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MISTÉTH ENDRE ÉLETÚJA

1947 ELŐTT

A Temes vármegyei Buziásfürdőn született 1912-ben, apai ágon francia (hugenotta), 
anyai ágon szerb, illetve görög eredetű családban. Apja tengerésztiszt, illetve vasúti tisztvise-
lő. A család 1922-ben települt át a Trianon után Magyarországnak maradt területekre. Mistéth 
Endre katonai pályára készülve kezdte meg tanulmányait, először a kőszegi Hunyadi Mátyás 
katonai alreál, majd a budapesti Bocskai István Katonai Főreáliskola növendéke volt, 1930-
ban érettségizett. A Magyar Királyi József Műegyetemen folytatta tanulmányait. 1935-ben 
mérnöki oklevelet szerzett. Ösztöndíjasként többször járt külföldön. Első munkahelye a Ganz 
Vagongyár, majd vízvezeték-tervezéssel foglalkozott az Országos Közegészségügyi Intézet-
ben. Ezután hídtervező mérnökként bekapcsolódott a Székesfehérvár-Graz közötti autóút épí-
tésébe. Rövid ideig tisztviselő volt a Közlekedési Minisztériumban, majd 1938-tól Menyhárd 
István meghívja tervező-irodájába munkatársnak, és együtt tervezik a Hamzsabégi úti autó-
busz-garázst, mely a maga idejében a maga 82 méteres fesztávjával Európa legnagyobb héj-
szerkezetű csarnoka volt. 1940-ben önálló irodát nyitott. Ugyancsak 1940-ben tanársegéd, 
majd címzetes adjunktus lett a Műegyetemen, a Kossalka János vezette Hídépítési Tanszéken. 
Ebben az évben Európában is rekord nyílású merevitőgerendás ívhíd épült Szolnokon Mistéth 
Endre tervei szerint. A szolnoki vasútállomás felett vezetett felüljáró főnyílása közel 50 m-es 
volt. 1942-ben csatlakozott a Magyar Testvéri Közösséghez. 1944-ben a nyilasok uralma ide-
jén részt vett a fegyveres ellenállási mozgalomban. Októberben behívták katonának, ezért ille-
galitásba vonult. A nyilas puccs után igyekezett megakadályozni az ipari üzemek Németor-
szágba szállítását. 1945 elején a szovjet hidász alakulatok tanácsadójaként részt vett a Déli 
összekötő vasúti híd helyreállításában. Õ tervezte az ideiglenes  "Manci" hidat, majd Hilvert 
Elekkel a főváros első állandó hídját, a Kossuth hidat. Kővágó József felkérésére belépett a 
Független Kisgazda pártba. 1945. november 23-án az Iparügyi Minisztérium politikai állam-
titkára lett. 1946. júliusban, 34 éves korában kinevezték miniszternek, az Újjáépítési, később 
Építési és Közmunkaügyi Minisztérium élére.

A politikába csak akkor kapcsolódott be, ha úgy érezte, hogy használhat ily módon hazájának. 
Először a náci megszállás idején, a Magyar Függetlenségi Mozgalom és a Kiss János vezette 
katonai ellenállás keretében, másodszor pedig a háború után az újjáépítés és a demokráciaépí-
tés szolgálatában. Mindkét esetben Kővágó József hívására, s mindkétszer a Kisgazdapárt égi-
sze alatt. Gondolkodására és elvhűségére jellemző, hogy az 1990-es demokratikus fordulat 
után azért maradt távol a politikai közélettől, mert pártjának bázisát, a paraszti osztályt Kádá-
rék szétverték, s úgy érezte, hogy a kisgazda alapon való politizálásnak nincs társadalmi bázi-
sa.
Egyébként is politikai ambíciók nélküli politikus volt, aki a náciellenes illegális harcban haza-
fias kötelességből és nem politikai célok érdekében vett részt.

Amikor 1947 elejére nyilvánvalóvá vált a kommunisták számára, hogy politikai úton nem ké-
pesek megszerezni a hatalmat, elhatározták, hogy a legnagyobb demokratikus erőt, a Kisgaz-
dapártot egy konstruált perrel szétverik. E célt szolgálta az úgynevezett „köztársaság-ellenes 
összeesküvési per” terve. Ennek a pernek lett egyik vádlottja Mistéth Endre. Letartóztatása 
előtt ugyan megígérte Rajk László, hogy ha lemond a miniszteri székről, akkor nem lesz bán-
tódása, de természetesen ez üres szó maradt. Kihallgatásának második napján Péter Gábor kö-
zölte vele, hogy letartóztatják, de délután hatig elengedte, hogy átadhassa az ügyeket a mi-
nisztériumában. (Nyilván azért, hogy alkalma legyen megszökni, s így mindent rá lehessen 
kenni a perben.) Mistéth ekkor felkereste Nagy Ferencéket, s tájékoztatta őket kihallgatásáról, 
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s értésükre adta, hogy Rákosiék nem őrá kíváncsiak, igazi céljuk a Kisgazdapárt vezetőinek 
eltávolítása a politikai életből. Péter Gábor legnagyobb meglepetésére hat órára visszament az 
Andrássy út 60.-ba.
A per folyamán kihallgatása előtt közölte a tanácsvezető bíróval, hogy ha az asztalon lévő fel-
vevőkészüléket nem kapcsolja ki, akkor ő kizárólag a kommunista pártot leleplező mondato-
kat fog mondani. Dr. Jankó kénytelen volt a követelésnek eleget tenni, így viszont a vádlott 
elérte, hogy a rádió nem közvetíthetett tendenciózusan összevágott szöveget a perről. Tehát 
határozott, kemény ember volt Mistéth Endre még fogolyként is. Nem csoda, ha Arany Bálint, 
a per egyik fő vádlottja visszaemlékezéseiben így írt róla: „Mistéthről mindenki tudta - főleg a 
hatóságok -, hogy semmiféle vonatkozásban nem hajlandó megalkudni elvei és az igazság ro-
vására.”

A Magyar Közösség-ügyben koholt vádak alapján miniszteri tiszte alól 1947. januárban fel-
mentették, és letartóztatták. Az összeesküvési ügybe bevont fiatal értelmiségi kisgazdapárti 
csoport ellen indított per fő vádlottjaként 1947. augusztusban első fokon három és fél évi bör-
tönre, majd másodfokon – távollétében - 1948. márciusban hatévi kényszermunkára ítélték. 
Büntetését később két év három hónappal meghosszabbították.

Természetesen bántották az ellene felhozott hamis állítások és vádak, és perbeli kihallgatása 
során vissza is utasította őket. Különösen mélyen érintette az a megállapítás, hogy a Magyar 
Közösség, melynek tagja volt, fajvédő és antiszemita szervezet. Még 1998-ban is vitába szállt 
a Mozgó Világ szerzőjével, aki szerint a közösség „fajmagyar rasszizmus alapján állt”. Gosz-
tonyi Péterre hivatkozott, aki szerint „náci- és bolsevikellenes titkos társaság” volt a Magyar 
Közösség, s kifejtette, hogy célja a magyarság érdekeinek szolgálata és védelme volt, ami egy 
országban sem hibáztatható. Megemlítette, hogy egyik vádlott-társa, a zsidó és illegális kom-
munista Weishaus Aladár a per folyamán kijelentette: „Büszke vagyok, hogy ezek között az 
emberek között kerültem megmérettetésre.” A faji jelleg meghatározó voltát pedig saját sze-
mélyével cáfolta, hiszen ősei nem Árpád ivadékai, hanem francia hugenották és görög-szerb 
szármasású emberek voltak. S neki még az sem jutott eszébe, hogy megmagyarosítsa a nevét.

