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Brennbergi	és	soproni	arcok	a	múlt	század	második	
felének	hazai	széniparából	

 
Sopronban, a Hátulsó utcában születtem, 1959-ben szereztem bányamérnöki oklevelet az 
utolsóként itt végzett évfolyam tagjaként. A foglalkozásom elszólított Sopronból, a városhoz 
azonban megszakítás nélkül erős érzelmi szálak kötnek. A szüleim, korán elhalt bátyám és 
testvéröcsém sírját a tőlem telhető gyakorisággal látogatom, az újabban évente tartott 
gimnáziumi osztálytalálkozók és az egyetemi évfolyam találkozók rendszeres résztvevője 
vagyok, a Soproni Szemlének előfizetője, az interneten fellelhető egyéb soproni média 
rendszeres olvasója maradtam. Szakmámban időről-időre találkoztam figyelemre méltó 
brennbergiekkel és soproniakkal, közülük néhánynak ebben az írásban szeretnék emléket 
állítani. 

A fiatalabb soproniak többsége valószínűleg nem olvasta Szilvási Lajos " Bujkál a Hold" illetve 
"Egyszer volt szerelem" című regényeit. A brennbergi bánya végnapjainak kissé túlszínezett 
leírása mellett mindkettőben szerepel – valódi nevén – Varga János (alias „Samu”) 
bányamérnök. Varga Jánost név nélkül, illetve a „vulgó”1-ján említve Moldova is megírta 
"Tisztelet Komlónak"2 című, a civileknek ma már nem túl érdekes, nekünk, 
szakmabelieknek kedves – akkoriban új hangot megütő – riportkönyvében Varga János sok 
egykori „fösishez”3 hasonlóan Sopronból nősült, neves Domonkos utcai asztalos család lányát 
vette feleségül. Edit asszony egy életen át kísérte férjét bányatelepről bányatelepre, a nyugdíjas 
soproni évekhez azonban ragaszkodott, így szép villát vettek a Mikovinyi úton. Azóta 
mindketten a Szent Mihály temetőben nyugszanak  

"Samu bácsi"-val fiatal mérnökként az ajkai medencében dolgoztam együtt. Az ő életéből is 
kikanyarodhatna egy regény. Érdes modorú, de a munkáját szívvel-lélekkel végző szakember 
volt. Időnként kitüntették, néha internálták, bezárták, majd ismét felelős beosztásba helyezték. 
Említésének fő oka, hogy ő volt Brennbergbánya utolsó főmérnöke. Neki kellett – egyáltalán 
nem jószántából – lóhalálában levezényelnie a leállást. Brennberg-be büntetésből helyezték át 
a komlói bányáktól. Nekem meglehetős csalódást okozva, nem sok jót tudott elmondani az 
akkori új állomáshelyének felszereltségéről és főleg a bányabeli viszonyokról, ideértve a 
kimerülő félben lévő szénvagyont is. Az elképzelhető összes bányaveszéllyel számolni kellett, 
bár többségükről hivatalosan nem illett szót ejteni. Közéjük tartozott Varga János szerint a kis 
mennyiségben, de hellyel-közzel előforduló metán, annak ellenére, hogy a helyiek hiedelme 
meg a korabeli hatósági biztonsági előírások szerint Brennbergbánya egyáltalán nem számított 
sújtólégveszélyes bányának. Erre tekintettel, hasonlóan más magyar és külföldi 
barnaszénbányákhoz nyílt lángú lámpákkal világítottak. Az egyetlen, amit Samu bácsi 
fenntartás nélkül dicsérhetett, a bányászok szaktudása és tapasztalata volt az egyszerű csilléstől 
a vájárokon keresztül az aknászokig és bányamesterekig. Ők tudták, meddig veszélytelen a 
hegynyomástól recsegő faácsolat és mikor kell elugrani, vagy futni. Azt is tudták, hogy a régi 
vágat „főtéjébe” 4 nem célszerű hirtelen felemelni a lámpát, mert, ha más nem is történik a 
belobbanó metán lepörköli az ember szemöldökét. Néha persze a tapasztalat, a szakismeret 
sem mindig segített. Elképzelhető, hogy az 1945. évi szénpor robbanást – bár a hivatalos 
megállapítás nem így szólt - egy ilyen metán-levegő keverék, azaz sújtólég talán 
ártalmatlanabbnak várt belobbanása okozta, felkavarva a leülepedett, de a levegővel keveredve 
robbanóképesé váló szénport. Erről annak idején, a felesleges bűnbak-keresést mellőző szakmai 

                                                
1 Az egyetemen kapott neve 
2 Leoltott villany mellett tárgyal a Pécs környéki partizánokkal 
3 A főiskolások megnevezése az egykori soproni népnyelvben  
4 A bányaüreg „plafonja” bányászati szakkifejezéssel 
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elemzést Esztó Péter professzor írt. akinél nekem is volt szerencsém egyebek mellett 
bányaszellőztetésből is vizsgázni. Ha valaki, ő valószínűleg tudta mi történhetett odalent. 
Érdekesség, hogy Esztó Péter azonos nevű – sajnos korán elhunyt unokája- volt a 
rendszerváltást követő évtizedekben az igen szigorú, egyebek mellett a bányabiztonságért 
felelős hatóság, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke. 

