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Mesterházy Tatjána 

Egy család hét nemesi nemzedéke: 

Történetek és sorsok 

„Részlet a könyvből, a Mesterházy családról szóló rész.” 

Fordította: Prátser András a szerző engedélyével 
 

Bevezető 
 
2004-ben fivérem, Mesterházy Georgij Mihajlovics megírta és kiadta a „Hogy jöttél 

erre a világra?” című könyvét, amelyben vázolta szüleink családfáját, ami a rokonságban 
terjedő szóbeszéd és az abban az időben a tulajdonában lévő családi archívum alapján. Jelesül 
ez a könyv keltette bennem az archív anyagokon alapuló részletesebb kutatás vágyát. 
 Ez a könyv a Kalugai területi állami levéltárban (GAKO) végzett munkámnak, az 
orjoli levéltár (GAOO) és a voronyezsi levéltár (GAOO) megkeresésének, ugyancsak a 
családi levéltárak összes megmaradt anyaga részletes tanulmányozásának eredménye. 
 Ezen kívül bele foglaltam a könyvbe személyes emlékeimet rokonaimról, akik már 
elmentek közülünk, és a gyerekkoromról. 
 Különös figyelmet szeretnék irányítani nagynéném - Cehánszka Kíra Vlagyimirovna -, 
a Mesterházy hajadonok legidősebbike visszaemlékezéseire. Az ő visszaemlékezéseiben sok 
emlékrajz található a forradalom utáni Kaluga életéről, és az itt élő emberekről. 
 Ezen kívül bele foglaltam a könyvbe Ofroszimova A. A. visszaemlékezéseit Romanov 
Konsztantin Konsztantinovics herceg látogatásáról a kozeli járás „Pryszki” nevű birtokán 
1901. évben, amit ő kéziratban örökített meg. Remélni szeretném, hogy az olvasó érdekesnek 
találja a könyvet. 
 Három család – a Bekkerek, Kricsevszkiek és Mesterházyak – egymás közt átfonódva 
képezték édesapám fiági rokonságát. Feltétlen kiérdemli mindegyik elődöm, hogy 
emlékezzünk rá. Ugyanakkor az archívumokban leggyakrabban azokról a személyekről 
maradnak fenn hivatkozások, akik valamivel hozzájárultak a közösség fejlődéséhez. A 
levéltári dokumentumokat tanulmányozva büszkén mondhatom, hogy mindegyik ősöm 
kiérdemelte ezt a dicsőséget. Mindannyian ősgyökeres nemesek voltak és nagy dolgokat 
vittek végbe Oroszország javára. A férfiak alapvető része katona és orvos volt. Egyiküknek 
sem volt nagy vagyona, de mindannyian magasan képzett emberek voltak. Elegendő 
megemlíteni, hogy 90 százalékuk felsőfokú végzettséget szerzett, és egynegyedük 
Oroszország legelőkelőbb oktatási intézményét fejezte be – a moszkvai Imperátori Egyetemet, 
Szent-Péterváron az Imperátori Alekszandrovi líceumot és egyetemet. Örömmel 
konstatálhatom, hogy a tudásvágy nem szakadt meg az elődeinknél. A leszármazottaik 
orvosok, pedagógusok lettek. Mindezt bizonyítja az általam elkészített és az alábbiakban 
közölt családfa is. 
 Ismertetésemet Bekker Fjodor Vasziljeviccsel, a kalugai kormányzóság első, a 15 év 
alatt egyetlen állami orvosával kezdem, aki a XIX század 30-as 40-es éveiben működött. 
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Mesterházy 
 