KONCEPCIÓS PEREK 1945–1956

AZ 1956 ELŐTTI KONCEPCIÓS PEREK SZÁMOS VONÁSBAN ELTÉRTEK A HÁBORÚS BŰNÖSÖK     
FELELŐSSÉGREVONÁSÁ  TÓL, ILLETVE AZ 1956 UTÁNI MEGTORLÁS  TÓL, EZÉRT IS SZEREPELNEK KÜLÖN 
TÁBLÁZATBAN. AZ 1956 ELŐTTI PEREK BETANULT FORGATÓKÖNYV SZERINT ZAJLOTTAK, A VALLATÁSBAN A 
FIZIKAI KÉNYSZERNEK JÓVAL NAGYOBB SZEREPE VOLT. AZ ELJÁRÁSBA VONTAK KÖRÉT A HATALMI SZESZÉLY 
ALAKÍTOTTA KI; CSELEKMÉNYÉTŐL FÜGGETLENÜL BÁRKI VÁLHATOTT ÁLDOZATTÁ. ENNEK ELLENÉRE BIZONYOS 
CÉLCSOPORTOK JÓL ELKÜLÖNÍTHETŐK, EZEKET A TÁBLÁZATBAN ELTÉRŐ SZÍNKÓDDAL JELENÍTETTEM MEG. 
(KISGAZDAPÁRT BOMLASZTÁSA, SZOCIÁLDEMOKRATÁK ELLENI PEREK, EGYHÁZELLENES PEREK, HAZAI 
KOMMUNISTÁK ELÍTÉLÉSE, KATONAI PEREK, ÁLLAMOSÍTÁSI-GAZDASÁGI PEREK.)

Per neve Fontosabb vádlottak 
neve

Letartóz-ta-
tás ideje

Ítéletek 
ideje

Eljáró bí-
ró(ság) 

I. f. 
ítélet

II. f. 
ítélet

Szabadu-
lás ideje Megjegyzés

Demény 1. Demény Pál 1945.02.13. 1946.07.17. BNB 4,5 é  1956.10.15. 1950: intern., 1953: 10é
Justus Justus Pál 1945. – – – – 1945. 02. ld. még a Rajk-perben is

gyöngyösi „szer-
vezkedés”

páter Kiss Szaléz 1946.04.28. 1946.09.14.

Kizmann Ottó 1946.04. 1946.09.14.
VHKB 
Rumszkij

h.  – kivégzik 1946.12.10.

h.  – kivégzik 1946.12.10.
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Magyar Testvéri 
Közösség 1. pere
(Donáth-per)

Donáth György 1946.12.14.
András Sándor 1946.12.19.
dálnoki Veress Lajos 1947.01.
Szent-Miklósy István 1946.12.
Arany Bálint 1946.12.
Szent-Iványi Domokos 1946.12.24.
Kiss Károly 1946.12.

1947.04.16.
1947.09.12.
 

I. BNBK
Jankó Péter
II. NOT
Szabó  Mi-
hály
 

h. h. – kivégzik 1947.10.23
h. 10é 1956.11.01. 1956-ban emigrált
h. 15é 1956. 1956-ban emigrált
éf. 15é 1956. 1956-ban emigrált
éf. 12é 1956.09. 1956-ban emigrált
14é 10é 1956.09. 1972-ben emigrált
12é 12é   

Magyar Testvéri 
Közösség 2. pere
(Mistéth-per)

Mistéth Endre 1947.01.14.
Hám Tibor 1947.01.17.
Jaczkó Pál 1947.01.15.
Gyulai László 1947.01.
Weisshaus Aladár 1947.01.05.
Horváth János 1947.01.
Kiss Sándor 1947.01.16.

1947.08.29.
1948.03.03.

I. BNBK
Jankó Péter
II. NOT

3,5é. 6é 1955.04.04. Mo.-on maradt
fm. fm. – még 1948-ban emigrált
4é 5é 1954. 1956-ban emigrált
4é 5é 1951. +3é internálás
2,5é 3,5é 1956.02.04. +intern.; 1953. újabb 6é
3,5é 3é 1950. 1956-ban emigrált
2,5é 3é 1949.10.15. 1956-ban emigrált

A börtönben is dolgozott tervező mérnökként (mely Rákosi Mátyás kisszálló néven futott), 
így hozzájuthatott a szakirodalomhoz, melyből tovább tudta magát képezni.

Ötvenhatban szabadultak

Működött ötvenhat Budapestjén egy tervezőintézet - akkor már negyedik-ötödik eszten-
deje - a Gyűjtőfogházban. Annak is a "legelőkelőbb" épületében, az úgynevezett "Ráko-
si Mátyás Kisszállón", (ahogy a börtönargó elnevezte). A szigorú inkognitóban dolgozó 
kiváló szakemberek elsőosztályú munkát végeztek. Kényszermunkát. A nagyjából száz-
húsz fős csapat, a mérnökgárda s a fordítóiroda legtöbb tagja az ötvenhat októberéről 
novemberre virradó éjszakán szabadult. S azután, hogy eljött a december is, a régi rend-
szer részleges rekonstrukciója során a KÖMI 401. Általános Épület és Géptervező Iro-
dáját már nem szervezték újra.

       Többször is publikáltak a hazai számítógép-tervezés hazai irodalmában egy felettébb 
meghökkentő levelet és a hozzá tartozó tényt: a magyar fejlesztésű computerrel kapcsolatos 
első elméleti alapvetések rabként foglalkoztatott szakemberek munkájaként születtek meg. 
Tarján Rezsőnek, Edelényi Lászlónak és főleg a Standard egykori mérnökének, a zseniális 
Kozma Lászlónak a neve merül fel a dokumentumot kísérő közleményekben. Utóbbi azután, 
hogy 1954-ben egy forradalmian új híradástechnikai berendezés ötletének kidolgozása árán 
"idő előtt" szabadult, 1955-ben, már nem rabruhában, meg is építette a MESZ-1 típusszámú, 
első, még jelfogós, külső programmal vezérelt magyar számítógépet - egész életében telefon-
központok fejlesztése volt az első számú szakterülete -, de az a levél, amire fentebb utaltam, 
arról szól: A KÖMI Általános Épület és Gép-
tervező Irodája kész és lehetőnek látja megal-
kotni az elektronikus áramkörökre épített, 
belső program vezérelte, "igazi" computert. 
Havi kétszáz mérnöknapnyi munkát fektetve 
a projektbe.

A levél címzettje a Magyar Tudományos 
Akadémia III. osztálya. Nekik kellene az 
ajánlatra megrendeléssel reagálni. Tudjuk a 
már idézett szaktörténeti forrásokból, hogy az 
MTA nem rendelte meg a munkát. Egyáltalán 
nem erkölcsi okokból. Anyagi megfontolások 
vezették a magas testületet döntésében. Neve-
zett iroda ugyanis a - persze szűk körben is-

1951, az "összeesküvők" az Újpesti rakpar-
ton: Csát József, Váli Anna, Brankovits 

László, Márkus László, Vajk Klára, Eszter-
gár Pál 5
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mert - hírek szerint igencsak drágán dolgozott. A rab mérnökök munkájáért inkasszált össze-
get természetesen a Belügyminisztérium, ne szépítsük: az ÁVH nyelte le. Hogy ők maguk 
mennyit kaptak, kaphattak? Kiderül hamarosan abból a beszámolóból, amit a  hajdan Kozma 
rab teamjében dolgozó Csát József adott, aki egyébként 1925-ben éppen október 23-án szüle-
tett. Annak a bizonyos irodának pedig, amelynek stábja a börtönben dolgozott, civil központja 
a belvárosban, az akkor Felszabadulás tér 1. szám alatt, a király hajdani bérpalotájában műkö-
dött.

Még mondja valaki, hogy nincs üzenete a véletleneknek...

