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I.  A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kása Csaba 
 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Kása Csaba 
Levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 17. fsz. 1. 
Telefonszám: +36304374619 
E-mail cím: kasa.csaba@gmail.com 
 

 
II.  A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése: Mester Miklós munkássága 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 
   természeti környezet  turizmus   

 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
   települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása:  
 
   Mester Miklós székely gazdálkodók gyermekeként látta meg a napvilágot 1906. március 8-
án. Gyermekkorában a falusi gyermekek sorsában osztozott, de szülei lehetővé tették, hogy a 
Székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumba járhasson, ahol leérettségizett. Budapesten járt 
egyetemre, 1925-ben Kelet-Európa történelméből doktorált. 

   A Népies Irodalmi Társaságnál dolgozott, melynek egyik fő feladata az elszakított területek 
értelmiségével a kapcsolattartás és azok támogatása volt. Egyik alapítója, majd tevékeny tagja 
volt a két háború közötti baloldali irodalmi társaságnak, melyet Bartha Miklósról, Rugonfalva 
korábbi híres szülöttjéről neveztek el. 1939-ben a ráckevei választókerületben a Magyar Élet 
Pártja (Imrédy Béla miniszterelnök lemondása után a megalakult Teleki-kormány átvette 
Imrédy összes miniszterét, a Magyar Élet Mozgalmát beolvasztotta a kormánypártba, amely a 
Magyar Élet Pártja nevet kapta) jelöltjeként – előtte nem volt párttag − titkos szavazással 
országgyűlési képviselőnek választották. Imrédy 1940-es kilépése után megalapította a 
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Magyar Megújulás Pártját, melybe Mester Miklós belépett, mert bízott a párt által megígért 
földreformban, így ellenzéki politikusként folytatta képviselői tevékenységét. 

   1938 májusában két társával megalapította a Mesterfilm Kft-t, mely működésében 1940-ig 
személyesen is részt vett. Cége fennállása alatt 20 filmet forgatott, többek közt Szeleczky Zita, 
Jávor Pál, Páger Antal főszereplésével. A Mesterfilm Kft-nek olyan hallhatatlan 
filmsikereket köszönhetünk, mint az Úz Bencze, a Dankó Pista, a Fráter Lóránd, vagy a 
Semmelweis. A filmekből kilencet már 1945 nyarán betiltottak, többnek a kópiáit, vagy azok 
egy részét megsemmisítették. 

   Magyarország német megszállása után Horthy Miklós kormányzó 1944. március 22-én 
nevezte ki Sztójay Döme kormányát, mely a Magyar Megújulás Pártja és a Magyar Élet Pártja 
koalíciós kormánya lett. Ebben az igazságügyi és a vallás- és közoktatásügyi tárca egy 
minisztériummá lett összevonva, melynek vezetője Antal István lett, mint igazságügyi 
miniszter és megbízott vallás- és közoktatásügyi miniszter. Mester Miklós április 30-tól lett az 
erdélyi párt és a magyar kulturális élet kiválóságainak ajánlásával a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium államtitkára, s maradt az Imrédy-párti miniszterek lemondása után, majd a 
Lakatos kormányban is. Közte és Antal István miniszter közötti munkamegosztás alapján 
szinte teljesen egyedül irányította a kultusztárcát.  

   A nyilas hatalomátvétel után illegalitásba vonult. A „háborús bűnösök” népbírósági 
felelősségre vonása során a korszak egyetlen olyan politikusa a miniszterek és államtitkárok 
közül, akit nemcsak nem ítéltek el, hanem vádat sem emeltek ellene. Ennek ellenére később 
többször letartóztatták, majd kitelepítették. Történészi munkáját 1956 után sem folytathatta, 
fizikai munkásként, kis beosztású irodai alkalmazottként dolgozott. 1989. január 5-én hunyt 
el. 

