
SOMLAI KATALIN

NACIONALISTAKÉNT KORSZAKOKON ÁT –
MESTER MIKLÓS (1906–1989)

Mester Miklóst zsidómentő államtitkárként őrizte meg a történelmi emléke-
zet.1 A tágabb közvélemény Bokor Péter Egy naiv ember bársonyszékben című
portréfilmjéből ismerhette meg, amely 1977-ben készült a Magyar Televízió
Századunk sorozatához. A Kádár-korszak nyugati magyar emigrációjában a
zsidó- és a nemzetiségi kérdés szakértőjeként tartották számon.2 2012 nyarán
a Holokauszt Emlékközpont vállalta fel Mester hetvenes évek elején írt em-
lékirata bemutatását – Arcképek. Két tragikus kor árnyékában –, az egykori po-
litikus alakját ismételten az 1944-es évben a deportálás előtt álló zsidóság
megmentése érdekében véghezvitt cselekedeteihez kötve.

Mester személye a németbarát Sztójay-kormányban betöltött pozíciója
alapján a Horthy-korszak jobboldali konzervatív és nacionalista politikai elit-
jéhez kötődik. Ám Mester sem származását, sem politikai elképzeléseit te-
kintve nem tartozott a hagyományos konzervatív politikai establishmentbe.
Bár az 1939. májusi választásokon a kormánypárt színeiben indult – amely alig
két hónapja vette fel a Magyar Élet Pártja (MÉP) nevet –, másfél év múlva
már a kormánypártból kivált, a középosztályi–paraszti „szövetség” talaján ál-
ló, a szociá lis gondolatot hangsúlyozó populista Magyar Megújulás Pártjában
(MMP) politizált. Úgy látta, nincs remény rá, hogy társadalomalakító tervei
megvalósulását (amelyek más politikai kontextusban akár baloldalinak is szá-
míthattak volna) a társadalmi hierarchia „egészének” megóvásához ragaszko-
dó, tekintélyuralmi alapokon álló kormánypárt reformistájaként elősegítheti,
ezért a németbarát és fokozottan antiszemita szélsőjobboldalhoz csatlakozott. 

Magyarországon a két világháború közötti politikai élet alapvetően a for-
radalmakhoz viszonyulva határozta meg magát a jobb- és baloldal dichotómiá-
jában. A függetlenségi hagyományokon,
majd az ellenforradalmi ideológia lég-
körében szocializálódott ifjú Mester –
aki erdélyi magyarként családja és a
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1 Lásd többek között Braham (1997);

Schmidt (1990); Török (2007). 

2 Sztáray (1989). 
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maga sorsán is erősen megtapasztalta az ellenforradalmi propaganda által a
proletárdiktatúra számlájára írt országcsonkulást – első közéleti megnyilvá-
nulásaitól kezdve ellenszenvvel viszonyult a tömegek mozgósításához, a for-
radalmi „zűrzavarhoz”. A szülőföldjéről elszakadt embert a nemzeti közösség-
hez tartozás igénye is a nacionalizmust vezérelvei közé számító jobboldali
erők felé terelte. A második világháború után a forradalmi ideológiára építő
kommunista diktatúra – magának tartva fenn a baloldaliság „monopóliumát” –
mindazokat jobboldalinak tekintette, akik nem osztották „tudományos” vi-
lágnézetét, vagy akiket egykori társadalmi helyzetüknél, illetve politikai
szerepüknél fogva a munkásság hatalmát hirdető rendszer ellenségeinek vél-
tek. 

Mester Miklós a rendszerváltás évében hunyt el. Hogy a nacionalizmus és
modernizáció egymáshoz szorosan kapcsolódó tengelye mentén jobb- és bal-
oldali erőkre elrendeződő politikai közegben meggyőződése és kapcsolatai
révén melyik oldalhoz húzott volna, csak feltételezni lehet. Annak viszont ha-
tározott jelei vannak, hogy a nemzeti konzervatív jobboldal helyet keres Mes-
ternek történelmi panteonjában.3 Olyan konzervatív politikusnak látják, aki
zsidó életek megmentőjeként megtisztult korábbi fajvédő, antiszemita múlt-
jától, így példaképként, ugyanakkor mint a kommunizmus elszenvedője, ál-
dozatként mutatható be egyszerre.

Mestert az életét kitöltő „két tragikus korban”4 – a konzervatív, majd a
kommunista rendszerben – egyaránt jobboldaliként könyvelték el. Saját maga
problematikusnak találta a politikai orientáció jobb- és baloldal viszonylatá-
ban való meghatározását – tegyük hozzá, jogosan –, de leegyszerűsítve „inkább
jobboldaliként” tekintett önmagára és a hozzá közel álló pályatársakra.5

A Horthy-korszakban „magyar szocialistának” definiálta magát, a kommunis-
ta érában keletkezett önreflexióiban a polgári demokrácia és a humanizmus
meggyőződéses híveként szólalt meg.6 A demokrácia melletti elkötelezettsé-
gét idősebb korában a harmincas évek közepétől eredeztette, ám ekkortájt írt

műveiben történész-kutatóként való-
jában csak a nemzetiségi törekvések
egyenjogúsága mellett tört lándzsát, a
nemzeteken belüli polgári jo gegyen -
lőség kérdése nem foglalkoztatta.

„Hallatlan ellentmondások sűrű söd -
tek benne”7 – állapították meg Mes ter
Mik lósról, arra utalva, hogy a jobbol-
dali diktatúrára törő Imrédy Béla pár t-
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3 Lásd többek között Schmidt (1990); Tö-

rök (2004); Török (2007); konzervati -

vok.blog spot.hu. 

4 Mester (2012).

5 Uo. 559. 

6 Bokor (1982); Bokor (1985); Mester (OHA);

Mester (2012).

7 Bokor (1982) 126. 
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 hívéből demokratává, hangos antiszemitából zsidómentővé, 1945 után zsidó-
szimpatizánssá vált.

Tanulmányomban Mester Miklós életútját szeretném bemutatni, részlete-
sebben rávilágítva azokra a szakaszokra, eseményekre, melyeket az államtit-
kársága hónapjaira koncentráló írások elhanyagoltak, de amelyek nézetem sze-
rint politikusi személyiségének formálódását befolyásolták. Pályájának
bemutatásával párhuzamosan kísérletet teszek rá, hogy politikai nézeteit re-
konstruáljam. „ Jobboldalisága” mögé tekintve írásai, megszólalásai, kapcso-
latrendszere alapján megvilágítom, milyen eszményeket és ideológiákat kö-
vetve vállalkozott politikai szereplésre. Megpróbálom életében azokat a
fordulópontokat megtalálni, melyek a világnézetét alkotó eszmerendszert át-
alakították. Vizsgálom továbbá, miként hatott értékrendszerére, valamint sze-
repvállalásaira politikai és informális környezete, és azt is, hogyan alakult ön-
képe politikai elveinek módosulásával. Politikai meggyőződésének azokat az
elemeit próbálom a felszínre hozni, amelyek a radikálisan megváltozott poli-
tikai környezet ellenére konstans értékként húzódtak végig életútján, és fel-
oldják pályaképe ellentmondásosságait, s melyeket – elsősorban a nacionaliz-
must – vállalva a rendszerváltás utáni jobboldal is szimpatizálhat alakjával. 

POLITIKAI PÁLYAFUTÁSÁNAK KEZDETE
Mester Miklós politikai pályafutása 1939-ben, nem sokkal a második világhá-
ború kitörése előtt indult, amikor a jobboldali konzervatív kormánypárt, a Ma-
gyar Élet Pártja országgyűlési képviselőnek jelölte a ráckevei választási körzet-
ben. Teleki Pál miniszterelnök kiszemeltje volt, aki a belső feszültségek
következtében széttöredezett kormányzó pártot – s benne a maga vezető pozí-
cióit – a „népből jött” új emberekre,8 valamint a visszacsatolt országrészekről
behívott képviselőkre támaszkodva igyekezett megszilárdítani. Teleki közvet-
len közelről tapasztalta, mint éleződik a feszültség a politikai hatalmat birtok-
ló úri középosztály és az első világháború után felnőtt fiatal, irredenta szellem-
ben felnevelt értelmiségiek között,9 akik a „megőrzendő” stabilitás helyett
radikális társadalmi és gazdasági változásokat sürgettek. Az „európai korszel-
lemhez” igazodva más volt az elképzelésük az állam és benne az egyén szere-
péről, a modernizációhoz vezető politikai utat a tekintélyuralmi – fasiszta, ná-
ci – rendszerek mintájával, a „hódító koreszmével” szimpatizálva keresték.
Teleki e fiatal, többségükben a jobbol-
dali diákmozgalmakban szocializálódott
szakembereket a szélsőjobboldal mind
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9 Ablonczy (2005) 415. 

N
A

C
IO

N
A

L
IS

T
A

K
É

N
T

K
O

R
SZ

A
K

O
N

Á
T

–
M

E
ST

E
R

M
IK

L
Ó

S
(1

90
6–

19
89

)

BÚVÓPATAKOK a feltárás

04_Somlai_jav.qxp:evkonyv2008  1/12/13  3:18 PM  Oldal 107



erősebb nyomásának engedve vonta be a kormánypártba. Ugyanakkor olyanok
kiválasztására törekedett, akikről feltételezhette, hogy hajlanak majd a konfor-
mitásra, s megnyerhetők a mérsékeltebb, konzervatív reformpolitikának. Mes-
ter szimpatizált az egyszerre puritán, tudós tanárember és politikus Telekiben
megtestesülő ideáljával, jóllehet tisztában volt vele, hogy egykori mentora és
eszmei atyja, az irredenta Erdélyi Szövetséget is vezető Jancsó Benedek törté-
nész és Teleki Pál kapcsolata nem volt felhőtlen.10 Későbbi felszólalásaiból, po-
litikusi magatartásából valószínűsíthető, hogy közel állt hozzá Teleki elképze-
lése a tudományos kormányzásról, mely szerint a kormányzás szakkérdéseiben
csak a politikai szempontok és intézmények mellőzésével lehet és kell állást fog-
lalni.11 Teleki kiállásában bízva Mester elfogadta a felkínált lehetőséget, annak
ellenére, hogy a konzervatív úri osztály politikusait alkalmatlannak tartotta az
ország modernizációjára (ez a meggyőződése később sem változott). A képvi-
selőségben lehetőséget látott politikai céljai megvalósítására, és vélhetően a kö-
zéposztályba való felemelkedésének megerősítésére is.

Akkor lépett a politika porondjára, amikor mind a nemzetközi, mind a ha-
zai politikai feszültségek kiéleződtek, s erőteljes jobbratolódás következett be
az európai és a magyar politikai arénában egyaránt. Magyarország kilépett a
Nemzetek Szövetségéből, javában folyt a fegyverkezési program, a kormány-
párt magába olvasztotta Imrédy Magyar Élet Mozgalmát, az országgyűlés el-
fogadta a második zsidótörvényt, amely nyilvánvalóvá tette a faji alapon álló
különbségtételt zsidók és nem zsidók között, és a részleges revíziós sikerek
(Szlovákia, Kárpátalja) további irredenta igényeket ébresztettek (Erdély, Dél-
vidék), akár a tengelyhatalmak melletti mind szorosabb elkötelezettség árán
is. A képviselőjelöltség vállalásával Mester Miklós felsorakozott Teleki „nem-
zeti és keresztény” politikát hirdető választási programja mögé.12 A pártprog-
ram – amelyben fasisztoid, nacionalista és populista elemek keveredtek – új
Magyarországot hirdetett, a változások melletti elkötelezettséget, a magyar
öntudat erősítését és fajvédelmet hangoztatott. Legfőbb „követelései” között
ígéretet tett mindenekelőtt a súlyos társadalmi különbségeket felszámoló föld-
reformra, szociális reformokra, a zsidó gazdasági befolyás felszámolására és –
„tőke s munka viszonyának egészséges és igazságos szabályozásával” – a kor-

látozott kapitalizmus egyfajta korporá-
ciós keretek közötti megvalósítására.13

A második világháború előtti utol-
só, egyben 1920 után az első titkos,
úgynevezett pünkösdi választásokon a
magyar–erdélyi kulturális kapcsolatok
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10 Mester (2012) 355. 

11 Ablonczy (2005) 436. 

12 Uo. 417. 

13 Gergely–Glatz–Pölöskei (2003) 448–
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menedzsereként már bizonyított, nemzetiségi szakértőként is ismert Mestert
a kormánypárt egy nemzetiségileg vegyes választói körzetben indította. Noha
az ellenzékiek szabad korteskedését a közigazgatás erősen korlátozta, a kezdő
politikus Mester így is csupán a szintén agrárreformot hirdető, de ellenzéki-
nek számító kisgazdapárti szavazók támogatásával tudta elnyerni a mandátu-
mot a nyilas jelölttel szemben a második fordulóban.14 Harminchárom évesen
lett a képviselőházban 187 helyet elnyerő kormánypárti frakció tagja, amely-
ben a nemzedékváltásnak és a politikai trendnek köszönhetően visszaszorultak
a konzervatív-liberális erők, az egyértelműen szélsőjobboldali politikusok –
Rajniss Ferenc, Milotay István stb. – csatlakozása révén viszont megerősödött
az Imrédy Béla körüli radikális csoportosulás.

CSALÁDI HÁTTERE
Mester Miklós, mint azt maga is sokszor és büszkén emlegette, a székelyföldi
Rugonfalván született 1906-ban. Kisparaszti családból származó édesapja föl-
det nem örökölt, kezdetben kocsisként tartotta el a családját. Édesanyja lófő
székely családból származott, de még apai nagyapja családjánál is szűkösebb
körülmények között éltek. A két gyermek közül Miklós volt az idősebb. Édes-
apja kevéssel az első gyerek születése után kivándorolt az Egyesült Államok-
ba, majd hazatért, és házat és néhány hold földet vásárolt. Második amerikai
útjának jövedelméből már megkétszerezte a család földtulajdonát. Tisztes eg-
zisztenciát teremtett, amelynek köszönhetően községi bírónak is megválasz-
tották. Az első világháború kezdetekor önszántából választotta a katonaságot,
hogy bíróként ne kelljen a falubeliekkel szembehelyezkedve az elrendelt rek-
virálásokat irányítania. 

A gyermek Mester Miklós 1916-
ban a román hadsereg támadása elől
édesanyjával a Tiszántúlra menekült. 
A szorgos, jó kiállású fiú megtetszett
egy nagygazdának, aki szívesen örökbe
fogadta volna. Mivel könnyen és jól ta-
nult, sokat olvasott, szülei a falusi re-
formátus elemi iskola elvégzése után
beíratták a Rugonfalvával szomszédos
Székelyudvarhely unitárius gimnáziu-
mába.15 A székelységgel kapcsolatban
Mester nem a politikai egyenlőség ha-
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14 A Dinich Ödön kisgazda, Krumpach Jó-

zsef nyilas és Kovács Géza fajvédő jelölttel

szemben induló Mester a szavazatok

32,92%-át, Krumpach a szavazatok 34,4%-

át kapta. A kisgazda Dinich 10,65%-ot,

Kovács pedig 22,03%-ot. Hubai (2001)

133. Lásd még Budapest Főváros Levéltá-

ra (BFL) XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b

állag, dr. Mester Miklós népügyészségi

anyaga (81365/1949). Jegyzőkönyv Mester

Miklós kihallgatásáról, 1945. december 5. 

15 Mester (OHA).
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gyományára hivatkozott, inkább a hozzájuk társított romantikus képet – egy-
szerű, agyafúrt emberek – idézte fel, az unitárius gimnáziumra emlékezve a to-
leráns szellemiséget emelte ki: „a vallási türelemnek egy csodálatos lehetősé-
ge volt ottan”.16 Az iskola Dávid Ferenc Unitárius Ifjúsági Egyesületének
tagjaként tanáraival és társaival a falvakat járta, népművelő és hitterjesztő előa-
dásokat tartottak.17 Ebben olyan lelkesen és sikeresen vett részt, hogy rövid
idő múlva az egyesület elnökévé választották. A fiatal fiúra erősen hatott a füg-
getlenségi szellemben fogant nacionalista történelemtanítás, „a történelem
iránt különös érzékem volt” – magyarázta később a múlt iránti érdeklődését.18

Családja, Amerikát járt apja fontosnak tartotta, hogy a jó eszű gyermek ki-
emelkedhessék a paraszti sorból. Lehetővé tették számára, hogy a tanév ide-
jére kimaradjon a föld és a ház körüli fizikai munkákból, és csak a tanulással
foglalkozzék – eléggé megterhelő volt a napi tíz kilométeres gyaloglás az is-
kolába. Mire Mester elvégezte a gimnázium nyolc osztályát, a Romániát nem-
zetileg homogenizálni kívánó román nacionalizmus felerősödésének hatására
elrendelték a román nyelvű érettségi vizsgát. Ez a legtöbb magyar diák szá-
mára váratlan és leküzdhetetlen akadályt jelentett még a vegyes lakosságú vi-
dékeken is, de különösen a magyarlakta Székelyföldön, ahol a köznapi életben
sem volt általános a román nyelv használata. Mester mindazonáltal nekifeszült
a román tételeknek, és a nyelvi akadály ellenére sikerült egy éven belül levizs-
gáznia. A romániai továbbtanulási és érvényesülési lehetőségeket azonban az
erősödő magyarellenesség és gyenge román nyelvi tudása okán beszűkültnek
érezte. Édesapja – ezúttal már családostul – ismét kiutazott az amerikai kon-
tinensre, Kanadába, az iskoláztatással a társadalmi felemelkedés útján megin-
dított fia pedig 1925-től Budapesten próbálta folytatni tanulmányait. 

Nagybátyja, Mester Albert ekkor már hosszú évek óta Budapesten élt, vas-
esztergályosként dolgozott a Láng Gépgyárban. Miklósnak az apai rokonság
családi hátteret jelentett, de anyagi támaszt nem. Szerencséje volt, hogy mi-
közben Erdélyből nagy számban érkeztek az anyaországban érvényesülni kívá-
nó magyar fiatalok, neki sikerült szállást kapnia a szegény diákok számára fenn-
tartott városszéli Horthy Kollégiumban. Hogy eltartsa magát, jövedelem után
kellett néznie: „egy bizonyos önérzet volt bennem, hogy a szüleimtől ne kér-
jek pénzt, magamat tartsam el, rögtön állásba mentem”– mondta később.19

A román nacionalizmus túlkapásai
vagy az anyagi ellehetetlenülés elől el-
menekülteket összefogó, természetéből
adódóan irredenta Erdélyi Szövetség
fedőszerveként fungáló Népies Irodal-
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17 Mester (2012) 494. 

18 Mester (OHA).

19 Uo.
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mi Társaságnál talált alkalmi munkát.20 A társaságot a sérelmi politika alátá-
masztását célzó információs és propagandaszervként hozták létre. Az intéz-
mény az erdélyi magyarság sorsáról érkező híreket gyűjtötte a sajtó, különféle
kiadványok vagy magánszemélyek útján, hogy a kormányzat, illetve a nem-
zetközi élet tényezői számára adekvát érveléssel támasszák alá Erdély vissza-
csatolásának szükségességét. Gazdag gyűjteményt építettek fel az erdélyi kul-
turális élet teljes spektrumából. A névlegesen alapítványi formában működő
szervezet számottevő kormányzati támogatást élvezett, félhivatalosan az Ál-
lamtudományi Intézet alá tartozott. Vezetői közül többen a Revíziós Liga el-
nökségében is helyet foglaltak. Az intézmény gyakorlati tevékenységét ügyve-
zető elnökként éveken át Jancsó Benedek pedagógus, történész, publicista
irányította, aki az erdélyi románság politikai-ideológiai mozgalmainak kuta-
tójaként, a magyarság hegemóniájára veszélyt jelentő nemzetiségi törekvések
feltárójaként vált ismertté. Jancsó Benedek felkarolta a történelemtudomány
iránt kitartó lelkesedést tápláló Mestert, akit erdélyi származása különösen
nyitottá tett a nemzetiségi együttélés problémáira. A közgazdasági tanulmá-
nyoktól átcsábította a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára, s
megbízásokkal, kihívásokkal motiválta a nemzetiségi ügy kutatására. „A társa-
ságban szerveztünk egy román kurzust és egy német kurzust – emlékszik visz-
sza Mester. – Úgyhogy én arra jártam, és egy év alatt annyira haladtam, hogy
az én kezembe adták az erdélyi és a romániai román lapokat, szász lapokat,
magyar lapokat, hogy sajtóreferens legyek.”21 Jancsó ösztöndíjat szerzett
a tehetséges diáknak a nacionalista elveket, agrárius programot támogató
Nicolae Iorga történészprofesszor, politikus Vălenii de Munte-i nyári egyete-
mére. Iorga szerteágazó szaktudásával, „demokratikus modorával” mély
benyomást tett Mesterre.22 Nyelvtudásának tökéletesítése után a román nem-
zetiségi mozgalmakról írt tanulmányait Jancsó ösztönzésére már román szak-
irodalom és dokumentumok felhasználásával készíthette. Jancsó igyekvő, fá-
radhatatlan tanítványra és követőre talált Mesterben, akit irigyei Jancsó
„legjobb sameszének” mondtak. 

TÖRTÉNÉSZI MUNKÁSSÁGA
Mester Miklós Jancsó halála után is
megmaradt a román nemzetiségi tö-
rekvések kutatása mellett, cikkei a ko-
lozsvári Hitelben, a lugosi Magyar Ki-
sebbségben, a budapesti Magyar Útban
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20 A Szent Gellért Egyesület fogta össze a

délvidékieket, a FESZ, azaz a Felvidéki

Egyesületek Szövetsége a felvidékieket.

Méretében és politikai befolyásában

azonban a Népies Irodalmi Társaság volt

a legnagyobb.