Mesterházy Mihail Kazimirovics – ősnemes, 1848-ban született a radomi 
kormányzóságban, Lengyelországban. Édesapja. Mesterházy Kazimir Pavlovics, magyar 
nemes, százados volt. 1852-ben a radomi lengyelországi sebesült különítmény parancsnoka 
volt. Mihail kiképzését Orjolban kapta, a Bahtyin katonai gimnáziumban, majd később az első 
pavlovi katonai iskolában. Hadi szolgálatba 1868-ban hadapródként állt. 1895 márciusában 
alezredes lett, 1903 áprilisában pedig ezredessé léptették elő, és kinevezték a 37. lövész 
brigád 2. divíziója parancsnokává. 1905-ben vezérezredesként ment nyugdíjba. Mihail 
Kazimirovics 27 évig szolgált: rész vett az 1877-78-as török háborúban a gránátos hadtest 
csapatai állományában; 1877 októberében a Dunán Pavló falunál erőszakos átkelésben 
harcolt; részt vett Opanyec falunál folyó harcokban, és az utolsó plevnyenszki ütközetben, és 
az Oszmán Pasa hadseregének hadifogságba vételénél „a Legnagyobb Hadúr Imperátor 
jelenlétében”. Oroszországba 1878 szeptemberében tért vissza. Mihail Kazimirovics az alábbi 
kitűntetések birtokosa: szent Vlagyimir IV. fokozat szalaggal, szent Anna II. III. IV fokozat 
„A bátorságért” felirattal, szent Sztanyiszláv II. III. fokozat karddal és szalaggal; érmekkel: 
világos bronz, az 1877-1878-as, a törökökkel vívott háború emlékére, sötét bronz az 
Imperátori felség szent megkoronázása emlékére, ezüst, – a III. Alekszandr Imperátor 
uralkodásának emlékére és a Román vaskereszt. [22] 
 A Szofia Vlagyimirovnával kötött házasság gyümölcsöző volt. Öt gyermekük 
született: három fiú – Vlagyimir 1882-ben, Mihail 1884-ben, és Vaszilij 1889-ben - és két 
lány – Olga 1886-as és Szofja 1896-os születésű. [11] Előrefutva megjegyzem, hogy 1903-
ban valószínű Kalugában járvány, feltételezhetően ez agyhártyagyulladás volt, mert mindkét 
kislány, Olga és Szofja, ebben az évben halt meg. Olga 17 éves volt, jó művésznő lett volna 
(egy kis csendélete, melyet akvarellel készített, nálam van), és Szofja mindössze 7 éves volt. 
 Mesterházy Mihail Kazimirovicsnak volt egy kis családi tulajdona Percevo 
falucskában. Itt egy nagy földszintes fából készült ház állt terasszal, parkkal körülvéve, egy 
kis tóval és beszélővel (kerti pavilon). A percevi birtokról és környékéről sok fotó 
fennmaradt. Az összes gyerek ebben a tulajdonban nőtt fel Nassz Julia Leontyevna* nevelőnő 
felügyelete alatt, aki Rimma Alekszejevna nagyanyámmal lakott haláláig. 
 Percevoban a Mesterházy családban éltek Szoja Vlagyimirovna szülei, Kricsevszkij 
Vlagyimir Jegorovics és Eleonóra Fjodorovna. [24] Ezen kívül Kalugában, Mesterházy 
Mihail Kazimirovics családja tulajdonában két faház volt, amit Szofja Vlagyimirovna apjától 
örökölt. Ezekről a házakról korábban már tettem említést. Kricsevszkij fiai voltak: Vlagyimir, 
aki 1882-ben születet, Mihail 1884-ben 

 *Julija Leontyevna 1869.01.15-én született, meghalt 1943.12.30-án. A Mesterházy családban több mint 
50 évet élt, és a család teljes jogú tagja volt. 
 
és Vaszilij, aki 1889-ben született, nagyszerű képzést kapott. Vlagyimir a Szent-Pétervári 
Egyetemet végezte el, Mihail és Vaszilij pedig a Moszkvai Imperátori Egyetemet. Vlagyimir 
a keleti nyelvek fakultásán szerzett diplomát és sinológus szakember lett, tökéletesen 
elsajátította a kínai nyelvet. Mihail a természettudományokból diplomázott a fizika-
matematikai szakon, Vaszilij pedig a jogi karon végzett. 
 A legidősebb fiú, Mesterházy Vlagyimir Mihajlovics, a nagyapám volt. Kalugában 
született. A Koszmogyemjénszki templomban keresztelték meg. A neje, nagyanyám, 
elbeszélése szerint egy vidám, lobbanékony ember volt, jó humorérzékkel megáldva. 
Ismeretes, hogy 1914-ben, amikor lovas akrobata volt Ő Imperátorsága lovas gárdájában 