   Annak az oka, hogy a háború utáni megtorlásoknak nem lett célpontja, az aktív, és az azóta 
elfeledett zsidómentő tevékenysége. Ugyanis Magyarország német megszállása után német 
követelésre megkezdődött a zsidók tevékenységét korlátozó rendeletek kiadása, majd 
elkülönítésük, koncentrálásuk, végül az országból való kiszállításuk. Horthy Miklós 
kormányzó szerette volna Magyarországon tartani legalább azokat, akik „a tudomány, a 
művészet vagy a közgazdasági élet terén, vagy egyébként az ország javára szerzett kimagasló 
érdemeik folytán, vagy egyéb különös méltánylást érdemlő okból” ezt megérdemelték.1 
Ehhez a korábban már létező, de csak kevesekre alkalmazható mentesítési rendszert bővítette 
ki a kormány, és hozta létre a 2040/1944. sz. M. E. számú rendelettel a később kormányzói 
mentesítésnek nevezett intézményt. Ugyanis a rendelet a kormánytól a kormányzó 
hatáskörébe utalta a mentesítések kiadását.  

   Létrejöttében és kidolgozásában kulcsszerepet töltött be Mester Miklós Ambrózy Gyulával, 
a kormányzói kabinetiroda vezetőjével együtt. Mester Miklós az akkori kulturális élet 
kiválóságaitól és a Zsidó Tanács tagjaitól hozzá eljutott információk alapján folyamatosan 
tájékoztatta a kormányzói kabinetirodát a deportálások lefolyásáról. Így a június 21-i 
minisztertanács ülésére meghívást kapott, ahol fel is szólalt. 
                                                             
1 A m. kir. minisztérium 2040/1944. sz. M. E. számú rendelete. In: Budapesti Közlöny, 1944. augusztus 22. 1. o. 
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   Már a rendelet megjelenése előtt Mester Miklós felterjesztésére a kabinetiroda „ideiglenes” 
mentesítési bizonyítványokat adott ki. A felterjesztésekre maga a kormányzó kérte fel 
Ambrózy útján Mester Miklóst, ugyanis elvileg minden miniszter terjeszthetett volna elő 
mentesítési javaslatokat a belügyminiszteren keresztül a kormány elé, de a lehetőséggel nem 
éltek, vagy a kérelem elakadt valahol. A felkérés alapján Mester Miklós felhatalmazást kapott 
arra, hogy a kérelmeket közvetlenül a kormányzói kabinetirodához terjessze fel. A mentesítés 
kedvezményezettje felmentést kapott a sárga csillag viselése alól és nem kellett a gettóba 
beköltöznie. Ez pedig a minisztertanács 1944. június 21-i döntése alapján azt jelentette, hogy 
a sárga csillag viselése alól mentesített zsidók az ország területén belül maradtak. A 
miniszterelnökség a Tárnok utca 5. szám alatt állított fel kirendeltséget, ahol a mentesítési 
kérelmeket be lehetett adni. Írásai szerint 1944. október 15-ig 30 ezer kérelmet fogadott be a 
miniszterelnökség, így családtagokkal együtt 120 ezer ember kerülhette el a deportálást ebben 
az időszakban. Az iroda mindaddig működött, míg október 23-án a Szálasi-kormány úgy 
döntött, hogy felülvizsgálja a kormányzó által kiadott mentesítéseket. 

   A mentesítettek között − akiknek nem kellett a gettóba költözni, így a deportálástól és 
később a nyilas időszak alatt a halálmenetektől megmenekültek – volt Heltai Jenő író, Gózon 
Gyula színész, Székely Mihály operaénekes, Germán Tibor orvosprofesszor − Bajor Gizi férje 
−, Rusznyák István − 1945 után a Magyar Tudományos Akadémia elnöke −, Fejér Lipót 
matematikus, Weiner Leó zeneszerző. Stern Samu, a Pesti Izraelita Hitközség nevében a 
korszak politikusai közül egyedül Mester Miklósnak adott ki igazolást és köszönőlevelet. 
Közvetlenül a háború után megjelent könyveiben Lévai Jenő is részletesen, dokumentum-
közlésekkel számolt be Mester Miklós zsidómentő cselekedeteiről,2 sőt – igaz, hogy csak 
szűkszavúan, de – Randolph L. Braham is elismerte azokat.3 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
 