A brennbergi bányászok közül a legtöbben Oroszlányba kerültek. Őrizték hagyományaikat, 
összetartottak, szaktudásukat, szorgalmukat elismerték a helyi bányák vezetői. A szeptember 
elejei brennbergi búcsú általában egybe esett a bányásznappal. Az oroszlányiakat buszkonvojok 
hozták-vitték Brennbergbányára és vissza. Ma Oroszlányban már a második, talán a harmadik 
generáció vallja magát büszkén "prennperkinek” – valószínűleg nem bányászként. A 
közelmúltban bezárt, utolsóként működött mélyművelésű szénbányánkban, az oroszlányi 
Márkushegyen ugyanis a föld alatt az utolsó években több lengyel szót lehet hallani, mint 
magyart, a szakképzett lengyel vájárok, mint a hazai munkaerőt pótló vendégmunkások 
foglalkoztatása miatt. Az Oroszlányban élt, magyaros hangzású neve ellenére valódi brennbergi 
Kőbányai Ferenc hosszú évek során hangyaszorgalommal gyűjtötte össze az „oroszlányi 
brennbergiek” relikviáit. Ezek egy része a Majk közelében lévő külszíni bányászati 
kiállítóhelyen látható, aminek megtekintését szívből ajánlom az érdeklődő soproni, ill. 
brennbergi fiataloknak. A gyönyörű természeti környezet is megér egy kirándulást. Felteszem, 
az emlékek nagy része ugyan a néhány éve sajnos örökre eltávozott Kőbányai Feri és szintén 
ritkuló társai fejében és szívében volt, de amit a gyűjteményben az utókorra hagytak az is 
nagyon látványos és tanulságos. 

Tatabányára és Várpalotára kevesebben kerültek Brennbergbányáról. Néhányan az Ajkai 
medencéhez tartozó Padragi bányában kötöttek ki. 1959-ben Ajkán kezdtem mérnöki 
pályafutásomat. A Jolán aknai mérnökségen néhány hét után eluntam a semmittevést, 
megtudtam, hogy egy nagyberuházás keretében új földalatti szivattyúkamra létesül. Mivel 
hasonló volt a diplomatervem, felajánlottam, hogy megtervezem. Jól kiröhögtek! Rájöttem, 
hogy mérnökre itt tulajdonképpen nincs szükség, dühömben aknásznak jelentkeztem. Az 
aknász földalatti művezető, esetenként 150-200 fő közvetlen irányítója, aki „nem árt, ha valamit 
ért a bányához, de legfőképpen az a feladata, hogy sok szenet termeltessen”. A két év földalatti, 
három műszakos aknászkodás a korábban még ú.n. "kömis”5, értsd rabokkal feltöltött bányában 
az egyetem jó kiegészítésének bizonyult. 

A második év végére szakvezető főaknász lettem és előléptettek, áthelyeztek körletvezető 
mérnöknek Padragra. Az ott töltött első napok egyikén a havi teljesítménylapok áttekintésekor 
a szemem megakadt egy kiugróan rossz keresetű csapat elszámolási lapján, a neveket nem 
néztem, a csapatszámot jegyeztem meg, 47. A következő napok egyikén egy félreeső, távoli 
munkahelyen, a vízvágat kihajtásánál nyomorúságos körülmények között találtam meg őket, 
vízben, szűk szelvényben, rossz kiszállítással. Ilyen helyre büntetésből tesznek embereket! 
Köszönés, bemutatkozás! Nem értettem a vájár nevét. Hogy hívják? Mondja még egyszer! – 
„Schnöller Ferenc”. Maga brennbergi! – „Ja, asz fagyok.” – A pajtása? „Esz itteni”. – Mit 
csinált, hogy ide került? „Eszek a parasztok – értsd a falusi bányászok – megfálasztottak 
munkástanács elnöknek”. – Mi kellene ehhez a munkahelyhez, hogy menjenek valamire? – 
Felsorolta, apró, egyszerű és okos dolgokat kért. Ránéztem az engem kísérő aknászra, miért 
nem tesszük meg ezeket? A válasz vállvonogatás volt: „Ha a mérnök úr 6mondja!” Schnöller 

