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K e l l e r  M á r k u s

„ÚRISTEN, MÉG SÖTÉTEBB LESZ?!..
BEVEZETÉS

Miközben az elmúlt hetekben olvastam Mikófalvi Iván életét, és őt magát lassan jobban meg
ismertem, mint tulajdon apamat, azon gondolkodtam, mi is a célja annak a fajta mikrotörté- 
netírásnak, amit itt művelni szeretnék, mennyivel több, mint a hagyományos történetírás. Azt 
hiszem, ahhoz, hogy egy kort, egy eseményt igazán megismerjünk, szükség van arra, hogy azt 
a kortárs szemén keresztül is lássuk. így válnak a kemény munkával kikutatott statisztikai 
adatok igazán élővé, megérthetővé. A személyes élmények feldolgozásán keresztül megtud
hatjuk, hogyan s milyen lehetett az összefüggések és a végkifejlet ismerete nélkül megélni 
egy korszakot.

Ebben a dolgozatban Mikófalvi Iván életstratégiáját, viszonyulását, életérzését próbálom 
bemutatni, annak reményében, hogy ez nemcsak az emberi psziché, hanem az elmúlt 45 év 
megértéséhez is közelebb visz. Az életrajzíró nevét megváltoztattam, mivel kissé groteszknek 
éreztem, hogy mindig a monogramján hivatkozzak rá.

ÉLETRAJZI ADATOK

Mikófalvi Iván 1935-ben született Budapesten, magyar-történelem szakos középiskolai tanái;
1961-ben megnősül, felesége Szegedi Erzsébet orvosi asszisztens, 1962-ben megszületik Ág
nes nevű lánya.

CSALÁD, SZÁRMAZÁS

„Bűnösökről nem tud a családi krónika, önsorsrontókról, öngyilkosokról annál inkább. Még
is, őseim rendíthetetlen életbizodalommal küzdöttek azért a földért, amelyen éltek, azért a 
családért, amelyet alapítottak. Sok gyermeket nemzettek — még a nagyszüleimnek is kilenc
tíz gyereke volt. Hogy aztán jöjjön a sötétség százada, mely elvette, felemésztette az energiá
kat, az életkedvet. Anyám már egyke volt, két gyermeke született; nekem egy lányom van. Sic 
transit glória mundi!”  (2. o.)

Mikófalvi Iván anyai nagyanyai ágról ősi cipszer családból származik, ősei generációkra 
visszamenően evangélikus földművesek. Anyai dédapja Bécs környékén géplakatos, majd há
zassága után, az I870-es évek elején Wolfner Gyula újpesti bőrgyárába megy dolgozni, 1882- 
ben megszületik a fia, aki szintén a Wolfner-gyár alkalmazottja lesz. *

* Mikófalvi Iván életrajzának záró mondata.
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Apai nagyapai ágon kisnemesi, paraszti család sarja, nagyanyját apja születése után nagy
apja elhagyja, a család Pestre költözik, majd nagyanyja 1905-ben újraházasodik, férje egy 
MÁV-főkalauz stabil fizetéssel, így gyermekeit taníttatni tudja, ügyvéd és orvos lesz belőlük.

Édesanyja egy üzemvezető és egy cipszer cselédlány házasságából születik, a nagyapa te
hetsége folytán szinte nagypolgári jómódban élnek, bár nem rendelkeznek nagypolgári presz
tízzsel. Lányuk együtt nő fel a Wolfner-lányokkal, barátnőit is a zsidó nagypolgárság köreiből 
szerzi. Szülei Párizsba küldik tanulni, ahol nyelvmesteri diplomát szerez. Visszatérte után 
szerelmes lesz egy gazdag — a nagypolgári réteghez tartozó — fiatalemberbe, már a házasság 
gondolata is felmerül, de az ifjú, szülői nyomásra, végül is megszakítja a kapcsolatot. Ez után 
a szerelmi csalódás után ismerkedik meg későbbi férjével, s — Mikofalvi Iván állítása szerint 
jórészt dacból -  hozzáment a szülei által igazán soha el nem fogadott, bohém életvitelű, több
szörösen elvált Mikófalvi Györgyhöz.