21 Mester (OHA).

22 Mester (2012) 356. 
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jelentek meg. Tanulmányainak újszerűségét az adta, hogy jelentős mértékben
hagyatkozott bennük román feldolgozásokra és az azokban feltárt iratokra.
Írásai így az eladdig a magyarság hegemóniára való törekvésein keresztül áb-
rázolt eseményeket a románság iránti empatikus hangvétellel értékelték. Egy
kései önértékelése szerint a nemzetiségi törekvések elfogadásában még Jan-
csónál is továbbment egy lépéssel: „kizárólag a nemzeti, ha úgy tetszik, a nem-
zetiségi egyenjogúságnak az elvét fogadtam el, tehát a három erdélyi nép: a
magyar, a román és a szász egyenjogúságának elvét”.23

Kulturális és politikai folyóiratokban napvilágot látott több kisebb léleg-
zetű tanulmánya mellett egyetlen könyvnyi terjedelmű monográfiája az
1936-ban Az autonóm Erdély címmel megjelentetett doktori disszertációja.24

Elemzésének a román nemzeti fejlődést a hivatalos konzervatív álláspontnál
sok tekintetben megértőbben tárgyaló és a magyar politikai és kulturális
szupremáciát elvető nézőpontja nemcsak hogy általános feltűnést keltett, de
veszélyeztette doktori értekezésként való benyújthatóságát is.25

A románság XIX. századi nemzetiségi mozgalmainak ábrázolása során rá-
mutatott, hogy a kérdések rendezetlenségéért nemcsak a rendi előjogokat, a
megyei közigazgatást védő magyar konzervatív álláspont, hanem a korabeli
„túlfűtött liberális áramlat” is kárhoztatandó, mint olyan politikai eszmerend-
szer, amely – nem ismerve fel a nemzetiségi kérdés valóságos horderejét – el-
sősorban az egyéni szabadságjogok kiterjesztéséért küzdött.26 Munkájában
hosszan idézte azokat a román nemzetiségi politikusokat, akikkel egyetértett,
így adva hangot saját politikai nézeteinek is. Ezért „juttatta szóhoz” Simion
Bărnuţiut, a románok 1848-as „szellemi vezérét”, és érvelt rajta keresztül

amellett, hogy pusztán a polgári sza-
badságjogok nem elégíthetik ki a nem-
zetiségieket, mivel „igazi szabadság
minden népnél egyedül csak a nemze-
ti szabadság lehet”.27 Hasonló meg-
 győződésből szimpatizált Bălcescuval
is, aki az egyéni szabadságjogokon túl a
jogegyenlőség nemzetekre való kiter-
jesztését hirdette, és egy föderatív
nemzetiségi államot álmodott meg, el-
jutva addig a következtetésig, hogy a
nemzetiségek elsősorban nem polgári,
hanem nemzetiségi egyenjogúságot
követelnek,28 így az egyéni szabadság-
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23 Mester (2012) 357. 

24 Mester (1936a). A lugosi Magyar Kisebb-

ség részletekben közölve már 1934-ben

lehozta a tanulmányt.

Jancsó Benedek az 1848–49-es forradal-

makig írta meg Erdély történetét, Mester

a nemzetiségi mozgalmak további epi-

zódjainak bemutatásával folytatta elődje

és tanára munkáját.

25 Lásd Mester (OHA).

26 Mester (1936a) 26–27. 

27 Uo. 35. 

28 Uo. 45. 
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jogokat vezérelvként elfogadó liberalizmussal szemben egyértelműen a nacio -
nalizmus mellé állt. A „nemes gondolkodású és lelkű” George Bariţiu román
történészben és politikusban politikusi eszményképére talált: „Tudós volt, és
elsősorban ennek tulajdonítható, hogy minden politikai ténykedését komoly
lelkiismeretesség jellemzi.”29 Bariţiu, akárcsak Mester, a politikai jogaihoz ra-
gaszkodó konzervatív elitekben látta a haladás, a békés nemzetiségi együttélés
akadályát 1861-es publicisztikájában: „Gyűlölet, gyűlölködés és féltékenység
nincs a nemzetek között, hanem csak a klikkek, oligarchák és kiváltságos osz-
tályok között. A magyar népnek ugyanazon sorsa volt, mint nekünk, hason-
lóan a székelyeknek is, sőt még a szász nép útja sem mondható rózsásnak. Te-
hát tegyünk jól különbséget nemzetek és klikkek között. A nemzetek között
könnyen helyre lehet állítani a testvériséget.”30

Az erdélyi románok első törvényhatósági küzdelmei a magyarokkal és a szászok-
kal (1860–1863) című tanulmányában Mester röviden összefoglalta a nemze-
tiségi politikáról vallott nézeteit.31 Ez az írás, akárcsak egész elméleti mun-
kássága, túlmegy az események leíró elemzésén, politikai programot vázol fel.
Mester a Kárpát-medencei nemzetek egyenjogúságának pártján állt. Ebben
látta az „az emberi haladás irányát”.32 A nemzetiségi egyenjogúság azonban,
vallotta, még a vallási szabadságnál is nehezebben, csak „céltudatos munkával”
érhető el. Magát e feladat ágensének tekintette.33 Már a XIX. századi nép-
mozgalmakat, zavargásokat is ellenszenvvel ábrázolta, a tömegmegmozdulá -
sok helyett a tárgyalásokban látta a politikai küzdelmek fő terepét.34 A nem-
zetiségi ellentétek feloldatlanságáért nemcsak a magyarság politikai hegemóniája
mellett kitartó magyar establishmentet kárhoztatta, hanem (az általa legbeha-
tóbban tanulmányozott Erdély kapcsán) a románság vezetőinek intranzigens,
erőszakos fellépését is.35 Ugyanakkor a nemzeti összefogásra képes román-
ságot – a lelkileg, gazdaságilag és po-
litikailag öntudatos egységgé forrott
kisebbségi társadalmat36 – példának
állította az erdélyi magyarság elé.37

A nemzet felemelése az öntudatos
nemzeti „intelligencia” feladata, állapí-
totta meg, ugyanakkor az értelmiség
nemzeti érdekek melletti határozott ki-
állása a társadalom egységéből merít-
heti erejét. „Általában a román hivatal-
nokok közhivatali rangfokozatra való
tekintet nélkül abban a biztos tudat-

113

29 Uo. 174. 

30 Uo. 82.

31 Mester (1936b).

32 Uo. 21. 

33 Uo. 22. 

34 Uo. 10. 

35 Uo. 5. 

36 Uo. 20.

37 Uo. A románság nemzeti kohéziójáról

haláláig elismerően nyilatkozott. Lásd

Mester (OHA).
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ban, hogy az erdélyi román társadalom politikailag megbonthatatlan egységet
képvisel, amelynek ők is védett tagjai, nem rejtették véka alá nemzetiségi ér-
zésüket”38 – hangsúlyozta a románok elszánt törvényhatósági küzdelmeinek
magyarázatául. Sorsdöntő tehát, hogy a magyarság mint nemzet igényei érvé-
nyesülése érdekében „öntudatos néprétegeket” tudjon felvonultatni a társa-
dalmi célok mögé.39 A nemzetiségi mozgalmak elemzésétől így jutott el a ma-
gyar politikai berendezkedés, a politikai nemzet megtestesítőinek általános
bírálatához. Elutasította a magyar politikai vezető réteg korlátolt, előjogait vé-
dő magatartását, mert feltartóztatja „a széles néprétegek” haladás irányába ve-
zető gazdasági és politikai egyenjogúsítását. „Csakis az egészséges, organikus
társadalom tudja megállani a helyét, míg a szilárd társadalmi biztosítékot
nélkülöző, élettelen állami organizáció előbb-utóbb végleges vereséget szen-
ved”40 – mondta ki a konzervatív kormányzásról lesújtó jóslatát a harmincas
évek közepén.

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE
Mester Miklós, mint utaltunk rá, Budapestre települése után a revíziós propa-
gandát folytató Népies Irodalmi Társaság adta lehetőségek révén jutott egyete-
mi tanulmányai folytatását lehetővé tevő, csekély megélhetéshez. Az úgyneve-
zett Erdélyi Házban41 öt évig dolgozott Jancsó Benedek szárnyai alatt, előbb a
társaság sajtóreferense, később könyvtárosa volt. A társaság égisze alatt műkö-
dött egy erdélyi diákokat befogadó diákotthon, a Bethlen István Internátus,
mely 1929-től a Külföldiek Kollégiumaként nyújtott hosszabb-rövidebb időre
otthont a szakmai tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre érkező erdélyi értel-
miségieknek. Mester ennek a kollégiumnak lett titkára, 1936-tól igazgatója. Az
intézmény 1949-es államosításáig sikerült az internátust – funkció ját a politikai
kívánalmak szerint módosítva – úgy irányítania, hogy minden időben biztosíta-
ni tudta létjogosultságát.42 „A keresztény egyetemi hallgatók közül sokan, azok,

akik nem tudják tanulmányaikat a ko-
lozsvári egyetemen végezni – mérnökök,
állatorvostan-hallgatók, képzőmű vészek
stb. –, jönnek Budapestre. Ezekről a fia-
talem berekről feltétlenül gondoskod-
nunk kell a jövőre nézve egy erdélyi fő-
iskolai otthon megszervezésével”43 –
indokolta Mester Észak-Erdély vissza-
csatolása után a Vilmos császár (ma Baj-
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38 Mester (1936b) 17.

39 Uo. 20. 

40 Uo. 21. 

41 Mester (2012) 519.

42 Uo. 353.

43 Országgyűlési Könyvtár (OK) Az ország -

gyűlés képviselőházának 139. ülése,

1940. október 11.
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csy-Zsi linszky) út 55. szám alatti internátus Székely Diákotthonná alakítását. Az
intézmény fenntartásához kapcsolatai révén ki is járta a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium (VKM) rendszeres anyagi támogatását. A társaságnál, de kü-
lönösen az internátus adminisztrációjában, majd vezetésében betöltött pozíció -
jából adódóan az erdélyi magyarság szellemi és tudományos életének számos
képviselőjével ismerkedett meg. Az erdélyi értelmiségiek magyarországi to-
vábbképzésének szervezése során pedig szoros munkakapcsolatba került a ma-
gyarországi tudományos és kulturális élet meghatározó reprezentánsaival. Mi-
után első kézből értesült az erdélyi eseményekről, a nemzetiségi kérdés mellett
az erdélyi helyzet aktuálpolitikai szakértőjeként is sok helyre hívták előadni, fő-
ként az egyetemisták politikai-kulturális köreibe.

Munkakapcsolatai mellett is erősen kötődött az Erdélyből áttelepültekhez,
legszorosabb környezetét, baráti körét is főként erdélyi kötődésű értelmiségiek
alkották, de a rendőrség és a katonaság soraiban is több székely származású
tiszttel ápolt közeli barátságot. Felesége, Végh Valéria erdélyi szász családból
származott. 1938-as esküvőjükön Nyírő József író, a későbbi képviselőtárs, va-
lamint Schneider István főhadnagy voltak a tanúk.44

Mester egyetemi tanulmányai és munkája mellett több társadalmi egyesü-
letben is tevékenykedett. Ahogy gimnáziumi éveiben is fontos szerepet kapott
az önképzőköri munka, közéleti tevékenysége az egyetem mellett és fiatal ér-
telmiségiként is meghatározta életét. Közvetlen fellépésével, agilitásával, erős
magyarságtudat és szociális érzékenység táplálta meggyőződésével kiemelke-
dett hasonló korú és sorsú társai közül. Nyitottságának köszönhetően sok
irányban tájékozódott, ismeretségei révén több szervezetbe is invitálták. Visz-
szaemlékezéseiben Mester vagy kéttucatnyi olyan szervezetet említett, amely-
nek aktívabb-passzívabb tagja volt. Ezek közül lássuk csak azokat, amelyekben
bizonyítottan aktív tevékenységet folytatott, és amelyeknek eszmeisége világ-
nézetéhez a legközelebb állhatott. 

Egyetemi diákként a húszas évek végén az erősen irredenta, jobboldali Tu-
rul Bajtársi Egyesületnek volt a tagja. Ezzel párhuzamosan a Székely Egyete-
mi és Főiskolai Hallgatók Egyesületében (SZEFHE) is aktív, szervező szerepet
vállalt, 1932-ben egy éven át az elnöki tisztet is betöltötte. A diákegyesületek
március 15-i vigadóbeli rendezvényén radikális hangvételű felszólalásával –
melyben kijelentette, hogy „az előttünk járó nemzedékből nincsenek ideálja-
ink”45 – nagy feltűnést keltett, a jelen levő notabilitások körében nagy felhá-
borodást váltott ki. Beszéde mintegy
megelőlegezte a konzervatív politikai
réteget ostorozó későbbi történészi,
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44 Mester (2012) 679.

45 Uo. 351. 
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majd képviselői kritikáit. Egyetemi tanulmányai befejeztével meghívták a
SZEFHE egykori tanár elnöke, Teleki Pál alapította Erdélyi Férfiak Egyesü-
letébe, amely a nemzetiségpolitikusok klubjaként működött.46 Néhány diák-

mozgalmi barátja ajánlására belépett az
előkelő fiatalokat tömörítő Nemzet-
politikai Társaságba is, amely nexusai
révén az új generáció több tagja előtt
egyengette az utat a politikai karrier
felé.47

Az erdélyiek által meghatározott is-
meretségi kör mellett, azzal szoros átfe-
désben Mester Miklós számára a refor-
mátus egyház volt az a közeg, amelyhez
erősen kötődött. Az egyház társadalmi
problémák iránti elhivatottságát és sze-
repvállalását hangsúlyozó Soli Deo
Gloria (SDG) mozgalmon belül sok
képzett, a magyarságért aggódó fiatallal
ismerkedett meg, köztük Soos Gézával
is.48 Az ősmagyar miszticizmusra épülő
szertartásokat és retorikákat adaptáló
társaságok szellemiségétől idegenke-
dett. Közelebb álltak hozzá a hangsúlyt
a gyakorlati cselekvésre vagy a moder-
nizáció útjainak keresésére helyező
szervezetek. Ilyen volt a gyökeres társa-
dalmi átalakulást szorgalmazó Bartha
Miklós Társaság, amelyhez népi írók is
tartoztak, s amely társa dalomátalakító
figyelmét a parasztságra összpontosí-
totta. Földreformot sürgetett, a „zsidó-
kérdés” rendezését, a fajként értelme-
zett magyar nép felemelését.49 Mester
sokszor tartott előadást az erdélyi kér-
désről a társaság rendezvényein. Egy
közeli barátja és elvbarátja, a szintén er-
délyi, de örmény családból származó
Csomoss Miklós50 a társaságon belül
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46 Ablonczy (2005) 311. 

47 Mester (2012) 359. 

48 Soos Géza (1912–1953) középiskolásként

csatlakozott a Soli Deo Gloria reformá-

tus ifjúsági mozgalomhoz, melynek 1940–

46 között elnöki tisztét töltötte be. Az

SDG konferenciatelepén elnöksége alatt

zajlott az 1943-as szárszói találkozó.

1938-ban csatlakozott a Magyar Közös-

séghez. Teleki Pál miniszterelnöki titká-

ra, majd a Külügyminisztérium osztály -

vezetője volt. Szent-Iványi Domokossal

a németellenes Magyar Függetlenségi

Moz galom megalapítója volt. Részt vett

az ún. Auschwitz-dokumentum hivatalos

körökhöz való eljuttatásában, a budapesti

zsidóság deportálásának megakadályozá-

sában. A háború után a Magyar Közösség

Vezértanácsának tagja. A letar tóztatás

elől Svájcba menekült.

49 Mester (2012) 361. 

50 Csomoss Miklós (1898–1973) fogorvos,

a Magyar Testvéri Közösség egyik kez -

de mé nye zője. Az első magyar nemzeti-

szocialista párt társalapítója, 1928-ban a

Nyilaskeresztes Párt igazgatója. 1939-

ben a német befolyás elleni tiltakozásul

Bajcsy-Zsilinszky Endre táborához csat-

lakozott. Kapcsolatban állt a népi és a

munkásmozgalommal. Az ellenállási

mozgalom aktív tagja volt. A Magyar

Hazafiak Szabadság Szövetségének alapí-

tója és vezetője. A Faust-küldöttség egyik

előkészítője. A háború után megalakítot-
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megszervezett egy szűkebb, nemzeti
szocialista elveket valló csoportot
(Vasmag – Szellemi Munkaközösség),
amely szellemiségében az olasz fasiz-
mushoz állt közelebb. Nincs konkrét
adatunk arra nézve, hogy Mester tagja
volt-e ennek a politikai mozgalomnak,
irányvonala azonban nem állt távol ké-
sőbbi politikusi gondolatvilágától.

Kétségtelenül tagja volt viszont –
visszaemlékezéseiben nem könnyű
szívvel, de vállalja – a Honszeretet Egyesület mögött rejtőző keresztény,
jobboldali, fajvédő társaságnak, a Magyar Testvéri Közösségnek. Jóllehet
egy állambiztonsági irat csak 1944-re, államtitkársága idejére datálja a tagsá-
gát, visszaemlékezések alapján biztosra vehető, hogy már a harmincas évek
második felében közéjük tartozott.51 Noha nem említik azok között, akik
megvetették a társaság ideológiai alapjait, kidolgozták szervezeti kereteit,52

hozzájuk hasonlóan a húszas években Mester is Erdélyből jött fiatal volt, tel-
ve a magyarság iránti elhivatottsággal. Ráadásul a közösség egyik tagjával,
Csomoss Miklóssal már ekkor is szoros kapcsolatot tartott, így feltételezhe-
tő, hogy a hasonló származású, hazafias elkötelezettségű, a Szabó Dezső-i
ideológiához közel álló, puritán, tudása és tehetsége alapján sikeres karrierre
számító fiatalembert már korán beajánlották a titkos szervezetbe. A harmin-
cas évek közepén legszűkebb környezetében, pártfogói között is közösségbe-
lieket találunk (Csomoss Miklós, Soos Géza, Bereczky Albert, Györffy Ist-
ván, Zsindely Ferenc és titkára, Raskóczy Mihály, Nagy Imre festőművész, a
közgazdász Gonda Ferenc stb.). A negyvenes években Mester egy „képvise-
lői sátort” alkotott többek között a MÉP-es Donáth Györggyel, MMP-s
párttársával, Incze Antallal, a politikai spektrumot a Független Kisgazda-
párttól (FKgP) a nyilaskereszteseken át a MÉP-ig bejáró Matolcsy Mátyás-
sal, a szélsőjobboldali pártok között mozgó, végül a nyilaskereszteseknél ki-
kötő Baky Lászlóval, akik előtt mind a magyarság érdekében dolgozó új
értelmiség kinevelése, az új magyar keresztény középosztály létrehozásának
célja lebegett, de céljukat más-más párthoz csatlakozva tartották elérhetőnek.
Fogadalmuk szerint magas pozícióikban – politikai stratégiájuk sokfélesége
ellenére – a „magyar faj” zsidósággal (de közvetetten más fajokkal) szembeni
védelméért, a magyarság szuverenitásának megőrzéséért, a „faj” fennmara-
dásáért dolgoztak. Társadalompolitikailag ez az elfásult keresztény magyar
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ta a Nemzeti Ellenállásban Résztvettek

Szövetségét. 1947 elején a Magyar Kö-

zösséggel kapcsolatos összeesküvési vá-

dakkal letartóztatták, majd mint amerikai

hírszerzőt átadták a szovjet hatóságok-

nak. 1955 végén tért haza a szovjet fog-

ságból. A forradalom után Svájcba emig-

rált.

51 Lásd például Fitos (OHA).

52 Csicsery-Rónay (1998) 34. 
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középosztály felfrissítését jelentette a nép, a parasztság soraiból. Mester ma-
ga jó példa is volt erre, akárcsak a szintén közösségi tag Antal István, aki kocs-
máros fiából lett Gömbös sajtófőnöke, majd Sztójay igazságügyi és kultusz-
minisztere. A közösség általánosságban a parasztság gazdasági és kulturális
felemelkedését, közvetve az ország modernizációját szolgáló programokat ka-
rolt fel.53 Mester társadalmi reformok iránti elkötelezettségére utal az is,
hogy a progresszív jobboldali egyesületeket ernyőszervként összefogó, pár-
tok felett álló Egyesületközi Együttműködés előadássorozatán fellépő elő-
adók egyike volt, Antal István, Karácsony Sándor és Németh László mel-
lett.54

A két világháború közötti két évtizedben a politikai hatalmat uraló kon-
zervatív jobboldal alapvetően félt megbolygatni az aránytalanságaiban torz
társadalomszerkezetet. Gondolkodásában csak a harmincas évek második fe-
lében – a jobb- és baloldali progresszív erők nyomására – jelentek meg a tár-
sadalmi mobilitás lehetőségeit bővítő elképzelések. Ilyen volt többek között a
nyolcosztályos elemi iskolai törvény elfogadása, a Horthy-ösztöndíj alapítása.
Ám az ország lakosságának túlnyomó többségét kitevő agrárnépesség kultu-
rális felemelése sokkal inkább a modernizáció híveit foglalkoztatta, mint a kor-
mányzati erőket. A népi írók művei a harmincas években országszerte széles
visszhangot keltettek, s nem utolsósorban ennek tudható be, hogy az évtized
végén megalakult az első népi kollégium. A népi tehetségek felsőfokú tanul-
mányainak szervezett támogatását Györffy István néprajzkutató kezdemé-
nyezte. Györffyvel Mester Miklós is közeli kapcsolatot ápolt,55 így nem zár-
ható ki, hogy Zsindelyné Tüdős Klára mellett valóban ott volt azon a
megbeszélésen, amely 1939. október 6-án Györffy dolgozószobájában zajlott,
s amelyből a Györffy Kollégium elődjének számító Bolyai Kollégium ötlete

kinőtt.56 Mester egyik visszaemlékezé-
sében sem említette az epizódot. Saját
egyetemi évei nek tapasztalataiból kiin-
dulva, eszmei meggyőződése alapján
azonban szimpatizált az elképzeléssel.
Képviselőként az országgyűlésben is
felvetette, hogy szegény falusi „közép-
iskolai és felső iskolai tanulók részére
internátusok, otthonok létesíttessenek
bizonyos városokban, így elsősorban
Budapesten”.57 A népi tehetségeket
egyetemi tanulmányaik idejére befoga-
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53 Lásd többek között Mester (2012) 365.;

Szekér (2009) 31. 

54 Ungváry (2012).

55 OK Az országgyűlés képviselőházának

338. ülése, 1943. november 17.

56 Papp (2008) 142. 

57 OK Az országgyűlés képviselőházának 55.

ülése, 1939. november 22. Az országgyűlés

képviselőházának 139. ülése, 1940. októ-

ber 11. Az országgyűlés képviselőházának

157. ülése, 1940. november 21.
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dó, számukra ellátást biztosító és kulturális felzárkóztatást szervező diákott-
hont végül a Turul Szövetség vezetésében pozícióba kerülő népi irányzat hí-
vei hozták tető alá. A Magyar Közösség az ötletet fogantatásának pillanatától
kezdve felkarolta mint a titkos társaság politikai elképzeléseivel mindenben
egybevágó célkitűzést. „Na most a kollégiumnak meg kellett oldani a maga
létét. Helyiség kellett, épület kellett, felszerelés kellett stb. Szóltunk Mester
Miklósnak, aki tagja volt a Magyar Közösségnek. Ő beszélt Wündscher Fri-
gyessel, a Hangya Szövetkezet vezérigazgatójával, és az biztosította a felsze-
relést. Ágyakat, szekrényeket, mindent ingyen ajándékozott a kollégiumnak.”58

Mester szerteágazó kapcsolatrendszerén keresztül általában gyorsan és sike-
resen oldott meg gyakorlati problémákat, de azt a visszaemlékező Fitos Vil-
mos sem tudta, hogy a diákotthon felszereléséhez mozgósítani kellett egy
Mesternél magasabb kormányzati pozíciót betöltő közösségi tagot is, mivel a
Hangya önzetlenül nem segített. Mester Miklós a szintén közösségi tag mi-
niszterelnökségi államtitkár, Zsindely Ferenc közbenjárása révén kapta meg a
kollégium felszereléséhez szükséges támogatást.59

Mester képviselőként ismételten szorgalmazta, hogy a már működő Bolyai
Kollégium részesüljön rendszeres állami juttatásban. A Bolyai Kollégiumtól
Zsindelyné Tüdős Klára segítségével elváló, önállósuló Györffy Kollégiumot
a képviselőket, közösségi tagokat, nagyvállalkozókat tömörítő Pártoló Testü-
let tagjaként anyagilag támogatta. Ez a legmagasabb politikai összekötteté-
sekkel bíró testület, amely a diákotthon szinte teljes működési költségét fe-
dezte, 1944 márciusáig az ellenállás baloldali erői és az illegális kommunista
párt irányába orientálódó diákságot sikeresen megóvta mind a Turul Szövet-
séggel, mind a hatóságokkal szemben.60

MESTER FILMVÁLLALAT
Mester nemcsak elméleti munkásságában tartotta fontosnak a magyarság
nemzeti öntudatának erősítését. Küldetéstudattól hajtva maga is szívesen tar-
tott előadást változó közönség előtt. Mint a modern élet jelenségeire nyitott
fiatalember, hamar felismerte a filmben rejlő propaganda- és „nemzetnevelő”
lehetőségeket: „Nincsen kultúreszköz,
amellyel jobban a tömegek, a széles
néprétegek lelkéhez lehetne férkőzni,
mint a film” – állapította meg.61

Az első zsidótörvény (1938: XV. tc.)
„a társadalmi és gazdasági élet egyen-
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58 Fitos (OHA).