                                                
5 1956-ig, a KÖMI (Közérdekű Munkák Igazgatósága) rabokat, politikai- és köztörvényes rabokat főként bányákban 
foglalkoztató intézmény volt 
 
6 1961-ben vagyunk! Padragon, ottani nagynevű elődeim (a későbbi professzor Zambó János, vagy a soproni Templom utcából 
származó Horváth László bányamérnökök) tekintélyt parancsoló szaktudásának hála ez időben is kijárt a „mérnök úr” 
megszólítás. Az igazgató titkárnője állítólag így telefonált: „Mérnök úr, hívatja az igazgató elvtárs, itt van már a főkönyvelő 
kartárs is...” 
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Franciról kiderült, hogy a kisujjában van a bányaművelés, a háború alatt néhány hónapig egy 
osztrák bányaiskolában tanult, képzett aknász. Hamarosan elértem, hogy „bújtatott” műszaki, 
szállítási felvigyázó és helyettesítő aknász lett belőle. A műszakjait fizikai állományba írtuk. 
Mindig számíthattam rá, „bújtatni” azonban nem mindig sikerült. Erről szól a következő rövid 
történet: 
 
A mai előírások szerint minden mélyművelésű szénbányát sújtólégveszélyesnek kell tekinteni, 
legfeljebb az átlagosan kiszabaduló metán mennyiségétől függően alacsonyabb vagy magasabb 
veszélyességi osztályban. Ez a besorolás a 60-as évek elején Padragon még nem volt érvényben, 
mi is nyílt lángú lámpával világítottunk. A levegőnél könnyebb, itt-ott kis mennyiségben 
előforduló metán és kísérő jelenségei azonban nem voltak ismeretlenek a helybeliek előtt sem. 
Teltek a hónapok, megnőtt a bányamező, kétfelé osztottuk. Kezdő kollegám megkapta azt a 
részt, ahol a korábbi bányatüzek miatt, gáttal ideiglenesen több lezárt bányavágat volt. Egy 
napon az egyik gátat műveleti okokból elbontották. A már akkor is érvényes előírás szerint 
ilyenkor belépés előtt egy felügyeleti személyeknek benzin biztonsági (Davy-) lámpával kellett 
a gát mögötti térséget elsősorban a légzésre alkalmas mennyiségű oxigén tartalom miatt 
ellenőrizni. Belobbantak! Az elől lévő kolléga közepesen, a mögötte álló csaknem két méter 
magas lőmester súlyosan megégett, kórházba kerültek. A sorban harmadik Schnöller Francinak 
kutya baja sem lett. A bányahatósági vizsgálaton a kérdező biztosnak Franci a következőket 
mondta: „...láttam, hoty asz a bal...sz mérnök felemeli a pilácsot,7 hasra fágtam makam.” A 
jegyzőkönyvbe valószínűleg nem így kerültek be a szavai, de Schnöller nevét széles körben 
megismerték. 
Hamarosan elkerültem Padragról. Schnöller nyugdíjasként asztalos lett, utoljára 1988-ban 
találkoztunk a brennbergi temetőben, az 1945-ös szénporrobbanás áldozatainak a mi 
vállalatunk által helyreállított síremlékénél tartott ünnepségen. A TV vele, mint egykori 
túlélővel készített riportot. Nem tudom, pontosan mikor halt meg és hol van eltemetve.  
 
Padragon dolgoztak az egykori brennbergi Hofer testvérek is, egyikük bányavillamossági 
technikus, a másik kitűnő bányalakatos volt, leánytestvérük évekig a csillés éttermet vezette. 
 
Egykori soproniak a következő két történet szereplői is. 
 
