságú pálya, ami egyelőre csak lóvontatásra volt berendezve. 

A Rák-patak völgyében a pálya építői földtöltés helyett, egy 222 m hosszúságú, 
középen 27 m magas, kőalapokra épített gerenda szerkezettel vasúti hidat építettek 
(28. kép).

A hídon túl, a pálya 120 m hosszú alagútban folytatódott, majd ebből kijutva 
500 m hosszú, igen meredek szakasz következett. Kezdetben a szerelvény leeresz-
tése során a csilléket fékezéssel futtatták, a visszaúton az üres csilléket lovakkal 
vontatták, ami a meredek (ún. Bremsberg) szakaszon nagy nehézségekkel járt. 
Később megoldották a meredek szakasz vontatási problémáját. Ezen a pályasza-
kaszon egy kétirányú sikló megépítésével, egy csőrlőszerkezeten keresztülvezetett 
kötélre ráakasztott rakott csillékkel felhúzták a kötél másik végéhez kötött ürese-
ket. 1875-től a lovak helyét gőzmozdonyok vették át.

Az ipar és a kisfogyasztók egyre növekvő szénigénye folytán természetesen 
megnövekedett a bánya termelése is. Szükségessé vált egy új vonal kiépítése. Az 
ágfalvai átrakás a szállítást lassította, költséges is volt, ezért a keskeny nyomtávol-



28. kép: A Rák-pataki völgyhíd

29. kép: A széles nyomtávú vasút 
nyomvonala a hegybevágásban 
és a Rák-patak feletti töltésen

30. kép: A normál nyomtávú bánya-
vasút nyomvonalának és szintviszo-

nyának térképe (A vasút új nyomvona-
lát Gröger Albert tervezte)
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ságú vasút helyébe szabványos nyomtávolságú pályát építettek. Az új vasútvonal 
1892-re készült el (29. kép). 

Az új vonalnak az alagút mellett a hegyben egy bevágást készítettek. Az innen 
kikerült kőzetből készült a Rák patak völgyben az a hatalmas töltés, amely alatt a 
patakot egy 6 m-es nyílású, boltozott átereszen vezették át. A hegyátvágás ágfal-
vi oldalán a pálya 1000 méteren belül 77 m-t esett, ezért ezt a szintkülönbséget, 
egy Lépesfalva felé hajló, közel 2 km hosszú szerpentinnel oldották meg. A széles 
nyomtávú vasút nyomvonalának terve (hegyátvágás, Rák-patak feletti töltés, szer-
pentin) Gröger Albert bányamérnök nevéhez fűződik (30. kép).

13.1 Tulajdonosi viszonyok

A brennbergi bányavasút, a mozdonyok, a vagonok, a mozdonyjavító műhely, a 
kiszolgáló személyzet (mozdonyvezető, fűtő, fékesek, pályafenntartók) is a bánya 
tulajdonában volt, illetve alkalmazásában állt. A vasút nyomvonalát a város, mint 
fő tulajdonos azonban megtartotta magának, azért is adót fizettetett. 

1893. szeptember 5-én a „Sopron”, a helyi sajtó szócsöve tudósította olvasóit az új 
bányavasút megnyitásáról. A pálya lejtési viszonyai miatt a vasúthatóság személyi 
szállítást nem engedélyezett.

Ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy a brennbergi bányavasút, mint az első 
iparvasút, országosan is elismert vállalkozás és munka volt. Felemelő és tiszteletre 
méltó érzés egy bányásznak arra gondolni, milyen hatalmas műszaki teljesítmény 
volt anno a bányavasút és a hozzátartozó műtárgyak megépítése.

Lovas Gyula vasúttörténész „VASÚT HISTÓRIA 2000” c. munkájában különös 
méltatásban, részletesen emlékezik meg a bányászokról és az ipari szakemberek-
ről, akik ezzel a létesítménnyel a vasutas társadalom elismerését is kivívták ma-
guknak.

A néhai vasúttörténészt egy utolsó „Jó szerencsét!” is megilleti.

14. Hírközlés (A hírközlés forradalma Brennbergben)

A brennbergi bánya a telefon kísérleti, majd végleges beüzemelésével mérföldkö-
vet állított a bányászatban. Jelentősége azért óriási, mert az aknák, a szénosztá-
lyozó, a vasútállomás már több km távolságba kerültek egymástól és az irányító 
központtól. Üzemzavarok, balesetek esetén az információt futárszolgálattal le-
hetett eljuttatni a felügyeleti szerveknek. Az 1878. december 28-án megjelent hír 
szenzációnak számított. „Ha beszélni akarnak egy jelzővel jel adatik, mire a túlsó 
állomáson lévő a jelzővel visszafelel. Ekkor megkezdődhetik a beszélgetés, mely 
minden megerőltetés nélkül történik. A szavakat tisztán és jól meghallani. Mint 
értesültünk a monarchiában ez az első telefon összekötetés gyakorlati célra és 
hosszabb távolságra.”
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Az első megvalósult hálózatban a telefonközpontot az igazgatósági nagyirodán 
alakították ki, ahova az Új István-aknát, az ágfalvi vasútállomást és később az Ilo-
na-aknát csatlakoztatták.

„A beszéd közlésére Bell féle telefonokat alkalmaztak, amelyeket Bécsben gyár-
totta a jó hírben álló Egger B féle cég.” Két hónappal később a telefonhálózat ki-
építése után távirati összeköttetést is létrehoztak az igazgatósági nagyiroda és az 
ágfalvi vasútállomás között. A későbbiekben az igazgatósági nagyiroda és a vasút 
brennbergi végállomásán épült osztályozó között kiépített telefon és távirati ösz-
szeköttetésnek fontos szerep jutott a szénszállítás lebonyolításában.

 Néhány korabeli feljegyzés a telefon működéséről:
• „Jeladásra sarkított csöngettyű jelzőket, melyeket delejes indítók által hozat-

nak működésbe, e készüléknél az egyik erős patkódelejjel felfegyverzett telefon, 
amellyel belebeszélünk, mint hangadó, a második telefon (kézi telefon) melyet 
a fülhöz tartunk mint hanghozó szolgál. Az alkalmatlan átcsatolás a telefoníro-
záskor a jeladás és beszélés megkezdése végett a készüléknél teljesen fölösleges, 
amennyiben ez egyszerűen a kézitelefon felemelése által megy végbe, mely a 
szekrény telefon becsatoló készülékén zsinegen lóg és saját súlya által a készülé-
ket mindig a jeladásra becsatolva tartva.

• Ha egyik állomásról beszélni akarnak, az indító kerék forgantyújának forgatása 
által a másik állomás ilyképpen válaszolt, a két beszélő a telefont a füléhez tart-
ja, miáltal az átcsatolás megtörténik. A beszéd befejezésével a kézi telefonnak 
eleresztése után mind a két készülék a jeladásra áll készen.”

A hírközlési eszközök brennbergi bevezetésre után az Egger cég megkezdte a so-
rozatgyártást, Bécsben és Budán raktárak létesültek, ahonnan a bányákba és más 
ipari cégekhez is szállították a hírközléshez szükséges eszközöket.

15. Villamosítás

Az Urikány-Zsilvölgyi R. T.-nek a bánya megszerzése után első dolga volt a bá-
nya villamosítása. 1913-ban üzembe helyeztek egy Parsons rendszerű gőzturbinát, 
majd nem sokkal később egy E. B. (Erste Brünner Maschinenfabrik) rendszerű 
egységet. Az erőműben 2 darab 340  m² fűtőfelületű BABCOCK-WILLCOX és 
1 darab 340 m² fűtőfelületű GARBE rendszerű vízcsöves kazán üzemelt. 1925-től 
befúvó portüzelésre tértek át. A szénport egy FARNER rendszerű őrlőmalomban 
állították elő. A gőz hűtésére az erőmű közvetlen közelében egy hatalmas fából 
készült hűtőtorony szolgált. A kazánok hűtővízzel való ellátását bányavízzel biz-
tosítottál, ezért szükség volt derítőmedencére is, de még így is gyakran kellett a 
csöveket sósavval tisztítani.

Mindkét egység 1500  lóerős volt és 1200 kW-os turbógenerátort működtetett. 
Az 550  Volt üzemi feszültséget Borbála- és Ilona-akna közvetlenül kapta, az Új 
Hermes-aknára pedig 5000 Voltra feltranszformálva jutott el. A két turbina a bá-
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nyák villamosításán túl energiával látta el a 12 t/ó teljesítményű brikett üzemet, a 
brennbergi lakótelepet és Récény falu (Ritzing) közvilágítását is (31. kép).

16. Ipartelep

Az erőmű közvetlen közelében épültek meg azok a kiszolgáló üzemi részlegek, 
amelyekre a bányáknak szükségük volt. 

16.1 Központi műhely

Egy hosszú épületben, egymásba átjárhatóan helyezkedtek el az egyes részlegek. 
Transzmissziós meghajtással kapcsolódtak össze a gépi berendezések az asztalos-, 
esztergályos-, lakatos-, villamos- és kovácsműhelyekben. A bányafa ellátáshoz 
fadepó és három gatter fűrész és két körfűrész szolgált. Külön épületben volt a 
mozdonyjavító műhely. A részleg élén a többi művezetővel együtt Wodits Lajos 
főművezető állt.

16.2 Brikettgyár

Az osztályozón széreléssel és ciklonnal leválasztott szénpor feldolgozásához 1931-
ben egy ikerprést állítottak fel, amely óránként 12 tonna tojás nagyságú brikettet 
tudott előállítani. A gyártás egy 3 méter magas és 1,3 méter átmérőjű keverődob-
ban történt a közeli erőműből átvezetett 220 °C-os túlhevített gőz, szénpor és a 
kötőanyag összekeverésével. Mivel a kötőanyagként használt szurok igen drága 
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volt, ez a vállalkozás annak idején nem bizonyult gazdaságosnak, ezért felhagy-
tak a brikettezéssel. Az ipartelep végén a létesítményektől pár száz méterre volt a 
bánya központi robbantóanyag raktára és az iparvasút végállomása, illetve a szén-
szállításon kívül, különböző anyagok ki és berakási helyszíne.

17. Központi iroda

A bányaigazgatóság központi irodája 1878-ban épült, még Drasche Henrik idejé-
ben. Időpontja megegyezik azzal, amikor Drasche főbérlője lett a brennbergi bá-
nyáknak. A fejlődő, korszerűsödő bányavállalatnak szüksége is volt egy színvo-
nalas irodaépületre, ami nem csak az adminisztratív munkák ellátására szolgált, 
hanem ott a főbérlő irányítási, tárgyalási teendőit is nyugodtan elvégezhette (32. 
kép). 

Az épületet az 1956 utáni időkben lebontották, mivel „statikailag nem bizonyult 
megfelelőnek.” A keletkezett építőanyagot széthordták. Az iroda lebontása után 
az épségben megmentett embernagyságú, kerámiából készült bányász és kohász 
szobor a Soproni Központi Bányászati Múzeumba került, ott megtekinthető (33–
34. kép).
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18. Szakoktatás

A bányászkodáshoz és a technológia gyors fejlődéséhez szüksége volt a minden-
kori bányavezetésnek a jól képzett szakemberekre. Mivel ebben az időben szak-
iskolák nem léteztek, az üzemeknek kellett ezt a feladatot megoldani. A tanulók 
rátermettségük, szorgalmuk és fizikai alkalmasságuk szerint válhattak vájárrá, 
felvigyázóvá, robbantómesterré vagy aknásszá.

A szakoktatás magas színvonaláról gondoskodott Konrád Aurél bányamérnök, 
a bányamérési és bányatérképészeti munkák vezetője. Oktatta az aknászjelölteket 
a geológiai és bányamérési ismeretekre. A tanulók megtanulták a bányában nél-
külözhetetlen szintezési, irányadási, kitűzési feladatokat, amihez szükséges volt a 
geodéziai műszerek-, a koordinátaszámításhoz a hétjegyű logaritmus és szögfügg-
vénytábla kezelésének ismerete is.

Konrád Aurél a bánya bezárása után nyugdíjazásáig a Tatabányai Aknászképző 
tanáraként folytatta az új bányász középvezetők oktatását.

Az iparos szakemberek nagy része a bécsújhelyi gyárakban, vas- és villamos 
ipari mestereknél szerezett mester- vagy segédlevelet. Ezekből az alapos tudással 
rendelkező szakemberekből lettek idővel csoportvezetők, művezetők vagy főmű-
vezetők.
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18.1 Dienstforschrift für Grubenarbeit – Szolgálati előírás, bányászati techno-
lógiák – a brennbergi bányamunkások részére (kivonat)

A tananyagot a bánya mérnökei állították össze, ami kiterjedt a bányabeli egymás 
közötti viselkedési formákra, a munkaidő hosszának ismeretére, az orvosi vizsgá-
latok feltételeire, a felügyeleti személyektől kapott utasítások végrehajtására, kere-
setek, bér és egyéb juttatások elszámolására, fegyelmi vétségek következményeire.

Valamennyi szolgálai előírás megismerésén túl a csapatvezető vájárok irányí-
tása mellett, a bányában kellett a gyakorlatban elsajátítani a fejtési, elővájási, rob-
bantási, elsősegély-nyújtási ismereteket. A sikeres szakvizsgához szükség volt a 
különféle gépek kezelésének, villamos és biztonsági berendezéseinek ismeretére is.

A vizsgákon a Budapesti Királyi Bányafőkapitányság vezetője és a bánya igaz-
gatója is jelen voltak, az okmányokat ők hitelesítették aláírásukkal. 

A tananyag, egy német nyelvű 55 oldalas könyv, ismerteti a bányavállalatnál dol-
gozni kívánó, ill. dolgozó bányászokkal szemben támasztott jogi-, egészségügyi-, 
felvételi-, lakhatási feltételeket, lehetőségeket, követelményeket, valamint tartal-
mazza az alapvető szakmai ismereteket, technológiai utasításokat. Nem tudom 
megspórolni, hogy a kedves olvasót legalább címszavakban meg ne ismertessem 
az alapos és gondosan megszerkesztett írás néhány lefordított részletével. 

a) Általános követelmények
• A bányaigazgató évente ismertette a dolgozókkal a felvétel feltételeit, a dolgo-

zók kötelezettségeit, illetve az utasításokat, amelyeket végrehajtani és betartani 
kellett. A felvétel első feltétele az orvosi vizsgálaton való megjelenés volt. Sikeres 
orvosi vizsgálat után ismertették a dolgozóval a munkakörét és a műszak be-
osztását. A műszakok 8-10-12 órásak voltak.

• Külön fejezet foglalkozik a felügyeleti dolgozók (középvezetők) munkaköri le-
írásával. Meghatározza, hogy maga a felügyeleti személy milyen utasításokat 
adhat a dolgozónak, és milyen utasításokat kell magának a dolgozónak betar-
tani.

•  A dolgozó kötelessége a kapcsolattartás a munkatársaival.
• Fizetések rendszere: havi rendszerességgel, előleg fizetése és kérése, mikor ese-

dékes egy dolgozó fizetésemelése, a dolgozó kilépése esetén történő végelszá-
molás, reklamáció benyújtása.

• Külön fejezet foglalkozik a dolgozók lakásellátásával, ami ingyenes. A lakáshoz 
kert is tartozott, aminek állapotát meg kellett őrizni. Minden lakás ingyenes 
villamos energia ellátásban és szénjárandóságban is részesült.

• Büntetések
• Szolgálati utasítások előírásainak elmulasztása, szabálytalan munkavégzés

• Fegyelemsértés
• Pénzbüntetés
• Visszaminősítés
• Elbocsátás

• Technológiai előírások
• Fejtési- és vágatbiztosítások:
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• Minden munkahelyen a csapatvezető, a rangidős vájár felel a betartandó 
technológiai előírások pontos végrehajtásért, a csapattársak biztonságáért. 
Veszély esetén köteles a csapattársait biztonságos helyre irányítani, szükség 
esetén a munkahelyet lezárni és az érintett felügyeleti személyt értesíteni.

• A törések és balesetek elkerülése érdekében a fejtéseket mindig beácsolva kell 
tartani.

• Munkakezdés előtt a munkahelyet mindig le kell kopogózni és a laza dara-
bokat el kell távolítani

• Ebben a tekintetben mindig az elöljáró személyek (aknászok, főaknászok, 
üzemi vezetők) utasításaihoz kell igazodni.

• Robbanóanyag kezelése a külszínen
• A vasúton érkező robbanóanyagokat csak a robbantóanyag raktár vezetője és 

őrök jelenléte mellett lehet a raktárba helyezni.
• A paxitot és a gyutacsokat külön helységekben kell tárolni.
• A külszínen tárolt (elhelyezett) robbanóanyagok állandó őrzéséről kell gon-

doskodni.
• A robbanóanyagokat csak a raktárvezető jelenlétében és csak nappal lehet 

kiszállítani.
• Vételezéskor csak a bánya 1 napi felhasználásához szükséges mennyiséget le-

het kiszállítani.
• A gyutacsokat vételező eredeti csomagolásban, a paxitot vételező a patrono-

kat zárt ládában a hátán szállítja az aknához.
• Az aknához kiszállított robbanótanyagokat a térmester veszi át és vezeti be a 

robbanóanyag könyvekbe.
• A térmestertől vételezik a robbantóanyagokat a robbantó mesterek.
• A gyutacsokat a robbantómester maga, míg a patronokat pedig a megbízható 

vájárok viszik a bányába.
• Omlasztás

• Fejtésfelhagyás
•  A fejtésfelhagyási munkához (omlasztáshoz) csak egészséges, józan, meg-

bízható és erre a célra kiképzett és gyakorlattal rendelkező vájárok alkal-
mazhatók, felügyeleti személyek jelenlétében.

• A tömedékelésre, a fejtési üreg kitöltésére csak gyúlékony anyagot nem 
tartalmazó meddő kőzetet szabad felhasználni.

• Ahol tömedékelést kell végezni, ott minden üreget teljesen ki kell tölteni.
• Ha vágatot, vagy más bányateret kell elzárni az száraz falazattal történjen
• Melegedő szénpor pilléreket vízzel, továbbá több rétegben oltott meszet is 

hozzáadva döngöléssel kell tömöríteni.
• Villamos vezetékek és gépek

• Ez a fejezet elsősorban szerszámok által okozott balesetek elhárításával, 
munkavédelemmel, különböző bányabeli és külszíni munkagépek kezelésé-
vel és elsősegély nyújtással foglalkozik.

• Ismerteti a különböző jelzésrendszereket, életveszély esetén leadandó jelzé-
seket is.
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• Tartalmazza a berendezések indítását, leállítását, karbantartási előírásokat, 
különböző tiltó táblák értelmezését.