 Csát József, műegyetemi hallgató

- Volt nekünk hajdan, boldogult úrfikoromban, amikor még szabad voltam és naív meg bohó, 
mint mindannyian, egy igencsak alkalmi társaságunk a műegyetemi hallgatók körében - én is 
oda jártam, a végszigorlat volt hátra a diplomáig, amikor letartóztattak -, a gépészmérnöki ka-
ron. Találkozgattunk, öten-hatan, más szakmára készülő egyetemisták is sodródtak hozzánk. 
Politizáltunk. Megszületett az ötlet, hogy fogalmazzunk kátét, foglaljuk össze az elveinket. 
Kidolgoztuk. Közben az Esztergár Pali, évfolyamtársam, aki kapcsolatban volt egy másik tár-
sasággal, az ÚTÚ-val - Új Társadalom Útja -, belekeveredett a röplapozásba. Barkácsolt vala-
mi primitív sokszorosító eszközt - a Mindszenty-ügyben készített és szórt szét ez a csapat ösz-
szesen legfeljebb néhányszáz példányban röplapot. Az ÁVH látókörébe került, s az ő nyomán 
eljutottak nemcsak az ÚTÚ embereihez, de hozzánk is. Azaz a PILÁF-társasághoz - így ne-
veztük magunkat, volt köztünk egy srác, iszlamista kultúrtörténésznek készült, tetszett neki a 
szó, rajtunk ragadt. 1951 januárjában lefogták először Esztergárt, két napra rá a Márkus Lacit 
- a Hazánknak volt a szerkesztője -, két héttel később Berecz Gyurkát. Július 4-én Brankovics 
Lászlót, Fátrai Antalt, engem és Harsány Bélát. Összevonva az ÚTÚ-val tizennégy ember el-
len indították az eljárást. 1951 augusztus 28-án el is ítéltek öt évre. Olti a tanácselnök, Alapi 
az ügyész. Márkás nevek. Én voltam a tizenharmadrendű vádlott. Azt, gondolom, nem kell 
mondani, hogy mi, a kisszállón raboskodók, nem érintkezhettünk a külvilággal. Így aztán a 
munkát is a városban működő iroda közvetítésével kaptuk meg. Minden feladatot. Olyannyira 
nem volt semmiféle kapcsolatunk, hogy a hozzátartozóink nem is tudhatták: élünk, halunk? 
1953. november 19-én jött be az akkori börtönigazgató, a Lehota, hozott levelezőlapot, szét-
osztotta, s közölte, hogy mindenki írhat, legfeljebb húsz sorban haza, s hívhat december hato-
dikára látogatót. Ez volt az első eset több mint két év után, amióta börtönbe zártak, hogy érte-
síthettem a szüleimet: élek! Mindabból, amit átkínlódtam, ezt tartom a legnagyobb disznóság-
nak! Hogy lecsuknak, és a hozzátartozóink nem tudhatják, mi van velünk. Akkortól aztán 
egy-három havonta látogathattak. Egy hosszú folyosó két oldalán, a rács mögül, a sorba ren-
dezett családtag és a rab ordította egymásnak, ahogy a torkán kifért, amit feltétlenül el akart 
mondani a másiknak. Akkora zaj volt ott, mint egy repülőtéri kifutón. Egyszer ki is tört vala-
miféle majdnem-lázadás nálunk, a mérnökirodán, a rajzteremben. Mindenki el akart menni 
bányába dolgozni. Akkor tudtuk meg, hogy ott pokrócos beszélőt rendszeresítettek. Le lehe-
tett ülni az udvaron a családtaggal, együtt elfogyasztani amit hozott, szabadon beszélgetni, 
órákig. De minket hermetikusan elszigeteltek még a szigorúan ellenőrzött külvilágtól is. Sok-
féle ember fordult meg itt. Sok hithű kommunista is. Mint Tarján például. Testvére a londoni 
rádió riportere volt, aki negyvenhétben eljött Budapestre, a Rudi meg végigvezette a városon: 
- Nézd, mi mindent épített a szocializmus! Ez volt aztán ellene a vád, hogy kiszolgált egy ké-
met. Két évet ült. Folyton-folyvást a kommunizmus magasabbrendűségét magyarázta nekünk. 
Volt egy állandó története, amit rendre előadott: Gombás, a fizikaprofesszor a műegyetemen 
gyomorbeteg volt, borjúhúst írt elő neki az orvosa. S az egészségügyi miniszter elvtárs letele-
fonált ennek meg annak, és akkortól minden héten háromszor, egy kijelölt hentesüzletben volt 
borjúhús a Gombás elvtársnak! Ilyet sehol másutt nem lehetett volna megcsinálni! Főleg nem 
a kapitalizmusban... Ötvennégy karácsonyán engedték ki. Különben kitűnő szakember volt. 
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Kozma mellett oszlopa a börtönben született számítógép-koncepciónak.

A KÖMI 401. Vállalat Általános Épület és Géptervező Irodája

Nem sok, amit a Közérdekű Munkák Igazgatósága (a 
KÖMI) - a rabok szerint: Kerülhet Ön Még Ide - 
szervezetéről, hierachiájáról tudunk. Szórványadatok 
a memoárirodalomban (Papp Simon, Arany Bálint, 
Esztergár Pál viszszaemlékezései), két-három nem 
kifejezetten ezzel az intézménnyel, de az ennek hát-
terét jelentő, a rabfoglalkoztatással kapcsolatos tudo-
mányos publikáció - mindössze ennyi, amire támasz-
kodhatunk, ha megpróbáljuk összerakni az így per-
sze erősen hiányos képet. 

A KÖMI a már 1949-ben létezett Igazságügyi Ipari 
Vállalat, valamint az Igazságügyi Mezőgazdasági 
Vállalat jogutódja. Mindkettő kényszermunkatáboro-
kat működtetett. Ezek egyesítésével, átszervezésével 
születik meg, egy 1951 decemberi döntés nyomán 
(Népgazdasági Tanács határozata 407/21/1951 sz.) 
az új "cég", annak érdekében, hogy "a letartóztatot-
tak termelőmunkában történő foglalkoztatása egysé-

gesen... valamint önelszámoló egységek keretében történjék... a vállalatokat - utasít a direkció 
- az építőipar, a gyáripar, s kőszénbányászat és a mezőgazdaság keretében kell 
megszervezni." 
        A KÖMI két hónapig, 1952 januárjában és februárjában továbbra is az Igazságügy Mi-
nisztériumhoz tartozik, márciustól aztán a Belügyminisztériumhoz csatolják. S megkezdődik a 
rabmunka csúcsra járatása. 1953 nyarán T. Varga György adata szerint a legkülönbözőbb 
munkákon és az ország számos pontján közel harmincezren robotolnak "az önelszámoló egy-
ségekben", jelentős haszonnal, nem véletlen, hogy keretszámok rögzítik, hány embert kell az 
adott évben letartóztatni, hogy az elvégzen-
dő feladatok eredményesen teljesüljenek. 
Hiába, nagy dolog a tervgazdálkodás!

A KÖMI "vállalatait" számozással is meg-
jelölték. Nem ismerjük ezek teljes körét, 
sőt, de az azért kiderül: az egyes egységek 
két- vagy három számjegyű kódot kaptak. 
Ebben kellett legyen valami logika, de 
hogy mi, az elveszett az immár fel nem lel-
hető iratokkal. Sátoraljaújhelyen "üzemelt" 
például a KÖMI 102., jogutódja a Sátoral-
jaújhelyi Fehérneműgyár, vagyis itt való-
színűleg a női rabok varrtak, szabtak, nekik 
ruhagyár volt a munkahelyük. Vácott a 
gépgyártás bázisa a KÖMI 101-es. A KÖ-
MI 401-es számú munkatábor feladata - az 
egyik legnagyobb volt az országban, átla-
gosan közel kétezren robotoltak itt - a Bala-
tonnagybereki Állami Gazdaság felépítése, 
a mocsaras Berek lecsapolása, a szántóföldi 

Csát József, a KÖMI egykori rabmér-
nöke

Bock Andor igazolja: a "munkaviszony" a 
KÖMI-vel kezdődött...

A feltételes szabadlábra bocsátott igazolványa
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kultúrák megalapozása volt. A KÖMI 20. számú mezőgazdasági trösztje Dunaföldváron dol-
gozott. Működtek munkatáborok Komlón is (ezekről nem tudjuk, milyen számot viseltek), s 
ebben a keretben építették fel a rabok Recsket - hogy aztán a bányában is dolgozzanak -, a pá-
pai katonai repülőteret, Kistarcsa barakkjait, dolgoztak a kömisek az oroszlányi bányában (ott 
ezerkétszázan), Tiszapalkonyán, Edelényben, Kazincbarcikán, Sztálinvárosban, Tatabányán, 
Kalocsán - varróüzem volt itt is -, s nyilván még sok helyütt, különben aligha jönne ki a fen-
tebb idézett, majd harmincezres létszám. 

Csak 1960-ban született meg a rendelet, amely felszámolta a magyar GULÁG táborait, de a 
rabmunka szervezése persze nem szűnt meg, ha akkorra már nem maradt is önálló vállalata - a 
KÖMI beolvadt a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának szervezetébe.

Jóval előbb, 1956. november elsején számolták fel a szintén KÖMI 401. jelzésű intézményt, 
amelynek pontos neve: KÖMI 401. Vállalat Általános Épület és Géptervező Iroda -, s amelyet 
csak mérnökirodaként emlegetnek azok, akik akkor, ezen a számukra oly fontos és történelmi 
napon szabadultak ki a Gyűjtőfogházból, ahol ennek az "irodának" a "munkatársaiként" dol-
goztak.