Amikor 1960-ban az ajkai Jókai bányától, azaz még az egykori tulajdonos Aschner Lipót 
feleségéről elnevezett Jolán aknától áthelyeztek Padragra, áthelyezési lapomat leadtam a 
padragi irodán. Az aknairoda vezetője szép kézírással jegyezte be új beosztásomat a 
munkakönyvembe, kitöltötte és átadta az üzemi belépőmet, majd kézfogással sok sikert kívánt 
a „mérnök úrnak”. A megszólítás és maga az egész eljárás élesen elütött a trösztnél, vagy más 
bányáknál szerzett „láthassa az eeetárs” típusú tapasztalataimtól. Rápillantottam az aláírásra: 
„Pfandler. „Nem rokona véletlenül a soproni bor-nagykereskedőnek? – kérdeztem. „Én vagyok 
az kérem szépen!” Pfandler Károlynak a Sas téren volt pincészete. A többgenerációs cég 
méretére utal egy régi soproni újsághír, miszerint egyik szüreti szezonban a Pfandler 
pincészetben valaki belefulladt a musttal, cefrével telt beton medencébe. Pfandler úrhoz 1949-
ben két látogató érkezett, kikísérték a kapuig, elkérték a kulcsokat, aztán „engem seggbe rúgtak 
és azt mondták, tűnjek el a városból.” Az államosítók azonban nem voltak elég alaposak, nem 
tudták, hogy a családnak a Somló hegyen is van szőlője, pincéje. Így a család ott húzta meg 
magát. Somlóvásárhelyről naponta hordták dolgozni a „fakaruszok”8 a népet a mintegy 20 km-
re lévő bányához. Karcsi bácsi is felkapaszkodott az egyikre. A bányában valakinek feltűnt, 
hogy tud írni, olvasni, ne adj Isten még számolni is. Hamarosan írnok, aknaírnok, végül 

                                                
7 t.i. a lámpát 
8 Személyek szállítására kiképzett, teherautó alvázra szerelt fabódés jármű közkeletű elnevezése, az Ikarus 
mintájára 
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irodavezető lett. Amikor oda kerültem, felesége az SZTK-t vezette, szép családi házuk volt már 
a padragi bányatelepen. Nyugdíjasként lányuk után mentek, Budapest környékére. 
 
Volt egy idősebb szivattyúsunk. Katonásan jelentett, ha elmentem az „őrhelye” mellett. 
Egyszer, amikor odaérkezésemkor szokása szerint felugrott, kis könyv esett ki a zubbony alól, 
amit gyorsan felkapott és igyekezett zsebre vágni. Szektás vidék volt, azt hittem a Biblia, valami 
megjegyzést tettem rá. Megmutatta, angol nyelvű Byron kötet volt. „Ismeri mérnök úr a soproni 
Deák téri szobrokat, az oroszlánt a nyílvesszővel, meg a népfelkelőt a feleségével? Egyik, másik 
az apósom műve, én meg katonatiszt9 voltam.” Milyen rangban?10 „Legyen annyi elég, hogy 
egy vezérkari tisztnek angolul és németül is tudnia kellett!” 
 
Hetyei László Sümegről járt be dolgozni. Amikor a bányavállalat megvette az angol 
hidraulikákat, Laci bácsi sokat és jól fordított, tolmácsolt. A német bányagépgyártók 
képviselőit is gyakran kísérte. Mi műszakiak a fizikai munkásokkal együtt néha elámultunk 
azon, hogy mire képesek ezek az új gépek, milyen bonyolult emberi műveleteket tudnak 
helyettesíteni és egymás között gyakran dicsértük a német mérnöki tudást. Az egyik neves 
Ruhr-vidéki cég kereskedelmi vezetőjének, B. úrnak a látogatása során a késő délutánba nyúlt 
a gépleírások és egyéb okmányok fordítása. A kávészünetet Laci bácsi csevegéssel töltötte ki.  
„Kedves B. úr! Megdöbbent fiatalemberként annak idején ott voltam a müncheni stadionban 
Hitler emlékezetes beszéde alatt. Szörnyű volt látni a tömeghisztériát. Azóta sem értem, hogy 
ez a tehetséges, okos nép, amelyik Goethe-t, Heinét, Beethovent adta a világnak és ilyen 
tökéletes bányatechnikát készít, hogyan tudott annak a kóklernek úgy bedőlni, hogy rettenetes 
világégés lett belőle?” 
Feszülten vártuk a választ. A magas homlokú, impozáns termetű B. úr kihörpintette kávéját, és 
azt mondta:  
„Hetyei úr, ezt kérdezzük mi is az apáinktól!” 
Számomra felejthetetlen csevegés volt. Nem tudom mi lett Hetyei Laci bácsival, él-e még, de 
örülök, hogy annak idején találkozhattam vele. 
 
Veszprém, 2018. december 
Németh György 

                                                
9 „Hetyei László (…) hivatásos katona, egy Vas megyei földbirtokos család sarja, stb” (Forrás: 
http://www.konkoly.hu/staff/racz/Memories/Apu/1942-43.html) 
10 „...A soproni tüzérlaktanyában, 1942. márciusban búcsúztatták a Don kanyarba induló soproni 7. tüzérezredet. 
A tisztikar: Ilkey Győző ezredes, ezredparancsnok, Hajdú László százados a tüzérosztály parancsnoka, Hetyei 
László főhadnagy a tüzérosztály segédtisztje, stb” (Forrás: u.o.) 