•  A fejezet hangsúlyosan foglalkozik a bányamentéssel.
• A bányamentőket a bánya főorvosa készíti fel az elsősegély nyújtásra (biz-

tosítva volt minden szakban a megfelelő szakszolgálat, függetlenített bánya-
mentők nem voltak).

• Ácsolási előírások
• Az ácsoláshoz felhasznált anyagok idő előtti tönkremenésének nem korhadás 

az oka, hanem kizárólag a rendkívüli kőzetnyomás, ami miatt a tönkrement 
ácsolatokat ki kell váltani. Ezért gazdaságtalan lenne impegrált bányafát 
használni.

• A biztosításhoz használt faanyagok külön előírásban szabályozva, a méretek 
megadásával (átmérő, szilárdság, hossz) lettek csoportosítva:
• a fejtésekben használt alapanyagok,
• elővájásokban, ferde bányatérségekben, gurítókban, feltörésekben, sikló-

ban és ereszkében használható anyagok. 
• A bányaüzemben kizárólag fenyő és tölgy bányafa áll a vájár rendelkezésére. 

A 17 cm-nél nagyobb átmérőjű támfák a vágathajtásnál, míg a 13-17 cm átmé-
rőjűek a fejtések biztosításához alkalmazandók.

• Néhány biztosítási vázlat M = 1 : 50 méretarányban látható a 35–37. képen.
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• A fenti szabályzatot, előírásokat jóváhagyta a Magyar Királyi Bányakapi-
tányság, Budapest 1930. január 4-én. Dr. Réti Jenő a Magyar Királyi Főkapi-
tányság főfelügyelő helyettese.

18.2 Szolgálati előírás robbantómesterek részére (kivonat)

a) Ez a fejezet foglalkozik a robbantással kapcsolatos általános előírásokkal, egy-
ben pontosan leírja a robbantómester feladatait, mint felügyeleti személy teendőit 
is. 
• Robbantóanyag szállítása, kezelése, 
• bányában történő szállítása (kerülendő a karbidlámpa és villamosvezeték kö-

zelsége).
A szállításra használt faládákat lakattal kell ellátni. A felhasznált robbanóanyag 

mennyiségét pontosan kell könyvelni a robbanóanyag felhasználási könyvben.

b) Robbantás előkészítése
Minden új robbantózsinór koszorúból 1 m hosszú darabot éles késsel, ferdén le 

kell vágni és próbaképpen meg kell gyújtani. A zsinórnak legalább 110 másodper-
cig kell égni.

c) Csak annyi gyutacsot szabad a robbantózsinórral összeépíteni, amennyi rob-
bantólyukat előzetesen elkészítettünk. A betöltés után a robbantózsinórt 10-15 cm-
rel kell rövidíteni. Az utolsónak meggyújtandó zsinórnak 30 cm-rel kell kiállnia a 
robbantólyukból. A gyújtást a leghosszabb zsinórnál kell kezdeni. Ha 10 lyuknál 
többet kell egyszerre elrobbantani, az csak villamos gyutacsokkal, robbantógéppel 
vagy villamos vezetékkel történhet. A robbantólyukakat töltés előtt a fúróliszttől 
kaparószerszámmal gondosan meg kell tisztítani. A gyutacsot a robbantózsinór-
ral csak egy speciális fogóval szabad összepréselni. Az előírás tartalmazza a rob-
bantáshoz felhasználható segédanyagokat, mint pl. töltővesszőt, fojtás (lódunk) 
anyagokat, azok méretét. A robbantólyukba a gyutaccsal élesített robbantótöltet 
kerüljön a lyuk fenekére, további 1 vagy 2 paxitot óvatosan kell rádöngölni az in-
dítótöltetre.

Óvó intézkedések

• Az embereket ki kell vonni a munkahelyről és biztonságos helyre kell őket ve-
zényelni.

• Azokat a vágatokat, ahonnan a robbantás helyszíne megközelíthető, őrökkel 
kell biztosítani.

• A robbantás előtt az ellenváj-végről (pl. lyukasztás előtt 15 méterrel) a dolgozó-
kat ki kell vonni. 

• A robbantás helyszínét utolsónak, a robbantómesternek kell elhagyni.
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• Sikeres robbantás után fél órával a robbantómester felülvizsgálja a munkahe-
lyet. Amennyiben megállt töltetet talál, újabb lyukat kell fúratnia annak meg-
semmisítésére.

• A robbantómester a munkahelyet addig nem hagyhatja el, amíg az elállt rob-
bantólyukat meg nem semmisítette.

• Minden műszak végén a robbantómesternek mérleget kell készíteni a felhasz-
nált robbantóanyagokról.

• A megmaradt robbanótanyagot a térmesternek kell leadnia.

d) A fenti előírások megsértése esetén a robbantómester pénzbüntetéssel sújtható, 
megismételt szabálytalan robbantási tevékenysége esetén beosztásából leváltható, 
súlyos esetben elbocsájtással büntethető.

Vajk Artúr 
Bányaigazgató 
No. 5001/1932

Láttamozta a Magyar Királyi Bányakapitányság

Bp. 1932. okt. 31.
Dr. Malmosi Mihály 

Magyar Királyi bányatanácsos

Ma már tudjuk, hogy a brennbergi bányászok nemcsak kiváló elméleti, hanem 
kiváló gyakorlati szakemberek is voltak. Ezt a megállapítást az 1930-as évek elején, 
egy vájár vizsgán dr. Malmosi jegyezte meg, aki a Magyar Királyi Bányakapitány-
ság vezetője volt.

19. Bányamentő szolgálat kialakítása, megszervezése

Brennbergben is a külszíni és a kismélységű bányamezők kimerülése után, az ele-
mi erők elleni küzdelem az aknák mélységének növekedésével egyre nagyobb ve-
szélyekkel járt. A fő veszélyek elleni küzdelemben a bányatüzek állandó feladatot 
adtak a bányászoknak a széntelepben meglévő öngyulladásra hajlamos réteg mi-
att. A szinte permanensen jelenlevő füst és a különböző gázok rendkívül megne-
hezítették a dolgozók munkáját, kedvezőtlenül hatottak a bányászok egészségére, 
ami kihatott nyilván a munka teljesítményére is. Amikor bányamentésről beszé-
lünk, a bajba jutott bányászok kimenekítésére, sérülések ellátására gondolunk. A 
segélynyújtók már az 1920-as évek elején valamilyen légzőkészülékben végezték 
munkájukat. A bányamentés és a bányamentő készülékek fejlődése hosszú múltra 
tekint vissza. Itt most nem a brennbergi bányászatra, hanem a fejlettebb nyugati 
országok bányászatára gondolunk. Brennbergbányán is az idős bányászok elbe-



38. kép: A MEDI 17108 típusú négyórás 
bányamentő készülék elölnézetben

39. kép: A MEDI 17108 típusú négyórás 
bányamentő készülék hátulnézetben

40. kép: A MEDI 17108 típusú bányamentő  
készülék felnyitott, levett fedéllel
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széléseiből tudjuk, hogy a mérgező és fojtógázok jelenlétét a bányába levitt kanári 
madarakkal és fehér egerekkel mutatták ki.

Az áttörést a bányamentés területén a Németországból behozott AUER és DRÄ-
GER készülékek jelentették. Ezeknek a bányamentő készülékeknek a beállításával 
az 1920-as évek csúcstechnikája került Brennbergbe. A készülékek ugyanis tudo-
mányos és műszaki tartalmat hordoztak. A mentőkészülékbe beépített úgyneve-
zett redukálószelep, a 200 atmoszférás túlnyomású oxigén tartályból egy adagoló 
rendszeren keresztül a nagy nyomást 40 vízoszlop mm-re csökkentette. Ezzel vált 
légzésre alkalmassá a készülék.

A bányamentés történetéről, szervezeti felépítéséről, működéséről semmilyen 
írásbeli forrást nem találtak. A bányamentő szolgálatot valószínűleg az 1920-as 
évek elején hozták létre, de ez nem független mentőállomást jelentett. Feltételezé-
semet az alábbiakra alapozom: Schramek János 1906-ban született vájár, robban-
tómester, aknász visszaemlékezéséből idézem: „ A bányák mélysége és a kőzetekre 
ható nagy nyomás hatására egyre több és nagyobb bányatűz keletkezett, emiatt 
a bánya vezetése sürgősen egy bányamentő tanfolyamot szervezett, ahol a köny-
nyebb és nehezebb légzőkészülékek használatára képezték ki a bányászokat. Ezen 
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a tanfolyamon én is résztvettem. A vizsga után 1928 és 1942 között tagja voltam a 
mentő csapatnak. Sokszor voltunk bevetésen, több társunk életét megmentettük.” 
(38–40. kép)

Az oktatást, a képzést, az elsősegély nyújtást valószínűleg a bánya orvosa és egy 
bányamérnök végezte. Amire emlékszem, az új orvosi rendelővel szemben volt a 
mentőautó garázsa. A mentőautót és felszereléseit Seemalyer Rudolf és Beuck Já-
nos, a szénbánya autószerelői tartották karban. Ami a szóbeszédből fennmaradt: a 
szolgálatra önkéntes alapon lehetett jelentkezni, abban az esetben, ha a dolgozó a 
szigorú orvosi egészségügyi vizsgálaton és mentálisan is megfelelt. Szakmai isme-
retekkel is rendelkeznie kellett a dolgozónak.

Az oktatás két részből állt:
• elméleti oktatás

• tüzek elfojtásával, elhárításával kapcsolatos ismeretek,
• szénmonoxid, széndioxid és egyéb gázok felismerése,
• gázok élettani hatásai,
• emberek kimenekítése szennyezett környezetből.

• gyakorlati ismeretek
• bányamentő készülék működése, használata,
• mentőkészülékben történő munkavégzés.

20. Széntermelés, bányaépítés, új aknák létrehozása – 
Bányanyitások a széntermelés kezdetétől a XIX. század 

végéig

A szén kitermelése a legkönnyebben hozzáférhető helyeken, kezdetleges módsze-
rekkel, a medence keleti peremén – Mucktól a Kovács árokig – külszíni fejtések-
kel kezdődött, majd kis mélységű (6-30 m) aknácskákkal és tárókkal közelítették 
meg a széntelepet. 

A széntermelés a mai Bányászati Múzeumtól D-re indult. Egyes feljegyzések 
tekintélyes, 35-40 m vastagságú széntelepről tesznek említést. Ezen a területen a 
korabeli térkép (1825) szerint 2 nagyobb külfejtés is működött. Méretük elérte a 
85-90 m hosszúságot, 25-30 m szélességet és 25-30 m mélységet. Kezdetben a te-
lepnek csak egy részét tudták külfejtéssel leművelni a vízhozzáfolyás és a szállítási 
nehézségek miatt. Később a szállítást és a vízelvezetést szolgáló bányatérségeket 
(tárókat) is kialakították, amit a bányászok RIESENSTOLLE-nek (óriás-tárónak) 
neveztek. 

A táróvágatok kihajtásával már lehetséges volt a vízelvezetés és a szén kiszál-
lítása is. Ó-Brennbergben viszonylag nagy volt az ásványvagyon veszteség, mert 
csak a válogatott, nagydarabos szenet szállították el, az apró és porszenet vissza-
hagyták.



41. kép: Bányatérkép 1825-ből 
(Készítette: Budai Ferenc)

42. kép : Az első gépház
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A keleti területek kimerülése után a 
mélyebben fekvő területek feltárására, 
újabb és újabb, egyre mélyebb aknák 
építésére került sor. 1825-ben hajtják 
ki a még kis mélységű (31 m) Rudolf 
aknát, ahol először alkalmaznak kézi 
járgánnyal való szállítás helyett ló jár-
gányt. A Rudolf aknához egy 150  m 
hosszú, ún. Riesenstollent hajtanak, 
egy tárót, melyet később az egész bá-
nyamező vizének levezetése céljából 
400 m-re meghosszabbítanak. Itt hasz-
nálnak először a szállításnál vas síneket 
(1836) és itt alkalmaznak először gőzgé-
pet. Az 1840-ben megépített 12  lóerős 
gőzgép volt az első mechanikai akna-
szállító berendezés a magyar szénbá-
nyászatban.

A termelési tevékenység az 1850-es 
években a Kovács-árokból a Rah mel-
árokba helyeződött át, elsőként az Ist-
ván (Stefani)-akna mezejébe. 1857-ben 
megnyitották a 88  m mélységű Erzsé-
bet-aknát, ahol azonban állandóan 
a bányatüzekkel kellett küzdeni. Az 
Erzsébet-akna mezejéből kiindulva 
kutatták fel a telep folytatását északi 
és nyugati irányba és erre a területre 
mélyítették 1860-ban az Új István-ak-
nát, 1873 és 1875 között az Új Hen-
rik-aknát (42. kép).

Az Új István-, az Új Henrik-mezők 
kimerülésével 1880-ra a brennbergi 
bányászat addigi legnagyobb krízise 
következett be. Nem volt művelésbe 
vonható szénvagyon, a már felhagyott 
bányák visszamaradt pilléreit, telepré-
szeit kellett újra megnyitni.

Hamberger József bányagondnok 
egy eredménytelen mélyfúrás helyén 
1880–1882 között egy kutatóaknát 
mélyíttetett, amely harántolta a több 
mint 10 méteres széntelepet és 310 mé-
ter (!) mélységben állt le. Hamberger 
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József, valószínűleg az új tulajdonosok megnyugtatására is, a felkutatott szénből 
vett mintákat megvizsgáltatta a Bécsi Cs. és K. Földtani Intézettel. A széntelep 
rétegsorát az 1. táblázat mutatja be. Ez lett a Hermes-akna.

A Hermes-aknával harántolt széntelep réteg sora:

fedő kőzet    
  szenes pala 0,8 m
  tiszta szén 3,0 m
  tűzálló agyag 0,1 m
  tiszta szén 4,8 m
  agyagos közkő 0,2 m
  tiszta szén 4,8 m
  homokkő 0,1 m
  palás szén 1,5 m
  összvastagság 15,3 m

fekü ricset
1. táblázat

A szén összetétele a bécsi Földtani Intézet elemzése alapján:

szén összetétele anyag %
  C tartalom 60,23
  hidrogén 3,98
  oxigén 16,15
  kén 0,25
  víz 16,49
  hamu 2,5-2,9

fűtőérték 5530-5700 kcal  

2. táblázat
A vizsgálati eredmény újabb lendületet adott a brennbergi szénbányászatnak.

A Hermes-aknából tárták fel a Hermes-mező 1,6 millió tonna szénvagyonát, 
amit 1889-ig szállítóaknaként is használtak. 1884–85-ben mélyült a Hermes-mező 
300 méteres légaknája, a Borbála-akna. Ugyancsak 1884-ben indult a Sopron-akna 
mélyítése, produktív területen kívül, a Hermes-aknától 770 m távolságra. Az akna 
mélysége 320 méter lett, amiből 212 métert mélyfeküben hajtottak ki és 1889-re 
készült el.

A termelést az elkövetkező évtizedekben a Sopron-akna mint szállító- és behú-
zó akna, a Borbála-akna mint kihúzó akna szolgálták ki. A Hermes-mező művelé-



43. kép: Borbála-akna
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se 1907-ig tartott, ez az időszak a bánya életének hosszabb nyugodt periódusa volt. 
A Hermes-akna a nagy kőzetnyomás miatt folyamatos átácsolást igényet, majd 
1907-ben az egy hónapig tartó sztrájk idején teljesen tönkrement (összeduzzadt).

A Hermes-akna tönkremenetele szükségessé tette az Új-Hermes-akna létesíté-
sét, a nyugati területen megismert széntelep lefejtése érdekében.

 Hermes-akna mélysége 310 m,
 Sopron-akna mélysége 330 m,
 aknaszelvény 13,1 m²,  
  négyzet alakú, három osztállyal,
 szállítási sebesség 10 m percenként,
 hasznos szállítási teher 2,0 tonna, 
 szállítógép teljesítménye 320 LE, 
  melyet 8 db 12 m hosszúságú  
  gőzkazán működtetett.

A Sopron-akna által harántolt vető mentén fo-
lyamatosan szivárgott a víz, ami a tölgyfa ke-
retácsolatok mellől kimota az anyagot. A ke-
retácsolatok összecsúsztak és 1920. június 5-én 
az aknában omlás következett be. A fellazulás 
akkora volt, hogy rövid idő alatt magát az akna-
tornyot és csatlakozó berendezéseit is elnyelte. 
A beomlott aknát körbekerítve csendőrök őriz-
ték. Az akna beomlása szerencsére nem követelt 
emberéletet (44. kép).

Az akna elvesztésével megtorpanás követ-
kezett be a Sopron- és Borbála-aknák által lét-
rehozott termelési rendszerben, ami akkor tu-
lajdonképpen az egész brennbergi bányászatot 
jelentette. A termeléskiesést részben a brenn-
bergi szénmező keleti peremén megkutatott és 
művelésben vont Jóremény külfejtés pótolta. A 
külfejtés 1924-ig üzemelt és közel 100 000  ton-
nát termelt.

A Hermes-mező termelőhelyeinek működ-
tetését a Borbála- és Ilona-aknáknak kellett 
átvenni, ami azonban nagymértékű fenntartási munkát igényelt. 1924-re feje-
ződött be a Borbála- és Ilona-aknának rekonstrukciója, és ekkorra készült el az 
új szénosztályozó megépítése a Rahmer-árok végén, a vasút végállomásához 
kapcsolódóan. 

Így emlékezett vissza Wikipil Ferenc a nagyapja elbeszélésére:
„A naptár 1920. június 5-t mutatott. Nagyapám és két aknavájár épp az akna 

biztonsági berendezését vizsgálták át, amikor az aknatorony süllyedni kezdett. A 



44. kép: A Sopron-akna elvesztése

45. kép: Borbála-akna a központi fürdővel, 
a régi kultúrházzal és az orvosi rendelővel, 
valamint az Ilona-aknai sikló egy részével
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három aknavájár a kas tetején 
állt és jelzést adott a lassú leszál-
láshoz. A kas lassan elindult az 
aknában, a lassú menet során 
a vájárok végig kopogtatták a 
tölgyfa aknakoszorúkat, köz-
ben megfigyelték a kasvezető 
rudakat (vezérléceket). Ennél a 
vizsgálatnál semmi rendkívülit 
nem tapasztaltak. Amikor az 
akna talpára érkeztek, az utol-
só vezérlécen hasadást, repe-
dést észleltek. A vezérlécnek az 
a feladata, hogy a kas kilengését 
megakadályozza. Ezek a vezér-
lécek jobbról és balról is rögzít-
ve vannak a tölgyfaácsolatok-
hoz. Vezérlécek vannak az akna 
teljes hosszában, a külszíntől az 
akna talpáig. Pont egy ilyen ve-
zérléc volt elrepedve. A vájárok 
a hibás vezérlécet lemérték és a 
külszínen egy új vezérlécet mé-
retre levágtak, átfúrták ponto-
sa úgy, hogy a régit le lehessen 
cserélni. Újra leszálltak a bányá-
ba, de a vezérlécet nem tudták 
lecserélni, mert az új vezérléc 
35 cm-rel hosszabb volt a törött-
nél.