59 Mester (OHA).

60 Papp (2008) 232.

61 OK Az országgyűlés képviselőházának

116. ülése, 1940. június 12.
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súlyának hatályosabb biztosításába” természetesen a túlnyomó többségében
zsidó vállalkozók kezében levő és nagy számban zsidó származású szakember-
gárdát foglalkoztató magyarországi filmgyártás, filmforgalmazás és mozi -
üzemeltetés visszaszorítását is beleértette, illetve a keresztény vállalkozások
filmiparbeli térnyerését is célozta.62 Életbe lépése után nem sokkal Mester két
fiatal diákvezetővel társtulajdonban megalakította a magyar propagandafilmek
gyártásával és filmek forgalmazásával foglalkozó Mester Film Kft.-t.63 Az in-
duláshoz a keresztény tulajdonú vállalkozásokat támogató kormányzati Önál-
lósítási Alaptól kaptak jelentős, 40 ezer pengőnyi támogatást, valamint – a ke-
resztény befektetési tőke hiányában a filmgyártás területén igen elterjedt
stróman-megoldáshoz folyamodva – 100 ezer pengőnyi kölcsönt egy Német-
országból menekült zsidó filmforgalmazótól.64 A tulajdonostársak, Barla Lász-
ló és Szalontai Kis Miklós a náluk idősebb Mesterhez hasonlóan az egyetemi
diákmozgalmakban tűntek fel. Barla a szegényebb diákokat segélyező, önkép-
ző köröket támogató, antiszemita politikát tápláló Magyar Egyetemi és Főis-
kolai Hallgatók Országos Szövetsége (MEFHOSZ) vezetőségi tagja is volt. 
A Kisgazdapárt felé is orientálódó Szalontai Kis jogi tanulmányait félbehagy-
va a filmiparban helyezkedett el, egy-két éves tapasztalatai alapján ő volt a
vállalkozás szakembere. A Mester Film, amely az ország első „nem zsidó”
filmvállalatának számított,65 néhány év leforgása alatt az egyik „legnagyobb és
legszebb eredményeket elért filmgyártó vállalattá” nőtte ki magát.66 A cég fel-
futtatásához Mester kiváló politikai kapcsolatokkal rendelkezett a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumban, amely állami szabályozókkal és a Hunnia,
valamint a Magyar Filmiroda gyártási kapacitásának elosztásával tartotta kéz-

ben az amúgy magánvállalkozásokra
épülő filmgyártást. A Mester Film po-
zícióit erősítette, hogy 1939-ben meg-
szüntették a Filmipari Alapot kezelő
Miniszterközi Bizottságot, és helyére a
filmügyek összefogására létrehozták az
Országos Nemzeti Filmbizottságot,67

melynek elnökévé a Mester Miklóssal
ekkor már közeli kapcsolatot ápoló
Zsindely Ferenc miniszterelnökségi ál-
lamtitkárt nevezték ki. Barla és Szalon-
tai Kis a Színház- és Filmmű vészeti
Kamarában töltöttek be vezető pozí -
ciókat, és maguk mögött tudhatták a
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62 Lásd erről Sándor (1997).

63 A Cégbíróság CG.40161/1938 sz. alatt

1938. július 21-én engedélyezte a vállal-

kozás működését. Az alaptőkéhez Mester

Miklós 4000 pengővel, Barla László és

Szalontai Kis Miklós egyenként 3000

pengővel járult hozzá. Állambiztonsági

Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL)

V-91291. Barla László és tsa.

64 Uo.

65 Ungváry (2012). 

66 Magyar Film, 1941. február. 23. 2. 

67 Magyar Film, 1939. április 29. 1. 
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filmipar felé erősen orientálódó Turul Szövetség politikai befolyását is. Ilyen
erős politikai támogatással a hátuk mögött cégük még a vele egy időben ala-
kult, hasonlóan magyar keresztény tulajdonban levő filmes vállalkozásokkal
szemben is nagy gazdasági előnyökhöz jutott. „Ez a vállalat, félretolva minden
jogosan dolgozó embert, learatta a szakma legnagyobb anyagi sikereit. Akkor
gyártottak filmet, amikor akartak, akkor vásároltak filmet, amikor akartak,
mert a nyilas kormány támogatta őket” – emlékezett vissza tevékenységükre
egy filmrendező.68 Már megalakulásuk első évében – még Mester Miklós társ-
tulajdonossága idején – két játékfilmet forgattak: Csepreghy Jenő rendezésé-
ben a Nyírő József hasonló című regényének adaptációjával készült Uz Bencét
és Jókai Mór regénye alapján a Szegény gazdagokat. Utóbbiból ez már a máso-
dik filmes feldolgozás volt, kiválasztásában szerepet játszhatott a közönségsi-
kerre való törekvés is. Mindkét filmben a kor legismertebb színészei játszot-
ták a főszerepet (Szilassy László, Jávor Pál, Uray Tivadar, Bilicsi Tivadar,
Szeleczky Zita és Lukács Margit). Uz Bence a románokkal szemben megnyil-
vánuló székely öntudat, lokálpatriotizmus, a székely talpraesettség és furfan-
gosság megtestesítője, míg Jókai romantikus történetében a közügyek iránt
közömbös, önnön gyarapodását hajszoló földbirtokos, Hátszegi Lénárd áll
szemben az energikus, a reformok iránt nyitott fiatal értelmiségivel, Vámhidy
Szilárddal.

Mester – hogy az összeférhetetlenséget elkerülje – eladta filmgyári tulaj-
donrészét, mikor felajánlották neki a képviselőjelöltséget. Politikusként köz-
vetlenebbül és hatékonyabban léphetett fel politikai céljaiért, ugyanakkor nem
fordított teljesen hátat a filmügynek sem. 1940 júniusában ő lehetett az előa -
dója a „nemzetpolitikai hivatást” betöltő Színház- és Filmművészeti Kamarák
szétválasztását célzó törvényjavaslatnak, amely a filmszakma és a mögé felso-
rakozó szélsőjobboldali politikai erők térnyerését mutatta.69 Majd 1944-ben
mint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkárát a filmügyek kor-
mánybiztosává is kinevezték, s ezzel – jóllehet a háborús körülmények névle-
gessé tették a posztját – az egész ágazat irányítása a kezébe került.70

A MAGYAR ÉLET PÁRTJA, MAJD A MAGYAR MEGÚJULÁS 
PÁRTJA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE
Mester Miklós a Népies Irodalmi Tár-
saság Külföldiek Kollégiumának veze-
tőjeként az erdélyi tudósok, művészek
magyarországi népszerűsítésével is fog-
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68 ÁBTL V-91291. Barla László és tsa.

69 Sándor (1997) 129. 

70 Uo. 217–218. 

N
A

C
IO

N
A

L
IS

T
A

K
É

N
T

K
O

R
SZ

A
K

O
N

Á
T

–
M

E
ST

E
R

M
IK

L
Ó

S
(1

90
6–

19
89

)

BÚVÓPATAKOK a feltárás

04_Somlai_jav.qxp:evkonyv2008  1/12/13  3:18 PM  Oldal 121



 lalkozott. Barátja, Nagy Imre erdélyi festőművész mutatta be a jelmez- és di-
vattervező Zsindelyné Tüdős Klárának, aki Mesterhez hasonlóan érdeklődött
a paraszti kultúra és életmód, a falukutatás és a szociográfia iránt. 1939-ben
együtt szervezték meg a Nemzeti Szalonban az erdélyi magyar festők kiállí-
tását.71 A közös munka révén Mester a Zsindely házaspár közeli barátai közé
került. Zsindely Ferenc kultuszminisztériumi, majd miniszterelnökségi ál-
lamtitkár Teleki Pál bizalmasainak legszűkebb köréhez tartozott. Az ő aján-
lására kapott a Zsindelyhez hasonlóan közösségi tag Mester Miklós képvise-
lőjelöltséget az 1939-es választásokon. Politikai pártfogói ugyan tudták
(tanulmányai és megszólalásai alapján), hogy náluk radikálisabb nézeteket
vall, de eddigi pályája azt mutatta, hogy bár kritikai nézeteit nem hallgatta el,
idomult is a meglevő intézményi rendszerhez, törekedett rá, hogy a közép-
osztály befogadott tagja lehessen. Jóllehet többször bírálta a konzervatív po-
litikai vezető réteget – többek között a szociális érzéketlenségért, magukat a
politikusokat felületességük okán –, küldetéstudata háttérbe szorította ellen-
érzéseit. „Emlékszem, mindig magyarázta, hogy amit én itt látok, az az, hogy
tudománnyal nem lehet semmire menni, politikusnak kell lenni! Itt van a jó
Jancsó Benedek, megírta Erdély történetét, az irredentizmus történetét, csi-
nált minden az ördögöt – semmi hatása nincs, semmi haszna nincs annak,
amit csinált – politikusnak kell lenni, és politikai vonalon kell érvényesülni!”
– idézte egy kortársa.72 Mint intézményi igazgató elérte lehetőségei határait,
a tudományos pályában csak korlátozott lehe tőségeket látott (azok, akik a ku-
tatások irányába ösztönözték, Jancsó Benedek, majd a falukutató Braun Ró-
bert, meghaltak73), s a politikusi pálya a filmvállalatnál is jóval tágabb teret
kínált arra, hogy a „társadalmi fejlődés motorjaként”74 a magyarság felemel-
kedéséért dolgozhasson. 

A kormányzó Magyar Élet Pártja legfiatalabb politikusaként került be a
képviselőházba. Bölcsészként elsősorban kultúr- és oktatáspolitikai kérdések-

hez szólt hozzá. A kultúrpolitika célját
az „átfogó, nagyvonalú magyar nem-
zetnevelésben” határozta meg.75 Lelkes
támogatója volt a Hóman Bálint kez-
deményezte oktatási reformoknak,
köztük a nyolcosztályos elemi iskola
bevezetésének, az iskolaépítő program-
nak. Üdvözölte a vándortanítói hálózat
kiépítését, a közoktatásban – a jómó-
dúak szegregált világának felszámolása
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71 Mester (2012) 465.  

72 Révész (OHA).

73 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b ál-

lag, dr. Mester Mik lós népügyészségi

anyaga (81365/1949). Dr. Egri József le-

vele az igazságügy-miniszternek, d. n.

74 Mester (2012) 374. 

75 OK Az országgyűlés képviselőházának

116. ülése, 1940. június 12.
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érdekében – kezdeményezte a magántanulói státus eltörlését.76 A fentiekben
láttuk, hogy támogatta az alacsony sorból származók felsőfokú iskoláztatását.
Általában a köznevelés demokratizálásáért, a népművelés kiterjesztéséért állt
ki. Kormánypárti képviselőként megkapta a Nemzeti Munkaközpont alelnö-
ki posztját is. Pozícióját arra használta, hogy a jobboldali munkásszervezet tag-
sága számára művelődési előadássorozatot indítson.77

„Mint politikust három dolog érdekelt főként: a kultúra, a nemzetiségi
megbékélés és mindenekelőtt a magyar földreform kérdése”78 – összegezte
céljait. A kultúrpolitika Hóman Bálint kezében volt. Teleki – nem értve egyet
Mester nemzetiségi politikában vallott nézeteivel – még a nemzetiségi ügyek
szakértőjeként sem adott lehetőséget számára. Nem vonta be a nagyhatal-
makhoz 1940 májusában eljuttatott vastag tanulmánykötet összeállításának
munkálataiba, amely Erdély visszacsatolásának jogossága mellett volt hivatva
érvelni.79 Olyan nincstelen parasztcsalád gyermekeként, amely csak rendkívü-
li körülmények, az Amerikában szerzett jövedelem révén tudott földhöz és
megélhetéshez jutni, erősen átérezte a föld nélküli agrárlakosság tarthatatlan
helyzetét. A kormány földreformmal kapcsolatos lépéseivel nem volt elége-
dett. A zsidóság ingatlanszerzési képességének korlátozásáról és a kishaszon-
bérletek kialakításának előmozdításáról, majd az Országos Nép- és Családvé-
delmi Alapról (ONCSA) szóló törvényeket elégtelen intézkedésnek tartotta
egy általános földreformhoz, amelynek a parasztság nagy része számára kellett
volna földet biztosítania. Csalódások és mellőzések után végleg meghasonult
Telekivel és a mögött álló konzervatív táborral. 

1940 őszén Imrédy Béla mellé állt, benne látta azt az államférfit, aki a
„nyilas pártok brutális, primitív módszerei vel”80 szemben jogi, parlamentáris
keretek között képes keresztülvinni ra-
dikális reformjait. Imrédy „a sok buta,
ostoba, középszerű politikus és parla-
menti képviselő közt, nem kétséges, a
legképzettebbnek, a legműveltebbnek
számított […] ami nekem egyenesen
imponált, az az volt, hogy Imrédy Bé-
la puritán ember hírében állt”.81 1940
októberében kéttucatnyi képviselőtár-
sával együtt kilépett a MÉP frakciójá-
ból, majd Imrédy vezetésével megala-
kították a Magyar Megújulás Pártját.82

1940 novemberében már mint ellen-
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76 OK Az országgyűlés képviselőházának

113. ülése, 1940. június 6.

77 ÁBTL V-98728. Réhelyi Régenhold

Osz kár.

78 Mester (2012) 20.  

79 Ablonczy (2005) 443–444. 

80 Mester (2012) 482.  

81 Uo. 20–21.

82 Uo. 20.; Török (2007). Imrédy a MMP-

be való belépéskor arra is ígéretet tett

Mesternek, hogy a ő lesz a kulturális és

nemzetiségi ügyek szakértője.
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zéki képviselő szólalt fel a képviselőházban.83 A gouver ne mentális, „elvi ala-
pon álló ellenzékhez” csatlakozott,84 melynek célját a parasztság felemelése és
az idegen fajok kirekesztése révén megteremtendő népi Magyarországban, a
magyar nép, és nem a pártpolitikai érdekek szolgálatában jelölte meg. „A ma-
gyar fajta igazságát” keresve lett ellenzékivé.85 „Sem jobbra, sem balra sem-
miféle megalkuvást nem ismerek” – hangoztatta.86 A „szabad kritika és re-
formok megvalósításának” reményében pártolt a szél sőjobboldalhoz,87

amelynek politikai programját nemcsak elfogadta egy határozott cél – a föld-
reform – érdekében, de a legtöbb vonatkozásban egyet is értett vele. Magát
következetesen „népi jobboldali ellenzékiként”,88 „magyar szocialistaként”89

definiálta. Színmagyar őseire büszke magyar90 szocialistának tartotta magát
akkor is, amikor később meghasonlott az MMP politikai stratégiájával, és
már a konzervatív jobboldali kormányzat baloldali ellenzékéhez tartozó Kis-
gazdapárt felé orientálódott: „Magyar szocialista vagyok. Erőt adó gyógy-
szerként hozzuk a magyarságnak a szocializmust. Azt akarjuk, hogy a szocia-

lizmus a magyarságért legyen. Ez
mélyreható és döntő különbséget je-
lent a marxista szocialista felfogástól,
amely azt akarta, hogy a magyarság le-
gyen egy idegen érdekű, nemzetközi
szocializmusért.”91

Kultúradó bevezetését indítványoz-
ta a szegény, tehetséges diákok ingye-
nes oktatásának biztosítására.92 A ma-
gyar nemzettudat erősítésére magyar
nyelvtudományi intézet, szociológiai
kutatóintézet, népvándorlási múzeum
felállítását, a szociológia, a néprajz és a
magyar népzene mint kötelező tan-
tárgy bevezetését javasolta a felsőfokú
oktatásban.93

A nemzetiségi politikában Mester
álláspontja – történészként vallott néze-
teihez képest – a nemzetiségi együttélés
demokratikus normáitól a magyar poli-
tikai osztály politikai szupremáciára va-
ló igényei irányába mozdult el. „Itt a
Kárpátok medencéjében minden ma-
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83 OK Az országgyűlés képviselőházának

157. ülése, 1940. november 21.

84 OK Az országgyűlés képviselőházának

201. ülése, 1941. június 26.

85 OK Az országgyűlés képviselőházának

350. ülése, 1943. december 3.

86 OK Az országgyűlés képviselőházának

217. ülése, 1941. november 12.

87 Schmidt (1990) 155. 

88 OK Az országgyűlés képviselőházának

318. ülése, 1942. december 2.

89 Mester (2012) 62.; OK Az országgyűlés

képviselőházának 350. ülése, 1943. decem -

ber 3.

90 OK Az országgyűlés képviselőházának

62. ülése, 1939. december 4.

91 Dózsa Gyula interjúja Mester Miklóssal.

Egyedül Vagyunk, 1944. május 5.

92 OK Az országgyűlés képviselőházának

157. ülése, 1940. november 21.

93 OK Az országgyűlés képviselőházának

338. ülése, 1943. november 17.
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gyar ember azt szeretné, ha kizárólag csak magyar nevű, magyarul értő, ma-
gyarul gondolkozó és magukat magyaroknak valló emberek lennének”,94 de
mivel a helyzet más, „sorskérdés”, hogy a nemzetiségi együttélés kérdését meg-
oldják. A kezdeményezésnek a magyarságtól mint államvezető néptől kell ki-
indulni.95 A magyar nemzeti szocializmus sajátságos vonása, hogy van benne
egy „vezető nemzetszervezet”, amely politikailag és gazdaságilag irányít, és
megadja a lehetőséget a nemzetiségeknek a kulturális szerveződési formákra.96

A nemzetiségeknek járó kollektív jogok elismerésével elméletileg megnyitot-
ták az utat a magyarországi németség kulturális közösségként való megszer-
veződése előtt, amit Mester már évek óta támogatott. Basch Ferencet, a
Volksbund vezetőjét barátai között tudta. „A magyar–német barátság három
pilléren épül fel, s Budapest és Berlin pillérei között ott kell lennie a magyar-
országi németség pillérének is, mert aki ezt figyelembe nem veszi, aki ezzel ko-
molyan nem számol, az túlságosan megterheli a másik két pillért.” Új pártjá-
ban két feladatot állított a nemzet elé: az egyik a „hongyarapítás”, a másik „egy
korszerű, céltudatos új honalapítás, amelyben a magyarok és a nemzetiségek
egyaránt jól érzik magukat”.97 Az Imrédyhez való csatlakozással Mester elfo-
gadta a tengelyhatalmakkal, mindenekelőtt a németekkel kötött szövetség szo-
rosabbra húzását, mivel meggyőződése szerint ez szolgálta a revíziós politikát,98

a széttöredezett nemzettestek összekapcsolását.99 A németbarát politika támo-
gatásával több korábbi elvbarátjával és párttársával szembekerült – akárcsak
pártfogóival, Telekivel és Zsindellyel –, akik hozzá hasonlóan fajvédőnek és re-
formpártinak vallották magukat (egyesek még nemzetiszocialistának is), ám fa-
ji alapon nem csupán antiszemiták, hanem németellenesek is voltak, nemcsak
a zsidó, a német befolyás növekedésében is veszélyt láttak. Mester a német szö-
vetség vállalhatóságának egyetlen kor-
látot szabott, az ország szuverenitásának
megőrzését: „A közép-európai népek
nem értek meg az együtt működésre és
máig szerintem vagy a germán vagy
szláv rendező nagyhatalom között kell
választani. Én a magyar függetlenség
teljes és tökéletes fenntartásával – mert
csak így tudom Nagy-Magyarországot
és a magyar függetlenséget elképzelni –
a germán nagy-hatalmat választom” –
mondta képviselőházi felszólalásá-
ban.100

125

94 OK Az országgyűlés képviselőházának

62. ülése, 1939. december 4.

95 OK Az országgyűlés képviselőházának

158. ülése, 1940. november 22.

96 Sipos (2001) 80–81.

97 OK Az országgyűlés képviselőházának

139. ülése, 1940. október 11.

98 Mester (2012) 23. 

99 OK Az országgyűlés képviselőházának

223. ülése, 1941. november 21.

100 OK Az országgyűlés képviselőházának

350. ülése, 1943. december 3.
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A társadalmi igazságtalanságokat kiküszöbölő „új honalapítás” Mester ér-
telmezésében a földbirtokszerkezet gyökeres átszabását jelentette volna. „Ha
a katasztrófát el akarjuk kerülni, akkor a zsidóbirtokok juttatásán túlmenően
gondoskodni kell arról, hogy a magyar parasztság munkája árán rendszeresen
földet tudjon szerezni. Ezáltal tudjuk a legjobban szolgálni a különböző társa-
dalmi rétegek közötti ellentétek csökkentését.”101 Imrédy intranzigens jobbol-
daliként felkarolta a földreform ügyét, mélyreható társadalmi és politikai vál-
tozásokat hirdetett, társadalmi igazságot, melyet az állam erőteljes beavatkozása
révén kívánt biztosítani. Az MMP agrárprogramja a zsidó kézben levő földbir-
tokok kisajátítását és a kisbérleti rendszer kibővítését, a kisbérletek megvásá-
rolhatóságát, a hitbizományok eltörlését ígérte,102 összhangban Mester inten-
cióival, aki a magyar kisbirtokrendszer híve volt, a kisbirtokosokra gondolta
építeni a nemzet gazdaságát.103 Az MMP pártprogramja a zsidó birtokok ki-
sajátítása mellett hosszabb távon „az európai összmegoldásba való bekapcsoló-
dást” ígérte a zsidókérdésben, az átmeneti időszakban pedig a zsidóság kiszo-
rítását a vezető pozíciókból.104 Mester közhelyekre épülő antiszemitizmusa,
amely a szegény magyarokkal szemben a zsidóságot a gazdagsággal, a kiváltsá-
gossággal azonosította,105 a cionizmus támogatásában, a zsidóság háború utáni

kitelepítésében találta meg a megol-
dást.106 A közbeeső időben a keresztény
felfogás szerint kell eljárni velük szem-
ben, azaz lehetővé tenni szerény meg-
élhetésüket, de megakadályozni a va-
gyongyűjtést és a vagyonok kimentését
„magyar fajtánk jól felfogott érdeké-
ből”. A magántulajdon sérthetetlensé-
gének elvét felülírta a „népi” Magyaror-
szág érdeke. 107 A diszkriminációnak és
a zsidóság ellen hozott intézkedéseknek
ugyanakkor épp a magyarság érdekei
szabhattak határt: „Az antiszemitizmust
csak annyira vállaljuk, amennyiben az
azonos a magyar fajvédelemmel.”108

Képviselőházi felszólalásaiban Mester
az ország modernizációjáról, a korszel-
lem követéséről,109 az új európai rend-
be való beépülésről beszélt,110 ám a po-
litikai-közjogi rendszer átalakítását, a
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101 OK Az országgyűlés képviselőházának

262. ülése, 1942. június 5.