3 
 

Szent-Péterváron egy vágtató lovon végrehajtott mutatványban lábát törte és 
lerokkantasították. Állandó lakosnak átköltözött Kalugába. 
 A legidősebb lánya, Cehánszka Kíra Vlagyimirovna, tanúsága szerint Vlagyimir 
Mihajlovics, mint legidősebb fiú, édesapja – Mesterházy Mihail Kazimirovics – sírjára a 
Kresztovi temetőben egy Szent-Péterváron rendelt emlékművet állíttatott. Az emlékmű 
hatalmas, embermagasságú fekete gránit volt. Formája kicsiben az I.Péter pétervári 
emlékművének talapzatát formázta. A kő egy nagy beton lapon állt. Mélyedésében a 
Megmentő képmásának kellett lennie és mécsesnek kellett égnie. De a forradalom előtt nem 
tudták befejezni. Ma már a Krestovi temető nem létezik, 1920-ban elhordták, a sírok örökre 
elvesztek. 
 Vlagyimir Mesterházy 1918-ban az egyházközösségi szovjet küldötteinek elnöke volt. 
Mint keletkutató, gyűjtötte a porcelán szobrocskákat, amiket a 20-ban elvettek tőle, és soha 
nem kapta vissza őket. Vlagyimir Mihajlovics szenvedélyes monarchista, és 1918-ban az 
októberi fordulat után a családját elvitte délre, Jaltába, ahol villájuk volt, nem vévén 
figyelembe, hogy a korábbi idők már nem térnek vissza. Az egész család nem költözhetett, 
mert felesége, a nagyanyám állapotos volt harmadik gyermekével, édesapámmal. A család 
hátramaradt részéért Kalugába visszatérnie nem sikerült, mindenütt forradalom volt már. Az 
utolsó gőzhajóval elutazott Konstantinápolyba és kényszerből ott maradt. Érthető okokból 
visszatérni már nem tudott. [23] 
 A feleségének az utolsó levelét illegálisan küldte Oroszországba 1919-ben. A levél 
tele szerelemmel és elkeseredéssel. Ez Írta: „Nincs egy perc, kedvesem, hogy ne gondolnék 
Rátok – nehéz a keresztetek, és hányszor nekilódultam, hogy visszatérjek, de minannyiszor 
lemondtam erről a gondolatomról, ugyanis jelenlétem csak nektek okozott volna nehézséget. 
Milyen úton kaphatnék tőletek egy kis hírt? Elszomorít, hogy sorsotokra hagytalak 
Mindannyiótokat, de ebből a helyzetből kikeveredni meghaladja erőimet. Néha szörnyű 
gondolatom támad: ha a fordulat nyárig nem fejeződik be…” [24] Nem adatott meg neki a 
fordulat, aminek befejeződése következményeit oly türelmetlenül várta, következményeit 
megismerni. 1922. április 10-én egy sikertelen vakbél műtét következtében gennyes 
gyulladásban meghalt. Konstantinápolyban a Miklós hadi kórház temploma mellett temették 
el. Ma ez a görög temető Sztambul mellett Sisli megyében van. [25] [26] 
 Mesterházy Vlagyimir Mihajlovics és Rimma Alekszejevna 1911-ben kötöttek 
házasságot. Mindössze hét közös boldog évet kaptak az élettől. Nászútra Európába mentek, s 
onnan visszatérve kezdte a család életét megszervezni. 1914-ben kölcsönt vett fel a birtokuk 
kiépítésére a Szuhiniki faluban lévő földjét adva jelzálogul*. 
___________________________________________________________________________ 
 *Telekkönyvi adatok szerint a terület 260,07 gyeszjátyina [kb hektár – pa] volt, ebből szántó - 105,82 
gyesz.; ugar – 7,02 gyesz.; öntés – 7,16 gyesz.; kaszáló - 7,45 gyesz.; irtás – 5,30 gyesz.; erdő – 118,30 gyesz. és 
vízmosás – 9,02 gyesz. A vízmosásban (szakadékban) voltak kőrétegek, amelyeket felhasználtak a házépítésnél. 
Vlagyimir Mihajlovics 12600 rubel kölcsönt kapott 66 évre és 6 hónapra [27] és megkezdte a házépítést, amit 
befejezni természetesen nem tudott. A forradalom megsemmisítette a terveket és szétverte a családot. 
 

 Vlagyimir Mihajlovicsnak és Rimma Alekszejevnának három gyermeke született: a 
legidősebb fiú Alekszej 1914-ben, a leány Kíra 1917-ben és a legfiatalabb fiú, édesapám, 
1918-ban. Ha a legidősebb fiú, igaz halványan, de emlékezett az apjára, a fiatalabbak, 
természetesen már nem ismerték. Apám mindössze a nevét örökölte tőle, mert Vlagyimir 
Mihajlovics kérte meg nejét, hogy a következő fiút Mihailnak nevezze, ha fiú születik. El kell 
mondani, hogy a nagymama, Rimma Alekszejevna, egyidejűleg unokahúga és mostoha leánya 
is volt Ofroszimov Alekszandr Alekszandrovicsnak, aki a kalugai kormányzóság kormányzó 
helyettese volt 1893-tól 1897-ig, majd kormányzója 1897-től 1909-ig. Róla részletesen írok 
alább. Most abból a célból említettem ezt meg, hogy a férje elutazását követően nem csak 
nélküle, hanem szülők nélkül is kellett boldogulnia nagyanyámnak. 1911-ben, amikor 