Abban a hitben, hogy rosszul mérték meg korábban a hosszat, újból kiszálltak 
és az újból lemért hosszúságban elkészítettek egy újabb vezérlécet. 

Amikor az újabb vezérléccel ki akarták cserélni a régit, akkor ez is hosszabb 
volt 15 cm-rel.

A nagyapám azonnal észrevette, hogy az aknakeret ácsolattal baj van és az el-
kezdett süllyedni. Az aknavájárok azonnal kiszálltak és jelentettek a bányaveze-
tésnek. Azonnal riadót adtak ki, és ettől fogva már a Sopron-aknában nem lehe-
tett ki- és beszállni.

A bányában levő dolgozókat a kiszálláshoz az Borbála-aknához irányították. 
Fél órával később, 13 órakor a szállítóakna a tölgyfaácsolatokkal együtt a mélybe 
süllyedt. Ez a katasztrófa nem került emberéletbe, de a brennbergi szénbányásza-
tot igen nehéz gazdasági helyzetbe hozta.”

Az egyre mélyebb aknák, a nehezebb körülmények megkövetelték a műszaki 
fejlesztést mind a szállítás, mind a vízemelés és szellőztetés terén. E célból gőzgé-
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pek egész sorát állították üzembe. A Hermes-aknán, majd később a Sopron-aknán 
szénosztályozót szereltek fel gőzgéppel hajtott rostával. Hermes-aknán használtak 
először az országban sűrített levegős vitlát (1885), munkahelyi szellőztető gépeket, 
fúrókalapácsot. De itt használtak először bányatelefont is a bánya és az ágfalvi vas-
útállomás között (1878). Később az osztályozót is bekapcsolták a telefon hálózatba. 

1893-ban 4 gőz szállítógép, 3 gőz vízemelő, 2 gőz ventilátor és 1 gőzerejű szénosz-
tályozó működött. Jelentősen változott a külszíni szállítás is. A bánya és az ágfalvi 
vasútállomás között 1865–68 között keskeny nyomtávú lóvontatású vasutat építet-
tek. 1875-től a lovakat gőzmozdony váltotta fel, majd pedig 1892–94-ben a vasu-
tat normál nyomtávúra szélesítették. Ettől fogva 2 db gőzmozdonnyal végezték a 
szén- és anyagszállítást. Ezek a fejlesztések a brennbergi bányászatnak új dimenziót 
adtak. A korabeli adatok szerint a termelés, pontosabban az értékesítés 1792-től 
1884-ig, tehát 92 év alatt 21 és fél millió mázsa volt (45. kép).

21. Ilona-akna (1886–1930)

A brennbergi szénmedencét nyugat és kelet felől a kristályos pala alaphegység ki-
emelkedései határolják, nyugaton Szikra községen (Sieggraben, ma Ausztria) túl, 
keleten a Muck tető lábánál. A kristályos pala aljzat észak és dél felé egyaránt leve-
tődik, a mélybe süllyed. Az így keletkezett képződményt Vendel Miklós a „brenn-
bergi árkos nyereg”-nek nevezte el. Észak felé a széntelep több vető mentén lecsú-
szott, majd teljesen kiékült. 

A szénmedence déli határvonala sem ismeretes, de a szénelőfordulás ismert déli 
része túl van Sopron város közigazgatási területén, jelenleg (Trianon óta) Ausztri-
ához, Ritzing-hez, régi nevén Récény-hez tartozik. Korábbi feljegyzések szerint a 
területet Janoschek Richard, a Bécsi Földtani Intézet geológusa és Vendel Miklós 
professzor vizsgálta és arra a megállapításra jutottak, hogy a récényi telep egy fia-
talabb képződmény, mint a brennbergi főtelep.

Az Ilona-akna környezetében megtalálható egy viszonylag kis mélységben el-
helyezkedő lignit telep, amely helyenként műrevaló (1,5-2,0 m) vastagságot is elér. 
A feltárásokat kismélységű aknákkal (40-60 m) és tárókkal végezték. A kevés szá-
mú kutatófúrást (8 db) merevrudas berendezéssel mélyítették (46. kép).

Bogner Mihály, a brennbergi iskolaigazgató, tanító és krónikás a következőket 
jegyezte fel a récényi bányászkodásról:

„Egy Bayer nevű főaknász 1860–1870 között kutató aknát mélyített Récény 
közelében. A mélyítést gazdag soproni kereskedők finanszírozták. Miután a ke-
reskedők közben tönkrementek, az aknát kénytelenek voltak feladni. Ennek az 
aknának az őrzésével egy Wurm nevű cipészt bíztak meg, ettől kapta az akna a 
Wurmschuster nevet. Ennek a bányának az újranyitására 1920-ban újból kísérletet 
tettek, ahol 3 telepet is megnyitottak, de a nagy vízhozam miatt akkoriban nem 
látták rentábilisnak a vállalkozást.”



46. kép: Az Ilona-aknai kutatófúrások szelvényei

47. kép: Az Ilona-akna (Helenenschacht)
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Az első bányatelket 1878-
ban adományozták az Ester-
házy-hercegi hitbizomány 
tulajdonában lévő récényi 
szénterületre. A bányatelek 
kedvezményezettje Esterházy 
herceg volt.

Az Ilona-akna létesítése 
Gröger Albert nevű mérnök-
nek köszönhető. Gröger Al-
bert bányamérnöknek, aki 15 
évig Drasche szolgálatában 
állt, de akinek Drasche halá-
la után Brennbergben eddig 
ismeretlen okból felmond-
tak. Gröger ezután próbált 
bányát nyitni Récény határá-
ban, amit Flandorfer és Rusz 
soproni kereskedők finanszí-
roztak. Az Ilona-aknát 1886-
ban kezdték mélyíteni, ami 
a történelmi Magyarország 
területén az első téglával fala-
zott akna volt. Az Ilona-akna 
mélyítésével közel egy időben 
a vállalkozás egy téglaégetőt 
is létesített, ahonnan nem 
csak az aknafalazáshoz szük-
séges téglát, hanem a völgybe 
tervezett lakótelep építőanya-
gát is biztosítani tudták. (Ezen a kis lakótelepen 36 földszintes, 4 egyemeletes 
tömblakás és egy kis iskola is épült.)

Az Ilona-akna mélyítését 1895-ben fejezték be, később lég- és szállítóaknának is 
használták. 1895-ben 400 méterrel délebbre lemélyítették az Ignác-aknát, föld alatt 
összekötötték az Ilona aknával és megindult a termelés. 

Sopron város nem engedélyezte közigazgatási területén az Ilona-aknából kiter-
melt szén szállítását, mert ez konkurenciát jelentett a brennbergi szén számára. 

 A szénszállítás megoldására az Ilona-aknától az ágfalvi vasútállomásig mint-
egy 6 km hosszú, 300 m szintkülönbségű függő kötélpályát létesítettek. A vasútál-
lomáson fából készült szénosztályozó üzemelt, amely később a tűz martaléka lett 
(47. kép). 

Ennek a vállalkozásnak sem volt sikere. A kereskedők belebuktak, Gröger bör-
tönbe került, majd öngyilkos lett. Ezt követően az alsó-ausztriai Grünbach szék-
helyű Unió Rt. szerezte meg a récényi bányát és folytatta a termelést.



48. kép: Meghívó
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1902-ben ezt a bányászatot is átvette a Brennbergi Szénbányászati Rt. és egye-
sítette brennbergi bányáival. Rövid ideig folytatták még a termelést az Ilona-akna 
mezejében, eközben megteremtették a földalatti összeköttetést az Ilona- és a Bor-
bála-aknák között, az Ignác-aknát pedig megszüntették.

A brennbergi bányavállalat 1912-ben az Urikány-Zsílvölgyi Kőszénbánya Rt. ér-
dekkörébe került. A Soproni-akna 1920. évi tragédiája (összeomlása) után a Bor-
bála- és Ilona-aknáknak kellett átvenni a szerepét. A nagymértékű rekonstrukciós 
munkák 1924-re fejeződtek be és ekkorra készült el a Borbála-akna közelében az új 
szénosztályozó és rakodó is. Később az Ilona-aknától egy siklópályát építettek az 
Új Hermes-akna felől érkező csillék továbbítására. A siklópálya összeköttetésben 
állt a középállomással és vasbeton híddal csatlakozott a szénosztályozóhoz. Teljes 
hossza 780 m, a szintkülönbsége 99 m volt. A csilléket a pályára egyesével kapcsol-
ták fel, aparát vagy ékes kötéssel rögzítették őket a vonókötélre.

1941 után az Új Hermes- és a Szent István-aknák által létrejött termelési kon-
centráció megszüntette a Borbála- és Ilona-aknák kapcsolatát a bányaműveletek-
kel. Az Ilona-akna gépi berendezését leszerelték és az aknát víz alá engedték.

Az osztrák Ipartörténeti Múzeum jóvoltából az aknatoronyban bányászati em-
lékmúzeum működik. „Köszönjük Ausztria.”

21.1 Jubileumi megemlékezés (48. kép)

A bányászati hagyományőrzés és összetartozás szép példáját mutatja – az ország-
határon túlra is mutató – Récény község és Brennbergbánya jubileumi megemlé-
kezése a 130 éves Ilona aknáról.



49. kép: A Szent István-akna aknamélyítő 
tornya

50. kép: A Szent István-akna 
ge o lógiai- és megvalósulási szel-

vé nye
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A ünnepség meghívója még az interneten is megjelent, Brennbergbányán és 
Ágfalván plakátok kerültek közszemlére és az ünnepséget szervező Récény még 
autóbuszokat is küldött az részt venni kívánók részére.

Az ünnepi beszédek elhangzása után, 400 fő befogadására alkalmas sátorban 
kulináris élvezetekben lehetett részük a jelenlévőknek. Az elhangzott beszédeket 
az ORF egyenes adásban közvetítette.

22. Az utolsó brennbergbányai beruházás – 
Szent István-akna

A Szent István-akna megépítése volt az utolsó, egyben legnagyobb beruházás a 
brennbergi bányászkodás történetében. A beruházás kivitelezésére a Hein rich-
Frőlich-Klüpfel (HFK) aknamélyítő cég kapott 
megbízást. A bányászati munkák irányítója és 
felelős vezetője Fritz András volt, aki később a 
HFK utódvállalata, a Tatabányai Aknamélyítő 
Vállalat vezetője lett (49. kép). 

A Szent István-akna szelvényén jól látható, 
hogy az akna teljes hosszában hiányzik egy 
összefüggő, megfelelő kohéziójú (szilárdságú) 
fedőréteg. Ebből következett, hogy a mélység 
felé haladva egyre vastagabb falazat építésé-
re volt szükség. A 4,2  méter belső átmérőjű, 
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körszelvényű akna betontégla és betonidomkő falazattal készült, ami induláskor 
25 cm, az aknatalpon már 75 cm falvastagságú volt. A kőzet jövesztése az aknatal-
pon gyenge robbantással történt, sok esetben azonban az úgynevezett nehéz-fej-
tőkalapács bizonyult alkalmasnak. A Szent István-aknai beruházás fennakadás 
nélküli munkavégzése érdekében a bányavállalat magára vállalta a betontégla és 
betonidomkő előállítását is, amit a Borbála-telepen készítettek (50. kép).

A külszínen egy 2,5 km hosszú kötélpályát építettek a Szent István-akna és a 
középállomás között. 

A Szent István-aknai beruházás az Új-Hermes behúzó akna átfalazását is ma-
gában foglalta, mivel a fakeret ácsolatok egy vető mentén megsérültek. Ezen sza-
kasz ideiglenes átbiztosítása után, a vállalat az Új-Hermes-akna teljes átfalazását is 
megrendelte a HFK-nál. Az akna átfalazása nem mindennapi feladat elé állította 
a kivitelezőket. A kivitelező szakemberek között találjuk Molnár Lászlót, a fiatal 
bányamérnököt, aki a későbbiekben a Soproni Központi Bányászati Múzeum ve-
zetője volt. Egy jegyzetében pontosan leírja a technológiai végrehajtási utasításoka 
(51–52. kép): 

„Az aknajavításhoz szükséges felfüggesztett munkapadozatot nem lehetett 
használni, helyette négy darabból álló vasrácsot ültettek be a még meglévő fako-
szorúkra és ez lett a lefelé vándorló munkapadozat. Az átépítés felülről lefelé ha-
ladt, kb. 2 méteres fogásokkal. A fakoszorús biztosítást négy szegmensre osztot-
ták és a szemben lévő szegmensek fakoszorúit bontották ki, ideiglenes biztosítás 
mellett, majd a 40×40 cm vastag nehézkoszorú elemeket kiszállították az akná-
ból. Sűrített levegős fejtőkalapáccsal kibővítették a szelvényt a körsugárnak meg-
felelően, ezután a szegmenseket felfalazták. Ezt követően a másik két egymással 
szemben lévő fakoszorú kiszerelésére, s a megfelelő méretű szelvénybővítésre és 
felfalazására került sor. A kiszedett fabiztosítás után maradt szabálytalan üregeket 
betonhabarccsal töltötték ki. A 2 méteres fogás elkészülte után, a padozatot pótló 
vasrácsokat 2 méterrel lejjebb ismét beépítették. Az új aknavasak feszkéinek helyét 
ki kellett hagyni, 4-5 fogás elkészültével utólag kellett beépíteni, majd a vezetőlé-
ceket kellett beszerelni a kasos szállítás részére.”

A föld alatt az Új Hermes-akna és a Szent István-akna közötti áthúzó légvágat 
kihajtása folyt, a bányamező munkahelyeinek megfelelő légellátása érdekében. A 
főlégvágat lyukasztása után az Új Hermes-akna kihúzóként üzemelt. A beruhá-
zás befejezésével a termelő munkafolyamatok a Szent István-aknára tevődtek át. 
A bányából kikerülő meddő kőzetet az új akna körüli meddőhányón helyezték el. 
Megjegyezendő, az új akna tervezett kapacitása napi 1000 tonna volt, működése 
során ezt nem sikerült elérnie.

A brennbergi bányaüzem utólsóként mélyített aknája (630 m mélységével) már 
1939-től üzemelt. Az akna talpszintjéről egy újabb 80 méteres vakaknával elérték 
az ún. Osztrák II. mezőt és a 10 m vastag beágyazás mentes széntelepet. A vakak-
na kihajtását a Kuba-csapat végezte. A fontos vágatokat és lejtős aknákat Brenn-
bergben a csapatvezetőkről nevezték el. Ezzel is ösztönözték a csapatokat, hogy 
precíz, minőségi munkát végezzenek. Ez a csapatvezetők önbecsülését is növelte.

A Szent István-akna aknatornya 40 m magas volt.



51. kép: Kötélpálya tartószerkezet 
 impregnált vörös fenyő

52. kép: A Borbála- és a Szent 
 István-aknák közötti kötélpálya völgy-

áthidaló tartószerkezete
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Természetesen az aknamélyítési munkákkal egy időben folytak a gépészeti 
szerelések is. Magához az aknához egy szállító gépház és egy Koepe-tárcsás szál-
lítógép is tartozott. A Koepe-tárcsás szállító berendezés tárcsakerék átmérője 
4,5 m, a szállítási sebesség 8 m/s volt. A 2 dobogós kasok 4 csille szállítására vol-
tak alkalmasak. Ide csatlakozott az iroda, a fürdőépület, a szolgálati lakás, és a 
2,4 km hosszú függőkötél pálya, amely összeköttetésben volt az Új Hermes-aknai 
középállomással és széntároló bunkerral. A Szent István-akna gépészeti munká-
it, a hatalmas aknatorny, a Koepe-tárcsás szállítógép, a csatlakozó kötélpálya és a 
kompresszorház szerelését Tárnok Artúr gépészmérnök irányította (53. kép). 

A bánya vezetése a termelés megindításától a felügyeleti irodák (raport szobák) 
mellett, egy modern tiszti lakást is építtetett, ahol Hofer József főaknász lakott a 
bánya bezárásáig. Ezzel a vállalat biztosította, hogy egy magas intézkedési joggal 
rendelkező felügyeleti személy legyen a helyszínen.

A Szent István-akna utolsó operatív vezetői Friedl János bányamester, Pöltz Jó-
zsef, Hofer József és Reznicsek József főaknászok voltak. Szaktudásukat a bánya 
bezárása után az ország nagyvállalatai hamar felismerték és vezetői-tanácsadói po-
zícióba kerültek. A Szent István-akna 1951-ig, az termelés végleges leállításáig, mint 
az ország legmélyebb szénbányája üzemelt.

Cservik János 1905. december 6-án született vájár visszaemlékezésében az aláb-
biakat mondta el az utolsó termelőműszak fájó élményéről a „Soproni napilap” új-
ságírójának. A német nyelvű nyilatkozatot igyekszem pontosan idézni:



53. kép: A Szent István-akna 
szerelés alatt lévő aknatornya

54/a. kép: A Szent István-akna 
emlékműve
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„1917-ben a külszínen kezdtem a bánya-
üzemben dogozni. 1920-ban lettem segéd-
vájár, 1923-ban sikeres vizsga után megsze-
reztem a vájár bizonyítványt. A munkám 
során több aknában is dolgoztam. Az utol-
só munkahelyem az Szent István-aknán az 
osztrák I. bányamezőben volt.

Az első nehézségek a termelésben az 
1950-es évek elején mutatkoztak. A bánya 
vezetése is számos hibát követett el, aminek 
nem lett volna szabad bekövetkeznie, de az 
is lehetséges, hogy a hibás döntéseket tuda-
tosan hozták.

A párt vezetésben az elvtársak nem tud-
tak a vezető poziciókban megegyezni, ezért 
az ellentétek egyre jobban elmérgesedtek. 
A termelési eredmények hónapról hónapra 
romlottak. Közben a termelésben is érthe-
tetlen dolgok történtek mint például: 
• a csapatunk az osztrák I. mezőben a „rote 

kreuz” irányába folytatott vágathajtást, 
ahol a széntelep vastagsága 12,6 m-es, fűtőértéke 5800 kalóriás volt.