Rákosi Mátyás Kisszálló

- A munkahelyünket és fogdánkat arra tervezték, állítólag, hogy ha nyugati atomtámadás jön, 
bombázók érkeznek Budapest fölé a harmadik világháborúban, legyen hova elbújniuk a feje-
seknek. Ebben az épületben nem zárkák voltak, hanem szobák, normális ablakokkal - termé-
szetesen a mi kedvünkért már ráccsal felszerelve -, az ágyon matrac, amíg ott dolgoztunk: 
rajztábla, szekrény. Már-már civil munka- és hálószoba. Az ellátásunk is jobb volt, mint az 
épületegyüttes más szárnyaiban, a közraboknál. Bár ugyanazt ettük, de kiegészíthettük a "fize-
tésünkből", s idővel, ha volt teljesítmény, gyakrabban kaphattunk csomagot, látogatót. Úgy 
emlékszem, 1954-ben már nem a szobákban folyt a munka, a hálóhelyet - azért ezek bátran 
nevezhetőek természetesen zárkának - áttették a folyosó árnyékos oldalára, s attól kezdve tu-
catnyian is aludtunk egy helyiségben. A rajzterem, az iroda, a könyvtár - ahol a mérnökök, 
tervezők nyugati szaklapokhaz is hozzájutottak - a folyosó napos oldalára került, ott dolgoz-
tunk, két órányi déli szünettel reggel héttől este hétig. Nekünk külön - saját - főnökeink paran-
csoltak, s érdekünkben, de főleg a teljesítményünk érdekében folytonos harcban álltak a bör-
tönvezetéssel. Emlékszem egy esetre. Az utasítás úgy szólt: ha fősmasszer jön, valaki el kell 
ordítsa magát: -Vigyázz! - és mindenki arccal a fal felé fordulva, kezét hátul összefogva felso-
rakozik. Egyszer Bock tanúja volt egy ilyen jelenetnek, amikor a "vigyázz" után mindenki le-
csapta a tuskihúzót meg a redisztollat, odarohant a legközelebbi falsíkhoz, és nekitámasztotta 
a homlokát. Bock tombolva rontott be Csincsinhez - nem emlékszem a nevére, ő volt akkor az 
első számú parancsnok, eredetileg villamoskalauz: - Így nem lehet dolgozni! A mérnökirodán 
nincs vigyázz! Elfogadták a felszólamlását. Központ a Felszabadulás téren

Kik voltak az Általános stb. iroda kényszermunkásai? És kik felügyeltek rájuk? Civilként a 
munkájukra, ávósként a zárkáikra? Kezdjük az utóbbiakkal. 1956 november elsején Bakondi 
Lajos alezredes a Kozma utcai Gyűjtőfogház megbízott parancsnoka. Elődje a "hőskorban" 
verőlegényként elhíresült Lehota István ezredes. Magának a KÖMI-nek bizonyos Virág Mik-
lós bv-alezredes az első embere a "klasszikus" időkben. A mérnökirodára ávéhás tisztként az 
1953-1956 közötti periódusban Studniczky főhadnagy, Lőcsei főhadnagy (keresztnevüket 
nem tudjuk), Bock Andor főhadnagy, Höfer András alhadnagy ügyelt. Bockra mint jóindulatú 
emberre emlékeznek az egykori rabok, Studniczkyről pedig azt meséli Csát József, hogy 
maga Mistéth Endre tanította statikára. Műegyetemi vizsgára készült ugyanis a főhadnagy 
elvtárs 1954-ben, s nehezen ment neki a vizsgaanyag elsajátítása.
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Az Általános Épület és Géptervező Iroda civil központja a Felszabadulás tér 1. szám alatti 
bérpalotában működött, ide futottak be a megrendelések, innen továbbították a megoldandó 
projektekre vonatkozó parancsokat a Gyűjtőbe, itt inkasszálták a sokszor igencsak borsos 
számlák alapján a "cég" bevételeit. 

Ennek az irodának a vezetője Körmöndy János építésztechnikus (a mostani Ybl főiskolán sze-
rezte a diplomáját még a háború előtt), a tervezési osztály vezetője Stipich Béla (évfolyamtár-
sa volt diákként Körmöndynek). Szedő Miklós civil gépészreferens feladata a postásé: vele ta-
lálkozhattak a legtöbbször a rabok, ő adta át a megbízást, az ő közvetítésével jutottak el a raj-
zok, jelentések, fordítások, kutatási termékek a megrendelőhöz. 

Az iroda csúcskorszakában - 1953 és 1956 között - egyidejűleg mintegy százhúsz rabot fog-
lalkoztatott. Két csapatot alkottak, az egyik a mérnököké, a másik a filoszoké. Utóbbiak az 
úgynevezett fordítóirodán dolgoztak. Történészek, újságírók, több nyelvet beszélő valamikori 
főhivatalnokok. Az volt a feladatuk, hogy magyar nyelven tegyék hozzáférhetővé a nyugati 
politikai irodalmat, hogy szakdokumentációkat készítsenek vagy fordítsanak idegen nyelvek-
ből. Amikor a Rajk-ügy kipattant, soraikat feltöltötték délvidéki jugoszlávokkal, akiknek nem 
volt más bűnük, mint hogy szükség volt rájuk. Ez a fordítógárda nagyjából húsz-harminc főt 
számlált, bőven akadtak közöttük későbbi vagy korábbi jelességek. A Népszavának két fő-
szerkesztője is - hivatalukban egymást követték, itt együtt fáradoztak a kiszolgálással - Hor-
váth Zoltán és Száva István. Ignotus Pál is a kisszálló elítélt vendége, Mód Péter nemkülön-
ben. Aztán Ádám György közgazdász, Szalay Sándor szociológus. 

Jóval nagyobb létszámú munkacsapat a mérnököké. A százat is megközelíti. Persze nem mind 
mérnökök. Akadnak köztük egyetemisták, olyanok, akiket megtanítottak, már itt, a börtönben 
a műszaki rajz mesterfogásaira, és olyanok is, akik ezt talán soha nem tanulták meg, de mégis 
felvették őket az "állományba": protekciós hely volt a mérnökiroda, kedvezményekkel.

A rabosított főnök - a tervezőiroda vezetője - 
Simor Dénes építész volt. (Kiszabadulása után 
Dákay István statikus kapta ezt a megtisztelő 
sarzsit.) Az ő szakmájából voltak talán legtöb-
ben a csapatban mindig, sok nagyszerű épí-
tész, közülük talán Perczel Károly nevét kell 
feltétlenül leírni itt, aki jóval később életmű-
véért nemzetközi Herder-díjat kapott. Geoló-
gusok, vízmérnökök, gépészmérnökök, hír-
adástechnikai konstruktőrök, vegyészek - 
szinte minden szakma képviselve van. És az 

első vonalból. Arany Bálint a svéd golyóscsapágy-gyár, az SKF magyarországi üzemének ve-
zető fejlesztőmérnöke volt. Kozma László az időközben Beloiannisz nevét felvett Standard 
műszaki igazgatójaként dolgozott. Papp Simon a MAORT főgeológusaként került lakat alá. Itt 
raboskodott - miután megjárta Sopronkőhidát meg Vácot - Mistéth Endre az ország első víz-
mérnöke. Egy ideig újjáépítési miniszter, számos hidunk tervezője (a Mancit is beleértve), 
akinek utolsó nagy munkája: a Bős-Nagymarosi vízlépcső. 

Még néhány név. Itt rajzolta pauszra a gondosan kimért vonalakat Kővágó József, Budapest 
háború utáni első polgármestere, szakmája szerint gépészmérnök. Kucher József finommecha-
nikus, a MOM vezető konstruktőre, aki megtervezte a magyar géppisztolyt. Czwerdely An-
dor, az Orion fejlesztőmérnöke. Kérey Hugó, egykor matematikaprofesszor a Ludovikán. Ki-
rály József - Király Béla bátyja. Darvas Attila - Darvas Iván bátyja. És Szász Bandi, aki jóval 
később lett Szász Endre, s akit izgatásért kasztliztak be, hogy legyen, aki 1950-ben és 1951-

Brankovits és Váli, az ifjú házasok
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ben megrajzolja a felvonulásokra azt a számtalan és feltétlenül szükséges Lenin-, Sztálin- és 
Rákosi-fejet. Incze Pál, a Taurus vegyészmérnöke. És politikusok. Szakváry Emil gépészmér-
nök, Szálasi egyetlen életben hagyott minisztere. Perneczky Béla, a Földművelésügyi Minisz-
térium helyettes államtitkára. Meg Aczél György, szabadlábon még vezető pártmunkás, kisza-
badulva majd Kádár bizalmasa, magas rangú pártvezető, aki itt, a kisszállón raktárosként osz-
tott és könyvelt. Tőle lehetett pauszt, redisztollat, tust, miegyebet igényelni.