4 
 

házasságot kötöttek, egy ideig Cárszkoje Szeloban a szüleinél laktak, ugyanis A. A. 
Ofroszimov szenátor volt, Mesterházy Vlagyimir Mihajlovics pedig a Lovas Gárdában 
szolgált Szent-Péterváron. Itt született és itt is keresztelték meg az elsőszülött Alekszejt. Az 
októberi változások után a szülők Rimma Alekszejevna édesanyjának, Ofroszimov (született 
Pavliscseva) Lídia Pavlovna betegsége miatt elutaztak délre, de a polgárháború következtében 
Zsitomírba kerültek. 
 A férje elvesztése után Rimma Alekszejevna három kiskorú gyermekkel a karján és 
három elöregedett asszonnyal: a kormányzó nevelőnőjével, Nassz Júlia Leontyevnával, 
édesanyja nővérével, Olja Pavliscsevával és az ő nevelőnőjével, Málikova Anna 
Afanaszjevnával [23] maradt egyedül. Hét üres szájat kellett táplálni, és nagymama egyedüli 
munkaképes volt a családban. Nehéz teher feküdt a vállán. Ebben az időben magánházban 
laktak a Szovjet (ma Lenin) utca 21-es szám alatt. A ház Mesterházy Mihail Kazimirovicsé 
volt. Ugyanakkor ezzel a szerencsétlenségük még nem fejeződött be. 1920-ban a megfelelő 
hivatalokból kijöttek összeírni a vagyonukat. Az összeírás szerint, amit a levéltárban 
megtaláltam, elkoboztak és lepecsételtek 101 dolgot. Például matrac - 3 db, réz tál - 2 db, 
porcelán - 8 láda, és így tovább. Felvették a gyerekjátékokat, a kerti szerszámokat és a 
vetőmagot is. Az összes értéktárgyat betárolták a kerti lakba, lepecsételték és átadták Rima 
nagymamának felelős őrzésre aláírása fejében. Ezeket az értéktárgyakat használni, 
temészetesen, nem lehetett. 
 1920 folyamán nagyanyám háromszor fordult a végrehajtó bizottság elnökéhez és a 
rendkívüli bizottsághoz engedélyezés végett. Először azt kérte, hogy az elkobzott dolgok közé 
véletlenül bekerült Nassz Júlia Leontyevna és Vlagyimir Mihajlovics fivérének Mihail 
Mihajlovicsnak, -aki akkor épp a Vörös Hadseregben szolgált,- tulajdonát képező dolgokat 
adják vissza. Másodszor augusztusban kérte, hogy adják vissza a gyerekjátékokat, a kerti 
szerszámokat és a vetőmagot – és végül októberben egyszerűen, hogy engedjék meg a 
személyes tárgyak használatát Természetesen engedélyt egyszer sem kapott. Később a 
tárgyakat elszállították és azok elvesztek mindörökre. 
 Ugyanakkor 1920-ban volt még egy esemény, ami a Mesterházyak vagyonával volt 
kapcsolatos. 1920. augusztus 7-én Rimma Alekszejevna vagyonára pályázott Mesterházy 
Mihail Mihajlovicsnak, nagyapám középső fivérének volt neje, Lukas Jelena Nyikolajevna. 
Ők már 1918-ban elváltak. 1920-ban már újra férjhez ment az Összoroszországi Ellátási 
Tanács inspektorához, Barisevhez és Orjolban laktak. Valószínű abban bíztak, hogy Barisev 
Szovjet Oroszországbeli magas beosztása segít nekik meggazdagodni, Barisev nejével együtt 
Kalugába utazott és levelet írt a kalugai városi tanácsnak  azzal a kéréssel, hogy nejének adják 
vissza személyes tárgyait, amelyek lepecsételve állnak az első férje házában, hogy elvihessék 
állandó lakhelyükre Orjolba. Mindemellett nem többet és nem kevesebbet hoztak magukkal, 
mint egy üres vagont. Az engedélyt megkapták, de a vagyontárgyakat nem. Ebben a dologban 
a rendőrkapitány következetes volt. Levelet írt a városi végrehajtó bizottságnak a döntés 
helytelenségéről, és kérte annak megváltoztatását - részletes indoklással a Barisevék 
Mesterházy vagyonra vonatkozó követelésének abszurditásáról -. Ezen kívül kategórikusan 
megtagadta a végrehajtó bizottság határozat teljesítését, és kérte, hogy tájékoztassák a felsőbb 
szerveket, hogy Barisev, megérkezvén Kalugába egy speciális vagonban a hivatalokat 
tájékoztatni „Prodputyi” (útközben, kissé elferdítve – pa), négy napot eltöltött egy 
törvénytelen követelés ügyében, hogy megkapja jelenlegi felesége volt férjének 
vagyontárgyait. [28] 