1950. október 25-én a délutános műszakban 
dolgoztunk, amikor Friedl János bányames-
ter munkahelyünkre érkezett és utasítást 
adott a munka azonnali befejezésére. Ekkor 
megkérdeztem a bányamestert: Ez nem va-
lami tévedés? A válasza: Az utasítás fentről 
jött. Ezzel vége lett mindennek. Többet már 
nem lehetett ilyen jó helyen a munkát foly-
tatni. A vágatot egy téglafallal legátolták. 
Tudásom szerint létezett egy osztrák–ma-
gyar szerződés, amely megengedte, hogy 
1968-ig osztrák területen bányásszunk. Szá-
momra a legnagyobb meglepetés a bánya 
bezárása volt, holott még sok évre való ás-
ványvagyon volt a föld alatt. Utána nyugdí-
jazásomig egy oroszlányi bányában dolgoz-
tam.”

1951. február 28-i soproni napilag a követ-
kezőket írta: a bányát bezárták, mert a szén 



54/b. kép
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elfogyott. Ezzel a cikkel nem csak a brennbergi bányászokat, hanem a magyar né-
pet is félrevezették.

1951-ben a brennbergi bányászkodás leállítása után a feltárt bányamező szénva-
gyonának nagy része nem került leművelésre. Az osztrák I. bányamező egy része 
a trianoni határon túl helyezkedett el, de érvényes államközi szerződés lehetővé 
tette volna 1968-ig a bányászkodás folytatását, mert a bányát nem államosították 
csupán állami kezelésbe került. Tárnok Artúr gépészmérnöknek jutott az a nehéz 
feladat, hogy a nagy és hosszas munkával felépített műtárgyakat leszerelje, és más 
bányákhoz irányítsa (a Szent István-akna tornya a Dorogi Szénbányák Vállalathoz 
került). Az akna betömedékelésére csak 1996-ban, a volt szénosztályozó vasbeton-
hídjának lerobbantásával egy időben, a betontörmelék felhasználásával került sor. 
A fenti munkákat a bányászati rekonstrukciós költségkeretből a Magyar Állam 
biztosította.

A Salló István által faragott Szent István-akna emlékművét az Észak-dunántúli 
Bányavagyon Hasznosító Rt. és a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. állíttatta fel az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint az Országos Erdé-
szeti Egyesület által 2000. június 20-ára szervezett avató ünnepségre (54/a. és b. 
képek).



55. kép: Brennbergbánya bányáinak 
térképe 1753–1952. között
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23. A Jóremény-táró

23.1 Bányanyitás

A Brennbergi Szénbánya történetét hitelesen és pontosan követni lehet az 1935-ig 
megírt monográfiákban. 1935-től 1951-ig és az 1956–1958 közötti bányászati tevé-
kenységek, illetve a lakossági események pótlásra szorulnak. Mivel ezen időszak-
ról feljegyzések, térképek nem állnak rendelkezésemre – emlékezetből próbálom 
az eseményeket rögzíteni.

Ez az időszak azért érdemel alapos vizsgálatot, mert magába foglalja az utolsó 
brennbergi bányanyitást, a „JÓREMÉNY TÁRÓ” (1943–1947) létesítését és terme-
lésbe állítását. 

A háború vége felé rendkívüli módón megnőtt az országban a szén iránti igény 
és intenzív kutatás indult újabb szénterületek feltárására. Így Brennbergbányán 
is a szénmedence keleti pere-
mén fúrásokat végeztek, hogy 
produktív rétegeket találjanak. 
Ilyen reménybeli területnek szá-
mított a Kovács-árok és a Muck 
magaslat közötti térség. Ezen 
a területen korábban már volt 
külfejtés, egy táró megnyitásá-
hoz azonban utat és energia há-
lózatot kellett kiépíteni. 

A táró nyitására a brennber-
gi szénmedence DK-i peremén, 
a régi Jóremény külfejtés mel-
lett került sor. A táró kihajtá-
sa során gondot okozott, hogy 
egy kisebb úszóhomok réteget is kellett harántolni (ezt zárthomlokú vágathajtá-
si módszerrel végezték). Az ilyen jellegű munka kivitelezéséhez igen magas fokú 
szakmai tudásra és precíz munkára volt szükség. További gondot jelentett a biz-
tosítási anyagok beszerzése, ami abban az időben Ausztriából történt. Ezért a táró 
környéki fenyőerdő kitermelésére került sor egészen az országhatárig. Emiatt több 
hónapos késéssel tudták csak az első fejtést beindítani. A tárót egy kisebb mély-
ségű aknácskával kötötték össze a külszínnel szellőztetés céljából. Az elmondások 
szerint a szellőztetési aknácska kb. 40-50 m lehetett.

A táróban a vágatok fenntartása, az erős vízhozzáfolyás és a gyakori felszaka-
dások miatt a termelés igen költségessé vált, ezért 4-5 év megfeszített munka után 
1947-ben a tárót feladták. A táró művelését a befejezésig Wick Endre bányamér-
nök vezette, aki a bányabezárás után Tatabányára a VII. aknára került.
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23.2 Anyag és szénszállítás a tárótól

A tárótól a szén- ill. anyagszállítás lebonyolításához 3 kisebb völgyhidat (20-40 m) 
építettek, a Magasbérc alatti régi alagutat újból átdolgozták. A tárótól az alagút 
végéig 800 mm tengelytávolságú vasutat fektettek, amin a termelvényt (10-25 csil-
le) Diesel-mozdonnyal szállították. Az alagút végén egy kb. 30 m hosszúságú fel-
adó állomást létesítettek, és innen kb. 50 m hosszú siklópályán engedték a csilléket 
a nagyosztályozó szintjére. A pályán az úgynevezett futófékes gravitációs koron-
got alkalmazták (a leengedett tele csillék felhúzták az üreseket a rakodóhelyre). 
A siklópálya aljától végtelenített kötelű „ohnesorge” gép segítségével juttatták el 
a csilléket az osztályozóhoz. Az egyik mozdonyvezető Milchram Konrád volt. A 
termelési adatok nagyságára csak következtetni lehet. Mivel a szállítás csak déle-
lőttös műszakban történt, az nem lehetett jelentős. A szénéhség csökkentésére a 
régi külfejtésekből megmaradt szénpor készletet – amely helyenként 10-15 m vas-
tagságú volt – traktorokkal szállították a soproni gyárakba.

Természetesen a felsorolt munkák elvégzéséhez további bányászlétszámra is 
szükség volt, ezért a Borbála telepen több legényszállást létesítettek. Erdélyből, 
Felsőgalláról érkezett bányászokat vettek fel. Ennek a legényszállói létszámnak a 
Borbála telepi kultúrházban üzemi konyhát létesítettek és üzemeltettek. 

Az 1951-ben történt bányabezárás után, még egy próbálkozásra került sor a bá-
nyászkodás folytatására (55. kép).
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24. A brennbergi széntermelés (széneladás) és a 
bányaüzemi létszám alakulása 1759–1951 között

24.1 Termelési statisztika (1759) 

1759: 41 1820: 8 250 1852: 34 000 1884: 29 890 1916: 66 315
1787: 50 1821: 11 400 1853: 28 800 1885: 35 800 1917: 47 546
1789: 100 1822: 11 392 1854: 35 150 1886: 50 800 1918: 50 274
1791: 300 1823: 7 261 1855: 33 000 1887: 53 907 1919: 58 796
1792: 800 1824: 7 908 1856: 30 800 1888: 52 291 1920: 58 213
1793: 300 1825: 14 967 1857: 39 700 1889: 49 146 1921: 60 730
1794: 916 1826: 13 692 1858: 50 400 1890: 69 672 1922: 79 800
1795: 1 309 1827: 11 354 1859: 44 900 1891: 83 504 1923: 76 430
1796: 2 200 1828: 8 487 1860: 46 600 1892: 80 972 1924: 72 090
1797: 1 203 1829: 8 451 1861: 56 000 1893: 68 200 1925: 65 460
1798: 2 400 1830: 14 288 1862: 54 800 1894: 67 267 1926: 75 080
1799: 3 900 1831: 8 184 1863: 60 060 1895: 73 088 1927: 90 300
1800: 7 000 1832: 7 457 1864: 51 100 1896: 73 958 1930: 90 000
1801: 7 300 1833: 6 407 1865: 52 250 1897: 70 331 1931: 92 000
1802: 7 700 1834: 9 400 1866: 48 200 1898: 89 384 1932: 91 000
1803: 3 900 1835: 8 900 1867: 57 000 1899: 76 793 1933: 94 000
1804: 11 000 1836: 11 100 1868: 74 900 1900: 78 650 1934: 100 000
1805: 6 300 1837: 11 400 1869: 64 300 1901: 66 310 1935: 127 500
1806: 2 200 1838: 13 800 1870: 83 800 1902: 78 933 1936: 127 000
1807: 3 300 1839: 12 800 1871: 76 950 1903: 89 138 1937: 138 000
1808: 4 100 1840: 15 050 1872: 70 300 1904: 74 664 1938: 113 000
1809: 2 500 1841: 14 200 1873: 51 800 1905: 81 776 1939: 104 000
1810: 8 100 1842: 13 200 1874: 44 900 1906: 63 217 1940: 115 500
1811: 10 200 1843: 14 500 1875: 52 500 1907: 41 831 1941: 130 000
1812: 5 900 1844: 12 750 1876: 47 600 1908: 57 730 1942: 101 000
1813: 4 200 1845: 14 500 1877: 33 400 1909: 61 220 1943: 85 000
1814: 5 800 1846: 17 250 1878: 38 100 1910: 56 040 1944: 81 000
1815: 5 600 1847: 18 500 1879: 42 100 1911: 77 340 1945: 51 500
1816: 10 250 1848: 14 750 1880: 43 900 1912: 60 000 1946: 69 500
1817: 5 600 1849: 13 200 1881: 41 587 1913: 52 602 1947: 83 500
1818: 8 800 1850: 21 500 1882: 35 100 1914: 51 614 1948: 94 000
1819: 8 200 1851: 24 900 1883: 31 100 1915: 63 380 1950: 102 000

3. táblázat
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24.2 Bányaüzemi létszám

A brennbergi bánya munkáslétszámának alakulása

1759: 3 1833: 120 1880: 50
1768: 2 1834: 140 1890: 700
1769: 3 1838: 173 1900: 900
1787: 3 1839: 180 1910: 900
1789: 5 1840: 196 1920: 835
1793: 12 1841: 218 1930: 640
1796: 38 1848: 145-220 1943: 1010
1809: 120 1853: 310 1945: 684
1827: 73 1860: 390 1946: 924
1829: 152 1870: 540 1950: 1000
1830: 105

4. táblázat

Ha figyelmesen átnézzük, illetve tanulmányozzuk a 4. számú táblázatot, ami a 
munkáslétszám alakulását mutatja, kiolvashatók azok az időszakok, amikor a 
bányászkodás éppen fellendülőben, vagy krízisben volt. Kezdetben a munkások 
a közeli falvak lakosaiból kerültek ki. A külfejtésekhez, táró vágatok kihajtásához 
már karintiai, morvaországi szakemberek jöttek családostól. Az 1848-ban tartott 
népszámlálás idején már 445  lakost vettek nyilvántartásba Brennbergben. A 
munkáslétszám a bánya 200 éves történetének utolsó 50 évében már 900-1000 fő 
között mozgott. Az ingadozás okai a katonai behívók és az elvándorlások (Dorog, 
Pilisszentiván, Környebánya), de közben érkeztek új szakemberek az erdélyi 
bányavidékről, a Zsil-völgyéből, később Felsőgalláról.

A II. világháború kitörése után, a Lengyelországot lerohanó német csapatok 
elől menekülő katonák érkeztek Brennbergbányára. A bányavezetés és a lakosság 
szeretettel fogadta őket. Számukra a bányában és a műhelyekben tudtak munkát 
biztosítani. Több lengyel fiatal végleg itt maradt és családot alapított. Nekik a bá-
nya Ó-Hermesen munkásszállást biztosított, üzemi étkeztetéssel.

A külszíni dolgozók legnagyobb része Ágfalváról járt be, a legutolsó feljegyzés 
140 főt említ. A bánya bezárása után sok vájár telepedett le Oroszlányban, Várpa-
lotán és Tatabányán.
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24.3 A brennbergi szénbányászat termelőhelyei, mélyített aknái és egyéb léte-
sítmények

1. Rieder János György bányászatának valószínű helye 1753–1756.
2. Bayer István tárói 1759.
3. Zoller Xavér Ferenc bányája 1786–1787.
4. Akna, műhely és munkáskaszárnya 1790–96.
5. Szénraktár, (Magazin) 1800.
6. Járgányos szállítóakna, 35 m mély 1801.
7. Járgányos szállítóakna, 36 m mély 1820–24.
8. Terézia-akna 1812–1825.
9. Új Terézia-akna 1824.
10 Pál-akna, 30 m mély 1824.
11. Rudolf szállítóakna, 28 m mély 1820.
12. Új Rudolf-akna, 36 m mély 1825.
13. Borbála-akna 1824.
14. Téglaégető 1825.
15. József-akna, 35 m mély 1825.
16. Antal-akna 1825.
17. János-akna, 25 m mély 1840.
18. Szállítóakna gőzgépének háza (Maschinhaus), 1840–1856, 

ma múzeum
19. József szállítóakna, 58 m mély 1850.
20. Kuruckereszt 1848. (?)
21. István-akna, 60 m mély 1850–53.
22. Erzsébet-akna, 88 m mély, és gépház 1857.
23. Erzsébet kihúzó (szállító) akna 1857.
24. Henrik-akna (az Erzsébet-akna légaknája) 1857.
25. Régi bányagondnokság, igazgatóság épülete 1857.
26. Mai ev. harangláb.
27. Új István-akna, 108 m mély 1860–1886.
28. Új Henrik-akna, 200 m mély 1873–1884.
29. Új igazgatósági épület 1872.
30. Iskola 1864.
31. Hermes-akna, 310  m mély, a körülötte lévő lakótelep 

1907 után az ipari épületek átalakításából keletkezett (Ó 
Hermes)

1882–1907.

32.  Borbála-akna, 300 m mély 1884–89.
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33. Sopron-akna, 330 m mély
erőmű, 1913
brikettgyár, 1931.

1884–89.

34. Mária-akna 1913.
35. Jóremény bánya (nagyrészt külfejtés) 1920–24.
36. Márta-akna, 75 m mély 1923.
37. Szénosztályozó 1924.
38. Új Hermes-akna, 400 m mély 1927–29.
39. Szent István-akna, 630 m mély 1939–41.
40. Ilona-akna (A századfordulótól már sem szállításra, sem 

beszállásra nem használták, csak 1924–30-ban.)
1886–1930.

41. Ignác-akna 1895.
5. táblázat

25. A bányászkolónia kialakulása, fejlődése

Id. Reményi Viktor szóhasználatával élve, a brennbergi bányászkodás őskorában, 
Ó-Brennberg völgyben épültek az első faházak, ezek ablak nélküli, két belső rész-
ből álló barakkházak voltak. Az első bányászok 5 éves szerződést kötöttek a bánya 
vezetőivel, akik kijelölték azt a helyet, ahol felépíthetik a faházaikat. Az építkezés-
hez szükséges faanyagot, gerendákat és deszkákat a bányabérlő ingyen biztosítot-
ta. Ezeket a faházakat később vályogházak váltották fel, amihez a vályogtéglákat a 
dolgozók készítették. Ezek rövid ideig álltak és azután teljesen eltűntek.

1825-ben a Kovács-árokban téglaégetés folyt, amihez az agyagot a Steinriegel 
oldalából hozták. Ezekbe a tég-
lákba már beégették a bányász-
kalapácsot (56. kép). 

Ezekből a téglákból épült fel 
az első kolónia Ó-Brennberg-
ben. Kétszintes, hosszú gangos, 
szoba-konyhás lakások voltak, 
melyeket vörös-, zöld-, kék- és 
sárgaháznak hívtak. Mára már 
csak a zöldház maradt fent, át-
alakítva.

Ó-Brennbergben a központi 
épület a kocsma volt, mellette 
állt a mészárszék a vágóhíddal, 
és az első 10 ágyas kórház.
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A bánya terjeszkedését kö-
vették a lakóépületek is. Az 
ó-brennbergi völgy beépítése 
után a Havasbérc oldalában és a 
Rah mer-árokból nőttek ki az új 
lakások. A görbehalmi lakótelep 
az 1920-as években alakult ki. 

Az Ilona-aknai település 
1886–1890-ben épült, ma már 
a trianoni határon túlra esik. 
A legutolsó és legmodernebb 
lakások 1943-ban épültek Új-
Hermes-en.

Az 1920–1935 közötti évek a 
nagyobb építkezések időszaka 
volt Brennbergbányán. 

Az 1930-as években a brenn-
bergbányaiak példás összefo-
gással, keresetük arányában 
járultak hozzá a görbehalmi 
nyugdíjas otthonok felépítésé-
hez, amit ma az unokák is hasz-
nálnak nyaralóként. Ezek az 
épületek Ágfalva közigazgatási 
területére esnek. 

Az akkoriban épült középü-
letek nem egy kisstílű bányász-
kolónia benyomását keltették 
az ide érkezőkben. Az egész 
település arculatát meghatároz-
ták Füredi Oszkár (1890–1978) 
építészmérnök épületei: (me-
lyek ugyancsak önerőből épül-
tek 1923–27 között) egy modern 
munkásfürdő, az új iskola, az 
óvoda és az új orvosi rendelő. 

Ebben az időben a vezetékes 
vízellátás csak középületekben 
volt. A bányász családok vízel-
látása kútvízzel történt. Ahol ez 
nem volt lehetséges, ott a bánya 
vezetése lajt kocsi beállításá-
val napi két vödör vizet adott 
ingyen a családok részére. A 
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családok tisztálkodását és higi-
éniájuk biztosítását a központi 
bányászfürdő megépítése tette 
lehetővé. A bányász fürdőt a 
lakosság ingyen vehette igénybe.

Füredi Oszkár egyik megejtő 
szépségű remekműve a brenn-
bergbányai bányász templom. A 
templombelső a brennbergi bá-
nyában alkalmazott MOLL biz-
tosításra emlékeztet. A templom 
oldalbordái jól láthatók, vörös-
fenyőből készültek (58. kép).

A templom belső faburkolati 
munkáit a központi műhely asz-
talos részlegének dolgozói vé-
gezték. Csoportvezető a görbe-
halmi Leinstein Károly, asztalos 
segédei Graf Frigyes és Hofer 
Rezső voltak. 

A templom belső berendezései, a gyertyatartói, a főoltár kellékei soproni mes-
teremberek műhelyeiben készültek. A szentségház és az oltár Herlicska József ara-
nyozó, oltárkészítő munkája. A keresztút stációi Ágoston Ernő festőművész alko-
tásai (59. kép).