Mérnöki és fordítóiroda, lakat alatt

Az első mérnöki iroda még 1948 első hónapjaiban megalakult a Gyűjtőben - erről és e sajátos 
börtönintézmény "fejlődéstörténetéről" Arany Bálint közöl már hivatkozott visszaemlékezésé-
ben egzakt adatokat. Az SKF fejlesztő mérnöke és Kiss Károly építész alkották az első tea-
met, ketten - és csak ketten! - aludtak és dolgoztak egy közös zárkában. Negyvennyolc tava-
szára a kazánház mögötti ablaktalan helyiségben rendezték be számukra a "rajztermet", a peri-
ódus legvégén pedig az ehhez képest tágas és világos udvari hídmérleg-házikóban dolgozhat-
tak. Terveztek a kosárfonóknak egy vesszőhasító gépet, kidolgozták a vízöblítéses WC-háló-
zat kiépítésének rendszerét - ez a munka megrekedt az adatgyűjtésnél -, s más, praktikus, csak 
magát a börtönt kiszolgálni hivatott műszaki feladatokat oldottak meg. 

Ez az első egység 1948. október 23-án szűnt meg - okát Arany még kikövetkeztetni sem tudja, 
hiszen parancsnokuk büszke volt a mérnökeire és teljesítményükre, s ők se adtak okot arra, 
hogy felszámolják kétszemélyes részlegüket.

Már Vácott, a fegyházban, 1950. december 29-én, kezdetben hat rab közreműködtetésével 
alakul meg a kronológia rendje szerint másodiknak nevezett mérnöki iroda (az időközben ide 
átszállított Arany és Kiss mellett Demeter György és Földi Iván gépészmérnök, Pichler Fe-
renc villamosmérnök és Perczel Károly építész a tagjai) Itt is géptervek születnek - például 
egy félautomata vezértárcsamaróé -, de főleg épület-, épületgépészeti rajzok. Behoznak fő-
nöknek egy harminchárom éves mérnököt, aki addig a Honvédelmi Minisztérium harminchá-
rom fős tervezőcsapatát irányította, ezredesi rangban. Behozzák és bebörtönzik, per és - igaz-
ságszolgáltatási nézőpontból - minden ok nélkül. Haris Béla gyakorlatilag beleőrül szabadsá-
ga elvesztésébe. 

1952. április 16-án szállítják át a gyűjtőbe, a Kozma utcába az akkor már héttagú mérnökcsa-
patot - hetedikként Simor Dénest, a későbbi rab irodavezetőt részesítik a börtönkegyben, hogy 
itt dolgozhasson. őt gyakran meglátogatja Kardos György, az ávéhás kihallgatótiszt, akivel a 
civil életben közeli barátságban voltak. A Kozma utcában lett aztán tekintélyes intézménnyé a 
KÖMI 401. Általános Épület és Géptervező Irodája. Két év múlva már számos külső megren-
delést teljesítenek, és a fordítóiroda is teljes kapacitással működik. 

A szinte teljes dokumentum- és információhiány közepette csak becsléssel lehet megállapíta-
ni, hogy az innentől ötvenhat novemberéig eltelt szűk négy és fél évben hányan fordulhattak 
meg ezeken a kényszermunkahelyeken. Esztergár Pál szívességéből jutottam hozzá egy nagy-
jából száznegyven nevet tartalmazó listához - egykori rabtársai közreműködésével évek alatt 
gyűjtötte össze a jegyzékbe foglaltakra vonatkozó legfontosabb személyes adatokat (valószínű 
születési év, szakma, esetenként a korábbi vagy a későbbi karrierre vonatkozó információk). 
További mintegy húsz névvel egészíthető ki ez az adattár Papp Simon, illetve Arany Bálint 
visszaemlékezése alapján, s más forrásokból. Miközben azt is tudjuk, volt aki előbb szabadult, 
s volt, aki később került közéjük. 

Úgy gondoljuk mindebből, hogy 1952 és 1956 között mindösszesen körülbelül kétszázan for-
dultak meg ezeken a rabmunkahelyeken. Közülük talán húszan, ha élnek.
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 Befejezett történet?

- Kifejezetten kutató-, labormunka itt nem folyt. A tervezés volt a jellemző. Épületek, műsza-
ki berendezések, gépek tervezése. Csináltunk például Kozma irányításával egy SB-központot 
a Beloiannisznak. Teljesen új elveken, addig nálunk nem is ismert alkatrészekkel. A gyárban 
óriási konsternációt okozott, amikor átvették, izgalomba jött az egész mérnöki kar: - Gyere-
kek! Megvan a Kozma! Ezeket az antwerpeni áramköröket csak ő ismeri Magyarországon! 
Meg is ígérték neki, ha a kiviteli terveket is kidolgozza - kidolgozzuk -, kiengedik. Péter Gá-
bor személyesen kötelezte el magát ebben a dologban. Aztán egyszer a sétán megláttuk az 
egyik ablakban őt magát, s kopogta a radiátor, hogy lebukott. Kozma depresszióba zuhant, de 
aztán ötvennégyben mégis szabadult. Közel öt éve ült már akkor, a Standard-perben ítélték el. 
Nagyüzemi méretekben folyt a koppintás is. Behoztak például valahonnan egy Svájcból im-
portált szegecselőt, azt darabokra szedtük, s elkészítettük a gyártáshoz a műszaki dokumentá-
ciót. Egy időben az építészeknek géprajzokat kellett vonalazni, annyi volt az ilyesféle feladat. 
Főleg a civil világnak dolgoztunk akkoriban már, ötvenhárom-ötvennégyben, s ha kivitték, 
amit csináltunk, csak fedőnévvel tették persze. Az irodán Lengyel Bandi, volt híradós katona-
tiszt gépelte a hivatalos papírokat - komplett leíró részleg volt ez, négy-öt emberrel, a doku-
mentáció szöveges része, a fordítások tisztázása is itt folyt - s Ary Katalin álnéven hitelesítette 
a dokumentumokat. Ha Tarján Rezső írt egy szakcikket, Körmöndy János "jegyezte". Gondo-
lom, a honoráriumot is ő vette fel a tanulmányért. Amúgy iszonyatos pénzeket számlázott le a 
KÖMI ezekért a munkákért. Később, amikor már a Beloianniszban dolgoztam - Bock protek-
ciójával, becsületére legyen mondva - ott mesélték, hogy szemérmetlenül magas árat szabtak 
nekik a megrendelésekért. Mi a teljesítményünk arányában fizetést kaptunk ugyan, de levon-
ták belőle az "eltartásunk" költségeit. A végén, a szabadulásomkor összesen úgy kétezer forint 
lehetett a "számlámon", abból is csak néhányszáz forintot adtak ki a civil ruhámmal együtt, a 
többiért, mondták, jöjjek vissza később. Erre aztán nem került sor. Aki tényleg szorgalmasan 
dolgozott, százhúsz százalék elismerésére számíthatott. A plusz húsz százalékért négy napot 
leírtak a büntetésből - én nagyon ambicionáltam, hogy még több százalékért újabb előnynapo-
kat kapjak, de a százötvenet csak egészen kivételes rohammunkákért adták meg. Végül is 145 
napom gyűlt össze, s így nem ötvenhat júliusában, hanem már februárban szabadultam. Per-
sze: feltételesen. Egyébként a Beloianniszból ötvenhét nyarán elbocsátottak. Állítólagos párt- 
és kormányellenes magatartásom miatt. Pedig én aztán nagyon vigyáztam! Ötvenhatban sem 
mentem ki az események idején az utcára, egyszer se, sehová, noha igencsak kapacitáltak. Ki-
rúgtak, Bock átvett a KÖMI iroda jogutódjához, ez volt a Bányászati Építő Vállalat Tervező 
Irodája, aztán a Villamosenergetikai Kutató Intézetben dolgoztam hét évig, majd ott visszami-
nősítettek, nem lehettem tovább kutatómérnök, egy új rendelet szerint ehhez feddhetetlenségi 
bizonyítványra lett volna szükség. A műegyetem könyvtárába kerültem, ott dolgoztam a hat-
vanas évek második felében, akkor elmentem a Vegytervbe, az tíz évig tartott, végül az Or-
szágos Műszaki Könyvtárban szakozóként kerestem a kenyerem, onnan mentem nyugdíjba. 
Amennyi aktivitásra még futhatja az embernek nyolcvan fölött, azt a Virrasztó szerkesztésé-
vel kötöm le, ez az 1945-1956 közötti magyar Politikai Elítéltek Közösségének az értesítője. 
Tagja vagyok a szervezetnek és a szerkesztő bizottságnak. 