Rövidesen a háziakkal együtt Rimma Alekszejevna nem csak a vagyontárgyaitól lett 
megfosztva, de a házától is. Utcára kerültek. Novicki Grigorij Alekszandrovics és Varvara 
Alekszejevna fogadták be őket, akik egy nagy fűthető szobát és hideg előszobát engedtek át 
nekik. Gyerekkoromban, az 1950-es években a nagymama a manzárd szobában lakott abban a 
házban, ami a KZAME üzem területén volt. Csak a szoba közepén lehetett járni, mert a tető 
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sérült volt, s a falak nem voltak magasabbak másfél méternél. Amikor az 1960-as években ezt 
a házat az üzem magának követelte, a nagymamát átköltöztették a Szabadság Mezeje utcába 
egy kétszintes AGV-vel felszerelt barakkba, egy kis szobába konyhával, de fürdő nélkül. Itt 
élte le az életét 1971-ben bekövetkezett haláláig. 
 Mesterházy Rimma Alekszejevna nagyon tanult és vallásos ember volt, de soha nem 
hangoztatta meggyőződését. Gyakran bejött hozzánk a dombon álló György templom 
meglátogatása után, ami ott volt nem messze a mi lakásunktól a Plehanov utcán. Mindig 
nyugodt, megbékélt volt. Békésen elviselte az összes megpróbáltatást. Most értem csak meg, 
hogy a mély hite miatt élte túl panasz nélkül a nehéz életét és nevelt fel tizteletre méltó 
embereket. Nagyanyám nem ment többször férjhez és élete utolsó napjáig tisztelte halott frje 
emlékét. 86 évesen halt meg. Rimma Alekszejevna Kalugában a Pjátnyicki temetőben 
nyugszik, Nassz Julia Leontyevnával egy sírban. Mögöttük lévő sírban vannak eltemetve 
nagynénje Pavliscse Olja Pávlovna és nevelőnője Malikova Anna Afanaszjevna. 
 Apám, Mihail és bátyja Alekszej már nem élnek. Egyiküknek sem sikerült diplomát 
szerezni, de rendkívül munkaszerető emberek voltak. Édesapámról később még bővebben 
írok, Lele (Alekszej) nagybátyámról egy kicsit mesélek. Nagyon nehéz volt az élete. Harcolt. 
Egész életében geodétaként dolgozott. Az egész országot beutazta. Egy fiút és egy lányt 
nevelt. Nagyon szerette a földet. Nővére Kíra, amikor nyugdíjba ment egy darab földet adott 
neki, és ő nagy inspirációval és hozzáértéssel különféle zöldségeket termelt benne, naponta 
elutazott Malahovkából a hétvégi telekre „Pihenni”. Egyébként nem csak nagybátyám, hanem 
apám és Kíra nagynéném is mindig szerettek a földdel bajlódni. Amíg élt nagyanyám Rimma, 
évente kétszer eljött Kalugába. Emlékszem nagyanya és apa mindig vitatkoztak, kinél fog 
Lelja aludni. Az utolsó szó mindig nagymamámé volt. Azt mondta: „Ha már nem leszek, 
akkor majd nálad alhat Lelja.” Később már szüleimhez szokott jönni. Sokat sétált Kaluga 
szerte, bement a templomokba, esténként pedig papával a gyerekkori dolgokról emlékeztek és 
megbeszélték, mi változott a városban. 
 Kíra nagynéném (Cehánszkaja Kíra Vlagyimirovna, született Mesterházy) 
Moszkvában él. Hála Istennek él, és viszonylag egészséges. Nagynénémnek köszönhetően 
nagyon sok dokumentumot és adatot találtam az elődeinkről. Az archívumában sok fotóra 
leltem. Ő támogatott, és szívből jövő örömét fejezte ki kutatásaimat illetően. Kíra nagynéni a 
Moszkvai repülős egyetemen (MAI) végzett. Nagyon nehéz körülmények között, minden 
segítség nélkül tanult és élt Moszkvában. Első férje elesett a Nagy Honvédő Háborúban, 
Németországban, 1945-ben. Második férjét – Cehanszkij Vlagyimir Ivanovicsot – 
letartóztatták. Ott maradt egy kislánnyal a lehetséges elhurcolás, és a munkanélküliség (mint 
egy letartóztatott felesége) rémével. Emiatt unokatestvérem, Cehánszkaja Kíra Vlagyimirovna 
(ifjabb), nálunk lakott Kalugában. Később Váva nagybátyámat, Cehánszkij Vlagyimir 
Ivanovicsot rehabilitálták és elvitte a kislányt. 
 Kíra nagynéniről nagyon sok múltbeli emlékem maradt! Mesélt nekem a 
gyerekkoráról, az őt körülvevő emberekről. Miképp barátkozott Tiszttaja Anna Iljinicsnával 
Kalugában, és akkor, amikor mindketten Moszkvában laktak. Annna Iljinicsna első férje 
Holmberg volt, akitől két fia született – Dmitrij és Szergej. Masodik férje a Moszkvai állami 
egyetem filozófia professzora, Popov Pável Szergejevics lett. Az ő nővére, Popova O.Sz. 
ismert avangard művész volt.  Moszkvában szomszédok voltak, Anna Iljinicsna az Arbáton 
lakott, Kíra nagynéni pedig a Bolsoj Molcsanovkán. 
 Rimma Alekszejevna és Mesterházy Vlagyimir Mihajlovics gyerekei a Goncsarov 
gyerekekkel barátkoztak. Kíra nagynéni jól emlékszik Goncsárov Jelena Alekszandrovnára: 
neki két lánya született, Anasztászija és Alekszandra. Anasztaszija férje Malkov volt, 
Alekszandráé pedig Svédov. A Goncsarov családban volt alkalmazott Szasenka, aki falun élt 
Grabceva régióban. Kíra nagynéni emlékei szerint, ő, édesapám és a Goncsárov lányok, 
Anasztászija és Alekszandra elutaztak Szása falujába ünnepnapokon a templomba. 
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Még ő emlékezett Goncsárov Nyikoláj Dmitrijevicsre. A neje Hrapovickaja volt. Két 
gyemekük volt – a lányuk Kíra, aki jól zongorázott, és a fiuk Borisz, aki gyönyörűen énekelt. 
Általában a családjuk nagyon muzikális volt. [29] 