A templom egyetlen oldalszárnyát, a mellékoltárt a 2. világháborúban lengyel 
katonák hálából ajándékozták a templom részére. A mellékoltárt a Czestochowai 
Fekete Madonna kép másolata ékesíti (60. kép).

26. A brennbergbányai humánpolitika és kulturális élet

A népesség összetételét három etnikum alkotta. A korabeli összeírások szerint a 
lakosság 50%-a német, 30%-a cseh ill. morva, 20%-a pedig magyar és erdélyi ma-
gyar származású volt. Súrlódásmentesen, vegyes házasságokban éltek. A laká-
sok mindig a bányaüzem pillanatnyi helyének megfelelően épültek. Így elsőként 
Ó-Brenn berg telepen épültek a lakások, majd az igényeknek megfelelően felépül-
tek az Almesriegelen és az Angerwald tövében fekvő házak. Később megépült a 
Borbála telep, az Ó-Hermes telep, az Ilona-aknai telep (jelenleg osztrák területen 
van), az Új-Hermes telep, Görbehalom telep. Ez utóbbit 1921-ben kezdték építeni, 
ma nyugdíjas otthonok kaptak helyet az épületekben. Az osztrák kincstár telket, 
olcsó építőanyagot és kölcsönt bocsátott a munkások rendelkezésére lakások épí-
téséhez, amit 3-5 forintos részletekben vontak le a keresetükből.
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26.1 Társláda – Bruderlade

Ha Brennbergben lakásviszo-
nyokról, oktatásról, egészség-
ügyről, önsegélyezésről, mun-
kásbiztosításról beszélünk, a 
TÁRSLÁDÁ-t, vagy BRUDER-
LADE-t emlegetjük. Ez az első 
ilyen intézmény Magyarorszá-
gon. Akár a szakszervezet előd-
jének is nevezhetjük. A brenn-
bergi Társláda létezéséről 1796 
óta van tudomásunk, ekkor 6 
tagjának 11 forint 20 krajcár va-
gyona volt. 

Ha feltesszük magunknak a 
kérdést, honnan van ez a korai 
felismerés, akkor az a nézet vált 
általánossá, hogy a nálunk fejlettebb iparvidékekről, Morvaországból, Tirolból, 
Stájerországból származó bányászok hozták magukkal. Valószínűleg abban az 
időben alakult meg, amikor a „Canal AG” átvette a brennbergi bánya bérletét.

A Társláda ügyeit maguk a bányászok intézték, az alapszabályokat ők alkották. 
A tagságot a bányászsors kovácsolta össze, a bányász közösség összefogását jelen-
tette. A Társláda a rendszeres és pontos tagdíj befizetésekből tekintélyes tőkére tett 
szert. Ebből a vagyonból betegeket, rokkantakat, özvegyeket segélyeztek. Az első 
években a betegek keresetük 50%-ának megfelelő betegpénzt kaptak (ez 15 kraj-
cár volt), baleset esetén 19 krajcárt. Ekkor még nagyon alacsony volt a munkáslét-
szám.

1802 után, amikor az osztrák kincstár lett a bánya főbérlője, a kincstári bányá-
szatban kialakult gyakorlat szerint a bérlő is hozzájárult a Társláda kiadásaihoz. A 
hozzájárulás a kiadások kb. felét fedezte. Ettől kezdve a taglétszám folyamatosan 
növekedett. A korabeli feljegyzésekből tudható, hogy a pénztár kincstári ellenőr-
zés alatt volt. A létszámnövekedéssel párhuzamosan a Társláda vagyona is nőtt. A 
bányászok társpénztári hozzájárulása a keresetük kb. 3,5%-át tette ki. A Társláda 
lett az alapja a nyugdíjaknak is, amire a nyugdíjas 8 év társládai tagság után volt 
jogosult. A nyugdíjak kifizetése 1814-ben kezdődött.

A Társláda hozzájárulásával épült 1864-ben az első iskola, valamint a 10 szemé-
lyes kórház is. A tankönyveket és tanszereket ingyen kapták a tanulók és a Társlá-
da fizette az orvost, a gyógyszer költségeket, a temetési kiadásokat is.

1914-ben id. Reményi Viktor feljegyzése szerint, a Társláda tényleges vagyona 
már 662.000 korona volt, ami azt jelenti, hogy az ország legjobban megalapozott 
önsegélyező intézménye volt. 1927-ben megszűnt a Társláda nyugdíj ágazata és az 
OTI (Országos Társadalombiztosító Intézet) vette át szerepét. A betegek segélye-
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zését továbbra is a Társláda látta el, továbbá feladata maradt az óvodások ingyenes 
étkeztetése, az iskolások tanszerrel történő ellátása és a tanulók nyári üdültetése.

A Társláda az ó-brennbergi Bányászati Múzeumban megtekinthető (61. kép).

27. Oktatás

A terület birtokosa, Sopron város a bányatelepen élő gyermekek oktatási ügyével 
nem foglalkozott, az iskoláztatást a bánya bérlőjére hárította. A településen soká-
ig nem létesült iskola, ezért az iskoláskorú gyerekeknek több mint 70 éven át az 
5 km távolságban lévő Ágfalvára kellett bejárni (télen-nyáron), ha tanulni akar-
tak. Ilyen körülmények között nem sokan végezték el az iskolát. 

1864-ben a Társládának és Heinrich Drasche albérlőnek köszönhetően épült 
meg az első iskola, melyet 1881-ben 2 tantermesre bővítettek. Ebben az időben kö-
zel 200 tanuló volt Brennbergben. A tanítás német és cseh nyelven folyt. A tan-
könyveket és a tanszereket ingyen kapták a tanulók. A jó tanulók ruházati ellátás-
ban is részesültek.

1926-tól már hat osztályt kellett végezni. A tanítók számát és fizetésüket a bá-
nyabérlő határozta meg, a tanítók lakását is a bányabérlő biztosította, mivel Sop-
ron város ezt sem vállalta (62/a. kép). 

1920-as évek második felében állami támogatással épült meg az új iskola és óvo-
da. A költségek oroszlán részét közadakozásból fedezték. Az iskolaigazgatók és 
tanítók dicséretére szolgál nemcsak a magas színvonalú oktatás, a kétnyelvűség 
megtartása, hanem a bányász-szellemiség és a múlt megőrzése. A gyerekek a bá-
nya bezárása után is „Jó Szerencsét!”-tel köszöntek.

Az új, impozáns épület magába foglalta a baloldali szárnyban az iskolaigazga-
tó, a jobboldali szárnyban az iskolaszolga lakását is. Az iskola homlokzatán, pon-
tosabban a főbejárat fölött díszlett a Szent Korona és az Őrzőangyal. A háború 
után, az épület tatarozására hivatkozva a domborművet és az épület falából kiálló 
Brennbergi Állami Elemi Népiskola feliratot is leverték. Az épületet 1927. szep-
tember 20-án, díszes ünnepség keretében, a korabeli szokásoknak megfelelően fel-
szentelték. A 30-as években egy 
igen értékes madárgyűjteményt 
adományozott Breuer György a 
bánya gazdasági igazgatója az 
iskolának, aki elismert ornito-
lógus és a Fertő-tó élővilágának 
ismerője és tudósa volt. A gyűj-
temény része volt 2 darab nádi-
farkas. Ez a ritka alfaj mára már 
kipusztult.

Az Ilona-aknai településen 
az osztrák állam külön iskolát 



62/b. kép: A brennbergbányai óvoda a templom 
szomszédságában egy egykori képeslapon (fotó: 

Horváth Zoltán)
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építtetett a Brennbergben dolgozók gyermekei számára. Korabeli feljegyzések sze-
rint, ezt az iskolát közel 70 gyerek látogatta.

A brennbergi „régi iskola” nevelői és jövedelmezésük:

 Bogner Mihály igazgató 590 korona
 Bogner Lajos tanító 520 korona
 Roslav Mária tanító 540 korona
 Fülö János tanító 500 korona
 Lunyák Matild tanító 480 korona
 Sima Bertalan tanító 480 korona
 Balits Lajos pap 329 korona

Az 1930-ban épült új iskolában már 6-8 osztályos oktatás folyt. Vajk Artúr bánya-
igazgató lehetővé tette, hogy minden évben 2-3 jó tanuló tanulmányait gimnázi-
umban folytathassa és annak költségeit a bánya finanszírozza.

Az iskola igazgatói:

 Bogner Mihály 1930–1931
 Szondi Rezső 1931–1945
 Gergely Rezső 1945–1947
 Tarján Andor 1947–1950
 Lager Ede 1950–1956
 Tóth Albert 1956–1964
 Tóth Albertné 1964–1965
 Bajtai Sarolta 1965–1966
 Modrián Lipót 1966–1991
 Horváth Gizella 1991–

1930. szeptember 30-án adták át 
az új óvodát a bányászgyerekek 
számára (62/b. kép). 

Az óvoda építése Vajk Ar-
túr bányaigazgató utasítására 
a bánya pénzügyi támogatásá-
val indult. Az épületet Füredi 
Oszkár építőmérnök soproni 
irodája tervezte. Az épület alsó 
részében kapott helyet a cso-
portszoba, ebédlő, öltöző és 
wc. Az épület emeletén kapott 
szolgálati lakást az óvónő, és a 
plébános. Az első vezető óvónő 
Lakatos Borbála, az első plébá-
nos Holczer Ede volt. Feljegyzé-
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sek szerint az első óvodai beiratkozásnál 59 fiút és 56 lányt vettek fel. Az óvodás 
gyerekek – az akkori nehéz idők ellenére is – 2 dl tejet és két szelet kenyeret kaptak 
a bánya kontójára. A gyerekek egészséges fejlődését egy 5 tagú gondnokság kísérte 
figyelemmel, amiről a soproni Polgármesteri Hivatalnak be kellett számolniuk.

Az óvoda felügyeleti tagjai:

• Vajk Artúr bányaigazgató,
• Dr. Czukelter József főorvos,
• Szondi Rezső iskolaigazgató,

• Keresztes Margit főnővér,
• Tremmel Jánosné gépírónő.

28. Egészségügy

A település legnagyobb gondja egészségügyi jellegű volt. A legtöbb betegséget 
fertőzés okozta, a rossz ivóvíz, a nem megfelelő tisztálkodási lehetőségek, a rom-
lott ételek, az egyhangú táplálkozás és a vitaminok hiánya. Ebben az időszakban, 
szükség esetén, orvoshoz Ágfalvára, a szomszéd községbe kellett menni, vagy a 
beteget lovas kocsival odaszállítani. (Erre a családoknak általában nem volt pén-
zük.) 

A brennbergi bányász családoknak fontos változást hozott az 1860-as év. Lo-
vag Heinrich Drasche bányabérlő a munkaidőt 12 óráról 10 órára csökkentette, 
és még ebben az évben megépült az első orvosi rendelő, melyben állandó státuszú 
ápolónőt foglalkoztattak. Egy orvos Ágfalváról járt Brennbergbe és a kezdetekben 
hetente egyszer, később heti három alkalommal rendelt. Ettől kezdve a bányászok 
ingyenes orvosi ellátásban részesültek, és a gyógyszert is ingyen kapták. 

A településen egy 10 ágyas kórház is működött. A kórházat csak a legények ve-
hették igénybe. A házasok otthoni ápolásra szorultak s betegség idejére nem volt 
keresetük.

Az első bányaorvosok:

• Dr. Folly Mátyás
• Dr. Rádhony Péter
• Dr. Goldmann Hugó

• Dr. Czukkelter József
• Dr. Héthelyi Ferenc

28.1 Dr. Goldmann Hugó egészségügyi tevékenysége Brennbergbányán 

A brennbergi szénbányászat úttörői közé sorolta dr. Faller Jenő professzor dr. 
Goldmann Hugó (1867–1944) brennbergi bányaorvost (63. kép).

Nagy szolgálatot tett az egyetemes bányászatnak és rövid idő alatt Európa szer-
te nevet szerzett magának és a bányának tudományos munkásvédelmi tevékeny-
ségével.

Brennbergben az 1890-es évben erősen elharapódzott „bányászaszály” (Amenia 
montane).



63. kép: Dr. Gold-
mann Hugó bánya-

orvos (1867–1944)

64. kép: Heilmittel Revue első 
kiadása
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Az orvosok nem ismerték fel a betegség lényegét, rossz 
és oxigénhiányos bányalevegőre gyanakodtak és a lovak-
tól eredő fertőzésnek tartották. 

Dr. Goldman jött rá, hogy, a betegséget az „ankylos-
toma homonis” nevű bélféreg okozza. A fertőzést az Al-
pokban a St. Gotthard alagút kihajtása után felszabaduló 
bányászlétszámból néhányan Brennbergbe hurcolták. 

A „veszélyes kór”, melyet a bányászok magukkal hoz-
tak nem okozott nagyobb zökkenőt a bánya életében és 
nem követelt halálos áldozatot a bányamunkásság és a la-
kosság körében, de a fertőzés elérte a lakosság 80%-át.

Dr. Goldman Hugó 30 éves fiatal orvosként lelkesen 
és tudományos módszerekkel gyógyított és kutatott a kis 
brennbergi korházban. Fáradhatatlanul járta a bányává-
gatokat, műhelyeket, otthonokat. Szakképzett ápolókat 
állított be, modernizálta és feltöltötte a gyógyszertárat. 
Előadásokat szervezett a lakosságnak. A bányában keré-
ken szállítható és könnyen tisztítható WC-ket állíttatott fel. Ezeket Belgiumból 
szereztette be, melyekhez angol, francia és német nyelvű használati utasítás is tar-
tozott.

Bevezette a bányadolgozóknál és az új felvételiseknél a rendszeres orvosi vizs-
gálatot és havonta egyszeri székletvizsgálatot.

Az igen tehetséges és lelkiismeretes bányaorvos 1899-től kezdődően sorozatos 
előadásokban és közleményekben számolt 
be külföldi orvosi köröknek az ankylostoni-
asis-ről és az ellene folytatott munkája ered-
ményéről.

A tudós brennbergi bányaorvos dr. Gold-
man Hugó 1902-ben a Bécsi Orvosi Egylet-
ben, a Német Orvosok és Természetvizsgá-
lók vándorgyűlésén Karlsbadban, 1903-ban 
Berlinben és Kölnben, 1910-ben Brüsszelben, 
Angliában, New Castleban is előadást tartott.

Közben évente megjelent könyvei és tanul-
mányai alapján az 1900-as évek derekán már 
Európa szerte ismert szaktekintélynek szá-
mított. Legjobban a külföldi sajtó és a szak-
emberek kommentjei igazolják kiemelkedő 
munkásságát. Egymás után jelentkeztek a 
szaktekintélyek és Brennbergben tanulmá-
nyozták munkáját.

1903-ban a mai Ruhr vidék vezető bánya-
orvosai, műszaki igazgatói, a bochumi kor-
ház főorvosa Karl Löbker professzor is meg-



65. kép: Az új orvosi rendelő
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fordult Brennbergben. Munkáját a kis brennbergi kórházában tanulmányozta 
még dr. Thomas Oliver, a Newcastle on Tyne-i angol királyi kórház főorvosa is.

Valóban csodálatra méltó, hogyan győzte mindezt a hatalmas munkát, aminek 
betetőzéseként még 1903-ban egy havonta megjelenő orvosi szaklapot is indított 
„Heilmittel=Revue” címen (64. kép).

A folyóirat, melyet felváltva Sopronban, Bécsben és Berlinben adtak ki, s mely-
ben jeles szakemberek írtak, Európa szerte elvitte dr. Goldman Hugó „főszerkesz-
tő” hírét és nevét. Brennberg mindig büszke lehet arra, hogy a kis korházában 
olyan szaklapot szerkesztettek, mely bejárta Európát.

Dr. Goldman 1907-ben hagyta el Brennberget, távozásának oka nagy valószínű-
séggel az év nyarán kirobbant sztrájknak köszönhető. 

Miután 1903-ban a vállalat vagyoni és pénzügyi helyzete megváltozott, az 
UNIO Rt. récényi bányáját (Ilona-akna) felvásárolta, és új haszonbérleti szerző-
dést kötött a várossal. Az új tőkéscsoport bérmegszorítással próbálta helyzetét sta-
bilizálni, ezért 1907-ben egy egész hónapig tartó bányász sztrájk tört ki.

A bányászokkal együtt érző orvos munkavédelmi és egészségügyi kiadásait fe-
leslegesnek tartották, miután az ankylostoniasis veszélye megszűnt.

A nemzetközi hírnévre szert tett, a bányászok közt nagy népszerűségnek és 
szeretetnek örvendő bányaorvost 1944-ben a soproni evangélikus temetőben he-



66. kép: Zenekari zászló. A Soproni Központi 
Bányászati Múzeum tulajdona 
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lyezték örök nyugalomra, ahová szűk családja mellett a brennbergi bányászok so-
kasága kísérte bányászlámpákkal és díszegyenruhában.

Az 1920-as években önerőből épült fel Füredi Oszkár tervei alapján egy új orvo-
si rendelő. A rendelőben sebészeti, iskolaorvosi és röntgen ellátásban részesültek a 
bányászok és gyermekeik, melyhez mentőállomás is tartozott (65. kép).

Az 1930-as években az Urikány-Zsilvölgyi Rt. az új rendelőintézetet tovább kor-
szerűsítette. Már olyan vizsgálatokat is elvégeztek, amiket előtte csak a Soproni 
Erzsébet Kórházban lehetett. Növelték a szakszemélyzet létszámát, a főorvos mel-
lett két alorvost, ápolónőt és szülésznőt is alkalmaztak.

29. Tiszti és altiszti kaszinó (1907)

A kulturális élet, a bányász ünnepségek meghatározták a bányászok zene és ének 
szeretetét. A bánya története során mindig voltak híres, képzett zenészek, ami va-
lószínűleg osztrák és cseh származásukból fakadt. Az ünnepségek, mulatságok 
legrégebben az ó-brennbergi kocsmában és a hozzá tartozó zenepajtában zajlot-
tak. Minden egyes zenekarnak megvolt a díszes egyenruhája, zászlója és kitűző 
gombja. A drága hangszereket és egyenruhákat a Társláda és a vállalat vásárolta. 
A zászló őrzése megtiszteltetésnek számított (66. kép).

Szinte nem volt olyan család, melyben ne lett volna zenész vagy énekkari tag. 
Több kisegyüttes is fellépett a városi színházban, német-magyar nyelvű rádió fel-
vételek is készültek. Ehhez a bányaigazgatóság nem kevés pénzeszközt biztosított. 
Búcsú idején, a kaszinó báltermén kívül a teniszpálya is a mulatságok helyszíne 
volt, amit hajópadlóval beborították, fenyőgallyakkal díszítették, a zenekarnak 
pódiumot állítottak és re-
flektorokkal díszkivilágí-
tást csináltak. Ezért nem 
kell csodálkozni azon, 
hogy még Bécsből is jöttek 
erre a híres rendezvényre 
(67. kép).

