
Európa
Európa, hozzád,
feléd, tefeléd száll szózatom a század
vak zűrzavarában,
s míg mások az éjbe kongatva temetnek,
harsány dithyrambbal én terád víg,
jó reggelt köszöntök.
Ó ősi világrész,
te régi, te rücskös, te szent, te magasztos,
lelkek nevelője, illatokat és ízt
szürő, csodatévő, nagyhomloku, könyves,
vén Európa.
(…)
Nem lá  am-e Kölnben a német anyókát
esőbe csoszogni, Párizsba a tündér
francia leányok könnyű szökelését,
Londonban a lordok hajának ezüstjét,
s nem e  em-e, i  am munkásnegyedekben,
családi szobákba lármás olaszokkal?
Nem fájt-e velőmig a szlávok, a sápadt
szlávok unalma, a bánat aranyszín
fáradt ragyogása?
Mind édes-enyémek a népek e földön,
kitágul a szívem, beleférnek együ  .
Fogadjatok engem
ti is szivetekbe,
s ti távoli népek
kürtösei, költők,
pereljetek értünk o  hon a mivélünk
perlőkkel, anyánkért, s mi tiértetek majd
i  hon perelünk, hogy élhessen anyátok.
Kiáltsatok együ  ,
Európa bátor szellemei, költők,
hogy gyáva vadállat bújik el a vackán
és vaksi vakondok fúr alagútat.
Daloljatok együ  ,
fények, fejedelmek, szellem-fejedelmek,
hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk,
ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből
és légi szavakból.
Kezdjetek előlről építeni, költők,
légvár katonái.

A költő 70 éve, 1936-ban hunyt el Budapesten, rá emlékezünk fenti versének 
részletével.
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Új vezető a NEKH élén
Lapzártakor érkeze  : A Kormányban a kisebbségekért felelős Kiss 
Péter szociális és munkaügyi miniszter 2006. október 15-ei ha-
tállyal a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH) megbí-
zott  elnökévé Paulik Antalt nevezte ki. A NEKH új irányítója ezt 
megelőzően a Hivatal 3. sz. Ágazati Főosztályát vezett e. Paulik 
Antal az oktatási ügyek, valamint a szlovák és a lengyel kisebb-
ség referense volt.
A Barátság szerkesztősége jó munkát, sok sikert kíván Paulik Antalnak!

Kosztolányi Dezső