Édesapja egy vidékről Budapestre került parasztasszonyból, egy MÁV-főkalauz mostoha
apából és egy mostohaöcsből álló családban nevelkedett. A szülök, bar nem voltak különösen 
jómódúak, nagy gondot fordítottak gyermekeik taníttatására. Mindkét fiú a budapesti Piaris
ta Gimnáziumban érettségizett, Györgyből ügyvéd, öccsébol orvos lett.

Mikófalvi György valószínűleg a családban betöltött sajátos helyzetének is köszönhetően 
(mint mostohafiú, öccse megszületése után még inkább elszigetelődhetett) meglehetősen 
mozgalmas és kalandos életet élt. Tizenhat évesen, hamis papírokkal önkéntesnek jelentke
zik a Monarchia hadseregébe, ő lesz a Magyar Királyi Honvédség legfiatalabb hadnagya, 20 
évesen megköti első házasságát, majd 27 évesen a másodikat, közben mindkét házasságból 
születik egy-egy leánygyermeke. Leteszi a bírói és ügyvédi vizsgát, bekapcsolódik a vidéki 
politikai életbe, híres szónok és kortes lesz. 1931-ben nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
Szécsényben megbukjon az Egységes Párt jelöltje. 1932-ben megköti harmadik, immár utol
só házasságát Mikófalvi Iván édesanyjával. A 1930-as és 40-es évek életének csúcspontját 
alkotják: sikeres ügyvéd Budapesten, nagyvilági életet él. „Anyánk végtelen türelemmel tűr
te férje kilengéseit, hiszen állandóan csak a gyermekeire gondolt.”  (23. o.)

A második világháború végén amerikai hadifogságba esik, onnan megszökve egy évet buj
kál. A háború után folytatni szeretné ügyvédi munkáját, de nem engedik, fizikai munkát vál
lal, egyre többet italozik. „Nagyapám nyugdíjából tartottuk fenn magunkat egészen a haláláig, 
hiszen amikor apám hazatért, rövidesen — érthető okokból — alkoholizálni kezdett, kis kerese
tét sem adta haza.”  (14. o.)

Az 1956-os forradalomban nem vesz részt. 1957-ben, úgy tűnik, folytathatja ügyvédi 
munkáját, nagy lelkesedéssel nekilát, de engedélyét visszavonják, ez megtöri, 1960-ban meg
betegszik rákban, 1961-ben meghal. „Tölgyfaember volt, viharálló, ezer veszélyt, csapást ne
vetve viselő, a legnehezebb viszonyok között sem csüggedő. Gyors és ügyes. De a bolseviz- 
must még ő sem tudta kicselezni.”  (32. o.)

ÉLETÚT

„Azzal hitegetem magam, hogy életem nyílegyenes pályán haladt, s ez csak azért nem feltű
nő, mert kortársaim nagy része ide-oda kanyargott közben, s talán azt hitték, én szlalomozok 
annyit. Nézőpont kérdése az egész. Ez már fizika!” (50. o.)

Mikófalvi Iván 1935-ben látja meg a napvilágot Budapesten. Az elemi iskolában jól tanul, 
szülei diplomáciai pályára szánják, de a második világháború után ezek az elképzelések el
vesztik anyagi alapjukat. A család osztályidegennek számít, így már azért is komoly erőfeszí
tést kell tenniük, hogy Iván gimnáziumba járhasson, az egyetemi felvételi meg csak a Nagy



MINDENNAPI ÉLETUTAK, ÉLETSTRATÉGIÁK A XX. SZÁZADBAN 199

Imre-i enyhülésnek és a kitűnő tanulmányi eredményének köszönhetően volt sikeres. „Jóval 
később tudtam meg, hogy felvételimet Nagy Imrének köszönhetem, aki elrendelte, hogy a 
származásuk miatt elutasítottak legjobbjait vegyék fel az egyetemre.”  (71. o.)