Nemcsak nagy ünne-
pekkor, hanem hétvégeken 
is szólt a zene. A mucki tu-
ristaházban, a görbehalmi 
Pöltz és Nussbaumer kocs-
mában szólt a tiroli gomb-
harmonika (68–69. kép).

A bányavállalat, a Társ-
láda, a bányászok pénzbeli 
hozzájárulása tette lehető-
vé, hogy megépüljön a ka-



67. kép: Énekkari zászló. A Soproni Központi 
Bányászati Múzeum tulajdona

68. kép: Brennbergbányai fúvószenekar. Jobbról balra, első sor: Skalár Ferenc, 
Stiller Nándor, Wikipil Károly, Pöltz Ferenc, Woditsch Lajos, Pausitz József, 

Hofer György. Második sor: Ziegler József, Grasl Lipót, Wilschek Károly, Trimmel 
István, Hrobát János, Fischer Ferenc, Wikipil József, Zeltner Józser, Scharf Károly, 

Sparschu. Harmadik sor: Rosenstiengel Frigyes, Zeltner Ferenc, Lackner Jenő, 
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szinó, ami egy többfunkci-
ós kulturális létesítménnyé 
nőtte ki magát. Az impo-
záns épület több részből 
állt. Volt egy mindenki által 
látogatható kocsma, illetve 
étterem, ehhez csatlakozott 
az altiszti és tiszti klub. A 
főépület teljes hosszában 
bálterem volt, ami színpad-
ban végződött. A színpad 
alkalmas volt nagy létszá-
mú zenekarok szereplésére 
és színdarabok előadásá-
ra. Idővel a kulturális élet 
szerepét teljesen átvette. 
Itt voltak a nagygyűlések, 
zenekari próbák és a vájár 
tanfolyamok is. A kaszi-



Hofer József

69. kép: 1938–1945, Levente zenekar

70. kép Gesselligkeits Club 
Brennberg 1924 (Lappinger 

Lipót pohara)
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nó költségvetését és üzemeltetését a bányászok 
által választott 6 fős bizottság ellenőrizte. A ka-
szinó klubszobájában egy hatalmas machagóni 
vitrines szekrény őrizte a klubtagok címeres 
és névjeggyel ellátott üvegpoharait. A kaszinó 
utolsó brennbergi kocsmárosa ismerte a klubta-
gok fogyasztási szokásait (70–72. kép).

Egy másik szekrény őrizte a focisták, a zeneka-
rok, énekkarok által elnyert kupákat, serlegeket. 
1951-ben a bánya bezárása után ezek a relikviák 
szétszóródtak, néhány darab a Soproni Közpon-
ti Bányászati Múzeumba került, de az oroszlá-
nyi sportklubban is megtalálható néhány belő-
lük. Miután a kaszinó gazdátlan lett a Soproni 
Ruhagyár varrodát üzemeltetett benne.

A varroda bezárása után már senki nem fog-
lalkozott az épülettel és mára sajnos az enyésze-
té lett. 



71. kép: Hofer György bányamester díszkardja és csákója  
az azonosító számmal (XVIII.sz.)

72. kép: 1932-ben a tisztikaszinó előkertjében készült a fotó. A képen jobbról bal 
irányban Hofer György (korelnök, nyugalmazott bányamester), id. Reményi Viktor 
(főmérnök), Hofer Rezső (bányapénztárnok), Vajk Artúr (bányaigazgató) látható. 
A két kitüntetett Lauda Ferenc és Rieger József, akik a képen a feleségükkel ülnek
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73. kép: Kápolna. Építtette Drasche 
Henrik

74. kép: Kápolna

75. kép: Bányász sírok
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30. A települést sújtó tragédiák

Régebben, a megfelelő óvintézkedések hiányában igen sok baleset fordult elő, pl.: 
1888–1903 között 34 halálos baleset történt. Ezek fő oka a gyakori bányatüzekben 
keresendő. A gyengébb minőségű égőpala öngyulladásra hajlamos, de az omla-
dékban visszamaradó szénpor is könnyen begyulladt. Borbála aknában egy bá-
nyatűz miatt 1892. decemberében 6 halálos baleset történt. Egy különleges baleset 
volt 1893-ban. A Sopron-aknai salak- és meddőhányón keresztül a normál vasút 
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számára egy bevágást készítettek. A meddőhányóban idők folyamán felgyülem-
lett, a szénporból keletkezett CO a letakarításkor hirtelen felszabadult és felrob-
bant. A keletkezett tűztől hét nő és két férfi szenvedett halálos balesetet. Az elemi 
csapások közül meg kell említeni az 1873. évi kolera járványt, amely 120 áldozatot 
szedett a lakosság köréből. Akkor létesítették a brennbergi temetőt, mert addig 
Ágfalvára vitték a halottakat (73–75. kép).

A szénporrobbanást olyan okok idézik elő, amelyek felkavarják a bányatérség-
ben lerakódott szénport és sűrű porfelhő kialakulásához vezetnek. Ezt a robba-
nóképes szénport egy nyíltlángú lámpa könnyen begyújthatja. A szén gurítóba 
(bunkerba) döntésekor, vagy garatból csilletöltéskor hasonlóan sűrű porfelhő 
keletkezhet. A robbanás erőssége függ a porkoncentrációtól, aminek alsó határa 
110-120 g/m3, a felső határa, a legdinamikusabb hatás 300-400 g/m3 körül alakul 
ki.

A főbányaveszélyek közül a sújtólég veszély szinte kizárható volt, a telep töre-
dezettsége és a fedü kőzetben lévő záróréteg hiánya miatt. Az igazi nagy gondot a 
telepben csak kis rétegben előforduló, tűzveszélyes palabeágyazás jelentette. A bá-
nyászkodás kezdete óta folyamatosan gondot okoztak a bányatüzek. A tüzeknek 
a természetes velejárója a legalattomosabb bányagáz keletkezése, a szénmonoxid, 
hiszen színtelen, szagtalan, íztelen, rendkívül veszélyes vérméreg. A bányatüzek 
elzárását, a melegedések megelőzését a fejtések és öreg vágatok gondos lezárásával 
lehet elérni. A vágatok lezárására a bányászkodás kezdetén is már döngölt agyagot 
használtak, később betongátakat építettek.

A korábban ismertetett fejtési rendszerben, ami a brennbergi bányaművelésre 
szinte a bányászkodás befejezéséig jellemző volt, a fejtési szénszállító vágat ún. 
döntőgurítóval (szénbunkerral) volt összekötve az alapszállító vágattal. 

Megjegyzendő a laikus olvasó számára – nem minden szénpor robbanóképes. 
A szénporrobbanás további feltétele az 1 m3 levegőben lévő szénpor mennyiségén 
túl a szénpor szemcsenagysága. (A finom szemcseösszetételű szénpor könnyebben 
berobbanhat.) A sújtólégrobbanás bekövetkezéséhez igen kis, míg a szénporrob-
banáshoz viszonylag nagy iniciáló energiára van szükség. Ilyen például a bánya-
tűz, villamos szikra, kifúvólövés, vagy a világításra szolgáló karbidlámpa acetilén 
lángja.

Ismereteink szerint a II. világháború végéig nem történt szénporrobbanás 
Brennbergbányán.

Brennbergbánya legismertebb katasztrófái: a bekövetkezett szénpor-robbanások

 1945. szeptember 13-án 22 halott
 1946. január 23-án 6 halott

Miért következett be – és korábban miért nem – a mai napig fájó katasztrófa?
A katasztrófa kiváltó okát különböző sejtések és feltételezések lengik körül. A 

kivizsgálások megbízhatósága azért kérdéses, mert közvetlenül a II. világháború 
befejezése után nem volt még konszolidált kormány és bányahatóság sem.

Az alábbiakban ismertetek néhány feltételezést:
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• Nem bányászati felhasználásra alkalmas robbanóanyagot használtak a termelé-
si kényszer és szénhiány miatt.

• Feltételezések alapján egy bányavágatban felgyülemlett, lerakódott szénpor ön-
gyulladása volt a robbanás kiváltó oka. A kivizsgálásra Budapestről érkezett 
Laczfalvy bányafőtanácsos jegyzőkönyvét nem ismerjük. Vajk Arthur bánya-
igazgató mondta: a robbanás helyszínén jó volt a levegő és veszélytől nem tar-
tottak.

• A kivizsgálás munkájába bekapcsolódott Pagonyi Gyula miniszteri biztos és 
Esztó Péter egyetemi tanár, a bányászati tudományok professzora. A vizsgála-
tok alapján a robbanás egy régi fejtésben, megközelíthetetlen mélységben tör-
tént. A robbanás után a gázból mintát vettek és azt Rommwalter Alfréd egyete-
mi tanár analizálta. Megállapítás szerint a halálos szerencsétlenségért felelősség 
senkit nem terhel.

Miért került sor az erőltetett termelésre?

Sopron város közgyűlésének 1945. évi jegyzőkönyvében olvasható: a bánya terme-
lése 50 vagon/napról visszaesett 10 vagon/napra, főleg vagonhiány miatt. A vagon-
hiányt a vagonállomány háborús sérülése, ill. megsemmisülése okozta. A terme-
lés a bányában akkor tudott újraindulni, ha sikerült vagonokat összegyűjteni és a 
brennbergi osztályozóhoz irányítani. A vagonok érkezésekor (1945. szeptember 13-
án és 1946. január 23-án is) a szovjet katonai komisszár nem várta meg a termelés 
beindulását, hanem leüríttette a bányabeli szénbunkerokat (döntőgurítókat). Az 
üressé vált szénbunkerokon (döntőgurítókon) áthúzó légáram felkavarta a vága-
tokban lerakódott szénport, ami valamilyen iniciáló energiától berobbant. 

A szenet a szovjet megszállási zóna parancsnokságának ellátására Mödlingbe 
és Bécsbe szállították. A soproni üzemek, intézmények és a vasút is ellátás nélkül 
maradt. 

A tragédia előre vetíthető volt, hisz a bányában az emberek karbidlámpákkal 
dolgoztak.

Korábban csak annyi szenet csapoltak a bunkerokból, amennyit utána töltöttek. 
A porképződést intenzív locsolással akadályozták meg. Ennek utasításra történő 
elmulasztása csak tragédiához vezethetett. Ezt a véleményt túlélő bányászok és 
felügyeleti személyek is megerősítették. (Forrás: Rausch Ernő aknász, aki mindkét 
szénporrobbanást égési sérülésekkel túlélte, majd az Oroszlányi Szénbányák XXI-
II. Bányaüzem bányamestere lett.)

Brennbergbánya utolsó hősi halottjának szeretnék méltó emléket állítani. Mivel 
a kivizsgálási jegyzőkönyvnek nem sikerült a nyomára bukkannom, így két visz-
szaemlékező elmondására hagyatkozom. Wikipil Ferenc és Becher Nándor hely-
történészek elmondása összhangban van. Az áldozat Ramberger Ferenc aknavájár, 
több gyermekes családapa volt.

Az aknavájár három csapattárásával leszállt az Új-Hermes aknába. Milyen fela-
dat elvégzésére kaptak utasítást, nem tudni. Leszállás közben, már veszélyt érzett 
és azt mondta 3 csapattársának: „Bajtársak végünk van!”. Társait megmentette, 
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tagsági igazolványa
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mert még jelzést tudott adni a kas visszahúzására, de neki már nem sikerült visz-
szaszállnia. A kas három eszméletlen társával ért a külszínre. Mire a bányamen-
tők leszálltak, már csak a holttestét találták a jelzőberendezés mellett. 1951. szep-
tember 25-én szénmonoxid mérgezést állapítottak meg nála.

31. A Brennbergbányai Önsegélyező Egyesület

A Társláda utódszervezete, 60 évvel a bányászkodás megszűnése után, jelenleg is 
működik Brennbergbányai Önsegélyező Egyesület néven. Az Önsegélyző Egye-
sület napjainkban az egyesület tulajdonában lévő nyugdíjas otthont tartja fenn és 
működteti (76. kép).

„Kivonat
az Önsegélyező Egyesület alapszabályából.”
1. Az egyesület célja a tagoknak és családtagjainak 

elhalálozása esetén temetkezési költség nyújtása és 
nyugdíjasainak természetben lakással való ellátása.

2. Egyesületi tag lehet minden magyar állampolgár, 
aki írásbeli nyilatkozatával az egyesületbe belép.

3. a) Megszűnik a tagság írásbeli bejelentéssel, to-
vábbá törlés útján, akkor is, ha valamely tag az egyesü-
let irányában fennálló kötelezettségének ily tartalmú 
felhívás vételétől számított 15 nap alatt nem tesz eleget.

b) A választmány a tag kizárását elhatározhatja, ha 
a tag az alapszabályok értelmében vállalt kötelezettsé-
gének nem tesz eleget.

c) A kizárást a választmány az illetővel írásban tu-
datja, a határozat ellen a közgyűléshez fellebbezésnek 
van helye 15 napon belül a határozat kézhez vételétől 
számítva.

4. Az egyesületi tagdíj mértékét a közgyűlés meg-
változtathatja, ha azt az egyesületi viszonyok megkí-
vánják.

Az egyesület tagja sem az egyesületből való kilépés, sem tagsági minőségének 
bármely más célból való megszűnése esetén a tagsági díjakat nem követelheti visz-
sza.

5. Az egyesület szolgáltatásai:
a) Nyugdíjasainak és özvegyeinek ingyenes lakásjuttatás (77–78. kép),
b) Az egyesületi tagnak, vagy családtagjának elhalálozása esetén temetkezési 

költség térítése, valamint segély nyújtása. A segélyek megadásáról, illetőleg mérté-
kéről a választmány esetről-esetre dönt.

c) Az egyesület ügyeit 



77. kép: Nyugdíjas otthon (Görbehalom)

78. kép: Nyugdíjas otthon (Görbehalom)
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• a közgyűlés,
• a választmány és 
• a számvizsgáló bizottság
intézik.
6. Közgyűlés
a) A közgyűlést az elnök hívja 

össze évenként legalább egyszer. 
• Határozatképes, ha a tagok 

egyharmada jelen van.
• Alapszabálymódosítás, fú-

zió, valamint az egyesület 
feloszlatása esetén egybe-
hívott közgyűlés határo-
zatképességéhez a tagok 
kétharmadának jelenlétére 
van szükség.

b) A közgyűlés hatáskörében 
tárgyal: 

• A választmány 4 évre való 
megválasztásáról,

• Költségvetésről, zárszáma-
dásról,

• Szerződések, határozatok 
jóváhagyásáról,

• Az Alapszabály módosítá-
sáról,.

• Tagok indítványairól,
• Más egyesülettel való egye-

sülésről, a fúzió kimondá-
sáról,

• Határozatot hoz az egyesü-
let feloszlása tárgyában.

7. A választmány
• 6 rendes és 3 póttagból áll.
• A választmányt 4 évre választja a közgyűlés,
• A választmány tagjai közül választja meg az egyesületi elnököt.
Hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amelyet az alapszabály nem utal a köz-

gyűlés elé.
Választmányi ülést legalább havonként egyszer kell tartani.
8. Számvizsgáló bizottság tartozik az egyesület vagyonát részletesen és állandó-

an vizsgálni s erről a közgyűlésnek beszámolni.
9. Megszűnik az egyesület
a) ha az egyesületi tagok azt kétharmad szótöbbséggel elhatározzák;
b) ha az egyesület kitűzött céljának elérése meghiúsul;



79. kép: Szálasi Ferenc rendelkezésére álló 
bunker Brennbergbányán

80. kép: Szálasi Ferenc 
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c) ha az egyesület megszűnik, vagyonával a belügyminiszter rendelkezik.
10. Abban az esetben, ha az egyesület hatáskörét túllépi, államellenes működést 

fejt ki, közbiztonság és közrend ellen súlyos vétséget követ el, a belügyminiszter 
ellene vizsgálatot rendelhet el és fel is oszlathatja.”

32. Az „Aranyvonat”

Brennbergbánya 1944–1945 telén sajátos feladatot kapott. 
Amikor a háború vége felé a szovjet csapatok elkezdték ostromolni Budapestet, 

Szálasi Ferenc nemzetvezető és kormánya két nagy mozdonnyal és a hozzátarto-
zó vagonokkal, a maradék nemzeti vagyonnal, és feltételezések szerint a zsidók-
tól elkobzott vagyontárgyakkal, szőrmékkel, ékszerekkel, festményekkel, drága 
szőnyegekkel, aranyórákkal és a koronázási ékszerekkel együtt a Bakonyban levő 
Farkas gyepüre menekült. Mivel ez a hely nem bizonyult kellően biztonságosnak, 
titokban az egyik vonattal Brennbergbányára települt át. Szálasi a bánya főorvos 
villájában rendezkedett be. A kormányüléseket a soproni városházán tartották.

A brennbergi sportpálya mellett a bányavállalat egy 3 kijáratú óvóhelyet létesí-
tett, ahol az első bejárat közelében egy kápolnát is építtetett. Ez az óvóhely szolgál-
ta volna Szálasi Ferenc biztonságát légitámadás esetén (79. kép).

A lakosság előtt nem sokat mozgott, általában segédtisztjével járt élettársához, 
aki a Breuer villában lakott (80. kép). 

Az aranyvonatot és rakományának egy részét a fürdő épületében nem a helyi, 
hanem a vonattal együtt érkezett csendőrök őrizték. A front közeledtével, már 
Brennbergbánya sem bizonyult elég biztonságosnak, ezért 1945 húsvét nagyheté-
nek első napjaiban ismét összeállították a vonatot, fedett kocsikba kerültek az ér-
téktárgyak és a koronázási ékszerek (81. kép).



81. kép: Újságcikk az Aranyvonatról
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1945. március 27-én hagyta el a Szent Korona és a koronázási ékszerek Magyar-
ország határát. 

Amilyen titokban érkezett Szálasi Ferenc Brennbergbe, ugyanúgy hagyta el. 
Az Aranyvonat leltári anyagát Toldy Árpád megsemmisítette, így senki sem tudja 
pontosan, hány tonna arany hagyta el az országot. 

Amit tudni lehet, a vonat irányítást kapott a tiroli Bad Gasteinba, itt Szálasi 
amerikai fogságba esett.