    Mester Miklós munkássága során Székelyföld és a székelység fennmaradásáért, jövőjéért 
dolgozott. A Népies Irodalmi Társaságnál az erdélyi és romániai magyar, román és német 
nyelvű lapokat figyelte, sajtóreferens lett, és a könyvtár kezelésével is megbízták. A társaság 
kollégiumának 1945 utáni megszűnéséig igazgatója volt. Több társadalmi egyesület 
munkájában vett részt, így a SzEFHE,  MEFHOSz, az Erdélyi Férfiak Egyesületének Jancsó 
Benedek Társasága, és a Turul Bajtársi Szövetség, tevékenységében. Doktori disszertációját 
»Az autonom Erdély és a román nemzetiségi követelések az 1863-64. évi nagyszebeni 
országgyűlésben« címmel írta meg, és adta ki. Célját a következőképpen fogalmazta meg: 
„Nyíltan kimondom: mindenekelőtt az a cél vezetett, hogy az otthon élő, erdélyi magyar 
ifjúságnak, amely kellő szellemi és erkölcsi felkészültségével most elsősorban hivatott arra, 
                                                             
2 Lévai Jenő: Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről. Officina. H. n., é. n. [Budapest, 1946.], Lévai Jenő: 
Szürke könyv a magyar zsidók megmentéséről. Officina. h. n., é. n. [Budapest, 1946.], Lévai Jenő: Zsidósors 
Magyarországon. Magyar Téka. Budapest, 1948. 
3Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A holocaust Magyarországon. 2. bővített és átdolgozott kiadás. 
Budapest, 1997. 861. o. 
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hogy bátran az erdélyi magyarság jogaiért folytatott népi küzdelem élére álljon, reálisan 
bemutassam a világháború előtti erdélyi román nemzetiségi mozgalom egyik tanulságos 
fejezetét. Nem egyszer történt meg a honfoglalás óta, hogy a magyarság itt a Duna-völgyében 
a szemben álló féltől vereséget szenvedett és azután csak úgy tudott talpra állani, hogy még 
idejében átvette az egykori ellenfél használható harci eszközeit. Könyvemet abban a tudatban 
írtam, hogy a múlt tanulságait ebben a tekintetben most is meg kell szívlelnünk.”4 Képviselői 
munkája során, interpellációi túlnyomó többségében a székelység sorsával, élet-
körülményeivel foglalkozott, kizsákmányolásukat tette szóvá. Öt éves parlamenti-, és 
majdnem féléves kormánytagsága alatt is alapvetően erdélyi politikus maradt. Írásainak, 
beszédeinek a székelyföldi autonómiaküzdelemre a mai napig hatása lehet, gondolatai például 
szolgálhatnak. A Mesterfilm Kft-ben célja Magyarország nemzeti szellemű filmgyártásának 
megteremtése volt. 

   Mester Miklós zsidómentő tevékenységét Horthy Miklós kormányzó kérésére, az akkori 
hatályos jogszabályok alapján, felelős politikusként, kizárólag humanitástól vezérelve 
végezte. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 

 
Művei (tanulmányai, írásai, cikkei, vele készült interjúk): 
 

• A Román Nemzeti Parasztpárt. Új Magyar Föld, 1929. 1. szám. 66-69. o. 
• A SzEFHE (Székely Egyetemi Hallgatók Egyesülete) elnökének, Mester Miklósnak a 

levele. Pesti Napló, 1932. június 29. 12. o.  
• Az autonóm Erdély az 1863–64. évi erdélyi országgyűlés végzéseiben. I. Történelmi 

előzmények. Magyar Kisebbség, 1934. 2. sz. 37–44. o. 
• Az autonóm Erdély az 1863–64. évi erdélyi országgyűlés végzéseiben. II. Magyar 

Kisebbség, 1934. 5. sz. 121–128. o. 
• Az autonóm Erdély az 1863–64. évi erdélyi országgyűlés végzéseiben. III. Magyar 

Kisebbség, 1934. 10. sz. 293–300. o. 
• Az autonóm Erdély az 1863–64. évi erdélyi országgyűlés végzéseiben. IV. Magyar 

Kisebbség, 1934. 20. sz. 586–593. o. 
• Az erdélyi románok első törvényhatósági küzdelmei a magyarokkal és a szászokkal 

1860–63. Magyarságtudomány, 1936. 1. szám. 56–75. o. (Különlenyomatként is: H. 
n., é. n. [Budapest], [1936].)  