102 Sipos (2001) 78. 

103 OK Az országgyűlés képviselőházának

262. ülése, 1942. június 5.

104 Sipos (2001) 77.

105 OK Az országgyűlés képviselőházának

271. ülése, 1942. június 24.

106 OK Az országgyűlés képviselőházának

158. ülése, 1940. november 22.; Az or -

szággyűlés képviselőházának 262. ülése

1942. június 5.; Bokor (1982).

107 OK Az országgyűlés képviselőházának

262. ülése, 1942. június 5.

108 Uo.

109 OK Az országgyűlés képviselőházának

205. ülése, 1941. június 2.

110 OK Az országgyűlés képviselőházának

227. ülése, 1941. november 28.
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gazdasági élet totális állami irányítás alá vételét, a politikai pluralizmus kikap-
csolását, azaz egy tekintélyelvű rendszer kiépítését nem emlegette. Ennek el-
lenére úgy vélte, hogy a hadigazdaság és a háborús rendszabályok bevezetése
által előállt, de korlátozott ideig fenntartandó diktatórikus irányítás tudná „a
háború idejét felhasználni az ország átszervezésére”.111 Hogy ez a diktatúra mi-
ként számolná fel önmagát, és mekkora mértékben, nem pontosította. Indo-
koltnak tartotta az állam fokozott, de egy totális államhoz képest igen korláto-
zott beavatkozását a nemzetgazdaságba például a munkaerőképzés arányainak
tervezésével, az árak és bérek bizonyos mértékű szabályozásával.112 Pedzegette
a korporatív állam előnyeit is, amely „közösségi alapra helyezve az összes mun-
kaadókat és az egész magyar bürokráciát is”, kiküszöbölné a dolgozók kiszol-
gáltatottságát, és növelné a társadalmi igazságosság esélyeit.113

Az országgyűlésben az MMP irányvonalának támogatása mellett gyakori
szószólója volt a határon túli magyarság ügyeinek, elsősorban a székelység
gondjainak. Ellenzéki pozícióból könnyebben tehette szóvá a szociális sérel-
meket,114 szorgalmazhatta Székelyföld iparosítását, kereskedelmének fejlesz-
tését, a térség támogatását állami szubvenciók révén stb., akárcsak az Észak-
Erdély visszacsatolása után megalakult Erdélyi Párt MÉP-pel szövetséges
képviselői, köztük sok barátja.

„BÁRSONYSZÉKBEN”
1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot, néhány
nappal később felállt a náci Németország bizalmát élvező Sztójay-kormány,
amelyben egy bő hónappal később, április 30-tól Mester Miklós töltötte be a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkári pozícióját. A magyar
quisling-kormányt a konzervatív tábor jobbszéléről és a Nemzeti Szocialista
Pártszövetségből érkező politikusok alkották. Mivel Antal István egyszerre
volt az igazságügyi és a kultusztárca vezetője, a kulturális terület irányításában
Mester Miklós szabad kezet kapott. 

1944 márciusának második fele radikális változást hozott Mester politiku-
si magatartásában. Az ország német
megszállása, azaz Magyarország füg-
getlenségének elvesztése mélyen meg-
döbbentette és válságba sodorta. „Nagy
meglepetés volt, semmiféle előz mény-
ről nem tudtam. Amikor 19-én bevo-
nultak a német csapatok, az Imrédy-
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111 Uo.

112 OK Az országgyűlés képviselőházának

350. ülése, 1943. december 3.

113 OK Az országgyűlés képviselőházának

318. ülése, 1942. december 2.

114 Mester (2012) 490. 
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párt nagygyűlést tartott a Magyar Színház épületében […]. Bejött a színpadra
egy rendőrtiszt, és valamit Imrédy fülébe súgott. Szünet alatt tudtuk meg,
hogy a német csapatok bevonultak Magyarországra, utána ideges hangulat ala-
kult ki, nagyon ideges volt maga Imrédy is, és azt a kijelentést tette, hogy most
történelmi változás történt, anélkül, hogy a német megszállást megnevezte
volna.”115 Másnap az MMP pártértekezletén Mester fel is szólalt az ellen,
hogy a párt ebben a helyzetben magára vállalja a kormányzás ódiumát. Az
MMP pártvonalának követésétől a német megszállás zsidóságra nézve végze-
tes következményei is elrettentették. A Gestapo erőinek bevonulása után egy-
két nappal felkereste egy régi ismerőse, a cionista Molnár Endre demográfus
Komoly Ottó, a Magyar Cionista Szövetség elnöke kíséretében. Arra kérték,
hogy „mint posszibilis, előtérbe került vezető politikus intézzem el, hogy a zsi-
dóságot ne deportálják, ők magyar állampolgárok, mindenféle megszorítást
vállalnak. Munkaszolgálatot, itt az országon belül, anyagi javaikat átadják, csak
ne szolgáltassák ki a németeknek. Beszéltem Imrédyvel, még aznap, mereven
elzárkózott.”116 Mester meghasonlott addigi politikájával: mindeddig a német-
barátságban és a zsidóság diszkriminálásában egyaránt a magyarság érdekét
látta. Rá kellett döbbennie, hogy az előbbi a szuverenitás elvesztéséhez veze-
tett, az utóbbi meg a zsidókérdés német megoldásához, a zsidóság elhurcolá-
sához, ami nemcsak az ország anyagi és szellemi érdekeivel állt szemben, ha-
nem saját erős keresztény meggyőződésével is. Két erdélyi képviselőtársával
egyetemben már április elején közbenjárt Baky László államtitkárnál zsidó
származású erdélyi értelmiségiek szabadon bocsátása érdekében.117 „A szél ső-
jobb erők versenyfutását a hatalomért, a megszállók kegyeiért undorítónak
tartottam”118 – magyarázta később más okokkal is, hogy az MMP-t immár
vállalhatatlannak találta, és meghasonlott Imrédyvel.119 A külső ellenséggel
szembeni összefogás oldalára állt.120 Elbizonytalanodásában más, olyan né-
metellenes irányban kereste a politizálási lehetőségeket, amelyek megfeleltek
nacionalizmusának és valamelyest a társadalmi reformok iránti elkötelezettsé-
gének is. Az ország függetlenségének, tehát a magyarság létének mindennél
fontosabb céljából megalkudott az általa sokat ostorozott konzervatív elit egy

részével és magával Horthy Miklós
kormányzóval is, akit egyébként fele-
lősnek tartott az avítt politikai rendsze-
rért. Politikai nézetei (főként antisze-
mitizmusa) természetesen egyik napról
a másikra nem alakultak át, csak lassú
módosulásnak indultak. 
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115 Mester (OHA).

116 Uo.; Bokor (1982) 132. 

117 Mester (2012) 460., 691. 

118 Uo. 253.

119 Uo. 485. 

120 Uo. 485–486.
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Mester Miklós – Imrédy nácibarát politikájával való szembefordulása el-
lenére és világnézetében megrendülve – elfogadta a felkínált lehetőséget, a
kultuszminisztériumi államtitkárságot: „kifelé egy megátalkodott gazember-
nek a pozíciójában és az ország és a haladás és a jövő nemzet ellenségeként,
ugyanakkor belül lelkiismerete szavára hallgatva tette azt, amit tennie kel-
lett”.121 Kinevezésének hetekig tartó elhúzódása Mester politikai újrapozício-
nálásának története. Mester a megszállás és a zsidó tragédia felsejlésének ha-
tására a politikai passzivitás és az útkeresés között ingadozott. A felkérést csak
azok után fogadta el, hogy több irányú megerősítést és biztatást kapott. Régi-
új támogatói új szerepet is kijelöltek a számára, a közvetítőét. Ebből nőtt az-
tán ki szembenállása a szélsőjobboldali kormányzattal és az annak utasításait
végrehajtó közigazgatással. A német megszállás után a szélsőségesen német-
barát politikával való szembefordulása nem volt egyedülálló, de a nyílt kiállást
kevesen vállalták. (Koródy Tibor volt nyilaskeresztes, majd MMP-s képvise-
lő szintén közvetíteni próbált a hatóságok és a zsidó szervezetek között a né-
met megszállás után, majd szeptember végén a képviselőházban már határo-
zottan követelte a zsidóellenes rendelkezések visszavonását.122) Kapcsolatainak
kiterjesztése új dimenziók felé – Horthy Miklós kormányzó irányába egyfelől,
a Kisgazdapárt felé másfelől – azzal is kecsegtethette, hogy a háború utáni po-
litikai életben is nyílnak majd még előtte perspektívák.

Mester visszaemlékezéseiben más-más politikai aktorokat emelt ki, akik ké-
sőbbi sorsát meghatározó döntésében szerepet – felelősséget – vállaltak. Ob-
jektív támpontok alapján nehéz mérlegelni, mi befolyásolta leginkább a dön-
tését. A jelölését kieszközlő erőket ennél valamivel könnyebb azonosítani. Az
államtitkárságra az Erdélyi Párt kérte fel – barátai, Mikó Imre és Albrecht De-
zső révén –, mert a maga soraiban nem talált alkalmas politikust a posztra.123

Az államtitkári felkéréssel párhuzamosan Zsindely Ferenc egykori államtitkár,
Mester politikai pártfogója a baloldaliként elhíresült Györffy Kollégium
megmentése ügyében fordult Mesterhez. Mikor értesült az Erdélyi Párt
Mesternek tett ajánlatáról, Zsindely is pártfogolni kezdte kinevezését. Előbb
a diákotthon fölé kinevezendő kor-
mánybiztosi rang ügyében járt el Ja -
ross Andor belügyminiszternél, majd a
MÉP el nökéhez, Lukács Bélához egyen-
gette Mester útját. A konzervatív, de
németellenes politikai erők, amelyek-
nek Mester az MMP-hez csatlakozva,
1940 őszén hátat fordított, ismét mellé
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121 Somodi (OHA).

122 Mester (2012) 543. 

123 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b ál-

lag, dr. Mester Miklós népügyészségi

anyaga (81365/1949). Jegyzőkönyv Mes-

ter Miklós kihallgatásáról, 1945. decem-

ber 5.; Mester (OHA).
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álltak, mert úgy látták, hogy a szélsőjobboldali kormányban az ő érdekeiket
szolgálhatja. A tisztség elfogadására Ravasz László püspök személyében a re-
formátus egyház, Bereczky Albert, majd Tildy Zoltán révén a Kisgazdapárt is
áldását adta, számítva a Mesteren keresztül a kormányzói körökhöz kiépülő
kapcsolatra. 

Teleki Pál és Imrédy Béla után Mester Tildy Zoltán felé kereste az utat,
benne látva ekkor a jövőbe vezető politikust. A kisgazdákkal való kapcsolatte-
remtésre a református egyházon belüli kapcsolatait használta fel, Bereczky
Albert református lelkész, a Magyar Front egyik legaktívabb szervezője köz-
vetítésével találkozott a párt vezetőjével. Tildy kettős szerepre kapacitálta. El-
fogadta Mester felajánlkozását, Mester emlékei szerint 1944. március 30-án
már fel is vette a Kisgazdapártba,124 ugyanakkor lebeszélte a MMP-vel való
nyílt szakításról, és támogatta a kormányzati pozíció elfogadását. Mester ezt
követően hónapokon át napi kapcsolatban állt Bereczky Alberttel, intézkedé-
seit vele egyeztette. (Mesternek a kisgazdákkal a megelőző években sem volt
rossz a viszonya. Láttuk, kisgazda támogatással választották képviselővé, a
földreform ügyében is egy platformra került velük. Vallása és a református
egyházon belüli kapcsolatai, de néhány Magyar Közösségen belüli nexusa –
Bereczky mellett Arany Bálint – szintén a kisgazdákhoz fűzte.) 

Az államtitkárság elfogadásáról Mester egyeztetett Csomoss Miklóssal is.125

A Magyar Testvéri Közösség Mester
kinevezésében játszott szerepét a kom-
munista állambiztonsági erők több ira-
ta is kiemelte, Csomoss személyéhez
kötve, vagy anélkül.126 „Ennek a társa-
ságnak minden törekvése arra irányult,
hogy kihasználva Mester Miklós párt-
politikai helyzetének előnyét, valami-
képpen bejuttassa őt a kormányba.”127

Az ilyen és ehhez hasonló megállapítá-
sok a Magyar Közösséghez tapadó kli-
sékből nőttek ki, melyek szerint a kö-
zösség egyik fő törekvése az volt, hogy
a hatalom megszerzése érdekében ma-
gas pozíciókba juttassa tagjait. Feltéte-
lezhető, hogy Mester sokkal inkább
mint barátjával, elvbarátjával találko-
zott Csomoss-sal, aki kitűnő összeköt-
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124 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Jegyzőkönyv Mester Miklós

kihallgatásáról, 1945. december 5.

125 Bokor (1882).

126 ÁBTL 0-11803/9. Ellenállók. 

127 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Dr. Egri József levele az

igazságügy-miniszternek. A Kállay-kor-

mány kultuszminisztere, Szinyei Merse

Jenő is közösségi tag volt, csakúgy, mint a

VKM vezető tisztviselői közül többek, így

Lőrinczi Szabolcs, az elnöki osztály

vezetője, akit a közösségi tagnak tartott

Antal István miniszter meg is hagyott hi-

vatalában. 

SO
M

L
A

I
K

A
T

A
L

IN

Évkönyv XVIII. 2011–2012

04_Somlai_jav.qxp:evkonyv2008  1/12/13  3:18 PM  Oldal 130



tetései révén egyengethette kinevezését. Mivel Csomoss ekkor már évek óta fog-
lalkozott különféle háborúellenes csoportok szervezésével, a létező csoportosu-
lások közötti kapcsolatépítéssel, a háborúellenes propaganda kezdeményezőinek
támogatásával, Mester révén az általa (is) szervezett ellenállási gócok – Magyar
Hazafiak Szabadság Szövetsége, Magyar Nemzeti Felszabadító Bizottság – és a
legfelső kormányzati pozíciók között remélt újabb utat kiépíteni. Felkereste
Herczeg Ferenc írót – az ekkor már a fegyverszüneti tárgyalások felé tapogató-
dzó Revíziós Liga elnökét –, hogy Mester kinevezéséért interveniáljon a kor-
mányzónál.128 Horthy előtt nem volt teljesen ismeretlen a fiatal államtitkárje-
lölt. Néhány héttel korábban jövendő minisztere, Antal István társaságában
Mester már személyesen is járt nála, hogy tiltakozzanak a Honvédelmi Minisz-
térium azon terve ellen, hogy az előrenyomuló szovjet erőkkel szemben a még
be nem vonultatott egyetemistákat is mozgósítsák.129 „Ketten léptek komolyan
föl ez ellen az elképzelés ellen, az egyik Mester Miklós volt – egykor a Bartha
Miklós Társaság alelnöke is volt, még a 20-as évekből, aztán a SZEFHE-nek
volt egy időben az elnöke, tehát diákvezető is volt, tagja volt a Magyar Közös-
ségnek, de mint a Bartha Miklós Társaság tagja egy korszerűen gondolkodó,
néppel érző valaki volt, még abban a beosztásban is, amit akkor vállalt. […] Szó-
val ő és Antal István, aki korábban tájékoztatási miniszter volt, aki a
MEFHOSZ-nak volt elnöke, valamikor szintén diákvezér volt, és ezért benne
is megmozdult valami, bár ugye meglehetősen jobboldali ember volt, és mégis,
hát Mester Miklóssal ketten elmentek Horthyhoz, és sikerült Horthy egyetér-
tését megnyerni, Horthy személyesen intézkedett, hogy ne frontszolgálatra vi-
gyék a diá kokat, hanem kötelező munkatáborba.”130

Ez az eset is csökkenthette a konzervatív körök bizalmatlanságát iránta,
mert rávilágított, hogy Mester nem tartozott a háborúban való végső kitartás
hívei közé, hanem felelősségteljesen, az értékek mentésében és távlatokban is
gondolkodott.

Csomoss a megbízható, szintén közösségi tag Csomor Gusztávot szervezte
be mellé személyi titkárnak. Mester Miklós így a MÉP, az Erdélyi Párt és a kor-
mányzó bizalmát élvezve jutott a kormányba, maga mögött tudva a református
egyház és az ellenállás támogatását is.
Egyértelműen a későbbi események
visszavetítése azonban kinevezését úgy
bemutatni, mintha „Amb rózy Gyula131

beépített embere” lett volna, aki „a
mentés ki nem mondott feladatával ke-
rült be”132 a bábkormányba, hiszen a

131

128 Bokor (1882).

129 Mester (2012) 444.  

130 Lásd például Fitos (OHA).

131 Ambrózy Gyula Horthy Miklós kabinet-

irodájának vezetője volt.

132 Schmidt (1990) 119. 
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gettósítás, a deportálások megakadályozására 1944 áprilisában még nem volt ha-
tározott szándék a kormányzó részéről. Mester Miklós kulcsszerepe a zsidók
mentesítésében, táguló cselekvési köre, amely a zsidóság vezetőit a kormányzó
köreivel, illetve a protestáns egyházakkal összekapcsolta, fokozatosan alakult ki
államtitkári megbízatásának hónapjai alatt. Emlékei szerint a haláltáborok léte-
zését bizonyító Auschwitz-jegyzőkönyvet, amely – a nemzetközi tiltakozás mel-
lett – a kormányzót rábírta, hogy a zsidóság deportálásával szemben fellépjen,
maga is csupán 1944 májusának végén, júniusában ismerte meg.133

Mestert nem az MMP javaslatára nevezték ki a Sztójay-kormányba, de ki-
nevezését megkönnyítette, hogy közismerten osztotta Imrédy szélsőjobboldali
nézeteit, és az MMP alapító politikusi köréhez tartozott. A közvélemény az
MMP jelöltjének tartotta. Pártállása alapján a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztériumban is erősen jobboldali vezetésre számítottak: „Egy Imrédy-párti
államtitkárt kaptunk, akitől mi őszintén szólva rettenetesen féltünk. […] nem
mondom, hogy nem voltak a minisztériumban egyáltalán nyilas érzelmű vagy
németbarát elemek, de 80% nem volt az. Hát mikor Mester Miklós jött, ak-
kor mi bizony féltünk. De a félelmünk hamar eloszlott.” A következő hetek
bebizonyították, hogy Mester jelenléte inkább védőernyőt jelentett azoknak,
akiket németellenes, liberális magatartásuk miatt el akartak távolítani a mi-
nisztériumból.134 Mester szakítása az MMP-vel augusztus elejére vált nyil-
vánvalóvá. Egykori párttársai szemére is hányták a zsidókérdésben mutatott
pálfordulását.135 Nem távozott a kormányból Imrédyvel és párttársaival au-
gusztus elején, sőt pozícióját a kormányzói kabinetiroda és a zsidó hitközség
támogatásával a Horthyhoz és a konzervatív jobboldali erőkhöz lojális Laka-
tos-kormány alatt is megőrizhette.136

Mester Miklós életének és politikai pályafutásának legismertebb periódu-
sa a kultuszminisztérium államtitkáraként eltöltött alig több mint fél év. Ez az

időszak áll saját, múltról alkotott nar-
ratívái középpontjában.137 Államtitkári
szerepében jelenik meg a történelmi
feldolgozásokban is.138 Saját maga két
kérdést emelt ki akkori tevékeny sé -
géből: „Ez mind nagyon sok izgalom-
mal járt a részemről, ez volt a zsidóság-
nak az ügye, ami engem foglalkoztatott
akkor. A másik pedig a fegyverszünet-
nek a titkos elintézése.”139 Mester nem
hivatalnok típusú államtitkár volt, új

132

133 Bokor (1982) 151. 

134 Farkas (OHA).

135 Schmidt (1990) 127. 

136 Uo. 169. 

137 Bokor (1982); Bokor (1985); Mester

(2012); Mester (1985); Mester (OHA).

138 Lásd többek között Schmidt (1990);

Papp (2008); Török (2007); Lévai (1946);

Bereczky (1945) stb.

139 Mester (OHA).
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hatalmi pozíciójában megnövekedett hatáskörét maximálisan kihasználta,
hogy a különböző társadalmi és politikai tényezők között közvetítsen.140 A zsi-
dó szervezetekkel és személy szerint Komoly Ottóval való szinte napi kontak-
tusa révén tájékoztatni tudta a kormányzót a zsidósággal szembeni kegyetlen-
kedésekről (a Sztójay-kormánytól Horthy „hivatalos”, egyoldalú jelentéseket
kapott).141 Hasonlóan mindennapi kapcsolatban állt Bereczky Alberttel, aki-
nek nagy befolyása volt Mester gondolkodására.142 Mester alapvetően Be-
reczky intencióit közvetítette a kormányzói kabinetirodának előbb elsősorban
a zsidóság deportálásának megakadályozása, később a háborúból való kilépés
és a békepárti, ellenzéki politikai erőkkel való párbeszéd érdekében. „Ravasz
László református püspököt elkísérte Sztójay Döme miniszterelnökhöz és
Jungerth-Arnóthy Mihály külügyminiszter-helyetteshez. […] Ugyancsak ve-
lem, s Szabó Imre református esperessel dr. Mester Miklós eljött Jaross An-
dor belügyminiszterhez, ahol szintén a zsidóellenes intézkedéseket kifogásol-
tuk és tiltakoztunk ellenük” – idézte fel 1944 tavaszát Bereczky Albert.143

Mester megszervezte, hogy Horthy audiencián fogadja Stern Samut, a zsidó
hitközség vezetőjét,144 később Bereczky közvetítésével tartotta a kapcsolatot a
kormányzó és Tildy Zoltán között. Az ő révén hívta magához 1944 őszén
Horthy a Magyar Front képviseletében Tildy Zoltánt és Szakasits Árpádot. 145

Mester fajvédő nézeteiből táplálkozó antiszemita gondolkodása a deportálá-
sok hírére mérséklődött. Komoly Ottó előtt 1944 nyarának végén már úgy
nyilatkozott, hogy „a magyarság minden kára nélkül és a jövő hasznára a zsi-
dókkal szemben bizonyos könnyítések lennének alkalmazhatók”.146 Abban,
hogy egyre határozottabban vállalta a zsidóság pártfogójának szerepét, nagy
szerepet játszott, hogy Ambrózy Gyula – s rajta keresztül közvetve a kor-
mányzó is – hozzá hasonlóan kezdett a
zsidóságról gondolkodni. A politikai
példaképében, Imrédyben csalódott
Mester újabb eszmetársat, atyai támo-
gatót talált magának „[a] liberális szel-
lemű, derék, idős kabinetirodai főnök-
ben”, a kormányzó főtanács adójában,
Ambrózyban, akit kitűnő nemzetközi
jogásznak, szaktekintélynek is tartot-
tak.147 „Nálam ott volt a baj, hogy későn
értesültem a kormányzó úr álláspontjá-
ról” – magyarázta korábbi zsidóelle-
nességét Mester. 148
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140 Uo.