Az egyetemen Mikófalvi (történelem-magyar szakos) végig nagyon jó teljesítményt nyújt, 
mind magyarból, mind történelemből lehetőséget kap a kutatásra, arra készül, hogy bent marad 
az egyetemen, de ilyen irányú terveit az 1956-os forradalom utáni megtorlás meghiúsítja. Öt 
ugyan nem vonják felelősségre, de az őt támogató tanárok háttérbe szorulnak, így egyetemi ta
nári, kutatói pályája lehetetlenné válik. Ilyen helyzetben, bár egyáltalán nem érez rá hivatást, 
kénytelen tanárnak menni. Először egy általános iskolába kerül, majd technikumban tanít. „El
indultam egy pályán, ahol szolid sikereket értem el, de megelégedett csak igen ritkán voltam. 
Nagyszerű tanítványok kellettek, hogy ideig-óráig boldognak érezzem magam.” (86. o.)

1961-ben megnősül, 1962-ben megszületik lánya, Ágnes. 1963-ban kissé groteszk fordu
latok közepette (egy párttitkár ismerőse panaszkodik, hogy nem tud semmilyen eredményt 
felmutatni, ezért hagyja, hogy beszervezze) belép a pártba. Ezekben az években szerény anya
gi körülmények között (felesége háztartásbeli) csak a családjának él, lánya nevelésével fog
lalkozik. 1975-ben hosszas rábeszélésre elvállalja az újpesti kerületi tanács művelődési osz
tályának vezetését („életem legszerencsétlenebb, de legtanulságosabb ballépése” ). Rengeteg 
munkája van, mindenki intrikál ellene, s mikor arra akarják rávenni, hogy írjon hangulatje
lentést a húsvéti körmenetről, lemond. 1976-83 tanári pályájának csúcsa, ekkor a legjobb a 
viszonya a diákjaival, az osztályai sorra kiválóan érettségiznek. Felkérik, hogy történelemből 
legyen szakfelügyelő, de nem fogadja el a megbízást. „1984-ig tartottak a felkérések, aztán 
hirtelen elmaradtak, kezdtek leírni, levegőnek nézni. Nyilván senki nem hitte volna el, ha fel
világosítom, hogy rengeteget tanultam vezetői tevékenységem alatt, s a pártállamban nem 
akarok többé kiemelt szerepet vállalni.”  (94. o.)

1984-től megromlik a viszonya a tanártársaival, az iskolai párttitkár egyre többször vonja 
felelősségre, ezért 1988-ban kilép a pártból, munkahelyet változtat, de itt sem érzi jól magát, 
mivel szakmamailag kritizálják, illetve a kollégáival sem találja meg a közös hangot. Nem 
tudja megszokni az általános tegeződést, és politikai nézetei sem egyeznek meg a tanári kar 
többségével. „A  legjobban az zavai; hogy a tantestületben rengeteg az ún. ejtőernyős s az ej
tőernyős hozzátartozó. ...Nem a személyükkel van bajom, hanem azzal a hangulattal, amit te
remtenek. Az elégedetlenség, harag, gyűlölet kórokozóit árasztják magukból.” (99. o.)

Újra és újra próbálkozik más munkahellyel, de sehova sem veszik fel. A munkahelyi prob
lémák mellett fő gondja édesanyjával való kapcsolata, akivel már születése óta megszakítás 
nélkül egy háztartásban él. Ezt egyre nehezebben viseli, mivel édesanyja, agyér-elmeszese- 
dése miatt, egyre agresszívebb és szenilisebb lesz.

ELEMZÉS

Azt, hogy alapvetően, hogyan viszonyul Mikófalvi Iván az életéhez, és azt hogyan akarja láttatni, 
már a címadással elárulja számunkra: „Három nemzedék élete a sötétség századában” , önma
gát egy elveszett nemzedék tagjának tartja: „Mi lettünk a »vacuum nemzedék«, amely minden
ről lekésett. Előttünk járt a »fényes szelek« dicső hada, s 40 évig birtokolta a köz- és vezető 
funkciókat. Megérdemelten, de sokkal gyakrabban érdemtelenül. Amikor rádöbbentünk, hogy 
mi következnénk, ötvenévesek lettünk, s jöttek a harmincasok, negyvenesek.”  (64. o.)