• Az autonom Erdély és a román nemzetiségi követelések az 1863–64. évi nagyszebeni 
országgyűlésen. Budapest, 1936. (2. kiadás: Budapest, 1937.) 

• Nemzetiségi küzdelmek tanulságai. Hitel, 1937. 2. szám. 97–104. o. 
• Dunavölgyi ankét. Ki oldja meg a magyar-román kérdést? Magyar Út, 1937. VI. 3. 3–

5. o.  

                                                             
4 Magyar Út, 1937. I. 1. 3–4. o. 
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• Mester Miklós Kolozsváron nyilatkozik az erdélyi magyar képzőművészek budapesti 
kiállításáról és erdélyi kőrútján szerzett benyomásairól. Keleti Újság, 1938. október 3. 
5. o. 

• Erdélyi Füzetek. Budapesti Szemle, 1939. 253. kötet. 739. szám. 380-382. o. 
• Magyar nevet minden magyarnak! Nemzeti Figyelő, 1939. december 31. 3–4. o., 

1940. január 6. 3–4. o. 
• Erdély. Keleti Újság, 1940. szeptember 24. 1–2. o. 
• Mester Miklós a szociális magyar munkaállamról. Nemzetőr, 1941. március 31. 5. o. 
• A nemzeti munkaállam kiépítése. Kétezer munkás részvételével megalakult vasárnap a 

Nemzeti Munkaközpont szabadkai szervezete. Délvidéki Magyarság, 1941. augusztus 
5. 3. o. 

• Négyezer taggal alakult meg az újvidéki NMK. Új Magyar Munkás, 1941. szeptember 
13. 1–2. o. 

• A gyergyói és a sepsiszentgörgyi munkásság hitet tett a magyar munkaállam eszméje 
mellett. Székely Nép, 1941. október 11. 7. o. 

• Székelyföldi tapasztalatairól és a magyar nemzeti munkaállam céljairól nyilatkozik 
Mester Miklós dr. országgyűlési képviselő. Székely Nép, 1941. október 12. 5. o. 

• Új Európa felé. Nemzetőr, 1941. december 9. 3. o. 
• Eszmények és emberek. Nemzetőr, 1942. január 16. 1. o. 
• Új világ felé. Nemzetőr, 1942. május 3. 1. o. 
• A belső fronton. Nemzetőr, 1942. május 29. 1. o. 
• Öntudat és feladat. Nemzetőr, 1942. június 19. 1. o. 
• Úr és paraszt. Nemzetőr, 1942. július 3. 1. o. 
• Pártunk törvényhozói. Dr. Mester Miklós, a MMP képviselője. Nemzetőr, 1942. 

szeptember 4. 3. o. 
• Az országgyűlési képviselők részére szeptember 6–8. napjain csendesnapok voltak 

Sződligeten a Megbékélés Házában. Dunántúli Protestáns Lap, 1942. szeptember 27. 
187. o. 

• Gondolatok a magyar népi szocializmusról. Nemzetőr, 1943. február 12. 1–2. o. 
• Gondolatok a politikáról. Nemzetőr, 1943. március 19. 1. o. 
• A jobboldal postaládája. Most Mester Miklós válaszol a beérkezett levelekre. Egyedül 

Vagyunk, 1943. IV. 23. 5. o. 
• Ünnepi beszéd. Elmondotta: Dr. Mester Miklós országgyűlési képviselő-véndiák. 

Elhangzott 1943. június 5-én Székelykeresztúron. In: A székelykeresztúri unitárius 
báró Orbán Balázs gimnázium 150 éves emlékünnepe 1793–1944. Kolozsvár, 1944. 
16–22. o. 