Csak 1955 áprilisában nyerte vissza a szabadságát. Szabadulása után három és fél 
évig még rendőri felügyelet alatt állt, a joghátrányoktól csak 1958. végén mentesítették. A 
szakma nagy szeretettel fogadta vissza. Először az Uvaterv-nél, majd a  Vízügyi Tervező Vál-
lalatnál helyezkedett el mérnökként, később szakági főmérnök, főstatikus lett; részt vett az Er-
zsébet híd, a kiskörei és a bős-nagymarosi vízlépcső tervezésében. Többek között dolgozott a 
Közel-Keleten, illetve Egyiptomban is. Tervezői gyakorlatát több mint háromszáz létesítmény 
jelzi. 1978-ban nyugdíjba vonult.
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Históriai lecke kezdőknek és haladóknak

Dr. Mistéth Endre a már néhány éve mögöttünk hagyott huszadik századi Magyarország egyik 
leghatásosabb mérnökalkotója volt. Egészen kivételes életművet hagyott ránk, listáját bárki 
megnézheti a Ki kicsoda szócikkében! 

Idén január-februárban tettem az első kísérleteket arra, hogy megkérdezzem, mire emlékszik, 
mit tud elmondani a Kozma utcában berendezett mérnökiroda históriájáról, amelynek megha-
tározó személyisége volt, noha személyiségétől, ha időlegesen is, de éppen megfosztotta a ha-
talom. Mindig a felesége vette fel a telefont, és nem adta át az urának a kézibeszélőt. Talán az 
üzenetemet se. Mert - mint hosszan és részletesen, de barátságosan elmondta - Mistéth Endre 
nem mindig képes már viszszaemlékezni azokra az évekre. S itt aztán ő maga adatgazdag re-
ferátumban taglalta, mit állt ki a család ebben a szörnyű nyolc esztendőben, több éven át arról 
sem értesülhetve, mi történt a családfenntartóval. Hozzátette mindig: megpróbálja rábeszélni 
az urát, fogadjon, beszélgessünk együtt, bár, mint meggyőződése volt, Mistéth nemhogy nem 
szívesen fogad látogatókat, de évtizedek óta kifejezetten kerüli, hogy életének erre a szakaszá-
ra bárki kérésére emlékeznie kelljen. 

TUDOMÁNYOS MUNKÁI

1963-ban egyetemi doktori, 1969-ben kandidátusi, 1978-ban akadémiai doktori címet szerzett, 
kutatási területe a szerkezetek méretezési elmélete, illetve komplex gazdasági optimálása. Tu-
dományos dolgozatait főképpen a méretezés-elmélet, illetve valószínűségelméleti méretezés 
témakörben írta. Jelentős feladatot vállalt az egységes, valószínűségi alapú tervezési szabvá-
nyok kidolgozásának előkészítésében is. 1983-ban a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes 
egyetemi tanára lett. Tevékenyen részt vett az Építőmérnöki Kar szakmérnök-képzésében, 
másfél évtizeden keresztül a Méretezéselmélet, Valószinűségelmélet, Szerkezettervezés és a 
Vízépítési Faszerkezetek c. tantárgyak előadója volt. Több cikluson keresztül tagja volt a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Műszaki Mechanikai, Mérnök-szeizmológiai, és a Vízgazdálko-
dási Bizottságainak, elnöke a Méretezéselméleti albizottságnak. A Budapesti Műszaki Egye-
tem tiszteletbeli dékánja, a Pest Megyei Mérnöki Kamara örökös tagja. Alapító tagja a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Doktori iskolájának.

KITÜNTETÉSEK

• 1991-ben megkapta a Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetését,  és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Akadémiai Díját.

• 1996-ban tevékenységét Széchenyi-díjjal jutalmazták.
• Méretezéselmélet című könyve 2002-ben az MTA Nívó-díját kapta.
• A Magyar Útügyi Társaság Aranymérföldkő emlék plakettjét 2002-ben Mistéth Endre 

kapta.
• 2005-ben az MTA Eötvös József Koszorúját kapta meg.
• Politikai érdemeit 1946-ban a Szabadságrend ezüst fokozata, 1992-ben a Magyar Köz-

társasági Érdemrend középkeresztje a csillagokkal, 1996-ban a Szabad Magyarorszá-
gért Érdemkereszt, kitüntetésekkel ismerték el. Melyekből a Szabadságrend ezüst fo-
kozatáról a következő képen nyilatkozott: "A Kossuth híd tervezőjeként én egy kü-
lön, erre az alkalomra létrehozott plakettet vagy plecsnit kaptam, de abból csak 
az ezüstfokozatot."

• A második Magyar Köztársaság ki-
kiáltásának 60. évfordulója alkal-

mából, 2006-ban a magyar minisz-
terelnök előterjesztésére a köztársa-
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sági elnök a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Nagykeresztje kitünte-
tést adományozta Mistéth Endré-
nek.

Júliusban jelent meg a kettős gyászjelentés a Népszabadságban. Előbb a felesége halt 
meg, Ludányi Eszter, aki nyolcvannégy éves volt, s még idén márciusban is, amikor utoljára 
szót válthattam vele, a trabantját vezette - azon a délelőttön éppen afférja volt egy közúti 
rendőrrel, akinek sehogyan se fért a fejébe, hogyan kaphatott valaki matrónaként jogosítványt. 
Június 14-én hagyta abba örökre férje ápolását, aki az aggkor állapotában nyűglődve az utóbbi 
években többet feküdt, mint ült. Három héttel később itthagyta ezt a világot és ezt a történetet 
meg azt, a mi történelmünket s a saját történelmét Mistéth Endre is. Kilencvennégy éves volt.

Végül szólni kell feleségéről, Ludányi Eszterről. Nem csak azért, mert egyszerre temették el 
férjével, hanem főleg azért, mert társadalmunk nem eléggé, sőt talán egyáltalán nem méltá-
nyolja azoknak a magyar asszonyoknak a nagyszerű helytállását, akik évekig azt sem tudták, 
hogy él-e, hal-e férjük (vagy fiuk), de bátran és hősiesen kitartottak, gondoskodtak családjuk-
ról a primitív kommunista vegzatúrák ellenére. Hűségesek maradtak nemcsak férjükhöz, de 
férjük eszméihez is, ami nem volt könnyű a börtön falain kívüli „szabad” világban. Ilyen asz-
szony volt Ludányi Eszter, s legalább halálakor fejezzük ki tiszteletünket, melyet őszintén ér-
zünk iránta, és rajta keresztül minden hasonló sorsú magyar asszony iránt.
Mistéth Endre és Ludányi Eszter: két nagyszerű ember hagyott itt bennünket, pedig ilyenekre 
lenne szükség igaz emberekben szegény korunkban.

2006. július 21-én 14.15 órakor a Farkasréti Temetőben helyezték örök nyugalomra Mis-
téth Endrét, a kiváló mérnököt, az 1945-47-es demokratikus szakasz utolsóként köztünk ma-
radt miniszterét és a néhány héttel korábban elhunyt, a legnehezebb körülmények között is 
hűséges feleségét, Ludányi Esztert. Sajnos az elektronikus média nem tartotta említésre mél-
tónak az eseményt, s a pártok sem mutattak részvétet az esettel kapcsolatban. A szakmai mél-
tatók mellett régi politikus társaként egyedül Horváth János fideszes padsorokban ülő képvi-
selő vett részt e nem mindennapi férfiú temetésén, s állította elénk emberi példaképként. 
Mindezt azért tartom szükségesnek szóvá tenni, mert Mistéth Endre azon kevesek egyike, aki 
a 20. század mindkét totális diktatúrájának aktív ellenfele volt, így elvárható lenne, hogy a 
mai demokratikus pártok tagjai nagyra értékeljék példáját.

