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Pável Ágoston emlékének
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Dávid Ibolya igazságügyi min jszter
beszámolója aZ Emberi iogi,
kisebbségi és vallásügyi

bizottságnak
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Esztendők szállnak. vándor feIhők
piros sugárban, ]ila homályban Pável Ágoston, higyjek-e nékik,
hogy tíz éve nem vagy az élők soréban?
Percek siklanak az idő árlán,
ezüst pikke]yük villan mint az álom,
mire megfognék egyet, már eltúnt -

higylek-e nékik bátyám, barátom?

BesZéIgetés Raduly lstvánnal
Helmuth Duckadam,

a csodakapus
Sztripszky Hiador névtani
munkássága
Mire készül a ,,Vertigo"?
szentpéterla amatőr

szin|átszói
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szlovének Somogyországban 3320
Egy lengyel hercegnő
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Magyarországon
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Diadalmas munka embere voltál,
kezed nyoma nem Veszett el,
a percek, órák, napok és évek

íakott hajókként úsznak műveddel,
de nem láthatom halad ezüstjét,
szemed víz-kékiét,piros arcod,
tollad nem mozdul, tíz éve pihensz má1
munkád győzi tovább a harcot,

(meltéklet)
Dt Kosztics

A hazai cigányság vázlatos

tórténete
iskoláról

AZ edelényi alapítvánYi

A pécsi Éltes Mátyás

IskoIaköZpoIt pedagógiai
programla
A mánfai Collegium
Martineumrói
A pécsi Chandi
GimnáZiumró]
Romológiai Tanszék a pécsi
]anus Pannonius
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Tudományegyetemen

3341

konfeíenciáróI
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osztrák Vélemények a

Megint egy éV múlt, eLiött a másik,
messzi a fecskék sötétkék szárnya,
fagyos a szikla, dermed a forrás,
téli napoknak hosszú az árnya,
de a homályból kinyúitózik
növekvő nappalok aranyos karja.
Szombathely föld je csontodat rejti,
híredet soha el nem takaria.

3325

lstván:
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Ba]ázs Iános képei

Ezer éV: Passau Pest
Baítl lózsef képei
Stuttgartban
Kispolgárok Kispestje
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Szécsi Magda új regényéről
Sárszentlőrinc múlt jából
kettős kötésben
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osztrák íiatalok pályakezdése 33r2
Kisebbségvédelem
Belgiumban
száz nyelVen tanítanak
Svédországban
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sándoí ,,Egybegyűitött írások" círnű, |970-ben Budapesten,

a Magrető Ktadónál megielent kétkötetes művéből vettük át.

Mag, Margot Wiesert, a
kulturkontakt Austria

Pável Ágoston a hazál szlovének kultúíáiának ldemelkedó alakia. A Bsráháq
,,EmlékezésPável r{gostonra" címmel l99óll. sámában M. Koáí Mária írását közölte.
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AZ ünnepi asztalra

A ver§et weöre§

tépviselőjét
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