• A magyar népi felemelkedés útja. Nemzetőr, 1943. június 11. 1. o. 
• A szatmári bányavidék nagy megmozdulásáról beszél Mester Miklós. Egyedül 

vagyunk, 1944. március 10. 5. o. 
• A marxizmus proletárdiktatúrát akar, mi pedig azt, hogy ne legyen proletár a magyar 

földön. Új Magyar Munkás, 1944. február 26. 1–2. o. 
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• Dr. Mester Miklós országgyűlési képviselő, a Győrffy István kollégium miniszteri 
biztosa a sajtó számára a következő nyilatkozatot tette. MTI, 1944. április 22. 21. 
kiadás. 

• Az új kultuszállamtitkár szülei. Egyedül Vagyunk, 1944. május 5. 5. o. 
• A magyar népi gondolat határozza meg kifejtendő tevékenységemet. Nemzetőr, 1944. 

május 5. 3. o. 
• Államtitkári nyilatkozat. Nemzetnevelés, 1944. június 1. 81–82. o. 
• Magyarság és nemzetnevelés. Az esztergomi iskolánkívüli népművelői továbbképző 

tanfolyamon tartott előadás. Elhangzott 1944. június 19-én. Magyar Lélek, 1944. 7. sz. 
289–292. o. 

• Átmenetileg Mester Miklós államtitkár végzi a filmügyek kormánybiztosi teendőit. 
Függetlenség, 1944. július 16. 10. o.  

• „Törhetetlenül az egyházi nevelés álláspontján vagyok”. Székely Nép, 1944. augusztus 
25. 3–4. o.  

• Magyarok és románok. Független Ifjúság, 1946. 13. sz. 3. o. 
• Hol hibáztuk el? (A dunavölgyi népek nemzeti egyenjogúságáról.) Magyar Füzetek, 

1980. 6. sz. 119–130. o.  
• Egy naiv ember – bársonyszékben. Bokor Péter interjúja Mester Miklóssal. Valóság, 

1981. 10. sz. 53–74. o. 
• Egy naiv ember – bársonyszékben. (24 részlet egy végtelen beszélgetésből). In: Bokor 

Péter: Végjáték a Duna mentén. Interjúk egy filmsorozathoz. RTV–Minerva–Kossuth. 
Budapest, 1982. 126–181. o. 

• A zsidókérdés Magyarországon, 1944. Új Látóhatár, 1985. október 25. 367–389. o. 
• Arcképek két tragikus kor árnyékában. Visszapillantás a katasztrofális magyarországi 

1944. esztendőre, részint annak előzményeire és közvetlen következményeire is, 27 év 
távlatából. Tarsoly kiadó. Budapest, 2012. 

 
Parlamenti felszólalásai: 

• Az 1939.évi június hó 10-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. I–
XIX. kötet. Hiteles kiadás. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat 
könyvnyomdája, Budapest, 1939–1944. 

 
Róla szóló írások: 

• B. S.: Mester Miklós könyve a transzilvániai románság nemzetiségi követeléseiről. 
Erdélyi Fiatalok, 1937. 1. szám. 10. o. 

• Szilágyi Olivér dr.: Mester Miklós: Az autonóm Erdély. Magyar Kisebbség, 1937. II. 
16. 130–132. o. 

• Gyallay Pap Zsigmond: Tanulságos múlt. Hitel, 1937. 1. szám. 88–90. o. 
• dr. Soós István: A történelem tanít. Keleti Újság, 1937. május 8. 1–2. o. 
• Albrecht Ferenc: Mester Miklós: Az autonom Erdély és a román nemzetiségi 

követelések az 1863–64. évi nagyszebeni országgyűlésen. Protestáns Szemle, 1937. V. 
sz. 257–262. o. 

• Szabó T. Attila: Mester Miklós könyve. Pásztortűz, 1937. 5–6. szám. 126–127. o. 
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• Balogh Edgár: Új erdélyi történetírás. Korunk, 1937. szeptember. 809–811. o. 
• Ifj. Tóth András: Mester Miklós: Az autonom Erdély és a román nemzetiségi 

követelések az 1863-64. évi nagyszebeni országgyűlésen. Századok, 1937. 9–10. 
szám. 492–493. o. 