Az MTA nevében az Eötvös József Koszorús Dulácska Endre búcsúztatta. 

Kedves Bandi Bátyám!

Miután életutunk sok hasonlóságot mutat, sokszor csatlakozott és ezt többször is megbeszél-
tük, néha négyszemközt egy pohár bor mellett, utolsó lehetőségként szeretnék Juhász Gyula 
"Béke" c. versével ideiglenes búcsút venni Tőled.

És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
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S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink
És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen
Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép nagy processzió,
Mely indul örvény és sírok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen.
S egy stációja van: a végtelen.
 
Bandi Bátyám, remélem még találkozunk. Isten veled.
                               
Dulácska Endre

Mistéth Endre főbb munkái:
• Hamzsabégi úti autóbusz-garázs
• Szolnoki merevítőgerendás ívhíd
• Ideiglenes „Manci” híd
• Félállandó Kossuth-híd
• Bős-Nagymarosi vízlépcső

Hamzsabégi úti autóbusz-garázs

1938-tól Menyhárd István meghívja tervező-irodájába munkatársnak, és együtt terve-
zik a Hamzsabégi úti autóbusz-garázst, mely a maga idejében a maga 82 méteres fesztávjával 
Európa legnagyobb héjszerkezetű csarnoka volt.

Szolnoki merevítőgerendás ívhíd

 1940-ben az országban, sőt Európában is rekord nyílású merevitőgerendás ívhíd épült 
Szolnokon Mistéth Endre tervei szerint. A 4. számú Budapest-Nagyvárad-Kolozsvár állami 
úton a szolnoki vasútállomás felett vezetett felüljáró 401 m hosszú, főnyílása közel 50 m-es 
volt. Tervezése idején Európában ez volt a legnagyobb nyílású merevítőgerendás vasbeton ív-
híd. E híd tervezése, kivitelezése igen sok érdekességgel járt, példamutató gondossággal ki-
smintakísérletet is készítettek, s az építkezésről szóló beszámoló hazánk leghosszabb vasbeton 
műtárgyát igen részletesen ismerteti [11,12].
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A szolnoki felüljáró állványa korabeli képeslapon Építésekor kétszeres hazai csúcstartó volt a kolozsvári  
úti felüljáró (1940-1973)

Ideiglenes „Manci” híd

1946 májusára elkészült a pontonhíd, amely a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a Sziget 
(ma Radnóti Miklós) utcánál érte el a pesti partot. Ezt a hidat a néphumor akkor Mancinak ne-
vezte el. A Manci híd újbóli megépítésének gondolata mostanában újra felmerült, a Margit híd 
forgalmának lebonyolítását segítené a híd majdani felújítása idején. — Az újjáépített hidat 
1948. augusztus 1-jén adták át a forgalomnak.

A Kossuth híd

A második világháború 1945 februárjában befejeződött Budapesten. A főváros hídjai a 
Duna medrében feküdtek. Gyorsan felépíthető félállandó hídra volt szüség. Megépült a Kos-
suth híd, amely a nagy rombolás után egy évvel, már állandó összeköttetést biztosított pest és 
Buda között.
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A második világháborúval kapcsolatos hadműveletek Budapesten és környékén 1945. február 
derekán értek véget és ekkor ébredhetett tudatára a főváros lakossága azoknak a szörnyű pusz-
tításoknak, amelyek Budapestet érték. Ezek között az összes Duna-híd felrobbantása volt a 
legmélyebb seb, amelyet valaha is ejtettek ennek a jobb sorsra érdemes városnak a testén. Ma-
gyarország és annak fővárosa máskor is megért már háborúkat, ostromokat, pusztításokat. a 
visszavonuló csapatok máskor sem kímélték építményeit és közlekedési berendezéseit, hogy 
önmaguk számára egérutat biztosítsanak. A pusztítás annál inkább felháborító volt és maradt 
is mindenkorra, mert a visszavonuló sereg számára nem jelentett semmiféle előnyt.

A károk számbavétele alapján nyilvánvalóvá vált, hogy Budapest egyetlen Duna-hídja 
sem állítható helyre gyorsan, még a legkevésbé sérült Ferenc József híd sem építhető fel a leg-
közelebbi jégzajlásig. Nehezítette a helyzetet az a körülmény is, hogy nem csak a fővárosban, 
de Magyarország területén szinte az összes nagyobb hidat felrobbantották. Így a szükséges 
anyagok és szerszámok előteremtése sem látszott megoldhatónak. A szállító eszközöket a 
visszavonuló csapatok részben megsemmisítették, részben elhurcolták, így e tekintetben is 
akadályokkal kellett számolni.

Ebben a megoldhatatlannak látszó helyzetben született meg az a döntés, hogy új hidat 
kell létesíteni olyan helyen, ahol annak megépítése a roncsok fekvése nem akadályozza, és 
ahol a híd – félállandó jelleggel – mindaddig fennáll, amíg a további hidakat helyre nem állít-
ják. addig is, amíg az új felépül a közlekedést pontonhidakon kell fenntartani.

Az újonnan építendő félállandó jellegű híd helyéül a Batthyány tér és a Kossuth Lajos 
tér előtti Duna-szakasz kínálkozott a legmegfelelőbbnek. a kijelölt hídfők környezetében a 
közlekedési hálózatot alkalmassá lehetett tenni arra, hogy megfeleljen a hídfeljárók feladatai-
nak, a Duna-mederben sem mutatkoztak olyan akadályok, amelyek kizárták volna a pillérek 
elhelyezését.

A mederhídra vonatkozó első tervek fahidat ábrázoltak 7 nyílással, amelyek közül a 
középső, a legnagyobb 80 m lett volna, tőle jobbra és balra 45+54+45 m-es nyílások követ-
keztek mindkét oldalon. Ezzel a tervvel szemben azonban aggodalmak merültek fel: egyrészt 
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a cölöppillérek még akkor sem nyújtottak volna kellő biztonságot, ha eléjük jégtörőket építe-
nek, másrészt ilyen nagy nyílású fahidat Magyarországon már régóta nem építettek, hiányoz-
tak a szükséges tapasztalatok és szakmunkások.

Olyan megoldást kellett a tervezőknek keresniük, amely mindkét aggodalmat eloszlat-
ja és a híd gyors felépítését, mégis lehetővé teszi. A megoldás végül is sikerült. a félállandó 
jellegű Kossuth híd 1946. január 18-án megnyílt a forgalom számára, hét nappal az után, hogy 
a pontonhidakat a jégzajlás tönkretette. Gyalogosok már január 15-én átmehettek a hídon. A 
helyszíni munka nyolc hónapot igényelt.

A hídnyílásokat a tervezők megváltoztatták. A három középső nyílás 55+80+55 m-es 
acélcsövekből hegesztett, rácsos szerkezetekkel, a hozzájuk kétoldalt csatlakozó hídrészeket 
3-3 nyílásban 27,5 m-es faszerkezettel hidalták át. A 9 nyílású híd tervére az adott lehetősé-
get, hogy a megfelelő mennyiségű acélcsövet sikerült előteremteni. Az építkezés folyamán 
derült ki, hogy további acélanyag felhasználására is van lehetőség, ezért a szélső 3-3 hídnyí-
lásból a középső részhez csatlakozó 2-2 medernyílást rácsos vastartóval lehetett pótolni és 
csak az 1-1 szélső nyílás készült fából. A két szélső hídnyílás fatartóit csak 1954-ben váltották 
fel acéltartókkal. Ezeket a híd elbontása után Győr-Moson megyében építették be a Mosoni 
Duna-hídba.

A pillérek vasbetonból készültek. Szokványos módszerrel ez a munka túlságosan elhú-
zódott volna, ezért pillérenként 14 db 256 mm átmérőjű vascső cölöpöt vertek le és köréje 15 
cm vastag vasbeton köpenyfalat eresztettek csörlőkkel a mederfenékig, majd azt víz alatti be-
tonozással kitöltötték. a pillértestet a meder fenekén kimosás ellen kőhányással vették körül. 
Nyolc mederpillér épült meg ezzel a módszerrel öt és fél hónap alatt. Az első cölöpöt 1945. 
május 16-án verték le.
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Az acélszerkezet – és a faszerkezet – szerelése követte a pillérek elkészülését. Ez a híd 
volt a Dunán az első, amelynek a főtartói hegesztett szerkezetűek voltak. Anyagukat jelentős 
részben a kiemelt roncsok szolgáltatták, de ezen kívül, a kisebb szerkezetekhez, hossztartók-
hoz stb. lerombolt házakból is kerültek vasgerendák. A kocsipálya zorés-vasakra került, a 
gyalogjárók fapallók voltak. A híd vizsgálójárdája alumíniumból készült.

