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Dr. Mesterházy Gábor
1975-2010 között, 35 éven át Ostffyasszonyfa háziorvosa
(Székesfehérvár, 1937. április 24. – Ostffyasszonyfa, 2010. június 12.)

Szüleivel szülőhelyéről rövidesen Budapestre költözött és gyermekkorát a fővárosban illetve Szabadszálláson élő
nagyszüleinél töltötte. Büszkeséggel szokta emlegetni, hogy negyedrészben kun származású. A II. világháború alatt
mozgalmasan teltek ifjú évei: Budapest után Ausztriába került, ahol a szovjetek elől menekülő katonatiszt édesapja
Klagenfurtban egy 5000 fős magyar tábornak lett a parancsnoka. Hazatérve a Vörösmarty Gimnáziumban
érettségizett. Két ízben is felvételizett az orvosi egyetemre (Budapestre és Pécsre), de – bár alig maradt el a
maximális felvételi pontszámtól – hely hiányában elutasították. 1957-ben a disszidált hallgatók helyére azonban
már be tudott iratkozni Pécsre és 1962-ben szerezte meg orvosi diplomáját.
Pár évig a vasi megyeszékhelyen praktizált: dolgozott belgyógyászként, Oladon körzeti orvosként és a megyei
kórház hematológusaként is. Az átpolitizált környezetből vidékre vágyott. 1968-ban került Kemenesaljára:
Nagysimonyi körzeti orvosa lett, majd 6 évvel később került utolsó állomáshelyére, Ostffyasszonyfára. 35
esztendeig szolgált nem csak székhelyén és a csöngei társközségben, hanem ügyeletes orvosként, vagy
helyettesítőként Kemenesalja szinte minden településén.
A test és a lélek gyógyítását a szeretet jegyében egységként kezelte.
Hitte, hogy a betegnek nem csak a testével, de a lelkével is törődni kell.
Hivatásáról így vallott: „Az orvosi munka talaja a tudomány. Az eszköze már inkább a mûvészet. A levegője a szeretet.

Az iránymutatói, mondjuk a csillagok. Olyan birodalom, mely szélesen határos mindennel.
Szeretek mindent, amivel az orvostudomány érintkezik. A művészetet, a hitet, a vallást, a pszichológiát, a matematikát,
az alternatív gyógymódokat, és így tovább...”
Igazi olyan polihisztor, gondolkodó ember volt, amilyennel ma már egyre ritkábban találkozhatunk.
Kemenesaljának egyik legjobb diagnosztája komoly szakmai tudással rendelkezett. Szeretettel fogadta és
gyógyította a körzetén kívülről érkező, máshol eredményesen nem gyógyított betegeket is.
Négy és fél évtizedes áldozatos gyógyító tevékenységéért 2008-ban „Vas Megye Szolgálatáért Egészségügyi
Tagozata” kitüntetésben részesült.

A díj átvételekor Shakespeare 66. szonettjének néhány sora lapult a zsebében:

