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Kilián Pista köszöntése

Pályakezdése óta ﬁgyelemmel kísérem Pista munkásságát. Igen nagyra becsülöm, amit a magyar iskoladrámák, a régi magyar drámai emlékek közreadása érdekében te. Most már bevallhatom, hogy kezdetben bizonyos
szkepszissel ﬁgyeltem a vállalkozást, meg azt is, ahogy megpróbált az ügy
köré csapatot szervezni. Aztán egyre nyilvánvalóbbá vált a számomra, hogy
amire Pista szinte az életét tee fel, az ő lankadatlan buzgalma szervezőként, sorozatszerkesztőként és sajtó alá rendezőként a magyar kulturális
örökség milyen kincseit segítee és segíti felszínre hozni ; miként egy idő
után az is szembeszökővé vált, hogy az általa létrehívo és egyben tarto
kutatói együes révén végze munka nyomán létrejö egy már-már önálló
diszciplinaként felfogható kutatási terület annak igen értékes irodalom- és
kultúrtörténeti eredményeivel. Számomra nem kevés elégtételt jelent, hogy
miként a drámaszövegek, az utóbbiak közreadásában is kiadóként részem
lehete.
Amikor értesültem Pista 80. születésnapjának közeledtéről, többekkel együ
magam is meglepődtem. Az ő ﬁatalos lendülete, energikussága számomra is
elfedte a korát. Most, amikor évei számát mégis tényként kell elfogadni, csak
azt kívánhatom, maradjon meg még sokáig az a lendület, amely munkásságát
annyi évtizeden át jellemezte, s amelynek alighanem része volt abban, hogy
testi és szellemi frissességét látva nehezen vesszük tudomásul, hogy immár
a 80. évét tölti be.
Isten éltesse és tartsa meg őt közöünk még számos esztendőn át !
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