A Kossuth híd tervezésére alakult kollektívát Hilvert Elek és Mistéth Endre Mérnökök 
irányították, a kivitelezést munkaközösségben a Zsigmondy Béla, Erdélyi és Vajda, mérnökök 
Fábián, Somogyi és György vállalatok végezték. A legfelső irányítás Széchy Károly kezében 
összpontosult, aki abban az időben a Közlekedési Minisztérium hídosztályának vezetője volt. 
Az acélszerkezetet a Weiss Manfréd Rt., valamint a Győri Waggongyár készítette. Az acél-
szerkezet beépítését nagymértékben megkönnyítette az 1945. szeptember 22-én vízrebocsátott 
úszódaru, amely később a roncskiemelésnél és a többi Duna-híd ujjáépítésénél is jó szolgála-
tot tett, a későbbi években készült hasonló darukkal együtt.

A híd a főtartók között 7,0 m széles kocsipálya kiképzését tette lehetővé, a főtartókon 
kívül mindkét oldalon 3,35 m széles járda épült. a hidat 15 tonnás tehergépkocsira és 300 
kg/m2 megoszló terhelés figyelembevételével méretezték.

A hidat a gépjárműforgalom elől 1956-ban elzárták. A híd bontása 1960. március 17-
én kezdték meg. Az egyes hídnyílások vasszerkezetét két úszódaru fogta meg és egy darabban 
tette partra, ahol azután megkezdődött feldarabolása és elszállítása. Ez a munka 1960. novem-
ber 15-ére készült el. A pillérek még egy ideig a helyükön maradtak, bontásuk később lazító-
robbantással, majd pneumatikus kalapáccsal végezték el. A betontörmeléket a mederből úszó-
daruval emelték ki.

A pillérek belsejének kiemelése után megmaradt vasbeton szekrényt uszályok közzé 
fogták és miután a cölöpöket belül elvágták, a megmaradt köpenyt megemelték és leúsztatták 
a Duna rácalmási szakaszára, ahol Kulcs-pusztán vízszabályozási célra beépítették. A pillére-
ket körülvevő kőhányásokat a mederben elgereblyézték. A meder teljes kitisztítását 1963. ja-
nuár 2-án fejezték be.

Ma – a sorsdöntő események után – nehéz beleélni magunkat abba a helyzetbe, amikor 
csak hajóval lehetett átkelni a Dunán – vagy még úgy se. Nem járt a villamos és a mai díszes 
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világítású főútvonalak nyüzsgő forgalmának helyén sötét, gödrös, sáros utcán gyaloglók ke-
rülgették a targoncákat. Helyette hajtsuk meg a zászlót azok előtt a hídászok előtt, akik annak 
idején a „hídcsatát” megvívták, és diadalra vitték.

A Kossuth híd helyét a pesti rakpart mellvédfalában a Kossuth Lajos tér felöli oldalon, 
a lejáró lépcsőnél Budán az Aranyhal utcatorkolatával szemben, a rakparti mellvédnél Pál Fe-
renc által 1961-ben készített emlékkő jelöli. 

A közel másfél méter magas mészkőtömbön 
látható a híd, felirata pedig a következő  :   
"Ezen a helyen állott a Kossuth-híd. Dol-
gozóink hősies önfeláldozó munkája 8 hó-
nap alatt építette a fasizmus által esztelenül 
elpusztított Duna-hidak ideiglenes pótlásá-
ra. 1946. január 18-án, a fasiszták utolsó 
budapesti hídrobbantása első évfordulóján 
adták át a 
forgalomnak. Nemes feladatának betöltése 
után 1960-ban lebontották." 

A híd az újrakezdés szimbólumává vált. Mint Nagy Boldizsár, az Eötvös Tudomány-
egyetem jogász professzora írja: "...a lerombolt hidak a háború ikonszerű megjelení-
tői voltak. Ez a híd újrakezdéseink, nekibuzdulásaink és tökéletlenségeink szimbólu-
ma is. A főváros felszabadulása után két hónappal elkezdik építeni, hét hónappal ké-
sőbb pedig elkészül. Egy része fából, keskeny, ormótlan, de a miénk. Valami helyett 
áll, valaminek a kicsinyített és romlandó mása. Mint az egész közép-európai lét. 
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Mégis összeköti a város, az ország két felét. A budai urakat a pesti polgárokkal, a 
németbarátokat az oroszbarátokkal, és így tovább. A Kossuth híd a mulandóság, a 
tovatűnés jelképe is. 1960-ban elbontották. Nem lehetett többé a Parlament lábához 
sétálni, bár a híd, amely inkább sebként, mint emlékképként hatott Budapest arcán, 
joggal tünt el. Ez fontos tudás: felismerni azt, ha valaminek az ideje lejárt, s úgy szá-
molni fel, hogy közben emlékét nem töröljük el. Észben és szívben tartani annak fon-
tosságát, ami nincs többé, ami csak volt, s nem nosztalgikusan újjáéleszteni, hanem 
a lélek formái között elevenként őrizni - erre is tanít a Kossuth híd." 
Később 1973. augusztus 20-án, a Kossuth híd helyén újra felállítottak egy pontonhi-
dat, de mindössze egyetlen napra, Pest - Buda - Óbuda centenáriumának megün-
neplésére, valamint 2003 március 15-én 3 napra.

Irodalom:

Dr. Gáll Imre: Budapesti Duna-hidak – Hídépítő Rt. Budapest 2005
Dr. Iványi Miklós: Hídépítéstan, Acélszerkezetek – Műegyetemi Kiadó Budapest 1998
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/misteth_1.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mist%C3%A9th_Endre
http://www.vendegvaro.hu/32-1474
http://dbridges.freeweb.hu/hidak/kossuthhid.html
http://www.mta.hu/index.php?id=634&backPid=390&tt_news=2845&cHash=93a6b18ad2
http://www.epulettar.hu/modules/hir/details.aspx?nid=20230&top10
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=12191
http://www.magyarszemle.hu/archivum/aktualis/12korkep.html
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1744
http://alkoss.freeblog.hu/categories/Tortenelem/
http://www.hidak.hu/jnszm/jnkszvb.htm
http://www.supergroup.hu/pont.html
http://www.gondola.hu/cikkek/cikk.php?szal=49415
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1730
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=1733
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=1735
http://www.supergroup.hu/pont.html
http://budapest.neuropolis.hu/archiv/2006/otvenhatban.php
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/misteth_1.htm
http://www.geocities.com/allamszocializmus/perek1.htm
http://hvg.hu/print/200651HVGFriss220.aspx

20

http://hvg.hu/print/200651HVGFriss220.aspx
http://www.geocities.com/allamszocializmus/perek1.htm
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/misteth_1.htm
http://budapest.neuropolis.hu/archiv/2006/otvenhatban.php
http://www.supergroup.hu/pont.html
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=1735
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=1733
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1730
http://www.gondola.hu/cikkek/cikk.php?szal=49415
http://www.supergroup.hu/pont.html
http://www.hidak.hu/jnszm/jnkszvb.htm
http://alkoss.freeblog.hu/categories/Tortenelem/
http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1744
http://www.magyarszemle.hu/archivum/aktualis/12korkep.html
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=12191
http://www.epulettar.hu/modules/hir/details.aspx?nid=20230&top10
http://www.mta.hu/index.php?id=634&backPid=390&tt_news=2845&cHash=93a6b18ad2
http://dbridges.freeweb.hu/hidak/kossuthhid.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mist?th_Endre
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/misteth_1.htm
http://www.supergroup.hu/kepek3.html
http://www.supergroup.hu/kepek3.html
http://www.supergroup.hu/kepek3.html

	

	Mélyépítési vasbetonszerkezetek
Mistéth Endre a Kossuth-híd tervezője 
	                 Neptun:        Z056J2	
	        Konzulens : Dr. Hegedűs István