Mikófalvi három nagy történelmi eseményt élt át, és ez a három nagy történelmi esemény 
mindig egyben életének fordulópontját is jelentette. A második világháború vége, az 1956-os 
forradalom, és a rendszerváltás. A következményeket tekintve neki mind a három fordulat
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csak rosszat hozott. Valószínűleg ez is oka annak, hogy ezek közül csak 1956-ot mutatja po
zitívan, azt látja hősinek; talán mert a forradalmat még fiatalon és „ártatlanul” , de tudatosan 
élte át. A rendszerváltást sem értékeli maradéktalanul jónak, annak ellenére, hogy politikai 
gondolkodásában szemben állt a Kádár-rendszerrel.

Az első nagy töréspont a második világháború, egészen pontosan az 1944 októberével kez
dődő időszak, az ostrom („a rettegés hetei” ), és az azt követő események. Ezt az időszakot 
egész életére nézve „Leitmotivnak”  tekinti, és tényleg az is, hiszen ezekben a hónapokban 
alapvetően megváltozott családjának a státusa és ezen keresztül az ő további élete is. Eltűnik 
az a közel nagypolgári életmód, melyben szülei oxfordi tanulmányokat és diplomáciai karriert 
álmodtak meg számára. Apja munkanélküli, majd fizikai munkás lesz, anyja alacsony beosz
tású irodai dolgozó, így származási hátrányaik mellett még a szegénységgel is meg kell küz
deniük. Mindezek ellenére jó tanulmányi eredményének és Nagy Imre hatalomra kerülésé
nek köszönhetően bejut az egyetemre, de még ezek után is marad benne egy kis keserűség, 
dac a fennálló rendszerrel szemben. Úgy érzi, hogy körülményeit és lehetőségeit tekintve sok
kal többre is képes lenne. Véleménye szerint méltánytalanul szorították háttérbe, és irigység 
és kicsinyesség dolgozik ellene.

„A  gyanús a dologban az, hogy nagyon sokan akartak meggyőzni arról, hogy nem is vagyok 
olyan kiváló. Sokan és makacsul, nagy energiákat ráfordítva akarták elhitetni, hogy leírható té
tel vagyok a végelszámolásnál, s a varjú sem fog károgni utánam. De ha ez így van, hölgyeim 
és uraim, miért ez a nagy erőlködés?! Hiszen a port a szél magától is elhordja!”  (50. o.)

De 1945 nemcsak Mikófalvi Iván személyes sorsát változtatja meg, hanem az egész ma
gyar társadalomét is, s visszatekintve életére ezt Mikófalvi is érzékeli. Persze ezt is, mint min
dent a saját sorsán keresztül, megfelelően tragikusan s színpadiasán látva/láttatva. „1945-tel 
a sötétség századának új korszaka kezdődött. Az ostrom volt az elő-apokalipszis, utána jött a 
bizonytalanság, gúzsbakötöttség, a szellemi, erkölcsi, fizikai rabság időszaka. [...] Mindenfé
le lovasok száguldoztak ebben a »megtöretett« hazában” . (61. o.)

