
Mesterházy József: A rábatamási Mesterházy-ág története 
 

Rábatamásit (akkor Tamási) 1630-ban telepítették be a Nádasdyak, miután a törökök 
1594-ben elpusztították. Harminc katonacsaládot telepített le a család, ezek között a 
Mesterházyak neve nem olvasható. Hogy pontosan mikor és milyen körülmények között 
került az első Mesterházy ebbe a rábaközi faluba –okiratok hiányában- nem tudtam 
megállapítani. 
 Az anyakönyveket a XVIII. század közepe óta vezetik; az első bejegyzés viszont már 
egy Mesterházy leány (asszony) nevét rejti. Mint azt alább láthatjuk, elég gyakran találkozunk 
családunk nevével s joggal, feltételezhetjük: a név előfordulásának gyakorisága, már egy 
régebbi letelepedésre utal. Fontosnak tartom megjegyezni: Tamási nem jobbágy község volt, 
lakói mentesek voltak, a robot s más egyéb kötelezettség alól, csak katonai szolgálattal 
tartoztak az uralkodónak. 1630-ban mintegy 120 hold földet kaptak. A község lakói 
túlnyomórészt katolikusok, a rábatamási Mesterházy ág is az.  
 Mesterházy Sándor – A mesterházi Mesterházy család története- című könyv 30-31. 
oldalán egy okiratra hivatkozik. Az okirat 1811. június 11.-én kelt és fontos információt 
tartalmaz, a rábatamási ágról. Mesterházy Nagy János kéri nemessége bizonyítását 
„minekutánna ő kelme Tamásibul Megyénkbéli Helységbül venni származását” A 
dokumentumból megtudjuk: Mesterházy Nagy János édesapja Mesterházy Nagy László volt s 
ez idő tájt Mesterházy Nagy Sándor is e rábaközi községben élt. A Törvényszék 1781-ben 
elismeri a kérelmező nemességét, miután bizonyítottnak veszik, hogy ősiségük Vesterházy 
Bálintig –a címerszerzőig vezethető vissza. 
 Érdekes módon Mesterházy Nagy János, László és Sándor nem szerepel a rábatamási 
anyakönyvben (keresztelés); sőt a Mesterházy Nagy név sem. Egy-két helyen utalnak a család 
nemesi eredetére. 
 A rábatamási családfát összeállítani nem túl nehéz, igaz az „elején” rögtön egy 
problémás kérdésbe ütközünk. Mesterházy László névből kettő van s két feleség, sőt a két 
Lászlónak született egy-egy Pál nevű fia. (Itt tartom fontosnak megjegyezni, Mesterházy 
Sándor közlése ill. családfája a tamási ágat illetően torzképet mutat, s jelentős elcsúszások 
vannak a valósághoz képest.) 
 Amint a táblázatokból kitűnik, valaha szép számmal képviseltette magát a család 
Rábatamásiban. A XVIII. század elején két családi vonal rajzolódik ki hosszabb időre –
igazából a mai napig követhető a leszármazási vonal. Feltűnően sok a halálozás ill. kevésnek 
látszik a nősülés, férjhez menés. Persze ez lehet elvándorlásban öltött testet –mint azt 
Mesterházy Nagy János esetében láthatjuk. A 3. számú tábla mutathatja a XVII. Század eleji 
harmadik jelentősebb Mesterházy vonalat, de annak nyomát már a XX. században nem 
láthatjuk. A 4-5-6. számú táblákban jómagam beházasult Mesterházyakat gondolok. Ma már 
ezekkel sem számolhatunk. Igaz az 1 és 2. számú tábláról is csak Mesterházy József (1941 
any. Horváth Vilma) él a községben, valamint néhai Mesterházy Imre (any. Szabó Rozália) 
leszármazottai. A többieket a szélrózsa minden irányába vitte a sors. Az elbeszélés szerint a 
betelepüléskor a Szent István u. 23 sz. telek volt a családé, majd a plébánia mellettihez jutott 
hozzá –valószínű beházasodással. Egyébként a táblákon felsorolt Mesterházyak –
természetesen-mind rokonok- igaz ez az idővel halványult. 
 A plébánia melletti telken osztozott a 4. sz. tábla Mesterházy György vonala és a 2. sz. 
tábla Mesterházy János (*1878) vonala.   


