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TÓTH SÁNDOR 

 

Kiigazítások és kiegészítések a 

brennbergbányai szénszállítás  

történetéhez 

 

 
A Soproni Szemle 2011. évi 1. számában közölt íráshoz kapcsolódva1 az 
alábbiakban a vasútüzemre vonatkozó helyreigazításokat állítottam össze. A 
tanulmány egyéb megállapításainak helyességét nem vizsgáltam.  

A brennbergi szén szállításával kapcsolatos korai próbálkozásokat a szerzõk 
nem említik. A brennbergi szénbányát 1791. október 31-tõl 1835-ig az osztrák 
Wienerisch-Neustädter Steinkohlengewerkschaft bérelte Sopron városától. A 
korszerû bányamûvelés bevezetésével egyidejûleg 1793-ban más osztrák 
érdekeltekkel közösen a brennbergi szén Bécsbe juttatása érdekében hajózható 
csatorna építését is tervezték. A bécs-sopron-gyõri (!) csatorna tervét 1794-ben 
terjesztették a császár elé. A császári jóváhagyás alapján a társaság 1799. június 1-i 
hatállyal a K. k. Priv. Kanal- und Bergbau Kompanie nevet vette fel (a császár is 
tagja a társulatnak!). A társaság kimondott célja, hogy egy hajózható csatorna 
megépítésével Bécset a Rábán keresztül elõször Gyõrrel, majd egy késõbbi terv 
alapján Trieszttel kösse össze. A csatornának a tervek szerint lett volna soproni 
kiágazása is a brennbergi szénnek gyors és olcsó Bécsbe juttatása érdekében. A 
tervek elsõ része 1814-ig megvalósult (Bécs – Baden – Bécsújhely – Pöttsching), a 
folytatás viszont a pénzügyi nehézségek áldozatául esett. A társaságot a kincstár 
1802-ben megvásárolta, ezzel a császári és királyi kincstár lett a brennbergi bánya 
bérlõje is. 1822-ben a kincstár érdekeltségeit a bécsi Fries et Co. bankháznak adta 
bérbe, majd annak bukása után több kézen át 1834. augusztus 18-tól Sina György, 
majd 1846. november 9-tõl az Udvari Kamara felügyelete mellett Missbach Alajos 
bérelte. Sina egyébként már az új közlekedési eszközben, a vasútban látta jövõt. 
1838-ban kidolgozott, Bécset Gyõrrel összekötõ vasúti tervének egy Sopron –
Brennberg szárnyvonal is része volt. 

78. oldal, utolsó bekezdés: Heinrich Drasche Ritter von Wartberg nagybátyja, 
Missbach Alajos 1857. évi halálától kezdõdõen bérli a bányát, és nem 1865-tõl. 
Drasche egyébként a brennbergi mellett további 29 bányát és 9 téglaégetõt örökölt 
nagybátyjától. A Missbach-, ill. Drasche-féle téglagyárak ma Wienerberger néven 
ismertek Magyarországon is. 

                                                           
1 Becher Nándor – Kovács Gábor: Adalékok a brennbergbányai szénszállítás történetéhez. SSz. 65. (2011), 78–
83. 
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79. oldal, 2. bekezdés: A m. kir. keresk. és közmunka miniszter által 1867. 
augusztus 7-én kiadott építési engedély alapján a 7,2 km hosszú pálya 1868–1869-
ben épült meg 790 mm nyomtávval. A lóvontatásra berendezett pálya 0 pontja a 
Szt. István akna elõtti platón volt, ívben fekvõ 2 vágányú rakodó formájában. A 
vonal 36–41 szelvényei között volt a sikló (Bremsberg). A pálya emelkedése 25‰ 
(ezrelék) volt és nem 25% (százalék), ahogy a szerzõk megadják. Ez azt jelentené, 
hogy a lovaknak 100 méteren 25 méter szintkülönbséget kellett volna 
leküzdeniük, ami ma még terepjárók számára is nagy kihívást jelent. A szén 
szállítására ekkor 150 darab csille állt rendelkezésre.  