Az egyetemen nagyon jó teljesítményt nyújt, szinte minden vizsgája ötös mind magyar iro
dalomból, mind történelemből. Sőtér Istvánnál doktorálni szeretne, Szabad György is kutatás
sal bízza meg. Ezt a felfelé ívelő pályát szakítja meg 1956. Az ’56-os forradalom, illetve az 
eseményekben való részvétel nagyon sokat jelentett számára. Ezt az is bizonyítja, hogy élet
rajzában legrészletesebben erről ír. A közvetlenül róla szóló 65 oldalból hét tárgyalja ezt az 
időszakot. Aprólékosan leír minden forradalmi történést, pedig kezdetben csak passzív részt
vevője az eseményeknek. Később fokozatosan aktivizálódik: a MEFESZ-től megbízólevelet 
kap a gazdasági ügyek irányítására, a nemzetőrséghez is behívják, de tényleges szolgálatra, 
az idő rövidsége miatt, sem egyik, sem másik tisztségben nem kerül sor. A forradalom leveré
se után azokat a tanárokat, akik őt támogatták volna a tudományos pályán, háttérbe szorítják, 
Sőtér István azt ajánlja, hogy tartsa vissza Vas Gerebenről írt kisdoktoriját. így az államvizs
ga után kénytelen tanárnak menni, pedig semmi hivatást nem érez hozzá: újra le kellett mon
dania egy álmáról.

A forradalom nem csak „szakmai”  tekintetben hoz fordulatot Mikófalvi életében. A nyu
gati hatalmakból is ekkor ábrándul ki véglegesen. „A  forradalmat a nyugati hatalmak árulták 
el! Eisenhower elődeinél is nagyobb gazemberséget követett el.”  (82. o.) így ’56 után egy 
olyan pályán indul el, amely ideológiailag rendkívül terhelt, s ráadásul hivatást sem érez hoz
zá. Felmerül a kérdés, miért maradt 35 éven át tanái; ha csak kényszerűségből kezdett el ta
nítani. A saját válasza erre az, hogy a bizonytalanságtól való félelem és a családjáért érzett 
aggódás az, ami a pályán tartotta. Ez a félelem és aggódás valószínűleg édesapja példájából 
ered, akit önmagánál jóval erősebbnek tartott, és akit mégis felőrölt ez a „sötét század” , és
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aki élete második felében inkább tehet; mint támasz volt a családja számára. A többre való 
hivatottság érzése, a rendszerrel való szembenállás és a családja biztonságáért való aggódás 
ellentétes hatású folyamatai határozták meg mobilitási, kitörési törekvéseit. Ezek motiválták 
a szükségszerűen keserű passzív rezisztenciáját, de ezek motiválták szükségszerűen suta ki
törési kísérleteit is (lásd oktatási osztály vezetése, párttagság).

A közéleti és hivatásbeli sikertelenségek ellensúlyozására marad számára a család: 
Ágnes lánya „élete fő műve” , a művészet (egy kórusban kezd el énekelni), az önművelés s a 
családi múlt kutatása. Ez utóbbi révén magyarázatot talál saját sorsára is, hiszen családtagjai 
-  szerinte -  végzetszerűen elbuknak, akármilyen kitartóak, törekvőek és tehetségesek is. 
Ezért lett példaképe anyai nagyapja, aki egész életében keményen dolgozott, s minden meg
próbáltatást szótlanul tűrt. „Legnagyobb példaképem ő, soha nem találkoztam még hozzá ha
sonlóval sem, pedig Isten kegyelme folytán sok nagyszerű emberrel volt szerencsém megis
merkedni.”  (17. o.)

1988—89 az újabb töréspont az életében, javulást vái; de az új pártok „nem keresik a tisz
ta embereket a mélyben” , a keresztény ideológiát csak „mázként”  használják, valójában 
azonban ugyanolyan maehiavellisztikus politikusok, mint az eddigiek voltak. A saját egyéni 
sorsa is rosszabbra fordul. Az új munkahelyén kétségbe vonják szakmai kompetenciáját, azt 
állítják, hogy már csak rutinból tanít, ráadásul politikai véleményével is kisebbségben van a 
tantestületben. Egyetlen remény számára az a történelmi tanulság, hogy az idő mindig igaz
ságot szolgáltat, hiszen végül Görgey igazát is elismerték. „A  magyarok történelmi ítélőképes
ségével nincs baj, csak időt kell hagyni, hogy megérjen.”  (99. o.)