Nagyapám, Mesterházy Mihail Mihajlovics középső fivére a legismertebb Kalugában. 
Ő a Kalugai történelmi múzeum (ma tájkutató) múzeum egyik alapítója, ahol megtaláljuk 
azokat a kiállítási tárgyakat is, amelyeket ő hozott magával világkörüli utazásairól. Mihail 
Mihajlovics kitűntetéssel végezte el a Moszkvai egyetemet 1911-ben. 1912-ben 
természettudományi tárgyakat oktatott a Nyizsegorodi tanítóképzőben és 1913. április 1-től a 
Kalugai tanítóképzőbe helyezték a benyújtott kérvény szerint. [30] [31] Utazó, tudós 
biológus, természetkutató volt. Utazásainak útvonala átfogta Európát, Kisázsiát, Kínát, Indiát, 
Amerikát, Afrikát, a maláj és a csendes óceáni szigeteket. 1922-től Moszkvában élt és a 
Moszkvai egyetemen, a biológiai tanszékén tanított. 

Elég nyugtalan gyermek volt. Az irattárban megtaláltam a Kalugai fiúgimnáziumi 
tanulmányai alatt készült naplót. A gimnázium adminisztrációjának sok gondot okozott. A 
beírások és a büntetések mindennaposak voltak. Az elsőt kétszer kellett járnia, mert hol az 
osztályfőnöke asztalát csúfította el krétával, hol katonákat rajzolt orosz órán, hol a jegyeit 
javította ki, rosszul viselkedett, otthon felejtette a füzetét, stb. Ugyanakkor elcsodálkozom 
azon, hogy év végén az osztályfőnök azt írta: „Magaviselete jó, a leckéit elég törekvően oldja 
meg, az osztályban eléggé figyel, az írásbeli munkáit elég jó külalakkal készíti el. Az … 
osztályba léphet”. [31] Feltételezem, hogy ebben a csintalan gyerekben meglátták az élő 
értelmet és nem kevés képességet, habár tudott, hogy atyja otthon nagyon szigorúan bűntette, 
gyakran vesszővel. Mihail Mihajlovics idősebb bátyjával ellentétben kommunista - idealista 
volt, rögtön elfogadta a forradalmat, ami gyümölcsözőleg hatott a későbbi életére és a 
karrierjére. 