141 Bereczky (1945) 27–28.

142 Lásd például Schmidt (1990).

143 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anya ga

(81365/1949). Bereczky Albert nyilatkoza-

ta, 1945. március 10.

144 Schmidt (1990) 162. 

145 Mester (2012) 258.  

146 Schmidt (1990) 140. 

147 Mester (2012) 18.  

148 Schmidt (1990) 142.
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A kormányzó köreiben leginkább Ambrózy szorgalmazta a zsidóság egy ré-
szének a megkülönböztető kormányrendelkezések – a sárga csillag viselése, tá-
borokba, gettókba összeköltöztetés, majd deportálás – alóli egyéni mentesíté-
sét. A mentesítési kérelmek elbírálása 1944 júliusának végéig a belügyminiszter
hatáskörébe tartozott. Jaross Andor hozzávetőleg félezer zsidó családfőnek meg
is adta a mentesítést,149 de a döntéseket a Baky László és Endre László állam-
titkárok alá tartozó végrehajtó szervek nem mindig tartották tiszteletben. Mes-
ter Miklós, akihez hivatalból is beérkeztek a kulturális és tudományos élet pro-
minens zsidó személyiségeit ért túlkapások hírei, összegyűjtötte és közvetítette
a kérelmeket a Belügyminisztériumba. Sokszor intézkedett – tekintélyét fel-
használva – hatáskörén túlmenően. Minisztere, Antal István lehetővé tette,
hogy részt vegyen azon a Horthy által szorgalmazott 1944. július 21-i kor-
mányülésen, ahol a zsidóság elleni intézkedések végrehajtását irányító állam-
titkárokat elszámoltatták az atrocitásokkal kapcsolatban, miután a kormányzó
az elítélő nemzetközi visszhang nyomán leállíttatta a deportálásokat.150 A kul-
tusztárca álláspontját Antal helyett Mester terjesztette elő a minisztertanács-
ban. Kívülállóként ugyan, de a kormányzó támogatását maga mögött tudva,
Jungerth-Arnóthy külügyminiszter-helyettes után, aki a deportálások külpoli-
tikai visszhangjáról számolt be, egyedül ő szólalt fel a kiemelkedő zsidó értel-
miségiek mellett. Tájékoztatta a kormányt, hogy „egyrészt a protestáns egyhá-
zak vezetői, másrészt a magyarországi négy egyetem tanára kara milyen
lépéseket tettek a zsidókérdés megértő kezelése tekintetében”, beszámolt az
egyházak és a tudományos élet megrendültségéről. Humanitárius és tudomá-
nyos indokokkal támasztotta alá a mentesítések szükségességét.151 Igaz, nem
állt ki nyíltan az egész zsidóság védelmében, csak néhány prominens zsidó ér-
telmiségi példáját hozta fel, de a kormányban uralkodó, a zsidóság diszkrimi-
nálásával és elhurcolásával kapcsolatos általános nézeteknek ezzel is szembehe-
lyezkedett. Jaross Andor belügyminiszter visszautasította Mester javaslatát, arra
hivatkozva, hogy „egyedül hősi magatartás címén van kivételezési joga”.152 Mi-

vel a németbarát kormánytagok meg-
gátolták, hogy a mentesítéssel többeket
kivonjanak a deportálandók köréből, a
kormányzói iroda olyan rendeletet in-
dítványozott, amely a kormányzónak
adta át a mentesítés jogát. A rendeletet
Mester készítette elő „Ambrózy Gyula
teljes és állandó támogatásával”,153

majd a ren delet elfogadásának kikény-
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149 Schmidt (1990).

150 Bokor (1982).

151 Magyar Országos Levéltár (MOL) K27

(1944.06.21.) 1R/9 Jegyzőkönyv az 1944.

június 21-én tartott minisztertanács

üléséről.

152 Uo.

153 Bereczky (1945) 27. 
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szerítése után ő szedte listába azok nevét, akiket a kormányzó „az 1941. évi XV.
törvénycikkben foglalt fajvédelmi rendelkezések, valamint a zsidókra vonatko-
zó vagyonjogi rendelkezések hatályát nem érintve” mentesített „a zsidókra vo-
natkozó ren delkezések hatálya alól”.154 Mester „volt az, aki teljesen Jenő bácsi
[Szinyei Merse Jenő] szellemében vette át az egész szerepet, annak ellenére,
hogy eredetileg az ún. Imrédy-párt tagja volt. Ő volt az, aki naponta vitte föl a
kormányzó úrhoz a mentesítések tömegét […], amit lehetett megtenni, meg-
tett a kiválóságokért.”155 A Szálasi-puccsig aláírt kormányzói mentesítések szá-
mát, melyek túlnyomó többsége Mester közvetítésével jutott el a kormányzói
irodához, egyes források nyolcezerre teszik,156 más, elfogult visszaemlékezők
húsz-harminc ezerre becsülték.157 Mester maga is úgy emlékezett, hogy hoz-
závetőleg harmincezer kérvényt gyűjtött egybe egy külön e célból a Tárnok ut-
ca 6. szám alatt létrehozott miniszterelnökségi kirendeltségen, s ebből a nyilas
puccs előtt nyolc–tíz ezer intéződött el.158 Mester az elhurcolt zsidók anyagi ja-
vainak mentésére kormánybiztosság felállítását javasolta. Államtitkárként szer-
vezte a minisztériuma alá tartozó intézmények, főként egyetemek és klinikák
felszerelésének elrejtését. A vele kapcsolatba kerülők úgy ítélték meg, hogy
„ő tulajdonképpen ott egy nagyon derék ember volt […] egyáltalán nem volt
jobboldali ember”.159 A zsidó értelmiségiek és művészek érdekében kifejtett
fáradozásai közben Mester átértékelte a zsidósághoz és az asszimilációhoz
való viszonyát: „Ekkor jöttem rá, hogy az asszimilációban, a természetes asszi-
milációban igen nagy érték rejlik a magyarság számára. Asszimiláns és nem
asszimiláns magyar között egy különbség van: jellemben és értékben mit
képvisel az illető. Ez a nagy tanulság. Az emberekkel való érintkezésben jöt-
tem rá.”160

Az 1944. április 22-től a Györffy
Kollégium kormánybiztosává is kine-
vezett Mestert saját tapasztalataik ré-
vén a baloldali elkötelezettségű diákok
is elismerték, noha szerepéből adódóan
óhatatlanul veszélyeztette az autonó-
miájára kényes diákotthon önállósá-
gát. Mestert a kollégium Pártoló Tes-
tületének elnöke, Zsindely Ferenc és
elvbarátainak köre szemelte ki a fel-
adatra, mint „egy jobboldali, de ma-
gyar szempontból megbízható és befo-
lyásolható Közösségi embert”, hogy
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154 Lévai (1946) 233. 

155 Szalatnyai (OHA).

156 Schmidt (1990).

157 Csicsery-Rónai (OHA); Bereczky (1945).

Lévai (1946), majd az ő nyomán Mester

is közölt egy több mint száz nevet tartal-

mazó felsorolást a Mester révén mentesí-

tett művészekről és tudósokról: Mester

(1985). 

158 Mester (OSZK).

159 Farkas (OHA); Mester (2012) 256. 

160 Mester (OSZK).
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fedezze a kollégiumot,161 amikor a baloldali szimpátiájú intézményeket a szél-
sőjobboldali kormány hatalomra kerülése után felszámolták. Jóllehet kineve-
zése után tiltakozásul a kollégium teljes tisztikara lemondott, rövid idő után
sikerült kialakítania a modus vivendit a Kardos László vezette új diákvezető-
séggel. „Nem volt senki előtt sem titok, hogy a kollégium szemben áll a hata-
lommal, szemben áll a meglévő berendezkedéssel. Na mármost szerencsénk-
re egy becsületes ember, bizonyos Mester Miklós államtitkár, egy fiatalember
került a kormánybiztos pozíciójába, aki egyrészt át tudta tekinteni intelligen-
ciájánál és érzelmeinél fogva a helyzet alakulását, kilátásait, másrészt azt hi-
szem, hogy rokonszenvezett velünk. Hogy rövidre fogjam a dolgot, ahol le-
hetett, ott engedett a kollégium vezetősége követeléseinek, támogatta a
kollégiumot hallgatólagosan, negatív értelemben, tehát nem tevőleges érte-
lemben. A későbbiekben pedig tevőlegesen is támogatta, mikor már a viszo-
nyok tökéletesen elvadultak. […] A kormánybiztos nyilván mint becsületes
ember nem alkalmazta azokat a módszereket, amelyeket valaki más, egy szél-
sőségesebb felfogású egzisztencia alkalmazott volna, tehát nem azt tette, hogy
összeszedette az embereket, meg a torkára helyezte a vezetőségnek a kést, ha-
nem a tárgyalásoknak a módját választotta.”162 Valóban: Mester a kollégium
irányítójaként nyilvánvalóvá tette a bennlakók számára, hogy az intézmény el-
sőrangú feladatának a szaktudás elsajátíttatását tartja, nem a közéleti és politi-
kai tevékenységet. Másfelől a kollégisták mellé állt, és államtitkári tekintélyé-
vel sikerült leállítania a kollégium elleni szélsőjobboldali sajtótámadást és
szabadon bocsáttatnia a kommunista agitációval vádolt kollégistákat, köztük a
későbbi miniszterelnököt, Hegedüs Andrást.163

Mester 1944 augusztusának közepén egy minisztériumi delegációval vé-
giglátogatta azokat az erdélyi erődítményépítésre létrehozott diákmunkatá-
borokat, amelyeket ő javasolt az egyetemisták frontszolgálata helyett. Erdély-
ben a helyi katonai parancsnokoktól és a közigazgatás vezetőitől már
elsősorban a fronthelyzet kilátásairól érdeklődött, és a háborúból való kilépés
lehetőségeiről, következményeiről tárgyalt.164 Körútján szerzett tapasztalatai
azt sugallták, hogy Erdély menthetetlenül elveszett. A háborúból való mi-
előbbi kilépést kezdte szorgalmazni a vele kapcsolatban levő ellenállási kö-
rökkel – Magyar Harcosok Szabadság Szövetsége, Magyar Függetlenségi

Mozgalom, Magyar Front – egyetér-
tésben. Szeptemberben nyíltan is a po-
litikai közvélemény elé lépett, és né-
hány képviselőtársával az országgyűlés
összehívását szorgalmazta – támoga-
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161 Fitos (OHA).

162 Papp (2008). 315. o.

163 Mester (OHA).

164 ÁBTL V-101558. dr. Nagy Iván és tsai.
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tottság híján sikertelenül –, hogy megvitassák a fegyverszüneti tárgyalások
kezdeményezését. Különösen Románia átállása után kapcsolódott be a Faust-
féle félhivatalos, tapogatódzó fegyverszüneti delegáció megszervezésébe.
A Moszkvába menesztendő küldöttség ötlete a Magyar Közösség tagjaival át-
szőtt ellenállás köreiből származott, Mester szerint barátja, Csomoss Miklós
állt az elképzelés hátterében.165 Csomoss személy szerint Mestert is be kíván-
ta vonni a delegáció tagjai közé mint hivatalos kormányzati tényezőt, aki te-
kintélyt ad a küldöttségnek,166 de Ambrózy visszatartotta.167 A delegáció meg-
szervezése Mesterhez hasonlóan olyanoknak volt köszönhető – Csomoss
Miklós, Zsindely Ferenc, Atzél Ede –, akik mind a konzervatív hatalmi kö-
rökhöz, mind az ellenállás és a politikai baloldal erőihez közel álltak, és akik-
nek kapcsolatát erősítette a Magyar Közösség tagjainak szolidaritása. A kül-
döttség célja máig tisztázatlan. A kormányzóhoz közel álló, fegyverszüneti
tárgyalásokra készülődő konzervatív körök nem akadályozták elindulását, de
nem is álltak határozottan mögéje. A Faust-csoport útjával párhuzamosan
szervezték a fegyverszünetet aláíró Faragho-delegáció kiküldését. Mester Mik-
lós a Faust-csoportnak – benne játszott szerepénél fogva – nagyobb súlyt tu-
lajdonított. Az ő értékelése szerint ennek a csoportnak a feladata volt előké-
szíteni a Szent-Iványi Domokos vezette Magyar Függetlenségi Mozgalom
sürgetésére szeptember végére összeálló következő hivatalos Faragho-de-
legáció útját.168 Mester szerepe a Faust Imre–Dudás József–Atzél Ede kül-
döttség történetében (amely szeptember 22-én indult útnak, s Moszkvából
visszatérőben épp azon a napon, októ-
ber 1-jén lépte át a határt, amikor a
Faragho-küldöttség a szovjet fővárosba
érkezett) végül arra korlátozódott,
hogy a politikai eliten kívül álló tagok-
ból toborzódó küldöttségnek megsze-
rezze a hatalmi támogatást, majd útjuk
végeztével a kormányzóhoz felterjessze
jelentésüket. 169

A POLITIKUSI PÁLYA ELHAGYÁSA
Mester Miklós politikai szerepvállalása és közéleti szereplése az 1944. októ-
beri 15-i nyilas hatalomátvétellel véget ért. Szembehelyezkedése a magyar zsi-
dóság deportálásával, lojalitása a kormányzó szűk tanácsadói köre iránt, csat-
lakozása a háborúból való kilépést szorgalmazó képviselőkhöz, valamint az
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165 Mester (OHA).

166 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Jegyzőkönyv Mester Miklós

kihallgatásáról, 1945. december 5.

167 Mester (OHA).

168 Bokor (1985) 161. 

169 Uo.
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ellenállás különféle csoportosulásaival való együttműködése veszélybe sodor-
ta, már 1944 nyarától számíthatott arra, hogy a németek lefogják. A bombá-
zások elől a fővárosból kiköltözött a piliscsabai Klotildligetre, majd Szálasi
puccsa után a klastrompusztai erdészházban bujkált. Innen menekült a nyila-
sok razziája elől a református egyház által fenntartott Bethesda Kórházba, ahol
az egyháztól kapott hamis okmányokkal, Madarász József református lelkész -
ként húzta meg magát családjával együtt Budapest ostromának végéig.170

Mester és az államtitkársága alatt vele szorosan együttműködők is tisztá-
ban voltak vele, hogy mint közismert szélsőjobboldali politikust, a magyar
quisling-kormány politikai államtitkárát nehéz lesz tisztázni a háború utáni fe-
lelősségre vonások hullámaiban.171 Mester 1944 tavaszán még bízott benne,
hogy a németek támogatása miatt kompromittálódott Magyar Megújulás
Pártjától, Imrédy zsákutcás politikájától elfordulva, a Kisgazdapárt köteléké-
ben politizálhat tovább. Különösen a kisgazdák agrár- és szociális problémák
iránti elkötelezettsége vonzotta. 1944 nyarának végétől számíthatott rá, hogy
a háború után a Kisgazdapárt az egyik legmeghatározóbb kormányalkotó párt-
ként kap majd lehetőséget, és vállalhatja az elodázhatatlan társadalmi refor-
mokat. Remélhette, hogy a kisgazdák körében hatalmi pozícióban küzdhet to-
vább a magyarság sorsának jobbításáért. 1944. október 12-i dátummal, azaz
illegalitásba vonulása előtt pár nappal hivatalosan is regisztrálták a kisgazdák
soraiban,172 elismerve államtitkári tevékenységét. 

A front átvonultával a kisgazda pártigazolvány viszonylagos védettséget
biztosított az egykori jobboldali politikus számára. Nyitva állt előtte a lehető-
ség, hogy bekapcsolódjon a pártpolitikába, de politikai felelősségének tisztá-
zásáig a távol maradt a közélettől.173 Kapcsolatai az egykori kormánypárti po-
litikusokkal szinte teljesen megszakadtak, visszavonulása idején kisgazdapárti
ismerőseivel, Veér Imrével, Dénes Istvánnal, Gyulai Lászlóval járt gyakrab-
ban össze.174 Bereczky Alberttel is szoros kapcsolatot tartott. 

1945 márciusában Mester Miklós
mint a német megszállás után hatalom-
ra került Sztójay-kormány államtitkára
felkerült a népbíróság elé állítandó
háborús bűnösök kibővített, 2. sz. listá-
jára, amelyet az Ideiglenes Nemzeti
Kormány és a pártok vezetői állítottak
össze.175 Ekkor már a kezében volt a
Pesti Izraelita Hitközség világi veze -
tőjének nyilatkozata. Stern Samu rög-
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170 Mester (2012) 258. 

171 Schmidt (1990) 149. 

172 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Dr. Egri József népügyész

levele az igazságügy-miniszternek, d. n.

173 Mester (2012) 259. 

174 Uo. 284–285. 

175 Szerencsés (2002) 51–52. 
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tön Budapest felszabadulásának másnapján elkészítette a tanúsítványt: „dr.
Mester Miklós volt vallás- és közoktatásügyi államtitkár úr a Sztójay és Laka-
tos kormány idején a zsidók kormányzói mentesítésének megszerzése terén
teljesített szolgálatot”, együttműködött az Izraelita Hitközséggel és a Cionis-
ta Szövetséggel, valamint a kormánnyal szembehelyezkedő kormányzói kabi-
netirodával, szembefordult továbbá a deportálásokat irányító két államtitkár-
ral, Endre Lászlóval és Baky Lászlóval, a Lakatos-kormányban a hitközség
kérésére maradt pozícióban és kezdeményezte a zsidó tulajdonban lévő mű-
kincsek összeszedetését. Mindezeket figyelembe véve „tiszta humanizmustól
vezetve bátran és eredményesen szolgálta az üldözött magyarországi zsidóság
igaz ügyét”.176 Alig egy hónappal később Mester legszorosabb kapcsolata, po-
litikai eligazítója, Bereczky Albert, aki a Kisgazdapárt képviseletében ekkor
már az Ideiglenes Nemzetgyűlés, valamint a fővárosi új törvényhatósági bi-
zottság tagja volt, hosszú dolgozatban összegezte Mester német megszállás
utáni tevékenységét.177 Zsidók mentésére irányuló erőfeszítései mellett ki-
emelte az ellenállási mozgalom és a kormányzó közötti közvetítést: „Egyik fela-
data az volt, hogy Horthy Miklós kormányzó urat és a kabinetiroda főnökét,
dr. Ambrózy Gyulát meggyőzze arról, hogy a titokban működő, németellenes
Magyar Front vezetőivel és elsősorban Tildy Zoltánnal felvegyék a kapcsola-
tot, és a Független Kisgazda Pártból, a Szociáldemokrata Pártból és Kommu-
nista Pártból alakítsanak egy olyan kormányt, amely azonnal fegyverszüneti
szerződést köt a Szovjetunióval. Dr. Mester Miklós útján kerültem én is ösz-
szeköttetésbe mint Tildy Zoltán bizalmasa dr. Ambrózy Gyulával, a kabinet-
iroda főnökével.”178 Mester mellett
szólva Bereczky megemlítette, hogy
1944 szeptemberében egyike volt azon
kevés, főként erdélyi képviselőknek,
akik a parlament összehívását szorgal-
mazták, hogy Magyarország és a Szov-
jetunió közötti fegyverszünet megköté-
sének lehetőségét megtárgyalja. Az új
hatalmi viszonyokhoz igazodva nem
felejtette el megemlíteni, hogy Mester
„letartóztatott kommunisták és főként
kommunista diákok szabadon bocsátá-
sa érdekében közbenjárt a rendőr sé -
gen”.179 1945 júniusában azok a dorogi
bányászok is mellette, mint „a munkás-
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176Mester (2012) 15-17.; BFL XXV. fond -

főcsoport, 2. fond, b állag, dr. Mester Mik-

lós népügyészségi anyaga (81365/1949)

156.; Schmidt (1990) 124.; Török (2007)

38. 

177 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Dr. Egri József népügyész

levele az igazságügy-miniszternek, d. n.

178 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b ál-

lag, dr. Mester Miklós népügyészségi

anyaga (81365/1949). Bereczky Albert

nyilatkozata, 1945. március 10.

179 Uo.
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ságnak őszinte barátja” mellett tanúskodtak, akik 1944 őszén vele együtt rej-
tőzködtek a Pilis erdeiben, s akik közül azóta többen beépültek a helyi kom-
munista hatalomba.180 Szerepének többirányú tisztázása után a Független Kis-
gazdapárt Igazolóbizottsága 1945. július 27-én úgy döntött, hogy Mester
Miklóst nem terheli politikai fele lősség,181 majd 1945. augusztus 7-én az ille-
tékes pártközi és tárcaközi bizottság is törölte őt a háborús bűnösök névjegy-
zékéből.182

Jóllehet hivatalosan igazolták, s új pártjának prominens vezetői, köztük
Varga Béla és Nagy Ferenc rokonszenveztek vele, problematikus múltja mi-
att nem kérték fel további közéleti szerepvállalásra.183 Helyette a nemzetiségi
ügyek tanácsadójaként foglalkoztatták: a Külügyminisztérium számára meg-
írta Erdély nemzetiségi történetét, a köztársasági elnök tárgyalásához készí-
tett összefoglalót a magyar–román viszony történetéről.