Szomorú látni, hogy először a szakmai karrierről, majd a közéleti szerepvállalásról is le 
kell mondania ahhoz, hogy megőrizze erkölcsi integritását. Nem marad más számára, csak a 
család, ami egy értelmiségi számára nem lehet kielégítő. Ezért árnyékolja be elkerülhetetle
nül Mikófalvi minden szavát a csalódottság, ezért oly kritikus a „fennálló világgal”  szemben.

A kommunizmust átgondolt, erkölcsi megfontolások alapján utasítja el. „A  legszömyűbb, 
ami az elmúlt 45 évet jellemezte, hogy amit tudatunk mélyén ideiglenesnek hittünk, az állan
dónak, végérvényesnek látszott. Ebben a tudathasadásos állapotban a napok elvesztették je 
lentőségüket, összefolytak. Mindent e diktatúra kedvenc színe a szürke mázolt be, s mindig 
minden »holnapra« maradt.”  (61. o.)

Látszik, hogy a Kádár-korszakot a szó filozófiai értelmében egzisztenciális válságként éli 
meg (mint sokan mások), s ezért is várt olyan sokat a rendszerváltozástól. A válságérzetet még 
szörnyűbbé tette az, hogy a másik oldal (a Nyugat) sem volt Mikófalvi Iván számára egyértel
műen jó, követendő példa.

„Vajon mikor fogja felmérni valaki, hogy a SZER [Szabad Európa Rádió] micsoda bűnö
ket követett el ez ellen a nemzet ellen?! A manipuláció, az ördögi félrevezetés milyen straté
giáját alkalmazta évtizedeken át? Amerikai sugalmazásra! A keresztény-nemzeti középosztály 
ekkor ábrándult ki igazán az Amerikai Egyesült Államokból. Nem Trianon, nem Jalta, nem 
Párizs után. [...] A nagyhatalmi politika jóvátehetetlen károkat okozott Magyarországnak. 
[...] Nem tehetek mást, nagy keserűségemben vádolom Amerikát, Franciaországot és a Szov
jetuniót!”  (15. o.) „...m a már úgy látom, hogy a nagyhatalmak féltek és félnek a közép
európai térség kis országaitól, az itt élő tehetséges népek konkurenciájától.” (15—16. o.)

S mivel sem a „Kelet” , sem a „Nyugat”  nem ad elfogadható mintát számára, egyetlen meg
oldás visszanyúlni a múltba, oda, ahol a mai európai társadalmi berendezkedés kialakult, a 
reneszánszhoz. Itt találja meg Mikófalvi azt a gondolkodót, aki megfogalmazza az ő kételyeit: 
Savonarolát. „S azt hiszem, korunk hatalmasai, ha véletlenül ismerik a dominikánus szerze
test, rettegnek az emlékétől, mint a tűztök Mert Savonarola az égi fényesség, a tisztaság fia,
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egy meg nem valósult korszak magálmodója. Nem utópista, -  mert paradox módon -  éppen 
egy szörnyű utópia lett valósággá Európában. De Húsz János él, Luther él, s él az emberek tu
dattalanjában Savonarola is! A jungi kollektív tudattalanban. Ebben mélyen hiszek!”  (102. o.)

Mikófalvi szerint Savonarola előre látta, hogy az emberi értékek pusztulnak, a tisztessé
get, önzetlenséget felváltja az önzés, szerzésvágy, csalás és hazugság. Látta, hogy a reneszánsz 
megteremti azokat az ideológiákat, amelyek Európa későbbi sorsát veszélyeztetik: 
Machiavelli ekkor alakítja ki politikai filozófiáját, melynek — Mikófalvi szerint — modernebb 
formája a marxizmus. Úgy tűnik, Mikófalvi Iván valamiféle korai protestáns alapról kritizálja 
a mai világot, számon kérve rajta a bibliai erkölcsi előírásokat. így alakította ki -  sok más ér
telmiségihez hasonlóan -  a maga sajátos „harmadik útját” .