A szerzõk összetévesztik a bánya belsõ vasúthálózatát a Brennberget 
Ágfalvával összekötõ vasútvonallal. Ugyanis nem ezt a vonalat építették át 480 
mm nyomtávra, hanem 1860–62 között a Sopron akna beomlása után a bánya 
1600 öl hosszúságú és 600 mm-es belsõ vágányait. A bánya területén, azaz belsõ 
szállítási célokra 1857. évi adatok szerint már 40 öl hosszú fapályát (azaz a sínek 
fából készültek!) és 1211 öl hosszú vaspályát használtak, amelyek nyomtávja 600 
mm volt. A lórék mozgatása állait erõvel (lovakkal) történt.  

79. oldal, 1. kép: a gerendahíd nem 1892 körül épült, hanem bõ 20 évvel 
korábban, 1868–1869-ben. A vasútvonal a Rák-patak völgyét a 31/36 szelvények 
között 222 m hosszú, középen 27 m magas kõalapokra épített gerendahíd 
segítségével hidalta át. 

A részleges gõzvontatást az 1875. szeptember 12-én kiadott miniszteri 
engedély alapján vezették be. Az elsõ mozdony a müncheni Krauss gyár 
552/1876 gyári számú, XXVIIb gyári típusú, 790 mm-es mozdonya volt. A 
Drasche által megrendelt és I. pályaszámot kapott mozdony megengedett 
legnagyobb sebessége 1,5 mérföld/óra (kb. 11,4 km/ó) volt.  

1878-ban az osztrák kincstár lemond a bánya bérletérõl. Helyét, mint a bánya 
fõbérlõje, az addigi albérlõ, Drasche veszi át. (A tulajdonos továbbra is Sopron 
városa.) A bérleményben történõ kedvezõ változások alapján Drasche jelentõs 
fejlesztésekbe kezd. 1879-ben vezették be a gõzüzemet a teljes vonalon, azaz a cs. 
kir. Déli Vasút Ágfalva állomása és a sikló alja, valamint a sikló tetejétõl 
Brennbergbányáig vezetõ két szakaszon. A 10.900 birodalmi márkába került, II. 
pályaszámot kapott mozdony szintén a müncheni Krauss gyárban készült 
(750/1879, XXVIIb gyári típus). A Sopron címû lap 1879. december 2-i számában 
részletes beszámolót közöl a mozdonyról és a siklóról. 

1880-ban Drasche halálát követõen fia, Richárd bérli a bányát Sopron 
városától. Drasche Richárd azonban a brennbergi bányát illetõ összes jogát annak 
minden tartozékával egyetemben a Patzenhofer Konrád, Rotterman Rudolf, 
Lenck Sámuel és a Nagycenki Cukorgyár tagokból álló konzorciumnak adta el. (A 
félszerfalvi, cinfalvi cukorgyárosok, akik a nagycenkiben is érdekeltek voltak, 
saját kézbe akarták venni a cukorgyártáshoz szükséges szén bányászatát. Ugyan 
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ez az érdek vezette Lenck Sámuel soproni kereskedõt is.) Ez a társulat alapította 
meg 1882. május 13-án a Brennbergi Kõszénbánya Részvénytársulatot.  

1882-ben a pályát átépítik, megerõsítik (a 11 kg/folyóméteres sínek helyett 16 
kg/folyóméter tömegûeket fektetnek); Brunsberg névvel újabb gõzmozdony 
érkezik (Floridsdorf 442/1882). Emellett további 40 darab 18 mázsa teherbírású 
szénszállító kocsit is beszereztek. A vasútvonal vezetését mintegy 800 m hosszban 
új nyomvonalra helyezték át. 2001-ben Brennbergbánya község határában 
félredobva 1879-es hengerlési számú sínszálak hevertek a fûben.  