Közel 33 év után, 1978. január 6-án, Jimmy Carter amerikai elnök döntése alap-
ján érkeztek vissza Magyarországra a Szent Korona és a koronázási ékszerek, 
amelyeket Cyrus Vance külügyminiszter által vezetett amerikai küldöttség Buda-
pesten az Országházban adott át a magyar nép meghívott képviselőinek.



83

Requiem az első magyarországi szénbányáért és bányászaiért

A legfrissebb információk szerint a kimenekített aranyból Angliába is került 
néhány tonna, amiből Magyarország háborús kártérítést fizetett 2016-ig. Miután 
a hadisarc lejárt, a még mindig visszamaradt 3 tonna aranyat visszakaptuk. Egy 
külön gép hozta haza titokban és helyezték el a Nemzeti Bankban.

33. A tervezett bombázás

A kétezres évek elején, miután az USA hírszerző szerve a II. világháborúval kap-
csolatos dokumentumokat hozzáférhetővé tette, jelentette meg a „Krieg im Bur-
genland” című munkájába egy osztrák orvos-történész Brennbergbánya tervezett 
lebombázását. Ezzel kapcsolatban egy térképrészlet is ismertté vált. A bombatá-
madásnak akkor kellett volna megtörténnie, amikor már biztosan tudták, hol tar-
tózkodik a Németország mellett kitartó magyar nyilas vezér (82. kép).

A történész szerint, egy amerikai felderítő repülő, egy füstkört rajzolt Brenn-
berg egére, a bombázási célhelyre. Mivel a 8 darab nehézbombázó (romboló és 
gyújtó bombákkal megrakodva) negyed órás késéssel érkezett a megadott cél fölé, 
így a jelző füstkör a Kisalföld irányába elsodródott. Ezzel megmenekült a telepü-
lés a teljes megsemmisüléstől. Ez volt az utolsó „Jó szerencse!”

34. Rövid történeti visszatekintés a bánya 
bezárása előtti időszakra

A korábban már ismertetett bányászcsaládok különböző nemzetiségű összetéte-
le miatt Brennberg mindig tüske volt a magyar kormányok szemében. A néme-
tek arányát enyhén szólva erőszakosan próbálták megváltoztatni. Már 1930-as 
években, Horthy regnálása alatt is ajánlott volt a német vagy morva családi nevet 
átíratni vagy magyar családi nevet felvenni. Mindezt meg lehetett tenni, ponto-
sabban kérni 5 pengő illeték megfizetésével. 1945 után a kommunisták hatalom-
ra kerülése után már erőszakosabb úton oldották ezt meg, ugyanis egyrészüket 
kitelepítették (pl.: Németországba), másokat az ország belsejébe telepítettek. Ezt 
tette a rendszer, annak ellenére, hogy Brennbergben mindig is szociáldemokra-
ta és kommunista érzelmű bányászok voltak. Hazugság, hogy Brennbergben erős 
Volksbund szervezet működött. Okot próbáltak találni a magyarosítás végrehaj-
tásához.

Tudjuk, hogy a II. világháború elvesztése után az új hatalom csak megtorlásra 
és bosszúállásra törekedett. Nemcsak a brennbergiek, hanem a magyar családok is 
megtapasztalták a bűnös, vagy bűnös nemzet fogalmát. Előkészültek a nemzetré-
szek cseréjére.
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1946. november 10-én foglakozott az új magyar kormány először a brennbergi 
német családok kitelepítésével.

1946. november 15-ére elkészült azok névsora, akiket minden áron ki akartak 
telepíteni. Az akciót két csoportban, november 20-án kezdték volna. Azon az éj-
szakán több tehergépkocsi egy kisebb katonai kontingenssel a Bányaigazgatóság 
épület előtt felsorakozott. A feladat az lett volna, hogy a kijelölt családokat, csupán 
kézipoggyászukkal Sopronba, a Déli-pályaudvarhoz szállítsák, ahonnan folytató-
dott volna útjuk Németországba.

A kitelepítési tervben Brennbergbánya települést két körzetre osztották.
• 1. Körzet: • 2. Körzet

Görbehalom Vasútsor Ó-Brennbergi út Iskola sor
Soproni út Ó-Hermes-telep Márta sor Sárgaház sor

Borbála-telep Új-Hermes-telep Kuruckereszt telep Kovácsárok köz
Vasútsor Harangláb utca Ó-Brennberg telep

Amikor a katonaság megérkezett Brennbergbányára, az ügyeletes tiszt azon-
nal jelentkezett a bányaigazgatónál. Elmondta érkezésének okát és megmutatta az 
írásbeli parancsot. Mindez 23 órakor történt. Vajk Arthur bányaigazgató az ak-
ciót szerette volna 1 órával elhalasztani. Magához hívatta Breuer György (Budai 
György) gazdasági igazgatót. Ezután felhívták Budapestet, hogy kivel beszéltek az 
máig ismeretlen. Egy szűk órán belül felhívták az ügyeletes tisztet Budapestről és 
a deportálást leállították.

1947-ben másodszor került sor a kitelepítési akcióra a helyi pártszervezet és a 
Soproni Városi Pártbizottság segítségével. 1947. január 19-én megkezdték Sopron 
városból és a környék falvaiból több ezer németajkú család kitelepítését. Ágfal-
váról és a környék településeiről a brennbergi bányába bejáró iparosoknak is el 
kellett hagyni az országot. A brennbergi bányászokat ez nem érintette, mert a 
bányászokra szükség volt. A bányászok kitelepítésével a bányaüzem működése is 
megszűnt volna, azon egyszerű oknál fogva, hogy a kieső szakemberhiányt nem 
tudták volna pótolni. A belső magyarországi bányák is létszámhiánnyal küzdöt-
tek. Annak a realitása, hogy rövid időn belül pótolni lehessen a brennbergi bá-
nyászokat magyarokkal, a nullával volt egyenlő. Így ezzel a második brennbergi 
kitelepítési akcióról is le kellett mondani. Egyelőre a bányászcsaládok ki- és elte-
lepítése és a bánya leállítása lekerült a Rákosi rendszer napirendjéről, a termelés 
folytatódott 1951-ig.

A háború utáni első években még megcsillant a remény, a perspektivikus terv: 
a magyar nehézipari felépítése. Természetesen az ország újjáépítésében, az ener-
gia szektorban, pontosabban a széntermelésben meghatározó feladatot kapott a 
brennbergi szénbánya is. 

A létszámhiány nyomasztó volt a háború vége felé annak ellenére, hogy a má-
sodik bécsi döntést követően a Zsil-völgyből számos bányász család települt át 
Brennbergbányára. Ezek a családok az egykori Istálló-sori telepen kaptak laká-
sokat. Id. Reményi Viktor szerint 1949-től Brennbergbányán is dolgoztak nők a 



83. kép: Brennbergbánya élmunkásai. Brennbergbánya 1948. évi élmunkásainak 
névsora, felső sor: Mánhl József, Cservik József, Frimmel Ferenc, Grázl Károly, 
Heutmann Károly, Hofer Rezső, Pausitz Ferenz; alsó sor: Pozsonyi Béla, Pöltz 

Ferenc, Rabics Ferenc, Szabó Vendel, Zeltner János
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bányában, ami nem szolgálta a nők társadalmi felemelkedését és nagyobb megbe-
csülését. 

Az Urikány-Zsílvölgyi Magyar Köszénbánya Rt. a háború végén, az államosítá-
sok során felajánlotta a bányát a magyar államnak, de az visszautasította az átvé-
telt, csupán állami kezelésbe vette.

A termelés folytatására a műszaki és jogi feltételek tulajdonképpen adva vol-
tak. A széntermelés a jelentős szénvagyonú Osztrák II. bányamezőre tevődött át, 
amelynek művelését érvényes államközi szerződés tette lehetővé 1967-ig. 

1947. július 5-én „3 éves terv” bizottságot alapítottak az ország újjáépítésére. A 
cél a tervfeladatok kidolgozása, irányítása és végrehajtása volt. A kitűzött tervfel-
adatok mértéke meghaladta a reális lehetőségeket. A szigorú és erőltetett termelési 
előírások teljesítéséhez nem kedveztek a brennbergi nehéz munkakörülmények: 
a nagy mélység, a meleg munkahelyek, a kőzetnyomás, a kiszolgáló személyzet 
magas aránya, ezért az összüzemi (az egy főre jutó) teljesítmény és önköltség 
tevszáminak teljesítése is nehézségekbe ütközött. A kemény munkához szokott 
brennbergi bányászok valóban emberfeletti munkával teljesítették a feladatokat, 
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felzárkóztak a belső magyarországi bányák teljesítményéhez. A szénbányászok ré-
szére adományozott vándorzászlót először Brennbergbánya bányászai nyerték el. 

A bányászok mindent elkövettek, hogy a bányaüzem megmaradjon, eredmé-
nyes működése ne szenvedjen csorbát. A megfelelni akarást bizonyítani tudták, 
annak ellenére, hogy a bánya bezárása előtt sorozatos felső vezető váltás történt. A 
bányászok számos újítást és munkamódszer változást honosítottak meg, az ered-
mény sem maradt el. Mindezt ékesen bizonyítják a brennbergi bányászok kitün-
tetései. Az országban a legjobb fejtési vájár Wikipil Ferenc, a legjobb fenntartási 
vájár Nagy József lett, akik kitüntetést kaptak. 1948 júniusában kitüntették az első 
élmunkásokat, 12 brennbergi bányásznak helyben adták át a kitüntetést. Tablójuk 
az ó-brennbergi Bányászati Múzeumban megtekinthető (83. kép).

Nagy volt a visszhangja a sajtóban is, amikor az 5 legjobb brennbergi bányász 
Budapesten, a Nehézipari Minisztériumban vehette át a kitüntetést. Ezeket a bá-
nyászokat Rákosi Mátyás külön fogadta egy pohárköszöntőre.

A háború utáni Magyarország felszabadulása nem csak politika változást, ha-
nem új gazdasági feladatokat rótt az egész magyar társadalomra, így a brennbergi 
bányászokra is. 

A lelkesedés hamar alábbhagyott. Megkezdték a műszaki zár építését. A Muc-
kon, a Fehér úton, és Hermes-en 40 fős laktanyát építettek. Az élmunkás laká-
sokat határőr tisztek foglalták el. A MADISZ-ból egy kibővített rendőrőrs lett, 
a volt csendőrépületet rendőrök, a Borbála-aknai üzemirodát pedig az ÁVH-sok 
foglalták el. Ekkorra már inkább egy koncentrációs táborra kezdett hasonlítani a 
település.

Szép lassan mindenki előtt világossá vált, hogy valami történni fog. Ma már 
tudjuk, hogy mi történt. Sötét időszak érkezett, nemcsak a bányászokra, hanem az 
egész térségre. Kódolva volt az egyetem eltelepítése is. Nyílván ezzel a város kultu-
rális, gazdasági jelentősége is csökkent.

34.1 Az Országos Tervhivatal Döntése

A döntés alapján 1951 február 27-én megjelentek Brennbergbányán a Bánya és 
Energiaügyi Minisztérium, az oroszlányi és várpalotai szénbányák képviselői és 
közölték a brennbergi vállalat vezetőségével, hogy február 27-én 380 fizikai dol-
gozót kötelesek átadni. Ebből 250-et Oroszlánynak és 130-at Várpalotának. Az át-
helyezettek megoszlása: 180 vájár, 20 segédvájár, 180 csapatcsillés, továbbá 15 fő 
termelés irányító- és műszaki dolgozó és 12 fő adminisztratív alkalmazott. Egy 
felsorolásban megadták az új munkahelyen szükséges, elszállítandó kézi szerszá-
mok, kisebb munkahelyi gépek, irodai felszerelések mennyiségét is.

34.2 Brennbergi bányászok visszaemlékezései erről az időszakról

Wiborny Ferenc visszaemlékezései:
„1950. október 24-én lettem vájár. A vájár vizsgán a bánya vezetőin kívül há-

rom fő bányahatósági személy is rész vett, amikor váratlanul megjelent Czottner 
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Mihály nehézipari miniszter is és végig hallgatta a vizsgáztatást. A miniszter gra-
tulált a fiatal vájároknak és segédvájároknak, majd egy kis ünnepi beszédet mon-
dott, amiben méltatta a vájár szakmát. Továbbá egy perspektivikus tervet ismerte-
tett Brennbergbányával kapcsolatban. Ismertette, hogy a bányaigazgatóság rövid 
időn belül aknát fog mélyíttetni. Három terv készült el, ebből a legkedvezőbb ke-
rül megvalósításra.

1. számú terv:
Az új akna Herrentisch (urak asztala) irányába lesz lemélyítve a Szent Ist-

ván-akna és a meddő hányó közelében. Ezen a területen egy hatalmas bükk erdő-
ség van, amit tarvágással szabadítunk fel. Ugyanazon a területen egy új bányász-
kolónia felépítését is tervezték a bányász családok részére.

2. számú terv:
A Szent István-aknától a fehérúti vadászház irányában lesz az új akna lemélyít-

ve. Ezzel egyidőben vasutat is létesítettek volna Ágfalva felől, egészen a „Roth” 
emlékműig.

3. számú terv:
A Tepper háztól délnyugatra, ahol a fehérúti kaszárnya áll, ezen a domboldalon 

lett volna az akna lemélyítve. A szenet a tervezett új aknától Ágfalvára kellett vol-
na szállítani, a vasútállomás mellett felépített szénosztályozóra.

Ezek a szép tervek nagy elismerést váltottak ki a fiatal új vájárokban. Sajnos erre 
már nem került sor, mert 1951. január 10-én megjelent utasításra a brennbergi bá-
nyát leállították, amit a mai napig nem értek.

Az események olyan gyorsan zajlottak, hogy február 27-én (keddi napon) 9:20-
kor a bányászok első csoportját elszállították Oroszlányra és Várpalotára. Azok 
a bányászok, akiknek az első transzporttal kellett elhagyni Brennberget egy hét-
tel korábban az alábbi felszólítást kapták: Értesítem Önt, hogy az Oroszlányra és 
Várpalotára induló személyvonat 1951. február 27-én kedden délelőtt pontosan 
9:20-kor indul az igazgatóság épülete elől. Az Ön tulajdonát képező szerszámokat: 
fejszét, fűrészt és karbid-lámpát hozza magával. Az Oroszlányra utazóknak a kar-
bid-lámpát nem kell magukkal hozni. Jó szerencsét!

Scheink Károly 
Sz.B. titkár

Varga János  
bányaigazgató”

Zeltner János visszaemlékezései a soproni újságból

Zeltner János segédvájár ( született: 1924. október 13.)
„Az életemből sok minden rosszra emlékszem, de most az egyik legszebb élmé-

nyemről szeretnék szólni. 1948-ban a Brennbergi Bányaigazgatóság 12 bányász él-
munkást kitüntetésben részesített, köztük engem is, amire nagyon büszke voltam. 
Én voltam köztük a legfiatalabb. Kétheti üdülőszabadságot kaptunk, amit a fele-
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ségemmel a Balatonon töltöttünk. A bánya gyors leállításának híre váratlanul ért. 
Sokat beszéltek a bánya bezárásáról, de az igazi okokról nem kaptak tájékoztatást 
a bányászok. A brennbergbányai kommunista párt vezetése Vajk Artúr bánya-
igazgatót 1947-ben jogtalanul leváltotta és elküldte, de erről nem volt szabad akko-
riban beszélni. Amikor Vajk Artúr Brennberget elhagyta a következő megjegyzést 
tette: „Ich gehe mit schweren Herzen fort von Brennberg, aber wenn ihr gehen 
werdet, werdet ihr weinen” (Én nehéz szívvel távozom Brennbergből, de majd ha 
ti mentek sírni fogtok). Ez pontosan így is történt.

Mindenki lelkesedéssel várta a településre vonatkozó beígért fejlesztéseket:
Megoldják a Szent István-aknához a munkásszállítást (a műút kimérése, ki-

tűzése is megtörtént), a geodéziai munkákat Mosonyi Zoltán szigorló bányamér-
nök végezte.
• A Rák-patak völgyébe egy új bányászkolóniát, fürdőszobás lakásokat terveztek.
• Újhermes-en élmunkáslakásokat építettek.
• A települést Rákosi bányának akarták átnevezni, de a lakosság ellenállása miatt 

ez elmaradt.”

35. A brennbergi szénbánya története. Utolsó kísérlet a 
bányászkodás folytatására (1956–1958). A Soproni Bánya 

és Építőipari Egyesület

1956-ban néhány bányászcsalád visszatelepült Brennbergbányára. Önkényesen 
otthagyták tatabányai, oroszlányi, várpalotai munkahelyeiket. Ez a néhány bá-
nyász és iparos megpróbálta a régi ó-brennbergi külfejtés nyugati peremén, ahol a 
szén vastagsága még mindig 2-2,5 m volt, vágathajtással a telepet megnyitni.

A feltárt telep fejtéseiből 5-6 vagont termeltek naponta. Ellátták a soproni 
kórházat és néhány fontos közintézményt. A Kovács-árokban rostával felszerelt 
csúszdát építettek, ahonnan az osztályozott szenet teherautókkal szállították Sop-
ronba. Ezzel a kezdetleges bányászkodással Salamon Lajos bányamérnököt bíz-
ta meg a város. A további kutatást Zambó János és Faller Jenő professzor urak 
segítették. Az öreg bányatérképek birtokában végezték a kutatást. Régi ásvány-
vagyon-nyilvántartási térképek alapján ismert volt, hogy az ó-brennbergi Már-
ta-akna és Új Henrik-akna között visszamaradt egy 2 millió tonnás széntelep. Ez a 
telep már nagyobb mélységben helyezkedett el és ennek eléréséhez egy lejtős akna 
kihajtására volt szükség.

 Az ó-brennbergi termelés önfenntartóvá tette a vállalkozást és ennek árnyéká-
ban kezdték el (a mai focipálya mellett) a lejtősakna hajtását. 

A munkához villamos vitla, szellőztető berendezés és egy mobil kompresszor 
állt rendelkezésre. 200 méteres ereszke kihajtása után elérték a kétmilliós telepet. 
Itt öreg műveletekkel is találkoztak, ahonnan vizet kaptak. Ezen a helyen egy na-
gyobb teljesítményű szivattyúra lett volna szükség, de ezt felsőbb utasításra nem 
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tovább

89

Requiem az első magyarországi szénbányáért és bányászaiért

kaphatták meg. Ezzel teljesen nyilvánvaló-
vá vált, hogy az úgynevezett demokratikus 
rendszer semmilyen körülmények között 
nem támogatja a 200 éves bánya újranyitását.