Kétszer nősült. Első felesége Lukas Lelena Nyikolajevna 1892-ben született, 
művésznő volt. 1911. szeptember 16-án házasodtak össze és hét évet éltek együtt, 1918 
közepéig. Gyermekük nem született. [32]. Második felesége Fiofilaktova Olga Aleksazejevna 
1888-ban született. Elvégezte a Besztuzsevszki évfolyamokat fiatal hölgyek részére, 
pedagógus volt, orosz nyelvet és irodalmat tanított a moszkvai 4-es számú iskolában. Mihail 
Mihajlovics 1954-ben halt meg, neje öt évvel korábban, 1949-ben. Mindketten a moszkvai 
Vvegyenszki temetőben nyugszanak. Házasságukból született 1925. augusztus 15-én egyetlen 
gyermekük, a fiúk, Május Mihajlovics, aki elvégezte a Moszkvai állami energetikai 
egyetemet, és Moszkvában dolgozott a NIKIET-ben és az energetikai minisztériumban. Egész 
fiatalon kiment a frontra, ahol súlyos sebet kapott a fejére és a Nagy Honvédő Háború (VOV) 
rokkantja lett. Május Mihajlovics rendkívül bájos, ironikus, jó humorérzékű ember volt, okos 
és olvasott. 
 Határtalanul szerette feleségét Citrina Jelena Zinovjevnát*, aki idő előtt itt hagyta az 
életet 1980-ban egy súlyos betegség következtében. Nagyon nehezen élte meg az elvesztését. 
 Május Mihajlovics szeretett nagybácsim volt, Gyakran eljött Kalugába, nagyon közel 
állt szüleimhez. Neje elvesztése után az összes szeretetét egyetlen kislányának, Olenykának és 
unokájának Misának adta. Május Mihajlovics 2004. június 24-én halt meg és a moszkvai 
Vvegyenszki temetőben van eltemetve. 
 Mihail Kazimirovics legfiatalabb fia, Mesterházy Vaszilij Mihajlovics megosztotta a 
számüzetés sorsát bátyjával, habár teljesen más körülmények közt. 1917-ben, közvetlenül a 
forradalom előtt, feleségével, annak unokatestvérével, Nyina Dmitrijevnával. Goncsárova-
Puskina-Lánszkaja Natálija Nyikolájevnával, elutazott európai körútra. Nyina Dmitrijevna 
szülei: apja Goncsarov Dmitrij Dmitrijevics, anyja Slippe Olga Karlovna. Az igazat 
megvallva, a család ellenezte ezt a házasságot, mert Nyina Dmitrijevnát frivolnak tartották. 
1911. június 28-án Vaszilij levelet írt bátyjának, amelyben megírta, hogy a család 
ellenkezésére tekintet nélkül, házasságra lépett. Ezt írta: „Megnősülök. Ha sikerül, július 31-
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én, ha nem, augusztus 17-én. Goncsárova Nyinát veszem el. Itt elválnak útjaink. Te, biztosan, 
elégedetlen leszel ezzel, feltételezem miért. Ha mama, te és Misa igazán szigorúan ehhez nem 
viszonyulnátok, nagyon örülnék neki.” [33] 
 Ez alatt az utazás alatt Szarajevóban találkoztak rokonokkal, a Novoszilcev családdal. 
Nyina Dmitrijevna nővére, Olga Dmitrijevna (született Goncsárova), Novoszilcev Leonyid 
Nyikolájevics  - ezredes, az I. és IV. országgyűlés képviselője a Kalugai kormányzóságtól - 
,felesége volt. A gyerekekkel Lev 1899, Igor 1905, Oleg 1907, és Vera 1908-ase születésű – 
együtt Leonyid Nyikolájevics börtönből történő szökése után, elhagyták Oroszországot, és 
meggyőzték Vaszilij Mihajlovicsot és Nyina Dmitrijevnát, hogy ők se térjenek vissza. 
 Azonban ezen családok helyzete az emigrációban nagyon különbözően alakult. 
Amikor az európai körútra indultak Mesterházy nem vitte magával a végzettségét igazoló 
iratokat, ami miatt a külföldi életük nagyon megnehezedett. Iratok hiányában tisztességes 
munkáról nem is álmodhattak. Vaszilij Mihajlovics 
 *Zinovjevna Jelena a 2 számú Moszkvai orvosi egyetemen végzett otoralingológus orvosként. A 
moszkvai 5 számú Városi kórház otolaringologikus részlegének volt a vezetője. Jelena Zinovjevna nagyon aktív, 
lelkiekben erős ember volt, és a családban vezető szerepet vitt. Ezen kívül ő volt Május Mihajlovics támasza is 
annak a háborús sérülése utáni nem egyszerű életében, ami időnként az egészségére hatással volt. A felesége 
nagyon eredményesen tudott rá hatni ilyenkor. 
 