80. oldal 1. bekezdés: 1875-ben benzinmotoros vontatót nem vezethettek be, 
hiszen 1875-ben még a benzinmotor nem létezett! 1886-ban jelent meg Daimler és 
Benz elsõ benzin motoros autója. A 31–36 szelvényben fekvõ, a Rák-patak völgyét 
áthidaló 222 m hosszú, középen 27 m magas kõlapokra épített gerendahíd 1868–
1869-ben épült, nem 1892-ben. 80. oldal 2. bekezdés: 1892–93-ban a keskeny 
nyomtávú (790 mm) vonalat (1. kép) normál nyomközûvé (1435 mm) építik át. A 
vonal részben új nyomvonalon épül, a sikló megszûnik, a faszerkezetû híd helyett 
mellette (!) a görbehalmi oldalon töltés épül. (2001-ben a Rák-patak völgyét a 
Fehérúti tó környékén kitisztították. A völgy két oldalán a gerendahíd hídfõi még 
megvoltak: 2. kép) Az alagút mellett bevágás készült. A Rák-patakot 6 m nyílású 
boltozott áteresz segítségével bújtatják át a töltés alatt. A bécsi Maegle építési 
vállalkozó 12 t tengelyterhelést lehetõvé tevõ déli vasúti, használt pankráci 
síneket épített be. Ez azzal magyarázható, hogy a Déli Vasút üzemeltette az 
Ágfalva – Brennbergbánya vasútvonalat a bányatársaság költségére. A normál 
nyomközre átépített 7,93 km hosszú vonalat 1893. szeptember 5-én nyitották meg. 
Brennbergbányán a vasúthálózatot átépítik, bõvítik, a vonalat tovább vezetik 
Sopron Aknáig (830 m) ahol fûtõház is épül. A teljes vonalon az engedélyezett 
sebesség 15 km/ó.  
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1. kép Az Ágfalva és Brennbergbánya közötti elsõként épület keskeny nyomközû vasút egyik 
határköve. Ilyen határkövekkel (rajta a két keresztbe tett bányász kalapács) jelölték a vasúti pálya két 

oldalán, 
hogy meddig terjedt a vasút tulajdona. 

 
A GySEV VIII osztályú 24 pályaszámú Elbel-típusú poggyászteres mozdonyát 

1893-ban a bányatársaság veszi meg, feltehetõen ez az elsõ normál nyomközû 
mozdony Brennbergbányán, amely ott állomási tolatási feladatokat látott el. (A I. 
és II. pályaszámú mozdonyokat, mivel azokra szükség már nincsen, a 
bányatársaság 1894-ben az Alföldi Elsõ Gazdasági Vasútnak adja el. A Déli Vasút 
és a Brennbergi Kõszénbánya Rt. még az átépített vonal megnyitása elõtt 1893. 
június 12-én a Déli Vasút Ágfalva állomásához kapcsolódó csatlakozási 
szerzõdését megújítja, ennek alapján Ágfalva és Brennbergbánya között a normál 
nyomközû vonalon a Déli Vasút látja el a bányatársaság költségére a 
vonattovábbítási és más feladatokat. A szerzõdést 1894-ben módosítják, ennek 
alapján a Déli Vasút fékes teherkocsikat közlekedtet csak. Tervezték 
Brennbergbánya állomáson egy harmadik vágány, valamint egy fordítókorong 
építését is. Utóbbi nem épült meg. Személyszállítás továbbra sincs. Ágfalva és 
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Brennbergbánya között a forgalmat a Déli Vasút Sopron Déli állomására 
állomásított 32d sorozatú mozdonyokkal látta el. A 1803 pályaszámú mozdonyról 
közölt fotót Lovas Gyula a SSz. 21 (1967) 3. számában.  

 

 

2. kép. A gerenda völgyhíd vasútvonal végpont felõli (azaz a völgyáthidalás  
brennbergbányai oldalán lévõ) hídfõje. A vasútvonal a kép bal alsó sarkából vezetett rá a hídra.  
A háttérben a fák között a Fehérúti tó vize látszódik, tó gátját a felhagyott vasúti töltés alkotja. 

 
1924-ben az idõközben már Sopronvidéki Kõszénbánya Rt. nevet viselõ 

társaság a Berlin melletti Drewitz székhelyû Orenstein & Koppel mozdonygyártól 
vásárolt belsõ célokra egy darab 110 LE-s mozdonyt (10219/9123). 1925-ben a 
keresk. m.kir. miniszter 1923. évi rendelete alapján az Ágfalva – Brennbergbánya 
vonalat 23 kg/folyóméter sínek felhasználásával korszerûsítik. A Déli Vasút 
magyarországi jogutódjának, a Duna – Száva – Adria Vasút (DSA) 1932. évi 
megváltását követõen a MÁV a Sopron Déli állomásra állomásított 32d sorozatú 
volt pankráci mozdonyokat már állagába nem vette át, azokat selejtezte. Az 
Ágfalva – Brennbergbánya vonal kiszolgálására a MÁV 1932-tõl 3 darab 475 
sorozatú mozdonyt (475,011; 475,023 és 475,040) állomásított Sopron Déli állomás 
fûtõházába. Tehát nem két ilyen mozdony volt, hanem három és ezeket a 
bányatársaság nem vette meg.  


