
Mesterházy Sándor: Apám, nemesmagasi mesterházi 
Mesterházy Gyula, ma lenne 100 éves. 
 

- úgy hívták: 67-es - 
                                              
  

1914.II.9. Megszületik Veszprémben, egy három fiúgyermekes vasutas család legkisebb 
fiaként. Édesapját 3 hónapos korában, édesanyját 7 évesen veszíti el. Mint teljes árva a Kőszegi 
Vasúti Árvaházban nevelkedik. Neve helyett - ahogy mindig emlegette- száma volt, úgy hívták 
67-es. 

1924. Legidősebb bátyja, Sándor, Vácott, egy szerencsétlen csónakborulás következtében a 
viharos Dunába fullad. 

1930-1939. Az intézet után, apai rokonai befogadják és a KODAK Ltd. váci gyárában helyezik 
el. Nagynénje, Somogyi Nusi neves színművésznő, miután jól táncolt, szteppelt, énekelt, Horváth 
Árpád debreceni színi-direktor figyelmébe ajánlja, de végül orvosi tanácsra szívproblémái miatt 
lemond a színi pályáról. 

1940. Megnősül, felesége Lados Irén, egy négygyermekes balassagyarmati vasutas család 
legidősebb leánya, tanult szakmája varrónő. Újpesten, egy szoba-konyhás bérelt lakásban kezdik 
életüket. 

1942. Fiúgyermekük születik, akit nagyapja és nagybátyja után Sándornak keresztelnek. 
Időközben a Kodak pesti fióküzletébe kerül, kitanulja a fényképész szakmát és mestervizsgát 
tesz. 

1944. Megszületik leánygyermekük, Éva. 
1945 első heteiben középső bátyja László és felesége, egy körúti pincében bedobott 

kézigránát robbanás következtében életüket vesztik. 
1946. Az Üllői út elején barátjával fotoszaküzletet nyit, de néhány hónappal később 

önállósítja magát és az Operához közeli Hajós utcában fényképész szaküzletet nyit. 
1947. Egy leromlott laboratóriumból, -a Nagymező utcai ház félemeletén,- lakás kialakításba 

kezd. 
1950. Beköltözködnek Újpestről. A hatóságok államosítják üzletét. Végül egy tanfolyam 

elvégzése után, - mint ipari-röntgenes- a Ganz-Mávagban helyezkedik el. 
1951. A lakásépítkezés bonyodalmai és az államosítás, amúgy is gyenge szervezetét nagyon 

megviselő és szívbelhártya gyulladással kétszer kilenc hónapot kezelik különböző kórházakban 
eredménytelenül, míg végül Hajnal Imre professzor, lakásunkon közli a családdal, hogy életét 
egyedül, akkor csak az USA-ban gyártott, kristályos penicillin mentheti meg. 

 1952. Anyám levelet ír, a volt KODAK gyár, akkor már nyugdíjas, amerikai vezérigaz-
gatójának Mr. T. Mortonnak Rochesterbe, aki azonnal elküldi a gyógyszert, amit aztán az akkori 
politikai helyzetben, hosszas huzavona után, de végül megkap. Apám a Balatonfüredi 
Szívkórházban hosszas lábadozás után fölépül, de gyári, vagy hivatali munkát többé nem tud 
vállalni. 

1952- 1977. Mesterházy Fotó, Nagymező utca. Mint erősen lerokkantott beteg kapja meg a 
fényképész iparengedélyt, melyet a lakásunkon folytathat. (Így éltünk évtizedekig, ha fürödni 
akartunk le kellett rakni a kád fölötti nagy polcot a nagyító, másoló géppel, az előhívó, fixáló 
tálakkal..etc.) 
A munkában egy életen át Édesanyám volt a jobb keze, ápolója, szakmai munkájában is segítő 
támogatója, és aki emellett még ellátta a családot is. Annál is inkább, mert Apánk egészségi 



állapota a későbbiekben is sokszor kritikus. Agyvérzésen, szívritmus zavarokon, gyomor és 
szemműtéteken esik át, de életösztöne mindig felülkerekedik és visszahozza őt. Sok mindennel 
foglalkozik, hogy fenntartsa a családot. Iskolai fotózás, gyermek-fotózás, repró-fotó, sőt volt még, 
hogy szentkép-restaurálást is vállalt. 
A környék színésztársadalma, neves sportolók jártak föl hozzá, amatőr fotóik kidolgozásáért, fotó 
tanácsadásért, sztárfotók sokszorosításáért. (Hogy csak néhány nevet említsek Ráthonyi Róbert, 
Kazal László, Kiss Manyi, Csonka Endre, Vámosi János… és persze volt újpesti révén Szusza 
Ferenc, a Ferike.) 

Mindig kitalált valamit, ha nem ment az üzlet, kiváló kapcsolatteremtő volt. Minkét gyermekét 
nagy nehézségek árán, de egyetemi szintig taníttatja. 
Leánya az ELTÉN biológia-földrajz szakon végez, fia közgazdászként az idegenforgalom, majd a 
sport területén dolgozik. 
1978-80. Megérik mind a négy unokájuk megszületését: Peti, Lili, Móni és Nelli sok örömet 
hoznak mindkettőjüknek. 
Édesanyánk súlyos, gyógyíthatatlan betegsége nagyon megviseli, vízhajtókon él, beteg szíve 
már nehezen bírja, végül a Sportkórházban 1980. VI. 26.-án hajnali fél 5-kor,   örökre lehunyja 
szemét.             
Édesanyánk pár hónappal később, 1981.V. 8.-án követi őt.   
  
Apám ma lenne 100 éves. 
  
Köszönöm Istenem, hogy a fiatok lehettem. 
 

 
Fotó szüleimről: 1942. Ifjú házasok húsvétja. 
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