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Első írásai még a felszabadulás előtti esztendőkből származnak. Mint 
annyi művelt fiatalember az ő nemzedékéből, Mesterházi is az irodalom-
ban találta meg azt az eszközt, amelynek segítségével a világnak szánt 
mondandóit kifejezhette. Az irodalom eszközként való megjelölése ko-
rántsem véletlen e sorokban: Mesterházitól semmisem áll távolabb, 
mint az „irodalmi írónak" nevezhető írótípus. 

Elkötelezettsége lényéből, alkatából fakadt. A történelmi körül-
mények ezt az eredendő hajlamát csak megerősítették, véglegesítették. 
Szolgálta az ügyet funkcionáriusként, agitátorként, újságíróként, s 
novellákat és regényeket is írt: művészi tevékenysége egyik vetülete volt 
annak a közéletiségnek, amely egész egyéniségét áthatotta. Együtt élt 
kora nagy áramlataival, s mélyen kötődött hétköznapjaihoz is. Részese 
volt a nagy történelmi átalakulás erényeinek, de ekkori műveire rá-
nyomta bélyegét a kor számos ellentmondása. Ismert író volt az ötvenes 
években, de akkor még nem a legjelesebbek közül való. 

Tehetségének talán a legfőbb ismérve, hogy sohasem elégedett meg 
az elkötelezettség jutalmául járó politikai presztízzsel. Egyébként sem 
volt a sors kegyeltje, ebben a vonatkozásban sem. Élvezte viszont a 
politikai légkör tisztulását, s írói tevékenysége új lendületet kapott. 
Regények, színművek, elbeszélések sorával bizonyította, hogy igazi író, 
mégpedig azon kevesek közül való, akiknek írói fejlődése töretlen, 
felfelé tartó ívet mutat. Pedig amilyen mértékben kiteljesedett próza-
írói, közírói pályája, oly mértékben romlott fizikai állapota. Ez a 
vibráló, tettvágytól fűtött egyéniség tolókocsiban, bénultan töltötte 
utolsó esztendeit. S mégsem lett úrrá rajta a rezignáció, a belenyugvó 
keserűség, noha ez emberileg érthető lett volna. Érdeklődése a haza és 
világ nagy eseményei és apróbb dolgai iránt csak növekedett: mindenről 
tudott, ami a szülővárosban, Budapesten, a világban s a hazában történt. 
S tenni, hatni akart, azzal a nemes pátosszal, mint a múlt időknek a köz 
hasznát előmozdító nagyjai. 

Meg kell hajolnunk a jellem nagysága előtt. 
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Elkötelezettsége nem volt merő lobogás. A tapasztalat, az intellek-
tuális energia a humor derűs színeiben, a bölcs iróniában találta meg azt 
a látószöget, amelyből az olyannyira magáénak érzett világot reális, 
emberi léptékben vehette szemügyre. Pályájának második szakaszában 
írott müveire ez a tapasztalatokon, szenvedésen edzett bölcsesség 
sugárzik át. 

A mindenre odafigyelő, a tények és a szellem emelkedettebb régiói-
ban otthonos író új összefüggésekbe tudta állítani mindennapi tapasz-
talatainkat. Mint közíró - publicista - tehetsége legjavát adta. Tevé-
kenységének ez az ága teljesedett ki talán a legegyenletesebben -
egyenletesen magas színvonalon. Szellemessége, műveltsége, írás-
készsége, elkötelezettsége, s józan bölcsessége publicisztikai munkáiban 
mindig érvényesült. S ezek az írói erényei épültek be legérettebb szép-
irodalmi munkáiba. Az esszé és a fikció, a tapasztalat és a gondolat 
szintézise felé haladt jelentékeny életművet hagyott hátra. 

Most, hogy eltávozott, hirtelen rádöbbenünk: Mesterházi életével és 
munkájával megvalósított valamit, ami morális és művészi célként sok-
szor megfogalmazódott, de a valóságban mégis oly nehezen fogható 
meg: elkötelezett írónak lenni illúziók nélkül, bölcsen hasznára lenni 
embertársainknak, a reális, valóságos embereknek itt és ma, íróként és 
gondolkodóként, túllépve a művészet és a valóság viszonyának elvont 
dilemmáin, azzal a tanulsággal, hogy a világot megismerve, azzal aktív 
kontaktusban élve lehet csak kifejezni. Sokféle út vezet ehhez. Mester-
házi életpályája az egyik ilyen lehetőség figyelemre méltó és tanul-
mányozandó példája. 
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