• Szirtes Andor: Az „elnémult harangok" kora. Szocializmus, 1937. 12. szám. 543–547. 
o. 

• Szende Zoltán: Mester Miklós: Az autonóm Erdély. Diárium, 1937. 7–8. sz. 183–184. 
o. 

• I. Moga: Mester Miklós: Az autonom Erdély és a román nemzetiségi követelések az 
1863-64 évi Nagyszebeni országgyűlésen: Revue Transylvanie, 1937. 3. szám. 408–
414. o.  

• Dr. Mester Miklós. Országgyűlési almanach az 1939–1944. évi országgyűlésről. 
Szerkesztette: Haeffler István miniszteri osztálytanácsos a miniszterelnökség 
sajtóosztályán. Budapest, 1940. 258–259. o.  

• Dr. Mester Miklós életrajza. MTI, 1944. április 29. 31. és 32. kiadás. 
• B. E.: A vérünkből való vér. Székelység (Székelyudvarhely), 1944. 2. szám. 2. o. 
• Dr. Mester Miklós. Unitárius Közlöny, 1944. május. 8. o.  
• Dr. Mester Miklós államtitkár. Keresztény Magvető, 1944. 3. füzet. 152–153. o.  
• Gombos Gyula Kultúrpolitika. Magyar Út, 1944, május 18. 1. o. 
• Sztáray Zoltán: Mester Miklós (1906–1989). Új Látóhatár, 1989. 3. sz. 391–392. o. 
• Török Bálint: Ember az embertelenségben. Mester Miklós politikusi pályája. Magyar 

Napló, 2007. 2. sz. 36–39. o.  
• Somlai Katalin: Nacionalistaként korszakokon át – Mester Miklós (1906–1989). In: 

Búvópatakok. A feltárás. Szerkesztette Rainer M. János. Országos Széchenyi 
Könyvtár–1956-os Intézet Alapítvány. Budapest, 2012.  

• Ólmosi Zoltán: Egy nagyívű visszaemlékezés a múltból. Levéltári Szemle, 2012. 62. 
sz. 87–91. o.  

• Kovács Tamás: Mester Miklós pályaképéhez. Korunk, 2013. 4. sz. 89–96. o.  
• Cseke Péter: Született Rugonfalván… Mester Miklós történész és politikus (1906–

1989) arcképe alá. I–II. http://kafe.hhrf.org/?p=25382 és http://kafe.hhrf.org/?p=25576 
• Cseke Péter: Mester Miklós üzenete (két tragikus kor árnyékából). Korunk, 2014. 3. 

sz. 103–108. o. 
• Mészáros Máté: Mester Miklós zsidómentő tevékenysége. Magyar Szemle, 2015. 5–6. 

sz. 140-162. o. 
 
Film- és televízió felvételek: 

• Dicsérő elismerések a Hunnia filmgyárat védőknek. Magyar Világhíradó 1072/6. 
1944. szeptember. http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5812 

• Egy naiv ember bársonyszékben. Mester Miklós portréja. http://nava.hu/id/177028/# 
 

 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: rugonfalva.org 
 

http://kafe.hhrf.org/?p=25382
http://kafe.hhrf.org/?p=25576
http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5812
http://nava.hu/id/177028/
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III.  MELLÉKLETEK 
 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 
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Érettségi fénykép. Székelykeresztúr, 1925. Mester Miklós balról a negyedik. 

 

 
Budapest, 1929. Mester Miklós középen. 
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A Népies Irodalmi Társaságnál. Budapest, 1932. Mester Miklós a kép baloldalán. 

 

 
Mester Miklós és felesége Nyírő Józseffel és feleségével. Székelyudvarhely, 1938. 
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Mester Miklós országgyűlési képviselő felszólalása a Parlamentben. 

 

 
Családja körében. Rugonfalva, 1940. 
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Hivatalos államtitkári portré. Budapest, 1944. 
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Feleségével és fiával. Budapest, 1958. 


