
88

Jegyzet
Szilágyi miklós emlékezéséhez
A fentebbi írást a szerző, aki nem más, mint az Édesapám, élete utolsó időszakában írta. 
Hogy pontosan mikor, arra csak következtetni tudok, de így is elég jól behatárolható : ne-
kem 2014-ben küldte el, amikor megmutattam neki egy, a téeszszervezés irodalmi ábrá-
zolásáról írott dolgozatomat. Levelében többek között ez olvasható : „Ami Márkus Pista 
jellemzését illeti : én kissé megértőbb vagyok a bevezetőben idézett «maga-mentségével» 
kapcsolatban. Hogy milyen volt a személyes viszonyunk, annak szemléltetése kedvéért el-
küldöm neked a tavaly Merelin ( ? ‒ mindig elfelejtem, hogy így nevezi-e magát) Kiss Jós-
ka felkérésére írt emlékezésemet (nem tudom, hogy megjelenik-e valamikor).

Majd még telefonon is folytathatjuk a diskurzust.”
Vagyis Édesapám arra utalt, hogy én felhasználtam Márkus István hatvanas évekbéli 

írásait a téma egykorú szellemi közegének az értékeléséhez, s ő ezt – úgy is, mint Márkus 
István egykori barátja, úgy is, mint kortárs – másként látta. Ennek szemléltetésére mutat-
ta meg hát nekem ezt a szöveget.

Amely aztán – tudtommal – azóta sem jelent meg.
S most, hogy immár Édesapámmal nem folytathatom többé azt a diskurzust, amely 

egész életemben folyamatosan zajlott, itt maradt nálam ez az elárvult írás. Megítélésem 
szerint érdemes arra, hogy mások is lássák. Jól jellemzi a szerzőjét, hogy valaki másnak az 
emlékét idézi föl – nem hiszem, hogy volt más, aki több emlékezést, köszöntést, az egy-
kori, már szinte mindenkitől elfeledett teljesítményt fölidéző és visszaperlő írást írt vol-
na életében, mint Édesapám. (Van ebből az anyagból egy külön könyve : Szilágyi Miklós, 
Művek és életművek múló időnkben : Mesterek, barátok pályatársak, Budapest, MTA Népraj-
zi Kutatóintézet, 2009. Ezt a könyvet a 70. születésnapjára időzítette, hogy amikor megje-
lenik, mindenkinek adhasson belőle. Mert ő nem emlékkönyvet várt a szakmától, hanem 
azt remélte, hogy majd ő adhat valami ajándékot. Azóta sem láttam hasonló gesztust, de 
előtte sem hallottam ilyenről.) Itt Márkus Istvánról akart beszélni, s fontos dolgokat rög-
zített róla – most mégis olvassuk úgy, hogy ez róla is szól.
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