Ám Mestert a háború utáni felelősségre vonástól való félelem és a kommu-
nista politikai rendőrség aktivizálódása is visszatartotta attól, hogy ismételten ex-
ponálja magát a politikai életben. Korábbi politikai környezetéből többeket ha-
lálra ítéltek a népbírósági eljárások során, köztük Imrédy Bélát, Basch Ferencet,
de Bródy András rutén politikust is, akinek nézeteit Mester „szelídként” jelle-
mezte. Alig menekült meg (Bereczky igazolásával) a bitófától minisztere, Antal
István, aki hallgatólagosan támogatta a kormány zsidópolitikájával szembemenő
Mester lépéseit. „A bosszúállás és megtorlás szelleme” uralkodott, „saját maga-

mon is alig tudtam segíteni. Még a poli-
tikai igazolásom sem történt meg végle-
gesen abban az időben” – emlékezett
vissza 1945 első felére Mester Miklós.184

A felelősségre vonástól való félelme
nem volt indokolatlan, hiszen a szovjet
katonai ügyészség már közvetlenül
1945 februárjában letartóztatta. Mester
úgy tudta, egy lefogott nyilas fiatal je-
lentette fel.185 Három hétig a Fővárosi
Köztisztasági Vállalat Kun utcai tele-
pére beköltözött szovjet biztonsági
erők tartották fogva egy pincében a
Horthy-korszak establishmentjének
más reprezentánsaival, köztük a tiszti
különítményes Prónay Pállal, a Szála-
si-kormányzathoz csatlakozó egykori
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180 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Nyilatkozat, 1945. június 25.

181 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949), Jelentés, 1946 február 18.,

BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). dr. Egri József levele az

igazságügy-miniszternek, d. n.

182 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Csomor Gusztáv vallomása. 

183 Mester (2012) 260. 

184 Uo. 58–59.

185 Uo. 292. 
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imrédystával, Incze Péterrel, a német megszállás ellen a parlamentben több-
ször felszólaló Mikecz Ödön volt igazságügy-miniszterrel. Többször kihall-
gatták, a szovjet hatóságok elsősorban államtitkári működése – a fegyverszü-
neti egyezmény előkészítése, a zsidók mentesítése –, továbbá politikai nézetei,
a kommunizmushoz való viszonya iránt érdeklődtek.186 „Minden héten fel-
vettek egy hosszú jegyzőkönyvet […] úgy látszik, ez egy próbatétel volt, ott a
három hét, hogy én ugyanazt mondom egy hét múlva, másik hét múlva, és
közben, közben, akikre én hivatkoztam, Ambrózyt és társait – Ambrózy élt
akkor, még itt maradt Magyarországon, élt –, ezeket felkeresték és megkér-
dezték.”187 A szovjetek végül szabadon engedték Mestert, a kihallgatási jegy-
zőkönyveket azonban átadták a magyar politikai rendőrségnek.188

Ügye a Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának politikai
rendészeti osztályára került, ahol a szovjet ügyészségtől kapott anyagok alap-
ján, valamint a háborús bűnösök névsorában való szerepeltetése miatt hama-
rosan vizsgálatot indítottak ellene.189 Időközben, mint a fentiekben láttuk, a
Kisgazdapárt igazolóbizottsága felmentette, döntésük azonban csak késlel-
tette az eljárást. A politikai rendészeti osztály 1945 decemberében beidézte,
ismételten kihallgatták politikusi tevé -
keny sé géről,190 majd aktáját átküldték a
Budapesti Népügyészségnek.191

Újból Mesterre terelődött a szovjet
állambiztonság figyelme is. 1945 au-
gusztusában egy szovjet államvédelmi
tiszt látogatta meg otthonában, aki a
múltja és politikai nézetei iránt érdek-
lődött, végül az Autonóm Erdély című
kötetéből több példányt is magával
vitt.192 A találkozónak írásos nyoma
nem került a magyar rendőrséghez. 
A szovjet állambiztonsági szervektől
évtizedekkel később átvett anyagok ta-
núsága szerint Mestert a szovjetek ba-
rátja és politikustársa, Csomoss Miklós
kapcsolataként tartották számon.193

Csomoss, aki Mesterrel ellentétben
nem kompromittálódott a németbarát
szélsőjobb oldalán, a háború után is
éppolyan aktivitást tanúsított, mint az
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186 Uo. 293–295. 

187 Mester (OHA).

188 Mester (2012) 293. 

189 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Jelentés, 1945. június 7. Ma-

gyar Államren dőrség Budapesti Fő ka pi -

tány ságának politikai rendészeti osztálya.

190 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Mik lós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Jegyzőkönyv Mester Mik-

lós kihallgatásáról, 1945. december 5.

191 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Mik lós népügyészégi anyaga

(81365/1949). A Magyar Államrendőrség

Budapesti Főkapitányságának jelentése a

Népügyész ségnek, 1946. február 20.

192 Mester (2012) 296–304.

193 ÁBTL A-872. A szovjet állambizton sági

szervektől átvett anyagok I.
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ellenállásban, mind a politikai szervezés, mind az ahhoz szükséges anyagi felté-
telek megteremtése terén. „Fegyveres Ellenállás Mozgalom” néven csoportjá-
nak elismertetését kérte. Megalapította az Ellenállásban Résztvettek Szövetsé-
gét. A szervezet nevében önálló hatalmi tényezőként igazolásokkal látta el arra
rászoruló eszme- és bajtársait, Mestert is. Az Ideiglenes Nemzeti Kormányba is
szeretett volna bekerülni, majd amikor ez meghiúsult, előbb a Nemzeti Pa-
rasztpárttal, később a Sulyok-féle Szabadság Párttal tárgyalt a pártszövetség le-
hetőségéről. Az ország önrendelkezésének visszaállítása után azonban már ön-
álló párt létrehozását tervezte a magyarság sorsa iránt elkötelezett egykori
reformpárti politikusok – Dálnoki Miklós Béla, Koródy Tibor, Fall Endre, Vas-
vári Lajos, Takács József –, köztük Mester Miklós bevonásával. Csomoss kap-
csolatban állt a magyar származású egykori baloldali újságíróval, Himler Már-
tonnal is,194 aki a CIA egyik elődszervezetének tekinthető Office of Strategic
Services magyar részlegének vezetője volt. Himler hivatalosan az amerikai meg-
szállási övezetbe menekült háborús bűnösök visszaszolgáltatásával foglalkozott,
de amellett (Csomoss révén is) információkat gyűjtött az amerikai hadsereg szá-
mára a magyarországi szovjet katonai erőkről. Csomoss a szovjetek szemében
amerikai ügynök volt,195 Mester meg, ha tevőlegesen nem vett is részt Csomoss
ügyeiben, annak szűk baráti köréhez tartozott.

A Mester család állandó félelemben
és fenyegetettségben élte a béke első
hónapjait, majd éveit a családfő német-
barát kormányban betöltött pozíciója
miatt,196 egyre kevesebbet érintkeztek
ismerőseikkel. Mester szerteágazó kap-
csolatrendszere a háború utáni dezori-
entált és félelemmel teli légkörben
ugyan számottevően megcsappant, ám
ahhoz még így is elég kiterjedt volt,
hogy a kommunista politikai rendőrség
figyelmét magára vonja. Főként az Er-
délyből érkező vagy erdélyi származá-
sú ismerőseinek látogatása tűnt fel:
mozgásukból a kommunista rendőrség
arra következtetett, hogy „az erdélyi
reakció futárjai Budapesten a Bajcsy-
Zsilinszky út 55. sz. alatti házban talál-
koznak”.197 Vagyis Mester, „Csomoss
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194 ÁBTL A-1133. Magyar Ellenállási Moz-

galom nevű dr. Csomoss-féle szervezet

anyaga. 

195 ÁBTL A-872. A szovjet állambiztonsági

szervektől átvett anyagok I. Csomosst a

Magyar Közösség tagjai elleni koncep -

ciós eljárás során vették őrizetbe a ma-

gyar hatóságok, majd az amerikai titkos-

szolgálat számára végzett tevékenysé géről

előkerült adatok alapján átadták a szovjet

elhárításnak. A Szovjet Hadsereg Kato-

nai Törvényszéke 1947-ben kémkedés

vádjával 25 év szabadságvesztésre ítélte.

1955 végén tért haza a szovjet fogságból,

a forradalom után Svájcba emigrált.

196 Mester (2012) 315. 

197 ÁBTL A-1133. Magyar Ellenállási Mozga-

lom n. dr. Csomoss-féle szervezet anya ga.

SO
M

L
A

I
K

A
T

A
L

IN

Évkönyv XVIII. 2011–2012

04_Somlai_jav.qxp:evkonyv2008  1/12/13  3:18 PM  Oldal 142



társa” jelenti az összekötő kapcsot az erdélyi és a Csomoss körül csoportosu-
ló, rendszerre veszélyes elemek között. Hogy a közelébe férkőzzenek, meg-
próbáltak egy Mester erdélyi rokonaitól üzenetet hozó újságíró ügynököt rá-
építeni, de a politikai rendőrség kísérlete kudarcba fulladt: Mester ekkorra
már bizalmatlan és óvatos lett.198

Ám Mesternek nem sikerült teljesen visszahúzódnia a magánéletbe. Az
ügyészségi nyomozás kezdetével egy időben tanúként beidézték a magyaror-
szági Volksbund vezetőjének népbírósági tárgyalására. Mester vallomásában
kiállt Basch Ferenc, azaz a magyarországi németség nemzetiségi törekvései
mellett, ami a hallgatóságban, majd – a sajtó révén – a közvéleményben is nagy
felháborodást keltett. Imrédy Béla is megpróbálta maga mellett tanúként fel-
vonultatni, sikertelenül. Népbírósági szereplése olyan közfelháborodást vál-
tott ki, hogy 1946 januárjában ismételten feljelentették hazaárulásért: indokul
a zsidó származású diákság ellen hozott diszkriminatív intézkedéseket és a
Sztójay-kormányban betöltött posztját hozva fel. A vizsgálat bebizonyította,
hogy a feljelentő információi tévesek voltak. Személye mint a szélsőjobbolda-
li kulturális kormányzat vezetőjéé von-
ta magára korábbi diszkriminatív intéz-
kedéseinek minden ódiumát.199

Amíg a Magyar Közösség s mellet-
te Csomoss Miklós ellen folyt az eljá -
rás, a Mester elleni célzott vizsgálatot
az ügyészség átmenetileg félretette.200

Jóllehet Mester másfél évtizeden át
szorosan kötődött a szervezethez, és
így a neve felmerült a koncepciós
perbe bevonható lehetséges vádlottak
között, 1945 elejétől – a zsidó asszimi-
lációról vallott álláspontjának megvál-
tozása, de megváltozott anyagi és poli-
tikai lehetőségei okán is – határozott
távolságot tartott a főként az FKgP-n
belül újraszerveződő mozgalomtól,
aminek köszönhetően elkerülte, hogy a
közösséghez tartozás okán vádolhassák
rendszerellenes bűncselekménnyel.201

Min dazonáltal a megfélemlítés rá is ki-
terjedt. Nyilvánvaló politikai passzivi-
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198 ÁBTL A-1133. Magyar Ellenállási Moz-

galom n. dr. Csomoss-féle szervezet anya-

 ga. Jelentés, 1946. június 25.

199 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Meseter Mik lós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Feljelentés, 1946. január 18.

200 Csomosshoz fűződő barátsága okán a

kémkedés gyanúja Mesterre is rávetült.

Részleteket azonban nem ismerünk, mert

a vizsgálat személyére vonatkozó aktáit

már 1965-ben sem találták, amikor új

operatív kartont fektettek fel róla. Lásd

ÁBTL V-91291. Barla László és tsa.

Mester emlékiratában röviden utal rá,

hogy 1948 őszén a Hadik-laktanyában, a

Katonapolitikai Osztály székhelyén tar-

tották fogja kémkedés gyanújával, és a le-

tartóztatása előtti házkutatás során sok ta-

nulmányt, iratot lefoglaltak a lakásán.

Lásd Mester (2012) 26. 

201 Mester (2012) 370. 
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tása ellenére a Katonapolitikai Osztály 1948 októberének végén (Réhelyi Osz-
kár, az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület titkára elleni nyomozás so-
rán) Mestert mint a baloldali szakszervezeti mozgalommal rivális jobboldali
Nemzeti Munkaközpont egykori alelnökét hűtlenség gyanújával néhány na-
pig őrizetben tartotta.202

A politikai nyomozó szervek látókörébe került, valamilyen ok folytán rend-
szerellenesnek ítélt személyek esetében rendre előfordult, hogy ellenük a nyo-
mozást megszüntették vagy pihentették, majd új kontextusban ugyanaz vagy
egy másik állambiztonsági részleg ismételten vizsgálatot indított. 

Mester aktáit 1946 után 1949 márciusában vette elő újra a Népügyész ség.203

Ismételten egykori politikai szerepvállalását vizsgálták, valamint beilleszkedését
a népi demokráciába,204 de a korábbiakkal ellentétben nem a Sztójay-kormány-
ban betöltött pozíciójára, hanem politikai beállítottságára és a szociáldemokrata

szakszervezeti mozgalom elleni támadá-
saira, valamint a zsidóság megkülönböz-
tetése, vagyonfosztása és kitelepítése
melletti kiállásaira összpontosítottak. Az
ÁVH nem tudott újabb adalékokkal
szolgálni, 205 ám az ügyész Mester parla-
menti felszólalásai ban elegendő alapot
talált a vádemeléshez, megállapítva,
hogy „huzamosabb időn át olyan állan-
dó jellegű és folyamatos tevékenységet
fejtett ki, amely alkalmas volt arra, hogy
a fasiszta és demokráciaellenes irányza-
tok elterjesztése és megerősítése végett
és a faji és felekezeti gyűlölet felkeltése,
illetőleg ébren tartása céljára a közfelfo-
gást jelentős mértékben befolyásolja, és
az országot káros irányba terelje”.206 A
vád irat tehát összeállt, de beterjesztése
előtt dr. Egri József ügyész – Csomoss
Miklós, Bereczky Albert, a Kisgazdapárt
és a Pesti Izraelita Hitközség nyilatko-
zatait mérlegelve – óvatosan az igazság-
ügy-miniszterhez fordult politikai dön-
tésért,207 aki az új politikai rend szerhez
való viszonyának alaposabb feltárását
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202 ÁBTL V-91291. Barla László és tsa. Javas-

lat dr. Mester Miklós alapnyilvántartásban

hagyására, 1965. június 29., V-98728. Ré -

helyi Régenhold Oszkár. Utasítás szaba-

don bocsátásra, 1948. november 5.

203 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b ál-

lag, dr. Mester Miklós népügyészségi

anyaga (81365/1949). Dr. Egri József

népügyész utasítása az Államvédelmi Ha-

tóság népügyészségi Kirendeltségének,

1949. március 12.

204 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b ál-

lag, dr. Mester Miklós népügyészségi

anyaga (81365/1949). Az Államvédelmi

Hatóság Népügyészségi Kirendeltségének

jelentése, 1949. július 7.

205 Uo.

206 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b ál-

lag, dr. Mester Miklós népügyészségi

anyaga (81365/1949). Vádirat.

207 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b  állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Dr. Egri József népügyész

levele az igazságügy-miniszterhez, d. n.
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rendelte el. Az ismételt környezettanulmányok során megkérdezettek jóindula-
túan nyilatkoztak róla, tagadták jobboldali kötődését, politikai szerepvállalását,
kijelentették, hogy „rendes, józan életű egyénnek ismerik, aki egyedül csak csa-
ládjának él”.208 A Bereczky Alberttől bekért újabb nyilatkozat szintén azt tá-
masztotta alá, hogy Mester beilleszkedett az új társadalmi rendszerbe. Így az
igazságügy-miniszter utasítására 1950 februárjában, tekintettel ellenállási tevé-
kenységére, az ellene ellenséges propaganda terjesztésében indított nyomozást
azzal az indokkal zárták le, hogy „éveken át folytatott tevékenységéből csupán
három beszéd volt inkriminálható”.209

SORSA A KOMMUNISTA ÉRÁBAN
A kommunista politikai rendvédelmi erők Mester politikai múltjában keres-
tek fogódzókat, a közvéleményben is hasonlóan negatív vélemény alakult ki
róla. A tevékenységét alaposabban nem ismerők, akárcsak az új hatóságok, an-
nak alapján, hogy szerepet vállalt a Sztójay-kabinetben, a magyarságot eláru-
ló, németbarát, szélsőjobboldali irányzathoz kötötték. A sajtó – túlzó és leegy -
sze rűsítő stílusban – „nyilas államtitkárként” emlegette, több sérelmes és
diszkriminatív intézkedést is sommásan neki tulajdonítottak.210 Mester a po-
litikai stigma elől munkájába és magánéletébe húzódott vissza. Igyekezett ke-
rülni a feltűnést, a politikai állásfoglalásokat, arra törekedett, hogy a közvéle-
mény elől elzárkózva, eszmei és erkölcsi integritásának megőrzése mellett
annyira idomuljon a rendszerhez, amennyire egzisztenciájának fenntartásához
éppen szükséges.211 Leszámítva szűk
politikai és baráti körét, 1944-es ellen-
állási tevékenységével kevesen voltak
tisztában. Azok, akik a háború után is-
merték meg, megbecsüléssel nyilatkoz-
tak róla. „[A diákotthon] igazgatója,
Mester Miklós volt az az államtitkár,
aki föl mert szólalni az 1944-es német
megszállás után a deportálások ellen.
Egy székely származású ember volt,
nagyon tisztességes, becsületes. Nagyon
jól karbantartotta a kollégiumot” – em-
lékezett vissza az in téz mény vezetőre a
Kádár-korszak egyik vezető szakértel-
miségije.212
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208 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anya ga

(81365/1949). Az Államvédelmi Hatóság

jelentése, 1950. január 7.

209 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anya ga

(81365/1949). Az igazságügy-miniszter

utasítása, 1950. január 25.

210 Farkas (OHA); BFL XXV. fondfőcsoport,

2. fond, b állag, dr. Mester Miklós nép-

ügyészségi anyaga (81365/1949). Felje-

lentés, 1946. január 18.

211 Mester (2012) 316.

212 Pungor (OHA).
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Ismeretségi körét egyre szűkebbre fogta, mint utaltunk rá, a Magyar Kö-
zösség vezetőit elutasította,213 kapcsolatai a korábbi konzervatív politikai elit
tagjaival is lazultak, sok esetben megszakadtak. 

A politikai élettől és a közéleti szerepléstől visszavonulva sikeresen elkerül-
te a háborús felelősségre vonást, a Magyar Közösség tagjai elleni koncepciós
pert. Kisgazda kapcsolatait felhasználva megmaradhatott a kollégium élén. Be-
reczky Albert, aki a koalíciós években a Magyar Frontban játszott vezető sze-
repe, baloldalisága révén a politikai életben és a református egyház hierarchiá-
jában is rohamosan emelkedett, elvállalta a fenntartását komoly alapítványi
vagyonból finanszírozó Népies Irodalmi Társaság elnökségét. Személye oltal-
mat jelentett a társaság és intézményei – köztük a Székely Kollégiumból Egye-
temi és Főiskolai Diákotthonná átnevezett internátus – számára egészen 1950-
ig,214 az oktatás (és intézményrendszere) államosításáig. Mindez Mester Miklós
szerény egzisztenciájának fenntartását is lehetővé tette néhány évig, annál is in-
kább, mivel szolgálati lakása ugyanazon az emeleten volt, mint a Vilmos csá-
szár út 55. szám alatti bérpalotában működő kollégium helyiségei.215

A háború utáni néhány hónap politikai erőviszonyait és a nemzetközi hely-
zetet mérlegelve Mester 1945 nyarára levonta a következtetést: a Szovjetunió
befolyása Magyarországon tartós lesz. Az új helyzethez igazodva egyik tanár
barátjától, a kommunista pártba is belépő Halász Bélától oroszul tanult.216 Mint
láttuk, fiatal kora óta meggyőződése volt, hogy a különféle nemzetiségek kö-
zötti megértést egymás kultúrájának befogadása mozdíthatja elő, ahhoz pedig
egymás nyelvének megismerésén át vezet az út. Ezzel az elképzeléssel próbált
közelíteni a szovjet megszállás realitásához. A kommunizmust mint politikai
gyakorlatot határozottan elutasította, ezért erős szociális érzéke ellenére bírál-

ta baloldali barátait és ismerőseit, akik a
progresszió melletti elkötelezettségük-
ben a kommunista párt mögött sora-
koztak fel. Az alapjában nyitott Mester
számára a marxista irodalom tanulmá-
nyozása jelentette a rendszerhez való
alkalmazkodás végső határát.217 Miután
világnézetének alappillére a nemzetben
való gondolkodás és a vallásosság volt,
sem a marxizmus internacionalizmu-
sával, sem ateizmusával nem tudott
azonosulni. Politikusi pályáját feladva
történészi munkásságához is visszatér-
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213 Mester (2012) 366. 

214 Uo. 260.

215 A lakást később egy szociáldemokrata

ismerőse tanácsára bérlakássá nyilvánít-

tatták, hogy használatára a diákotthon

megszűnése esetén is maradjon jogalap-

juk. Lásd Mester (OHA).

216 Mester (2012) 279., 303. 

217 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Jegyzőkönyv Mester Miklós

kihallgatásáról, 1945. december 5.
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hetett volna, a koalíciós időkben kapott is szakértői megbízásokat, ám a mar-
xista–leninista történelemszemlélet egyre dominánsabbá, majd kötelezővé vá-
lása ezt az utat is lezárta előtte. Más, az új rendszerbe konvertálható szaktu-
dással nem rendelkezett, hogy közéleti és vezetői ambícióiról lemondva
képzettségének megfelelő állásban helyezkedhessék el.

A Népies Irodalmi Társaság kollégiumának államosítása után lakását csak
a ház gondnoki tisztének elvállalásával tarthatta meg. Munkát néhány hónap
bizonytalanság után Bereczky Albert református püspök és az MTA-elnök
Rusznyák István „meleg ajánlásával” kapott,218 így került a számára egy rövid
ideig szintén védőhálót jelentő Magyar–Szovjet Baráti Társaság égisze alatt
működő Horizont Szovjet–Magyar Könyvvállalathoz. Itt az orosz nyelvtanfo-
lyamok szervezésével bízták meg. Szervezési képességeinek, energikusságának
és intellektusának köszönhetően hamar közel került a szovjet kulturális kon-
szern vezérigazgatójához, a szovjet állampolgárként és szovjet katonatisztként
nagy befolyású Kőnig Frigyeshez. 1951 nyarán, a kitelepítések általános hul-
lámában azonban Kőnig kiállása sem volt elegendő a „kiváló szakember és
munkaerő” mellett ahhoz, hogy Mester elkerülje a két világháború közötti
korszak elitjének – köztük Mester követlen ismeretségi köréből többek között
Ambrózy Gyula, Lakatos Géza miniszterelnök vagy a Zsindely házaspár – sor-
sát. Az igazolási eljárásokat követően – Mesterhez hasonlóan Ambrózyt is Be-
reczky Albert, Szakasits Árpád és Tildy Zoltán igazolta – a rendőrségi vegzá-
lásokkal terhes, passzivitásban töltött néhány év után osztályellenségként,
kampányszerűen telepítették ki őket.219 Az ötvenes évek elején a kitelepítés
olyan tömeges méreteket öltött, hogy az ügymenetbe hibák csúsztak. A Mes-
ternek és családjának szóló végzést először egy szintén doktori fokozattal
rendelkező, műszaki fordítóként dolgozó névrokonának kézbesítették.220 Az
automatizáltan működő kitelepítési bizottságok nem mérlegelték az enyhítő
körülményeket, nem differenciáltak.
Egy államtitkári rang elegendő volt a
döntéshez, hiába apellált Mester pa-
raszti származására, hiába jártak köz-
ben mentesítése érdekében támoga-
tói.221 Folyamodványaik eredménye
annyi lett, hogy az igazságügy-minisz-
ter – a kellemetlenségeket elkerülendő –
a jövőre nézve ügyében előzetes tájé-
koztatást kért a hatóságok lépéseiről.
A minisztériumba bekérették Mester

147

218 ÁBTL 2.5.6. 32/19. dr. Mester Miklós.