„Fáradt vagyok, ringass el, ó , halál:/ Az érdem itt koldusnak született/ És hitvány Semmiségre pompa
vár...”
A szenvedélyesen végzett gyógyító munkája mellett szeretett főzni és barkácsolni. A történelem iránti érdeklődése
és lelkesedése kiapadhatatlan volt. Ennek egyik közösségi eredménye, hogy komoly heraldikai előtanulmányokat
folytatva, nagy szakmai hozzáértéssel ő tervezte Ostffyasszonyfa 1995 júniusában felavatott címerét. A következő
évben Csönge címerét is elkészítette. Életének utolsó évtizedeit meghatározták régészeti és művészettörténeti
kutatásai, amelyek a falu határában talált különleges kövekhez kapcsolódtak. Az évezredes kavicsok, hite szerint
olyan többrétegű, mikroszintű ábrázolásokat és anyagokat (pl. a mai űrtechnikában használatos miobium)
tartalmaznak, amelyek egyedinek számítanak a ránk maradt régészeti leletek sorában. Kutatási eredményeit számos
kiállításon (Kőszeg, Zalaegerszeg, Répcelak) mutatta be az érdeklődőknek.
Az Ostffyasszonyfa kiválóságai életrajzi sorozatban szeretnénk bemutatni azon Ostffyasszonyfán született, vagy Ostffyasszonyfán élt személyeket, akik alkotó
tevékenysége, munkája jelentős hatással volt településünk fejlődésére, lakóinak életére, Ostffyasszonyfa település megítélésére.
(A sorozatot szerkeszti: Bóka István)
Az eddig közzétett életrajzok: Ostffy Miklós, Dr. Ostffy Lajos, Czencz János, Berecz Gábor ev. Kántortanító, Péteri Takács Lajos, Dr. Mesterházy Gábor
Szerkesztés alatt: Trsztyenszky János földbirtokos, Koczor Dániel Vasvármegye főszolgabírája
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Életében sokfelé járt, térben és időben, mégsem hagyta el soha a hazát – pedig megtehette volna. Visszaálmodta magát
régészeti kutatásai révén elmúlt korok évezredeinek távlatába, de mégis, a legkisebb töredezett kőben csakúgy, mint a
madárfüttyben kereste és megtalálta az embert, az ember szolgálatában pedig az Istent.

„Nem ártok Neked, magamért felelősséget vállalok
Nem függök Tőled, veled egyenrangú vagyok
Nem hazudok Neked, veled tisztán szólok
Nem alkuszok Veled, küldetésben vagyok.”
Utolsó karácsonyán Dr. Mesterházy Gábor ezt a magyar etikát
nyújtotta át kézírásával ajándékul családtagjainak. Így élte az
életét, minden szavát magára nézve fontosnak tartotta. Valóban
küldetésben volt élete végéig. Tisztelve az életet, az élőlényeket a
mohaszinttől a virágig, a „Világnak Virágáig” .
Dr. Mesterházy Gábor háziorvos 73 éves korában hunyt el.
Szinte szimbolikus jelentőségű, hogy a napnyugtával órára, percre
azonos időben ment el...

Műve:
Homo hungarosapiens... csengeensis...: a csöngei paleolit leletek. Ostffyasszonyfa, 2001. CD-ROM
elérhető: http://aranylaci.freeweb.hu/mesterhazy/paleonardo.htm

Feleségének, Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolnának 2016. márciusában írt emlékező sorai:

A közösségért dolgoztunk mindketten, soha nem a magunk javát kerestük, s nem vártunk elismerést, amikor mégis
kitűntettek bennünket, akkor a zsebünkben lapult és szívünkben ott volt egy- egy idézet, ige alázatunkat
megerősítve. Úgy éreztük mindig, hogy az Úr kertjében csupán kis kertészek vagyunk. Hittel, szeretettel, örömmel
családunkkal együtt. Férjem meghívásra több alkalommal szolgált evangélikus gyülekezetekben hitvallással, én
pedig hosszú ideig presbiterként, jegyzőként.
Küldetésben éltünk. Gregorich Ferenc ostffyasszonyfai barátunk ezt írta egy rendezvényünk kapcsán:
„A lámpást ma is egyes embereknek fel kell tartani, hogy a múlt emlékezetének fénye jelenünk sötét foltjain át
világítson reményt a jövőnkre, szép és belső indíttatással… Hát mindig tegyünk valamit!”

Egyik lámpásának, Dr. Mesterházy Gábornak emlékét Ostffyasszonyfa lakossága szeretettel őrzi.

Az életrajzi leírás tartalma Gecse József: In Memoriam-Dr Mesterházy Gábor, Menyes Gyula: Dunántúli Harangszóban megjelent cikke,
Rozmán László: IN MEMORIAM DR. MESTERHÁZY GÁBOR (1937–2010) Új Kemenesalja » 2010. 07. 02. megemlékezése,
és Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna emlékező sora alapján, azok szövegrészeinek felhasználásával készült
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