Az írás záró szavai mutatják meg, hogy mennyire nehéz ez a vállalkozás. Hiszen hiába ta
lált példaképeket, hiaba bízhat az igazságot szolgáltató időben, hiába támaszkodhat más gon
dolkodókra, a jövőt mégis reménytelennek látja. „Hamvas Béla szerint a Halak világkorsza
kából a Vízöntőébe lépünk. A Vízöntő egyetemes jelképe az éjszaka, az éjjel. Századunkban 
a legnagyobbak előre jelezték ezt. -  Úristen, még sötétebb lesz?!...”  (105. o.)

STÍLUS

Kicsit tanáros, de élvezetes stílus jellemzi. Mondatai jól szerkesztettek, választékos nyelvet 
használ, s törekszik arra, hogy pontosan fejezze ki magát. A szöveg tele van kiszólásokkal, 
melyek talán irodalmivá akarjak tenni az írást, de legtöbbször csak patetikusra és modorosra 
sikerülnek, viszont nagyon sokat mondanak el a szerzőről. Minél közelebb érünk a jelenhez, 
minél inkább érintik Mikófalvit érzelmileg az események, annál inkább megnő ezeknek a ki
szólásoknak a száma, és annál inkább nő érzelmességtik is.

A másik karakteres stílusjegyet azok a moralizáló, gyakran sértődöttséget mutató kitérők 
jelentik, melyek meg-megszakítják az életrajzot gyakran több évtizedet is ugorva előre az idő
ben. Ezek során fejti ki kritikáját a korunkbeli világról, s dicséri szülei, nagyszülei korát.

Nagyon érdekes az életrajzot záró eszmetörténeti fejtegetés Savonaroláról, Machiavelliről 
és Jungról. Az idáig meglehetősen jól érthető és tiszta fogalmazás homályossá válik. A mo
dern világ kritikáját próbálja valamiképp általuk igazolni, Savonarola jelentőségét világmére
tűvé nagyítva.

Nagyon imponáló az őszinteségre törekvése. Persze ő sem mentes a mindenkit jellemző 
torzításoktól, de mivel mindig leírja a dolgokkal kapcsolatos érzelmeit is, a torzítások iránya 
jól felderíthető.

ÖSSZEGZÉS

Mikófalvi Iván családja és saját életét egy heroikus, de végső soron reménytelen küzdelem
nek tartja a „sötétség századával”  szemben. Többször hangsúlyozza ugyan családja és saját 
maga jó tulajdonságait, de mindig hozzá is teszi hogy ezek ellenére megtört és vesztes embe
rekké váltak. Helyenként igyekszik magát olyannak feltüntetni, aki felülemelkedik az őt ért 
sérelmeken, és sztoikus belenyugvással fogadja el a világot olyannak amilyen, az élete leírá
sát kísérő apró megjegyzésekkel ez volt talán kezdetben a szándéka.

A frissebb emlékek felé közeledve azonban kiesik ebből az alapállásból, nem tudja s az
tán már nem is akarja sértettségét, megbántottságát leplezni, és azt sem, hogy maga is elége
detlen azzal a teljesítménnyel, amelyet élete során nyújtott. Élete vergődés a családjából ma
gával hozott nagyra törő normák, saját tehetsége, a Rákosi- és Kádár-rendszer nyomasztó lég
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köre és a nyugati jóléti társadalom válsága által teremtett helyzet többszörös hálójában. Egész 
élete küzdelem a sikerért, illetve küzdelem azért, hogy a sikertelenséget el tudja viselni. 0  is, 
mint a magyar értelmiség nagy része, érzi, hogy mennyire hazug az a rendszer amely körül
veszi, de hiányzik a bátorság és az ötlet ahhoz, hogy valami igazán nagyot tegyen. így aztán 
marad az apró dolgokban való ellenállás, ami még inkább kiemeli az egész helyzet szánal- 
masságát, reménytelenségét. Ez az oka annak, hogy Mikófalvi Iván önmagát, sorsát ennyire 
sötéten látja és láttatja.

Forrás: 1956-os Intézel Órai History Archívum, 1042. sz. önéletrajz, 105 o.
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