Kőnig Frigyes levele, 1951. július 5.

219 Mester (OHA). A svábhegyi Zsindely-vil-

lát átadták a református egyháznak, cse-

rébe Bereczky Albert püspök elintézte,

hogy a házaspár választhatott, hogy a szá-

mukra kijelölt Jászapáti helyett hova köl-

tözik ki a fővárosból. Tüdős (1998) 106. 

220 ÁBTL 2.5.6. 32/19. dr. Mester Miklós.

221 Uo.
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népügyészségi anyagát is, de fellebbezését még ellenállási tevékenységének is-
meretében is elutasították.222

1953-ig Felsővadászon élt családjával. A nyomorúságos körülmények el-
lenére könnyen megtalálta helyét a falusi életben, hiszen gyermekkorából is-
merte a mezőgazdasági munkákat, beilleszkedését közvetlensége, a paraszti
társadalom iránti nyitottsága is segítette. Befogadták, elismerték helytállását a
fizikai munkában. A helybeliek cinkos támogatásával sikerült kikerülnie a ki-
telepítetteket sújtó helyi intézkedéseket is. Néhány jóakarója az internálás ide-
je alatt is támogatta a legszükségesebbekkel, köztük a Kőnig Frigyes, a Hori-
zont vezérigazgatója.223

Amikor Nagy Imre miniszterelnöki kinevezése után hatálytalanították a ki-
telepítéseket, Mesterék is elhagyhatták a számukra kijelölt települést. Hátrá-
nyos megkülönböztetésük azonban nem szűnt meg teljesen, hiszen a főváros-
ba, a rokonság és Mester egykori munkahelye közelébe nem költözhettek
vissza. Hogy elkerüljék a mindennapokat ellehetetlenítő ingázást, a törvények
kijátszására kényszerültek. Mester egy volt tanítványához jelentkeztek be, de
Mester anyósánál laktak. Ügyeskedésük nem maradhatott titokban, egy felje-
lentés nyomán ismételten nyomozást indítottak ellene.224

Mestert visszavették korábbi munkahelyére, de a könyvterjesztést hamaro-
san otthagyta egy olyan állásért, amelynek a kultúrához még annyi köze sem
volt. „Az Elektromos Mérőkészülékek Gyárában dolgoztam, a szállítási osztá-
lyon, gépkocsi-előadó voltam, munkás beosztásban. Azért jöttem el a Hori-
zonttól, mert közben a vezérigazgató visszament Moszkvába, és gondoltam,
hogy nem kapok olyan támogatást, mint tőle, és hát a családnak akkor egy kis
pénzre nagyon szüksége volt.”225

A háború utáni egy évtized politikai üldözése megtörte, megfélemlítette.
Elvesztette azok a támogatását – Bereczky Albert, Rusznyák István, Kőnig Fri-
gyes –, akik a kommunista rendszerben politikai pozíciójuknál fogva kiállhat-
tak mellette. Hegedüs Andráshoz – akinek szabadon bocsátása érdekében még
kormánybiztossága idején közbenjárt – hiába fordult. Egyszerű irodai beosz-

tottként próbált beleolvadni a tömegbe,
elfelejtetni magát, minden törekvését
családja eltartására összpontosítani. Új
állásában is gyorsan befogadták, elis-
merték emberi és szervezői kvalitásait.
De nem élvezhette sokáig a hétköz-
napok nyugalmát. 

148

222 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Kézzel írt megjegyzés a

Vádiraton, 1951. szeptember 29.

223 Mester (2012) 404. 

224 ÁBTL V-91291. Barla László és tsa.

225 Mester (OHA).
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1956 októberének végén kitört a forradalom. „Semmiben részt nem vettem!
A munkástanácsnak – mondták – legyek a tagja, beválasztanak. Nem vállaltam
el. Semmit az égvilágon nem vállaltam el” – utasította vissza még 1986-os élet-
útinterjúja idején is tartva a retorzióktól, hogy bármi köze lett volna az esemé-
nyekhez.226 „Először is elítéltem azt, hogy rövid idő alatt 46 párt jelentette be
a megalakulását”227 – magyarázta gyanakvását később, miközben egyre erősebb
illúziókat táplált a szovjetek kivonulása s az ország szuverenitásának visszanye-
rése iránt. A tömegmegmozdulásokkal szemben a Horthy-korszak propagan-
dájának hatására fiatal kora óta bizalmatlan volt. Az 1956 októberében munka-
helyén vele, a rovására történtek megerősítették benne a forradalmi módszerek
elutasítását. A gyár munkástanácsa, melybe a jelölést nem fogadta el, fel akarta
használni a benzinjegyeket, amelyekkel Mester gazdálkodott. Mester ezt kifo-
gásolta, íróasztalának fiókját azonban feltörték és kirámolták. A történtek meg-
ítélésében – „rettenetes felfordulás” volt, amikor „a munkások, ebben a zava-
ros időben, ugye, az erkölcs megromlott, loptak ezt-azt, mindent”– közel állt a
kádári ellenforradalmi propaganda álláspontjához. A forradalom napjaiban vi-
lágossá vált, nem tud azonosulni a munkásság lelkesedésével sem. A politizá-
lástól való tartózkodása, a stikliktől való ódzkodása miatt munkatársai ellene
fordultak. A forradalom után feljelentették a vállalati benzinjegyek elsikkasztá-
sáért. Néhány hónapig vizsgálati fogságban ült, előbb a sashalmi rendőrségen,
később a Markó utcában, majd a bíróság felmentette a vádak alól.228

A gyárban tarthatatlanná vált a helyzete. „Találkoztam a Horizontnak a
párttitkárával. Ez érdekes, hogy változnak az idők: a Horizont szovjet könyv-
vállalat volt az 1956. év végéig, és akkor magyar könyvvállalatot csináltak be-
lőle, de ugyanaz a személyzet maradt, úgyhogy ugyanazok a munkások ma-
radtak, körülbelül minden. És a párttitkár is – Molnár Józsi, derék ember, ő
régi szociáldemokrata volt – visszahívott akkor a Magyar Könyvvállalathoz.”229

A párttitkár védelme alatt meg is maradhatott szerény előadóként az állami
könyvterjesztőnél vagy egy évtizeden át, egészen a nyugdíjazásáig. A vidéki
könyvterjesztő hálózatot szervezte, s bár intellektuálisan elfoglalták kapcso-
latai az átlagosnál olvasottabb, műveltebb emberekkel, s értesült az ország kü-
lönböző pontjain történtekről is, ez a
tevékenység távol állt egy adottságai-
hoz, képzettségéhez illő munkától.
„Érdekes volt, mert bizonyos tapaszta-
latokat szereztem” – értékelte az adott
politikai rendszerben számára elérhető
legjobb pozíciót.230
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226 Uo.

227 Uo.

228 Uo.

229 Uo. Ez a vállalat működött 1975-től Mű -

velt Nép néven.

230 Mester (OHA).
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Felmerülhet a kérdés, vajon a háború után meghurcolt sok politikustársá-
hoz hasonlóan Mester miért nem választotta az emigrációt?231 Maga közvet-
lenül nem nyilatkozott erről a kérdésről. 1945 után, középkorú férfiként még
több lehetősége lett volna egy idegen országban, mint az 56-os forradalmat
követően. Esélyeit rontotta azonban, hogy nem volt univerzálisan hasznosít-
ható szakma, szaktudás a kezében. Származásából eredően sem támaszként
szolgáló rokonsága, sem Nyugatra kimenthető anyagi javai nem voltak.
Széles kapcsolatrendszere Magyarországra és a magyarság lakta vidékekre,
mindenekelőtt Erdélyre összpontosult. A kivándorlás megvalósított társadal-
mi felemelkedését veszélyeztette volna, igaz, a Magyarországon maradás is.
Társadalmi kirekesztettségének legsötétebb hónapjaiban – a kitelepítés ide-
jén, amikor „fizikai munkánál más munkát” nem vállalhatott, és „különösen
kezdetben nehéz lelki állapotba” kerültek – a feleségével fontolgatták, hogy
elhagyják az országot, és kitelepülnek Hollandiába, amennyiben a Dobi-kor-
mány elfogadja a holland kormány ajánlatát, és lehetőséget nyújt az internál-
tak kiköltözésére.232 Erre nem került sor, és Mester idősebb korában sem
hagyta el az országot. Tenni a magyar népért – ez Mester politikai hitvallásá-
nak, de életének is vezérmotívuma volt. Mint egy korai tanulmányában Joan
Raţiu román nemzetiségi politikusról megjegyezte: nem fogadta el az emig-
rálás gondolatát, mert „ezáltal élete munkája erkölcsileg teljesen hitelét veszí-
tené a magára hagyott erdélyi román nép előtt”.233 Magáról nyilván hasonló-
képpen gondolkodott, amikor kitartott, osztozva a magyar nép sorsában.

A MESTERRŐL ALKOTOTT ELLENSÉGKÉP
A második világháború után Mester Miklóst a németbarát bábkormányban
betöltött pozíciója alapján minden demokratikus rendszerben felelősségre
vonták volna. Mint láttuk, 1945-ben, a szovjet intenciók szerint felálló új, kor-

látozottan demokratikus politikai rend-
szerben Mesternek módja nyílt rá, hogy
a háborús bűnösség vádja alól tisztázza
magát. A demokratikus pártok képvise -
lőiből alakult igazolóbizottság ugyan
politikailag felmentette, a kommunista
irányítású politikai rendőrség szemé-
ben azonban szerepe nem tisztázódott:
a háborús bűnösből fokozatosan felépí-
tették a politikai ellenség képét. Ehhez
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231 Mester Miklós fia, a vegyészmérnök Mes-

 ter Zoltán 1968-ban, a politikailag kilá-

tástalan helyzetben elhagyta az országot.

Az Egyesült Államokban telepedett le,

szakmai pályafutását az MIT-n szerzett

vegyészmérnöki doktorátusával alapozta

meg.

232 Mester (2012) 404. 

233 Mester (1936b) 22.
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előbb kizárólag múltjának egyes részleteit emelték ki, a kádári konszolidáció
idején viszont az állambiztonság már korabeli politikai megnyilvánulásai alap-
ján is veszélyes személyt látott benne. A kommunista rendszer egészen 1987-
ig ellenségként kezelte, ekkor is csak korára való hivatkozással törölték a nyil-
vántartásból.234

A politikai rendőrség 1946-ban mint szélsőjobboldali, vélhetően német-
barát vezető politikusra – azaz a háborús bűnösség alapjául szolgáló kultusz-
minisztériumi államtitkárságból kiindulva – figyelt fel rá. Már ekkor kiemel-
ték politikai pályafutásából, hogy a Nemzeti Munkaközpont alelnöki tisztét
is betöltötte, azaz a munkásság baloldali érdekképviseleti, szakszervezeti moz-
galmával szemben, azzal rivalizálva, egy kormányzatilag támogatott jobbol-
dali munkás-érdekképviseletet vezetett. Ebből kiindulva arra lehetett követ-
keztetni, hogy a munkásság – a munkásság képviselte nép – ellensége. 
A kémkedés gyanúja a hazaáruló képét ragasztotta rá, a Magyar Közösséggel
való kapcsolata pedig a köztársaság, az demokratikus államrend ellenségéét.
(Mint látni fogjuk, az utóbbi, a demokratikus államrend, később a népi de-
mokrácia ellenségének képe a feltételezés alaptalansága és igazolhatatlansá-
ga ellenére évtizedekig rajta maradt.) 1949-ben, miután a két munkáspárt
egyesült, és a szakszervezeti mozgalom intézményesen beépült a kommunis-
ta diktatúrába, a népügyész ismételten a munkásmozgalom, a Szociáldemok-
rata Párt elleni politikai kirohanásai alapján vádolta Mestert. Szembenállását
a kommunista ideológiával nem Mester világnézetéből, hanem elvtelen, „kar-
rierista” magatartásából vezette le.235 E konstrukció szerint opportunista
helyzetfelismerésének köszönhetően „keresett és talált kapcsolatot az ellen-
állókkal és az üldözött zsidóság vezetőivel” is, „kétkulacsos magatartást
tanúsított”.236 Sematikus megítélése devalválta ellenállási érdemeit. Az ál-
lamvédelem azt is terhelő adatként,
bűneként tartotta számon, hogy „Hor-
thy bizalmas tanácsosa” volt, holott ez
a körülmény az igazolási eljárás során
még az ellenállásban játszott közvetítő
szerepének alapját képezte. „A Nem-
zeti Munkaközpont elnöke volt. Kap-
csolatban állt a kémkedésért elítélt dr.
Csomós [Csomoss] Miklóssal, vala-
mint 1948. X. 29–XI. 3-ig a Kat. pol
őrizetében volt hűtlenség gyanúja mi-
att”237 – összegezte a kartoték a Mes-
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234 ÁBTL 2.2.1, operatív karton I/8.8.

235 BFL XXV. fondfőcsoport, 2. fond, b állag,

dr. Mester Miklós népügyészségi anyaga

(81365/1949). Dr. Egri József levele az

igazságügy-miniszternek, d. n.

236 Uo.

237 ÁBTL V-91291. Barla László és tsa. Ja-

vaslat dr. MM alapnyilvántartásban ha-

gyására, 1965. június 29., V-98728. Ré -

helyi Régenhold Oszkár. Utasítás szaba-

don bocsátásra, 1948. november 5.
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ter iránti bizalmatlanság indokait. Az osztályellenséget sújtó kitelepítéssel
1951-ben egyértelművé tették megítélését.

Az ötvenes években többször is próbálták kriminalizálni a személyét, hogy
fogást találjanak rajta. Forradalom utáni letartóztatásakor is kísérletet tettek
rá, hogy köztörvényes ügyben ítélhessék el, és pusztán a politikai alku katego-
rikus elutasításával és a vizsgálat kockázatának vállalásával menekült meg a
büntetett előéletűség stigmájától.238

A forradalom után az ellenséges elemek felülvizsgálatakor elsősorban mint
az új politikai rendszerre legnagyobb veszélyt jelentő „összeesküvés”, a Magyar
Közösség egykori tagját tartották számon.239 Az 1956 októberében Petőfi Párt
néven újjászerveződött parasztpárt prominensei elleni adatgyűjtés során a Zsig-
mond Gyula, Püski Sándor, Bodor György körül kialakult társasághoz (főként
az utóbbihoz) erdélyi-baráti-szakmai szálakon kötődő Mester Miklóst is meg-
figyelték, lehallgatták. A harmadikutasokból „ellenállókká” definiált,240 feltéte-
lezett szervezet tágabb köréhez tartozóként számoltak vele. A ráállított ügynök
antiszemitaként és – egykori szerepének jelentős eltorzításával – a Magyar Kö-
zösség egyik vezetőjeként, Imrédy Béla híveként, a szélsőjobboldali eszmék va-
lamikori szimpatizánsaként írta le. Új elemként felhívta az elhárítás figyelmét
Mester retorikai képességére, amely jelentős szerepet játszhatott vezetői-poli-
tikusi sikereiben, ugyanakkor potenciális veszélyforrás, ha rendszerellenes né-
zetek terjesztésére használja. A Soli Deo Gloria egyik tagját idézve nem felej-
tette el megjegyezni: „olyan hatása van a beszédeinek, hogy ha azt mondja:
Megvakarom a talpamat, mert ez a tennivaló ma, akkor is megtapsolják, ezt úgy
tudja mondani”.241 A „nemzeti radikális társaság” elleni perbe végül nem vonták
be, hiszen nem tartozott Püskiék rendszeresen összejövő asztaltársaságához.
Rendszerellenességét múltbeli politikai szerepvállalása mellett egyre inkább is-
meretségi köre „bizonyította”. Kapcsolatairól árulkodott és rossz fényt vetett rá,
hogy a háború utáni felülvizsgálatok során a Független Kisgazdapárt igazolta. A
múltjából előbukkantak a „fasiszta” propaganda terjesztésében játszott szerepére
utaló tények: filmügyi kormánybiztos volt, a Mester-féle filmvállalat tulajdonosa. 

1965-ben felülvizsgálták az állambiztonságnál felfektetett anyagát, és meg-
tartották az ellenséges személyek nyil-
vántartásában. A helyenként pontatlan,
másutt sablonos információk arról is
árulkodnak, hogy nem tartozott a bel-
ső elhárítás által leginkább szemmel
tartott személyek közé.242 Rendszerel-
lenességét – személyének társadalmi
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238 Mester (OHA).

239 Lásd többek között ÁBTL V-2000/19.

Magyar Közösség.

240 Standeisky (2005) 387–413. 

241 ÁBTL 0-11803/9. Ellenállók. 

242 ÁBTL 2.2.1, operatív karton I/8.8.
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veszélyességét első helyen kiemelve – olyasféle megállapításokra alapozták,
hogy a „Felszab. előtt tagja volt a MK-nak”, jobboldali pártok képviselője volt,
„majd 1944-ben FKP tag lett és annak jobboldalához tartozott”. Azzal a meg-
állapítással, hogy „parlamenti beszédei során gyalázta a Tanácsköztársaságot”,
munkásosztály- és proletárforradalom-ellenességét emelték ki, mintegy át-
hangszerelve a szociáldemokraták elleni kirohanása alapján felrótt munkásel-
lenességét. Kultuszminisztériumi államtitkársága és a fasiszta filmeket forgal-
mazó filmvállalat megalapítása miatt legalábbis fasisztaszimpatizánsnak
tekintették. Meggyőződéses és szilárd jobboldaliságára bizonyságul pedig
minden alap nélkül ráerőltették a közösségi tagokra igaz megállapítást, mely
szerint „jobboldali magatartása miatt a pártból [FKgP] 1947-ben kizárták”.243

A hatóságokon kívül Mestert a vele akár emberileg szimpatizáló kommu-
nisták is az ideológiai rendszerrel szemben állónak, a néptől elszakadtnak te-
kintették.244 A hatóságok kegyéből 1968-ban útlevelet kapott, és megláto-
gathatta Romániában, szülőföldjén maradt édesanyját, akit a háború óta nem
is látott.245 Ez azonban egyszeri eset volt, általános megítélése nem változott:
továbbra is mint politikai nézetei miatt összeesküvésre és ellenséges eszmék
terjesztésére hajlamos egyént tartották állambiztonsági megfigyelés alatt.246

A hetvenes évek elején a szovjet állambiztonságtól átvett iratok nyomán
egykori kapcsolatai miatt átmenetileg ismét a múltja került megítélésének
fókuszába.247 Az azt követő időszakról jóval kevesebb információ áll a ren -
delkezésünkre, ezek alapján általá nos -
ságként megállapítható, hogy aktuális
magatartására és politikai megnyilvá-
nulásaira koncentráltak. Főként (egyre
bátrabban megmutatkozó) nacionalis-
ta szemlélete került előtérbe. Nyugdí-
jazása után emlékiratait írta, folytatta
az erdélyi nemzetiségi együttélés kuta-
tását, kapcsolatai révén – melyek közül
főként az erdélyieket őrizte meg –
nyomon követte a Romániába szakadt
magyarság sorsát. Immár elsősorban a
kisebbségi magyarsághoz fűződő köte-
lékei, a kisebbség sorsáért való aggó-
dása alapján tartották nacionalistának,
és gyűjtötték az adatokat ellene.248 Az
1977. június 15–16-i debreceni–nagy-
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243 Uo.

244 Mester (OHA).

245 Mester (2012) 502.  

246 Nyugatra egyszer, 1981-ben, már igen

idős korában kapott útlevelet, hogy meg-

látogathassa Kaliforniában élő fiát.

247 ÁBTL A-872. A szovjet állambiztonsági

szervektől átvett anyagok I. 406. 13. sz.

jegyzék. Kompromittált magyar állam-

polgárok névsora.

248 ÁBTL O-16700. „Csángók”. A dossziét

1978-ban zárták le, de Mester feltárt

kapcsolatairól, a belső elhárítás érdek -

lődésének mélységéről nem tudhatunk

meg részleteket, mert az iratokat bezúz-

ták.
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váradi Kádár–Ceauşescu-találkozó után nem sokkal „nacionalista” kijelenté-
sei miatt „szóbeli figyelmeztetésben” részesítették.249

MESTER MIKLÓS A KOMMUNISTA RENDSZERRŐL
A második világháború után Mester Miklós a konzervatív kurzus idején el-
lenzéki szerepre kárhoztatott Független Kisgazdapárttól a Horthy-korszak
politikai berendezkedésénél demokratikusabb, társadalmi szerkezetében is
modernizáltabb, az ország lakosságának többségét kitevő agrárnépesség eg-
zisztenciális létét megszilárdító Magyarország megteremtését várta. A hábo-
rús vereség nyomán kialakult hatalmi viszonyok tükrében számolt a trianoni
békeszerződéssel elcsatolt országrészek ismételt elvesztésével, de úgy vélte, a
demokratikus jogok kiterjesztésével a szuverenitásukat visszanyerő közép-eu-
rópai országokban megoldható lesz a nemzetiségek békés együttélése. Noha
tisztában volt a geopolitikai realitásokkal, egy brit történész ismerőse révén
megpróbálta az angol külügyminisztériumhoz eljuttatni javaslatát a térség
nemzetiségi érdekeken nyugvó újrarendezésére. Eszerint „lépcsőzetes szabad
népszavazást kellene elindítani Magyarország határain. Ameddig a lakosság
többsége úgy dönt – a határ menti magyarok sorsáról van szó –, hogy ők csat-
lakozni akarnak Magyarországhoz, ezt vegyük tudomásul, és a túlmaradt ma-
gyarok részére pedig autonómiát kell biztosítani.”250

Gyorsan felismerte, hogy az ország sorsát alapvetően a Szovjetunió hatal-
mi érdekei fogják meghatározni, korlátozva a demokratikus berendezkedést és
az ország szuverenitását. 

A hetvenes évekből visszatekintve az általa megért két politikai korszakot,
a Horthy-időket és a kommunista népi demokráciát egyaránt „[a]nti de -
mokratikusnak, embertelennek és kegyetlennek” látta.251 Párhuzamot vont a
fehérterrorista tiszti különítmények és a kommunisták túlkapásai között.252

A Horthy–Bethlen–Teleki nevével fémjelezhető „előkelő idegen” arisztokra-
ta klikk politikai uralmát a szintén idegenből érkezett, zsidó származású kom-
munisták régi rendet szétzúzó, de a népi legitimitást ugyancsak nélkülöző ha-
talmához hasonlította.253 A hasonlóságok ellenére azonban látott árnyalati

különbségeket is – a konzervatív kor-
szak javára. A magyar nép elnyomás-
ban élt, de 1945 után – Mester nem
tesz különbséget a koalíciós évek kor-
mányzása és a kommunista diktatúra
között! – „leigázták”, a Horthy-kor-
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249 ÁBTL 2.2.1, operatív karton I/8.8.

