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Születésnapi panegirikusz izé…

Szóval, hogy is mondjam… izé (Petőfi Sándor: A helység kalapácsa, szóátvétel)… nyomo-
kat hagyni az oktatásban, nyomokat hagyni az emberekben, szóval ez valami nagy… izé
(persze irodalmi, és persze, hogy Petőfi).

Szóval vannak újrakezdések, változtatások és persze vannak esélyek is. Van sok
minden és van semmi sem, sőt vannak olyanok is, amikor a múlt már nem elég izé (l.
fenn).

Ekkor jövel az újrakezdés.
Szóval volt olyan, hogy újrakezdtük, és volt olyan, hogy újra újrakezdtük. Az első

újrakezdtük az ELTE TFK-n volt, és akkor azt éreztük, hogy na, igen… i van ami helyünk
a Kazinczy utcában, és nem az egészségügy megváltása, nem a könyvtár különben
simogató hangulata a mi életcélunk.

Hanem majd mi is TANÁROK leszünk, és majd oktatunk, és nyomokat hagyunk…
és… és izé (l. fenn).

Szóval kedves Kilián tanár úr! Ön volt az egyik, aki ebben a mi nagy vállalkozá-
sunkban a segítségünkre volt. Nem, nem abban, hogy elvégeztük az iskolát (különben
jeles eredménnyel), hanem abban, hogy TANÁROK leünk. Kelleek a minták (és kelle
Demeter Juli is). Homérosz még Brad Pi nélkül is élvezhető volt, Balassi akrosztichon-
jai, pillérei, Janus Pannonius kubusai, belső képei, panegirikuszai és a Csokonai-Puky
történetek… ahol ugye valamit még a tanár úr is megtalált…

Szóval vannak egyenesek, és persze vannak görbék is… és vannak, hogy az újrakez-
dések újra kezdődnek, és vannak, amikor az elég már nem elég, újra nem elég.

„Vezess új utakra, Ágota” (majdnemMadách) – mondta János egy éjszakai koncerten,
és ez röpke kétéves ingázás le Budapest és Miskolc közö.

Szóval az újra újrakezdés következő helyszíne Miskolc volt, az acélváros. Egyetemvá-
ros és belga söröző, Avasi-lakótelep és Edda (őszintének mondo kemény rock együes),
persze mi o se odajártunk, hanem Balatonra (még mindig a peremen lévő őszinte
együes), de ez i most nem is annyira lényeges. Miskolc BTK és újra Kilián tanár úr
(és persze Demeter Juli).

És újra régi magyar irodalom, és persze újra vizsgák, és persze éjszakai tanulások,
mert i se akartuk a négyest, mert az olyan izé (l. fenn). És amikor Veresmarti Mihályról
tanultunk, akkor el sem akartam hinni, hogy tényleg létezik, ez csak ugyanolyan rossz
vicc, mint a Cserkesz Utcai Általános Iskola (Kőbánya-alsó) dolgozatai közt a Veres Márti
Szép Ilonkája. És újra Csokonai és újra Puky. És i már a szakdolgozat témája, Csokonai
állatmeséi (persze ez is jeles), és persze a beszélgetések és a tanácsok tökmagról és
egyebekről, és a humánum… izé (l. fenn).

Kilián-hatások.
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Szóval kedves Tanár úr ! Ez volt a harmadik diplománk, amiből keőben jelen volt,
és számunkra ez a keő volt (és van) fontos. És persze van negyedik is, de az se fontos.
És most TANÁROK vagyunk, és most küzdünk a betevőért, meg az életpálya modellért,
meg a hétköznapokért, meg a részletek, meg a…meg az izék (l. fenn).Kurvanyjok azoknak,
akik minket rágnak (persze, hogy Csokonai), de ez csak egy kis elragadtatás volt, és nem
is lényeges, mert a sok izé (l. fenn) melle évtizedek múltak el úgy, hogy annak éltünk,
amit hivatásszerűen mind a mai napi végzünk. Évtizedek múltak el munka nélkül (persze
a tanítás is az, aki annak látja), szórakozással, tanítással. TANÁROK vagyunk a pálya
nyűgeivel és szépségeivel, és csak remélni tudjuk, hogy ránk is gondol valaki szereteel.

Boldog születésnapot kívánunk, és legyenek a következő esztendők Kilián István
Boldog napjai !

Nyíri Ágota és Kurdi János
(volt tanítványai : ELTE TFK, 1992–94, Miskolc BTK, 1998–2000)
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