alkalmi munkákból tengődött. Nyina Dmitrijevna zenét és éneket tanított. Egy parányi 
szobában laktak, ahol még konyha sem volt. A Novoszilcevihnél minden másképp volt. Ők 
lassanként hagyták el Oroszországot ezért a papírokkal minden rendben volt. Leonyid 
Nyikolajevicsnek jó munkája volt, a gyerekek tanultak. 1934-ben meghalt Leonyid 
Nyikolajevics. A gyerekek édesanyjukkal átmentek Amerikába. 
 Olga Dmitrijevna 1970-ben halt meg 96 évesen. A fiuk, Novoszilcev Igor 
Leonyidovics elsőként jött vissza Oroszországba és meglátogatta a Lepedő gyárat 89 évesen 
1993-ban [14]. Ezen látogatása alkalmával találkozott Moszkvában a bátyámmal és mesélt 
neki Nyina Dmitrijevna és Mesterházy Vaszilij Mihajlovics életéről. 
Vaszilij Mihajlovics törekedvén javítani nehéz pénzügyi helyzetén, valami módon egy 
kisvendéglőt nyitott. De a közönséges természetes üzleti hajlam hiánya (ingyen etette az 
oroszországi menekülteket) bankcsődbe vitte. 1923-ban pénzügyileg még a felszínen, 
megtudta, hogy az idősebb fivére Vlagyimir meghalt, Törökországba utazott és onnan írt 
levelet Ofroszimov A. A.-nak: „.. Igaza lett – Vologya tényleg meghalt. Már nem 
találkozhattam vele. Mondják, nehezen élt. Nem írtam Rimmuskának, nem tudom, mit tegyek. 
Tudassátok vele. Sírhelyét barátai megváltották 10 évre, és én küldtem 900 dollárt a 
kerítésre.” Később küldött egy fényképet a sírról és a hátoldalára ráírta: „Most a kereszt két 
oldalára fehér orgonát ültettem és a sírt ibolya borítja. A bronz táblán véset” [35]. 

1932-ben Rimma nagyanyám Vaszilijtől kapott egy utolsó levelet, egy olyan levelet, 
ami tele volt lemondással, amelyben tudatta, hogy 20 év együttélés után Nyina Dmitrijevna 
megcsalta. Azt írta: „Jó ember ő, sokat tett értem, kiemelt nagyon nehéz anyagi helyzetemből, 
de úgy gondolom, hogy hasonlóképp segített volna másokon is. Az egész élet eltelt kölcsönös 
megértés nélkül, és most semmi sem maradt a zavaros üledéken kívül. Beismerem, hogy 
magam voltam a bűnös, mert ilyen életet teremtettem magamnak azzal, hogy hittem az 
igazság lehetőségében és hittem N,D-ben, jó leckét kaptam egész életemre, amikor beleköptek 
a lelkembe, megölve örökre mindent, amiért éltem, és amiben hittem. Nehéz kereszttel 
fizettem, és most, mikor előttem semmi sincs, hátul pedig a kiszenvedett, tönkretett élet 
szerelem és melegség nélkül, értem, hogy bolond és idealista voltam és azt gondoltam, hogy 
az életben, valamiben és valamiért hinni lehet. Mégiscsak reménykedve élsz, hogy valamikor 
megláthatod a szülőföldedet és a szeretteidet, és ha ez nincs, az élet elveszti minden 
értelmét”.[34] Ez volt az utolsó kapcsolata a rokonaival. 
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 Nem kevésbé volt érdekes a másik rokoni szál, édesapám anyai ágáról – Loszeva 
Rimma Alekszejevna részéről. Ez a Pavliscsevek – Loszevek - Ofroszimovák ága. Még 
három ősi nemescsalád?  

A szerzőtől 
  

Kalugában születtem 1947-ben. 1966-ban befejezve a középiskolát a VZFEI kalugai 
kihelyezett tagozatára nyertem felvételt. Harminckét évet dolgoztam le a kalugai tartomány 
élelmiszeripari rendszerében közgazdászként, a PEO vezetőjeként és az élelmiszeripari 
minőségi kutatóintézet központjának vezetőjeként. 
 Egy lányom van, Júlia, és két unokám, Jánocska és Vologya. 
 Az egész tudott életemben szerető család vett körül. Az elődök mély tisztelete és az 
elragadtatás tölt el, amit a könyvembe is igyekeztem beletenni, s amelyet az Önök ítéletére 
bízok. 