250 Mester (OHA).

251 Mester (2012) 11.  

252 Uo. 307. 

253 Uo. 310–314.
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szakkal összehasonlítva egy „embertelenebb politikai klikkrendszer” jött lét-
re.254 Mester számára, aki a magyarság, azon belül is a parasztságban megtes-
tesülő magyar nép felemelkedését, fajvédőként a magyarság idegenekkel szem-
beni megerősítését tartotta politikai hitvallásának, elfogadhatatlan volt az
idegen és rétegérdekeket kiszolgáló politikai rendszer. Elutasította a nemzeti
törekvéseket ignoráló internacionalista ideológiát, a nemzetet megosztó osz-
tályharcos marxista történelemszemléletet. Noha gazdaságpolitikával nem
foglalkozott, az agrárlakosság földterülettel való ellátását célzó földreform
szorgalmazásából, saját puritán életmódjából, az akár zsidó, akár magyar va-
gyonfelhalmozás bírálatából, valamint a közép- és alsó néprétegek megélhe-
tési viszonyainak javítására tett kísérleteiből arra következtethetünk, hogy az
állami beavatkozással korlátozott piaci verseny és a korlátozott tulajdon híve
volt. Szoros szálakkal kötődött a református egyházhoz, fiatal kora óta részt
vett a református diákmozgalomban, később maga is világi tisztségviselő volt.
Az egyházak autonómiájának felszámolása, az ateista ideológia propagálása
szintén a kommunista rendszer elutasítására késztette. Visszaemlékezésében
azonban a szovjet típusú rendszert – elvi szembenállása ellenére – nem elmé-
leti síkon, hanem a tönkretett emberi életek bemutatásával marasztalta el.255

A politikaelmélet nem tartozott erősségei közé. Cselekvő, szervező, kapcso-
latépítő alkat volt. Számon tartotta közeli-távoli ismerősei sorsát. Egyéni tra-
gédiáikból vonta le azt a következtetést, hogy a kommunista berendezkedés
elfogadhatatlan. A Rákosi-korszakot és a kádári konszolidációt az önigazgatást
és a demokráciát egyformán nélkülöző diktatúrának tekintette,256 amely „a
szellemi és az erkölcsi életet mély válságba” sodorta.257 Jóllehet a politikai be-
rendezkedést illetően nem tett különbséget Rákosi Mátyás és Kádár János
rendszere között, az utóbbi javára írta, hogy „az anyagi jólét terén tiszteletre
méltó emelkedés történt a széles néprétegeknél”, ám ez szemében nem pótol-
hatta a szabadságot. A nemzetiségi ügyek szakértőjeként elismeréssel véleke-
dett a nemzeti kisebbségek magyarországi helyzetéről, úgy tartotta, hogy Ká-
dár „kultúrnéphez illő” nemzetiségi politikát folytat. Az ország kommunista
vezetését viszont kárhoztatta azért, hogy nem lép fel a határon túli magyarság
védelmében, egyetlen lépést sem tesz
a romániai magyarság nemzetiségi jo-
gaiért.258

Úgy látta, az egyéni teljesítményt
sem a jobboldali konzervatív, sem a
kommunista korszakban nem becsülték
meg,259 de általános megfigyelése az
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254 Uo. 243. 

255 Uo. 593–656. o.

256 Uo. 321. 

257 Uo 375. 

258 Uo. 449.  

259 Uo. 315. 
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volt, hogy „képzett, értékes emberek, az átlagot felülmúló intellektüelek élet-
pályájukon a második világháború következményeként érvényesülni nem tud-
tak”.260 Széles ismeretségi köréből, amely szinte a magyar kulturális és szel-
lemi élet egészét átfogta, sokak kényszerültek emigrációba, sokak élete
tragédiába torkollott. Memoárja sorra kitér azokra az ismerőseire, akik bal-
oldali meggyőződésük, szovjet szimpátiájuk ellenére csalódtak az új politikai
érában.

A kommunista hatalomhoz való viszonyulásuk alapján gondolta át a Kis-
gazdapárt vezető politikusairól alkotott véleményét is. Elfordult Tildy Zol-
tántól és Bereczky Alberttől, akikhez egykor nagyon szorosan kötődött (s akik
a kisgazdákhoz való kapcsolatot jelentették a számára), a meggyőződéséhez ra-
gaszkodó Nagy Ferenccel, Varga Bélával viszont szimpatizált.261 Bereczkyt
a baloldali politikai mozgalmak szálláscsinálójaként is kárhoztatta.262 Magát a
politikai karrier érdekében emberi értékeiket feladók – Tildy Zoltán, Péter Já-
nos, Veres Péter – ellenében határozta meg,263 amikor megállapította, hogy a
„legnagyobb hatalommal”, azaz a diktatúrával szemben két út választható: a
megalkuvás avagy a „reménytelen szembehelyezkedés az erkölcsi integritás vé-
delmében”,264 és az utóbbival járó üldöztetés vállalása. A hetvenes, majd a
nyolcvanas években vele készült interjúk, amelyekben kilépett a teljes vissza-
vonultságból, arról árulkodnak, hogy kirekesztettsége állandó félelemérzettel
párosult. A magyarországi szovjet típusú rendszert mindazonáltal átmeneti
időszaknak tekintette. Optimizmusát nem a világpolitikai helyzet fordulataira
alapozta. Idealista volt, hitt az emberiség fejlődésében. A kulturális színvonal
emelkedése, a nemzetek öntudatra ébredése aláássa majd a kommunisták ural-
mát – vélte.265

ÁTÉRTÉKELÉSEK
Nem tudjuk, miként ítélte meg Mester Miklós saját tevékenységét és helyze-
tét a két világháború között. Paraszti sorból értelmiségivé emelkedése gyors
sikertörténet volt, mentorok álltak mögötte, de segítették saját képességei és

a magyarság sorsának jobbítása mellet-
ti szilárd elkötelezettsége is. A politikai
pályán az a felismerés indította el, hogy
politikusként hatékonyabban segítheti
elő az ország társadalmi modernizáció-
ját, mint történészi, tanítói vagy tudo-
mányszervezői munkájával. A nem zeti-
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ségek kollektív jogairól vallott nézeteire könnyen ráépült a diákmozgalmak ir-
redentizmusa és különösen a Magyar Közösség fajvédő ideológiája. Meggyő-
ződése, hogy a polgári szabadságjogokat felülírják a közösségi, „nemzeti”
érdekek, a maga számára is érvrendszert szolgáltatott a zsidóság diszkriminá-
lására, a fajvédelmi intézkedések pártolására. Ugyanakkor – a nemzetiségi
egyenjogúság híveként – a magyarországi német nemzetiség követeléseivel
szimpatizált. A svábság Harmadik Birodalomhoz kötődő nemzetiségi mozgal-
mát, a Volksbundot és vezetőjét, Basch Ferencet sem akkor nem tagadta meg,
amikor háborús bűntettel vádolták őket, sem a későbbiekben, amikor egyér-
telműen demokratának vallotta magát. A parasztság modernizációjához és
felemelkedéséhez szükséges általános földreform melletti kiállása a szélső-
jobboldali Magyar Megújulás Pártjába vezette, melynek tekintélyuralmi tö-
rekvéseivel is kiegyezett a változások reményében és azért, hogy a konzerva-
tív tábor kilátástalannak tűnő status quo politikájából kiutat találjon. Azonosult
az MMP németbarát külpolitikájával is, abban bízva, hogy német segítséggel
minden elszakított országrészt visszacsatolnak majd.

Magyarország szuverenitásának elvesztése, a zsidóság elpusztítása és a fel-
tartóztathatatlan háborús vereség láttán a kormánypárt baloldali ellenzékét al-
kotó Független Kisgazdapárthoz közeledett. Hosszan tartó kognitív folyama-
tok során értékelte át addigi politikai nézeteit. Gondolkodásának átalakulását
a demokráciát középpontba helyező új politikai közbeszéd is segítette.

A háború után az igazoltatási eljárás, valamint a különféle nyomozó szervek
vizsgálatai újra és újra arra késztették, hogy saját politikai cselekedeteire ref-
lektáljon. Védekezésre kényszerült, ezért múltjából olyan epizódokat idézett fel
és olyan eszmékre hivatkozott, amelyekről úgy vélte, pozitív fénybe állítják sze-
mélyét. 1945 végén, amikor a politikai rendőrség kihallgatta, politikusi pályá-
ját az ingyenes oktatás szorgalmazásában, a nemzetiségi kérdés, a Duna menti
népek békés együttélésének demokratikus megoldása és a cionizmus támoga-
tásában összegezte.266 Fajvédő nézeteinek és az azokból következő antiszemi-
tizmusának problematikusságát belátva megjegyezte: „Egyedüli képviselő vol-
tam, aki a parlamentben különbséget tettem a szegény és a vagyonos zsidóság
között. Ma elismerem, hogy az önkéntes asszimiláció jelenségét nem méltá-
nyoltam eléggé, talán túl merev voltam
a cionisták javára.”267 Államtitkári meg-
bízatásának idejéből a zsidó művészek,
értelmiségiek mentesítésére tett lépése-
in kívül a zsidó műkincsek biztonságba
helyezését, a baloldali internáltak kisza-
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badítását és a Moszkvába indított fegyverszüneti bizottság megszervezésében
játszott szerepét sorolta. Hangsúlyt kapott a Kisgazdapárttal való szoros poli-
tikai együttműködése is. Miután a református egyház vezetőségével is egyezte-
tett, Tildytől kapta a megbízást, hogy maradjon a „rendszerben” és segítse az
ellenállást.268 Tildy főszerepe abban, hogy elvállalta az államtitkárságot, a koa-
líciós kormányzás éveiben konstans motívum marad érvrendszerében. Hallga-
tott viszont a kinevezését támogató egyéb politikai pártokról, csakúgy, mint a
Magyar Közösségről, amellyel az asszimiláció kérdésében meghasonlott.
Csomoss Miklóst az ellenállási mozgalom, és nem a közösséghez való tartozás
kapcsán említette.269 Egy közvetlenül a háború után írt (de csak 1985-ben, a
magyar emigráns sajtóban napvilágot látott) tanulmányában a múlttal való
őszinte szembenézést sürgette, hogy a magyarság és a zsidóság viszonyát a két
nép javára új alapokra lehessen építeni.270 Néhány hónappal később már ta-
gadta fajvédő nézeteit, helyettük cionista kapcsolatait sorolta. Magát nem po-
litikusként, hanem a „nemzetiségi kérdés szakértőjeként” határozta meg. 271

Egy másik alkalommal egy látogatójának úgy nyilatkozott, hogy „mindenkor a
kizsákmányoló kapitalisták ellen harcolt, felekezeti és faji különbség nélkül”.272

A zsidótörvényekkel kapcsolatban az 1944. június 21-i minisztertanácsi felszó-
lalását emelte ki, és azt hangoztatta, hogy a baloldali erők egyes képviselői –
Tildy Zoltán, Szakasits Árpád, Dudás József, Faust Imre – és a kormányzó kö-
zött ő teremtett kapcsolatot. „Németarát volt, de csak azért, mert azt gondol-
ta, hogy ezen keresztül segíthet a magyarság sorsán.” Mester a negyvenes évek
végén ismerkedett meg Bibó István írásaival. Bibó Zsidókérdés Magyarországon
1944 után című tanulmánya tükröt tartott elé. „Én körülbelül az ő útján járok.

Amin Bibó István átesett 1948-ban, és
ezt egy nagyon szép, alapos tanulmány-
ban bizonyította, és sajnos annak a ta-
nulmánynak semmi visszhangja akkor
nem volt” – vallotta nézeteinek új irá-
nyáról már a hetvenes évek végén.273

1951-ben, mikor kitelepítették, pa-
raszti származására és vagyontalansá-
gára hivatkozva fellebbezett. Orosz
nyelvismeretével és a Magyar–Szovjet
Baráti Társaságon belüli tevékenységé-
vel próbálta igazolni, hogy igyekszik
alkalmazkodni az új politikai rendszer-
hez.
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A kitelepítés megtörte. Meggyőződése, hogy a nyilvános szereplés elkerü-
lésével és a rendszerhez való pragmatikus idomulással a „kegyetlen” időket át-
vészelheti, kudarcot vallott. Az „osztályellenséggel” szembeni általános fellé-
pés nyomán be kellett látnia, politikai megítélése nem önreprezentációján és
nem is objektív tényeken vagy egyéni megítélésen múlik. Ellenség az, akit a
politikai hatalom hatalomgyakorlásának érdekében ellenségnek jelöl ki. Ezért
még inkább törekedett elveszni az átlagemberek között, miután munkahelyé-
re visszatérhetett.

A kitelepítés politikai gondolkodását is tovább formálta. Felsővadászon zsi-
dó középosztálybeli családokkal osztozott az üldöztetésben. A velük való min-
dennapos érintkezés, a sorsközösség rávezette az asszimiláció elfogadására. 

A forradalom utáni emigrálási hullámban addig megmaradt baráti, ismeret-
ségi köre tovább fogyatkozott. Elsősorban erdélyi származású értelmiségi ba-
rátaival, a református egyházi életben tevékenykedő ismerőseivel, a hasonló
munkaterületen, leginkább könyvkiadók szerkesztőségében munkához jutó elv-
barátaival – Kovács Istvánnal, Paku Imrével – ápolt laza kapcsolatot. Az emlí-
tett Kovács István révén (aki egykoron az Erdélyi Pártban politizált, majd az
MMP pártszervezője volt), valamint Bodor Györgyön keresztül (aki szabad-
idejében a székelység történetének megírásával foglalkozott, s így történészi ér-
deklődése közel állt Mesteréhez) kapcsolatban állt a Püski Sándor körüli, Baj-
csy-Zsilinszky szellemi örökségét, nemzeti radikális programját vállaló eszmei
közösséggel. A Belvárosi Kávéházban össze-összejövő társasági kört Mester
óvakodott látogatni. Zárkózottabban élt, mint a kör tagjai, mintegy belső emig-
rációban. Bodoron és Kovácson kívül másokat is ismert a társaságból, az erdé-
lyi Vita Sándort mindenképpen, de Püski Sándort is – még a Magyar Út Kiadó
idejéből.274 A kommunista rendszer közéletéből Mesterhez hasonlóan kire-
kesztett, „nem kívánatos”275 Bajcsy-Zsilinszky Emléktársaság tagjainak politi-
kai nézetei közel álltak Mester hatvanas évekre átértékelt világnézetéhez, poli-
tikai felfogásuk megerősítette Mester régi-új elveit.

A politikai felfogásában fokozatosan bekövetkező változást környezete is ér-
zékelte. Sokan, akik emberi kvalitásait is értékelték, „lelkiekben és szellemiek-
ben fejlődőképes embernek”276 tartották, mások kételkedtek új meggyőződése
hitelességében, elsősorban a zsidóság asszimilációját illetően: „Teljesen átesett
a ló másik oldalára, és olyan dolgokról
magyarázott és hetvenkedett, amit sze-
rintem ő sem hitt.”277

Zsigmond Gyula és Püski Sándor
társaságához olyan egykori parasztpár-
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ti politikusok tartoztak, akik a Nemzeti Parasztpárton belül alapvetően a Ko-
vács Imre-féle szárnnyal szimpatizáltak, s akik 1956-ban a párt újjászervezé-
sében aktív szerepet játszottak. Mester a Magyar Megújulás Pártja után a Füg-
getlen Kisgazdapártot választotta, mert kormányalakításra alkalmasabb
politikai erőnek tartotta, és idegenkedett Veres Pétertől. Barátai között azon-
ban már akkor is voltak olyanok – például Bódis Gábor –, akik a parasztpárt-
hoz csatlakoztak. Tildyből erélytelen kiállása és a kommunistákkal való
együttműködése miatt kiábrándulva Mester is Kovács Imrében ismerte fel a
messze látó államférfi erényeit. Kovács, hozzá hasonlóan, a korlátozott kapi-
talizmus híve és a megegyezéses társadalmi változások támogatója volt.278

A társaság eszmei atyja, Bajcsy-Zsilinszky Endre fajvédő, zsidó-, majd német-
ellenes politikus volt, aki szocialisztikus elveket vallva társadalmi reformokat
szorgalmazott. Bajcsy-Zsilinszky saját pártja oldaláról, a magyarországi sváb-
sággal szimpatizáló Mester az Imrédy-párthoz csatlakozva próbált nagyobb
nyomást kifejteni a változások érdekében. Legnagyobb elvi különbség közöt-
tük a hitleri Németországhoz való viszonyulásukban volt. A háború után Baj-
csy-Zsilinszky követői és – egyre határozottabban – Mester is demokrata és
polgárosult, modern Magyarországról álmodtak. A zsidó asszimilációt egyé-
nileg különbözően látták, lehetőségét Mester Miklós a hatvanas évekre telje-
sen elfogadta. 

Bodorékhoz hasonlóan a rendszer kitaszítottjának érezte magát Mester is:
„az osztályidegen szerepét kellett vállalnom származásomnál és felfogásomnál
fogva két különböző, az életemben egymást felváltó, ellentétes társadalomban
az uralkodó körök előtt” – indította visszaemlékezéseit.279

Az emléktársasággal való érintkezés nyomán memoárjában már új színben
láttatta a múlt egyes részleteit: „nagyon nemes célnak” nevezte például a né-
metellenes erők összefogására Püski Sándor által 1943-ban szervezett szárszói
konferenciát is,280 holott 1943 májusában több szélsőjobboldali képviselő -
társával együtt még a hitleri Németország melletti kiállást és az ellenzéki erők
megfékezését követelte Kállay Miklós kormányától.281 A demokrácia és hu-

manizmus melletti elkötelezettségét
egészen a harmincas évek elejéig vezet-
te vissza, történészi tanulmányainak
idejére.282 A létező és elutasított dikta -
tórikus politikai rendszerrel szemben
állva, a népszuverenitás szempontjából
azzal ellentétes rendszer hívévé szegő -
dött. A demokrácia mint elsődleges cél,
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vezérelv jelent meg világnézetében, amelynek megvalósítása minden más –
gazdasági, szociális – célkitűzés kiindulópontja. A nemzeti érdekek, a magyar-
ság történelmi hagyományaihoz és kultúrájához való kötődés, a nacionalizmus
sem szorult háttérbe gondolkodásában, fokozódó nyíltsággal sürgette az or-
szág függetlenségének helyreállítását és a határon túli magyarság jogainak és
életkörülményeinek javítását. A fentiekben láthattuk, hogy nacionalizmusa
mentén új ellentét keletkezett közte és a kommunista rendszer között. Mester
Miklós a Kádár-korszakra antiszemita nacionalistából a demokrácia mellett ki-
álló nemzeti radikális eszmék hívévé szegődött. 

A rendszerváltás után a demokrácia és ugyanakkor a nacionalizmus mellett
is erősen elkötelezett konzervatív jobboldal politikai példaképre talált Mes-
terben. Történelmi szerepének megőrzését felkarolta az Európai Protestáns
Szabad Egyetem. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem emlékét mint törté-
nészét ápolja, aki főként az erdélyi kisebbség sorsával foglalkozott. Egykori
pártállását nem tagadhatják, de nem feszegetik, milyen elveket követve csatla-
kozott a szélsőjobboldalhoz. Azt sugallják, hogy a zsidóság mentésének céljá-
ból fogadta el a tisztséget.283

Szereplésével legtöbbet a magát nemzeti konzervatívnak valló Török Bálint
közíró foglalkozott Mester visszaemlékezésének megjelenését meg előzően.
Török történetírói, publicisztikai munkásságának célja az volt, hogy „a kom-
munista történetírás és propaganda által meghamisított vagy elhallgatott ese-
mények igaz ismertetésével hozzásegítse polgártársait egy egészséges történel-
mi tudat kialakításához”.284 A nem kommunista ellenállásról szólva élesztette
újra Mester alakját, politikai példáját, akit „a náciellenes politikai mozgalom
egyik kiemelkedő, főleg az embermentésben kimagasló teljesítményt nyújtó
politikusaként” nevezett meg. Mester-életrajzában értelemszerűen az 1944-es
év cselekedetei – a Györffy Kollégium miniszteri biztossága, a zsidók számára
szerzett mentesítések, előzetes igazolások, minisztertanácsi felszólalása – ke-
rültek középpontba.285 Pályafutását elemezve történészi munkásságát nagyította
fel, Mester politikai szerepvállalása és politikai nézetei csonka és torz formában
jelennek meg. Mester nem volt politikusi alkat – állapítja meg felmentéséül –,
„emberiessége”, azaz a szociális problémák iránti érzékenysége „néha negatív
irányba térítette”. Török is átvette a Bokor által felkapott „naiv” jelzőt Mestert
illetően, ám mivel az egy történelmi példaképre nézve dehonesztáló, személyi-
ségjegyei között inkább a humánumra
helyezi a hangsúlyt. Török a „magyar
társadalom pozitív erőivel való kapcso-
latokat”, valamint az Imrédytől és a né-
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283 A PPTE honlapján az életrajzok között.

284 www.torokbalint.hu.

285 Török (2007).
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metbarát szélsőjobbtól való eltávolodását hangsúlyozta.286 Államtitkári kineve-
zését is elsősorban a háborús kataklizmából kiutat kereső Szent-Iványi Domo-
kos vezette Magyar Függetlenségi Mozgalomnak tulajdonítja, s csak melléke-
sen azoknak, akik azt igazolhatóan előmozdították. Az MMP a kinevezés
akadályozójaként jelenik meg. Mester németekkel szembeni averzióját, a kor-
mányzóhoz fűződő kapcsolatának köszönhető pozícióját szilárdnak tekinti, sta-
tikusan, a konzervatív establishment elfogadott tagjaként ábrázolja, megfe-
ledkezve a német megszállás okozta pálfordulásról, politikai szerepének
újraértelmezéséről, új irányba való tájékozódásairól. Hasonlóképpen a statikus
ábrázolás következménye, hogy a háború után megerősödő demokrata meg-
győződését, nevezetesen a polgári demokrata Jászi Oszkár nézeteihez való kö-
zeledését visszavetítette a harmincas–negyvenes évekre is,287 holott Mester be-
vallottan jóval később azonosította a saját meggyőződését Jásziéval. „Jászi iránt
egészen idejében az érdeklődésem nem ébredt fel” – ismerte el nyíltan halála
előtt néhány évvel.288 Hogy mit jelent Mester Miklós a jobboldal számára leg-

elsősorban, azt Török Ady Endre ver-
sének egy sorával összegezte: „Magyar
az űzött magyarságban”, rámutatva Mes-
 ter életének politikai vezérmotívumára,
a nacionalizmusra.289
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