Apám válaszát pontosan próbálom visz-
szaidézni: Uraim ezt a döntést csak nehéz 
szívvel lehet tudomásul venni. Tudom, hogy 
másképp gondolkodik és más a felelőssé-
ge annak a vezetőnek, aki ezt az ítéletet ki-
mondja és másképp éljük meg mi brennber-
gi bányászok akiken az ítéletet végrehajtják 
(ha a fényképet figyelmesen megnézzük, sok 
minden leolvasható róla – 84. kép).

Hogyan emlékezett meg erről, Wikipil Ferenc 
gépmester és vájár a naplójában?

Személyes történetem

„1956. november 11-én, a forradalom idején 
a soproni városvezetés eljött Brennbergbe és 
összehívta az itt élő bányászokat, hogy segít-
senek a városon. Ez idő alatt sztrájkoltak a 
bányászok, a városnak nem volt szene, így a kórházban nem volt fűtés.

Ekkor jött dr. Faller Jenő és Vajk Artúr, akik azt mondták, hogy a volt Erzsébet 
aknában még rengeteg szén van, ami ereszkével elérhető. Hajtottunk egy ereszkét, 
majd 177 méter után nagyon nagy iszapnyomást kaptunk, így nem tudtunk tovább 
haladni. Ezért visszamentünk 15 métert és balra kezdtünk fúrni. 20 méter után 
ismét előre indultunk az állítólagos szén felé. 30 méter meddő után 3 méter szenet 
fúrt a délelőttös műszak. A délutáni műszakban 3 vájár, 1 csillés és én, mint gépész 
dolgoztunk.

Salamon Lajos bányamérnök azt mondta, ha még tovább fúrunk a szénben, ak-
kor fizet egy áldomást. Műszakkezdéskor én fúrtam 4 méter szenet, azután a régi 
fapilléreket, melyek a volt Erzsébet-akna támpilléreinek maradványai voltak.

Ezután megint szén következett, de hamarosan betört a víz, amelyet nem tud-
tunk legyőzni. A víz 155  méterrel feltöltötte az ereszkét. Budapestről hozattunk 
nagyobb teljesítményű szivattyúkat. Ezek 40 kW-os motorok voltak, de nekünk 
a város csak 15 kW áramot biztosított. Hoztunk 2 dízelgenerátort, amik 40 kW-t 
termeltek. Így a vizet két nap alatt ki tudtuk szívatni. A betörő víz, nagyon sok 
szenet mosott ki, de hiába, mert az volt a parancs, hogy le kell állítani a szénkiter-
melést.

Ezután az ereszkét végig kellett pillérezni, a táró bejáratát be kellett robbantani. 
Ez lett az Erzsébet-akna vége.” 
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Kardosi József aknász visszaemlékezései (született: 1907. március 17.)

„Az 1956-os forradalomkor bányásztársaimmal november 13-án visszatértem 
Brennbergbe Várpalotáról abban a reményben, hogy újra bányát nyithatunk. Már 
három nap után szenet találtunk és szállítottunk, de minden hiába való volt, mert 
1959. december 31-én másodszor is, felsőbb utasításra, tisztán politikai okokból 
bezárták a bányát. Az első hetekben (1959) a soproni pártbizottság központjában 
munkamegbeszélést tartottak, mivel a munkahelyek elfogytak és a szerszámok el-
használódtak, sürgősen pénzforrásra lett volna szükség. A bányavezetés arra kérte 
Zárai Károlyt, a soproni pártbizottság vezetőjét, hogy hívja meg Zottner Mihály 
nehézipari minisztert, ami meg is történt. Itt arra kérték a minisztert, hogy hoz-
zon olyan döntést, ami Brennberg jövőjét biztosítaná.

Zottner Mihály válasza:

Én már egyszer az aláírásomat adtam, amikor leállítottam a bányát. Másodszor 
már nem adok aláírást a bánya újbóli megnyitására. Amíg nehézipari miniszter 
vagyok/leszek a brennbergi bányát nem nyitom meg újra.

Ez a beszélgetés 20 percig tartott és utána eltávozott. Ezzel Brennberg sorsa új-
ból megpecsételődött. Azóta a brennbergi bánya tovább alussza csipkerózsika ál-
mát. Eljön az idő amikor Brennbergbányáról könyveket fognak írni és a valóságot 
megtudni, hogy a brennbergi bányát tudatosan, politikai okok miatt zárták be.”

36. Brennbergiek új hazában, az eocén mezőkön 
Oroszlányban és Tatabányán

A bánya bezárásáról 1951. január 10-én hozott döntéssel a brennbergi szénről le-
mondott az ország, de a brennbergi bányászokra nagyobb szükség volt, mint ed-
dig. Az ország széntermelését gyorsan növelni akarták (a határ a csillagos ég volt), 
de ehhez nagyon hiányzott a szakképzett bányász. A brennbergiekre: bányászra, 
termelésirányítóra, adminisztrációs dolgozókra – égetően szükség volt. Az ország 
szinte összes szénvidékére került brennbergi, de a legtöbben az oroszányi, tatabá-
nyai és a várpalotai bányákhoz kerültek.

Mint egykori oroszlányi bányász pár sorban a szeretnék megemlékezni azokról, 
akik az eocén medencékben találtak maguknak új hazát. 1951-ben a tatabányai 
és az oroszlányi bányászat szervezetileg egy egységet alkotott. Tatabánya volt a 
régebbi és nagyobb bányászati központ, Oroszlány volt a fiatal, gyorsan fejlődő, 
új bányavidék. A legtöbb brennbergi ezért Oroszlányra került, de a tatabányai bá-
nyákban is bizonyítottak.

A brennbergieket a szakszerűség és a minőségi munka jellemezte. A nehéz fel-
adatok megoldása volt a specialitásuk. A több mint 600 méter mély brennbergi 
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bányában a biztonság volt a legnagyobb úr. Ácsolni, főtét tűzni, törésekben, om-
lásban dolgozni úgy tudtak, ahogyan senki más. Megalkothatták a maguk közös-
ségeit, csapatait. Ezek a csapatok hamar hírt szereztek maguknak Tatabányán és 
Oroszlányban egyaránt.

Tatabányára először egy nagyjából 40 fős aknamélyítő csapat került Fritz End-
re (Bandi bácsi) vezetésével. Ők a falazott vágathajtás szakemberei voltak. Ezek a 
szakemberek adták a későbbi aknamélyítő vállalat törzsgárdáját.

A termelésbe állítottak is a szaktudásukkal vívták ki a vezetés és a bányász paj-
tásaik elismerését. A speciális szaktudást igénylő nehéz feladatok megoldásához 
a brennbergiekből álló csapatokat az anyaüzemből mindig oda helyezték, ahol 
szükség volt a tudásukra. 

Oroszlányban komplett munkahelyeket vittek a brennbergiek. A szénosztályo-
zóban, a kötélpálya vizsgálatnál, a szivattyúknál, a három új akna gépészeti veze-
tésénél – ők adták a szaktudást. 

Az oroszlányi fejlesztési üzem dolgozóiként a brennbergiek végezték a fertőrá-
kosi kőfejtőből kialakított színház főtehorgonyzását.

De nem maradtak el a brennbergiek a „munka frontján” nyújtott teljesítmény-
ben sem. Kult Metold aknavájár nagy szakmai tudást és tekintélyt szerzett már 
Brennbergbányán is. Részt vett például az Új-Hermes-akna átfalazásának mun-
káiban. 1951-ben Oroszlányba került: előbb a XVI-os, később a XIX-es aknára. 
Neve többször szerepelt a korabeli munkaverseny híradókban. A XIX-es aknán a 
széles homlokú frontfejtések frontmestere lett. Munkája elismeréseként (sok szak-



87. kép: Fekete féle frontfejtés omlasztással
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mai kitüntetése mellett) a szénbányászatban frontmesterként elsőként kapta meg 
a Kossuth díjat (85–86. kép).

A Brennbergből jött műszaki vezetők közül Fekete Sándor bányamérnök nevé-
hez fűződik az oroszlányi bányászat egyik legjelentősebb újítása. Az ún. „kétdi-
menziós frontfejtés” leírását Kardics István barátom segítségével közlöm. 

„1948-ban kőzetomlasztásos fejtési kísérletbe fogtak, Fekete Sándor tervei 
alapján… A Fekete-féle mezőben haladó frontfejtést az Oroszlányba áttelepített 
nógrádi és brennbergi bányászok vitték sikerre. E fejtésmód lényege az volt, hogy 
a fejtést két egyenként 60 m-es szárnnyal az alapközle védőpillérének határától 
befelé, a II. telepbe, (alsó padban) kihajtott és a fejtéssel együtt előre haladó (fő)
vágatra művelték az I. telepben a fejtés határáig. Amíg az egyik szárnyon a szene-
lés folyt, addig a másik szárnyon a szállítóberendezés átszelését és az omlasztást 
végezték. A fejtés két légvágatát (anyagbeadó vágatát) is a II. telepben, a fejtés elő-
rehaladásával egy időben hajtották ki. A fejtés határát elérve, az alsó padi szállító 
vágatból kihajtották a II. telepi (alsó padi) szárnyakat és megkezdték a II. telep 
lefejtését hazafelé.

E fejtési rendszer módosítását jelentette, amikor a szállító vágatot a II. telepben, 
a két légvágatot az I. telepben, a fejtés előrehaladásával párhuzamosan képezték 
ki és pillérsorral tartották 
fenn.

Egy harmadik változat 
szerint a fejtési vágatokat 
a II. telepben hajtották ki, 
a lefejtés pedig mindkét 
telepen hazafelé haladó-
an, egymástól 20-25 m-es 
homloktávolsággal, egy 
időben történt.” (87. kép)
A „széncsaták” hősi ha-
lottai között is ott vannak 
a brennbergiek. A tatabá-
nyai bányászemlékmű-
vön olvasható Kőbányai 
Ferenc, Horacsek Ferenc, 
Láng András, Wyborny 
József neve (89. kép). Vi-
kipil Lipót és Böhm Lász-
ló pedig az oroszlányi bá-
nyászat hősei.

Beilleszkedésük:

A Tatabányára és Orosz-
lányba érkezők először 



88. kép: A tatai várban elszállásolt, kártyázó bányászok

89. kép: Bányász kegyeleti emlékmű
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munkásszálláson kaptak helyet. A Tatabányán dolgozók legelső szállása a tatai vár 
lovagterme volt, busz hozta-vitte őket a szállás és a munkahely között (88. kép). 
A későbbiekben 1955-től Gál István vezérigazgató a VIII. akna mellett egy külön 
munkásszállóban helyezte el őket, hogy együtt lehessenek. Kecskédről külön sza-
kácsnőket hozott, hogy „svábos” ételeket főzzenek. Saját könyvtáruk is volt, né-
met nyelvű irodalommal.



90. kép: Régen gépház ma Bányászati Múzeum
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Gál becsülte a brennbergiek szakértelmét, a brennbergiek pedig tisztelték az 
igazgatót. – A Gálért tűzbe megyünk, mert ő megbecsül minket. Ő a kezét fölénk 
tartja, megbecsül minket a szaktudásunk miatt – mondták.

Három heti váltásban mentek haza a családjukhoz Brennbergbe. A felsőgallai 
vasútállomásra külön busz vitte őket, és várta őket, mikor visszaérkeztek. A csa-
ládosoknak a vállalat hamar biztosított lakást, de a legtöbben nem éltek vele. Volt 
olyan, aki két alkalommal is az új lakás kulcsával utazott haza Brennbergbe, de az 
átköltözés a végén mindig elmaradt. A Tatabányára kerültek legtöbbje nyugdíja-
zásuk után visszament. Kapcsolatuk azonban nem szakadt meg Tatabányával. A 
bányászszakszervezet számon tartotta az egykori brennbergieket, nyugdíjasként 
is, és a brennbergi nyugdíjasok is vissza-vissza látogattak egykori munkahelyükre.

Az Oroszlányba kerültek sorsa másként alakult, többen is kerültek ide. A 
munkás szállásból hamar az épülő munkásházakban kaptak lakást. Az oroszlányi 
városkapu környékén egy kis brennbergi kolónia alakult ki, miután a legtöbben 
egymás mellett kaptak lakást. Összetartottak, külön közösséget alkottak. A közös 
múlt mellet összetartotta őket a zene is. A brennbergi bányászok mind játszot-
tak valamilyen hangszeren. „A zene életszükséglet volt, a zene nyújtott vigaszt a 
munkásembernek” mondták. Az oroszlányi bányászzenekar biztos alapját adták a 
brennbergiek. 

A Brennbergből Oroszlányba érkezettek második generációját hozzám ha-
sonlóan, az apai hagyományt már az oroszlányi bányászatnál folytatták és lettek 
bernn bergi szívű igaz oroszlányiak.

37. A brennbergi 
bányászat emlékhelyei

37.1 Bányászati emlékhelyek

A magyar bányászati múlt 
emlékeinek gyűjtése, megőr-
zése, bemutatása 1945 után a 
Sopronba menekült egyetem 
Bányamérnöki Kara oktatói-
nak és hallgatóinak áldozatos 
tevékenységével kezdődött. A 
Soproni Központi Bányászati 
Múzeum 1957-ben nyílt meg, 
amelynek megálmodója, alapítója és első igazgatója dr. Faller Jenő professzor volt. 
A múzeum a Kárpát-medence 1000 éves bányászatának múltjából őrzi annak tár-
gyi és írásos emlékeit. A múzeum az állandó kiállítása mellett időszaki kiállításo-
kon mutatja be egy-egy bányászati részterületen végzett kutatás eredményeit.



91. kép: Ilona aknai emlékhely 92. kép: Bányászmúzeum emlékhely
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37.2 Bányászati Emlékhely, Brennbergbánya (90. kép)

A brennbergi bányászat kényszerű leállítása után – amit a nagyon nehéz körül-
mények között dolgozó, de bányájukhoz mindenáron ragaszkodó brennbergi bá-
nyászok sosem tudtak elfogadni, csak elszenvedni – saját kezdeményezésükre, és 
gyűjtésük elhelyezésére a Központi Bányászati Múzeum segítségével a Rudolf-ak-
nán 1840-ben létesített, első gőzgépes szállítás gépházában hozták létre Bányászati 
Emlékhelyüket. A kiállítás bemutatja a brennbergi szénbányászat korszakait, mű-
szaki fejlődését, a bányász élet emlékeit.

37.3 Ilona-aknai emlékhely (91. kép)

Az Ilona-akna soproni kereskedők finanszírozásával 1886–1995 között létesült, 
majd 1902-ben a brennbergi bányavállalat tulajdona lett. A trianoni békeszerző-
dés után Ausztriához kerülő Ilona-akna államközi szerződés alapján 1940-ig volt 
részese a brennbergbányai széntermelésnek. Ma magántulajdonban van. Burgen-
land legrégebbi ipari műemléke. Tulajdonosa az aknatornyot felújíttatta és a kül-
színen egy vágatszakaszt, egy bányászati- és történelmi emlékhelyet építtetett.

37.4 Görbehalmi Bányász múzeum (92. kép)

Görbehalmon saját elképzelése és munkája eredményeként hozta létre Szigethi 
Sándor az egyedülálló Görbehalmi Bányászmúzeumot. A brennbergi bányászat 
terjeszkedését követték a lakótelepek is. A görbehalmi lakótelep (amely közigazga-
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tásilag már Ágfalva területén van) az 1920-as években alakult ki, később itt épül-
tek fel a nyugdíjas otthonok is. Szigethi Sándor szenvedélyesen – nagyra becsü lést 
érdemlően –, gyűjti a korabeli brennbergi bányászati emlékeket, feljegyzéseket, 
bányászati eszközöket, amelyek segítségével betekintést nyerhet a látogató a 
brennbergi szénbányászok életébe, munkájába. A házigazda idegenvezetése után 
a helyi gasztronómiai különlegességekkel és a soproni borokkal is megismerked-
hetnek az érdeklődők.
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BEFEJEZŐ GONDOLATOK

A háború utáni új politika elvégezte kíméletlen dolgát, 1951-ben az első és nagy 
múltú magyar szénbányát végleg leállította, a bányászokat nem ”ki”, hanem „szét-
telepítette” az országban (Oroszlány, Tatabánya, Várpalota), de ez már egy másik, 
hosszú, drámai története a családoknak.

A szakmai elit súlyos mulasztásának tartom, hogy feladatai közül kimaradt és 
kimarad a múlt tisztelete és az új bányászgeneráció emlékeztetése.

Zárszóként bátran hivatkozom városom, Sopron első polgármestere, Lakner 
Kristóf híres mondására, hisz ez a brennbergi bányászokra tökéletesen illik:

MERGITUR, NON SUBMERGITUR!
Elmerül, de el nem süllyed!

Jó szerencsét!
Hofer Rezső 

okl. bányamérnök
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Hofer Rezső okl. bányamérnök (Brennbergbá-
nya, 78ő9. szeptember 76.) többgenerációs bányász-
családban született.  Általános iskolába Brenn-
bergbányán járt, érettségijét a soproni Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban szerezte, majd rá két hó-
napra már az Oroszlányi XIX. bányaüzem 1zikai 
dolgozójaként állt munkába. Munka közben tech-
nikusi, majd 7858-ben a Miskolci Nehézipari M0-
szaki Egyetem Bányamérnöki Karán bányam0ve-
l3 oklevelet szerzett. Ez alatt az id3 alatt a szakma 
valamennyi fontos szakterületét megismerte.

Kiváló német nyelvtudását a vállalat vezetése 
hamar felismerte, rendszeres fordítója lett a nyu-
gati szakirodalomnak (Glück auf!), gyakori tolmá-
csa a nyugati szakembereknek.

Sikeres mérnöki tevékenységét XXIII–XXIII-D 
bányaüzemben kezdte, ahol 74 éven keresztül kör-
letvezet3ként majd felel3s m0szaki vezet3 helyet -
tesként dolgozott. 

A legnagyobb vízbetörés, a VM-42 vágathajtási kísérlet levezetése, illetve a D-aknai re-
konstrukció is a nevéhez f0z3dik. 

78ft4-tól a déli bányák (XVII, XXI, XXII, XXIII-D) összevonásában tervezési és fejlesz-
tési f3mérnöki beosztást kapott. Emellett a vállalat a mélyfúrási üzemrészleg felel3s m0 -
szaki vezet3i feladatával is megbízta.

78ftő–ft6-ben a XX. bányaüzem termelési f3mérnöke volt és nyugdíjazásáig a Bányaigaz-
gatóság termelési osztályán területi f3mérnöki beosztásban tevékenykedett.

Nyugdíjazása el3tt és 6 évig utána szervez3je és oktatója volt a vájár, robbantómester és 
aknászképzésnek.

Fotók:  
Turul madár, Tatabánya – Chaberrr
T0ztorony, Sopron – 8aler Tamás

Víztorony, Oroszlány – Szeder László
Forrás:  

wikipedia.org




