
A HORVÁT KÉRDÉS ÉS A D É L S Z L Á V Á L L A M 
GYÖKEREI . 

A pánszlávizmus és illirizmus. 

A TÖRTÉNETI fejlődés helyes vázolása céljából tanácsos megismételni előző 
cikkünk befejező részét. Azt mondottuk hogy ott, a lelkeknek köz-
jogi kérdésekkel való felkorbácsolása nélkül a pánszlávizmus nem 

hódította volna meg a horvát nemzetet, vagy legalább is nem csapott volna át 
a politikai életre. Ezzel azt a meggyőződésünket akartuk kifejezni, hogy a 
közjogi vita csak idegenkedést okozott, előkészítette az agitáció számára 
a talajt, de a két nemzet további életében elágazó utakat más tényezők jelöltek 
meg: a pánszlávizmus tana és a kormány politikája. 

Az a horvát nemzedék, amely magasabb műveltség és higgadt politikai 
gondolkodás ellenőrzése mellett folytatta vitáját a magyar reform nemzedékkel, 
szívósan védte népe jogait, de lelkében rendületlenül ragaszkodott a nagy 
magyar királyság eszméjéhez. Sok százados együttélésük folyamán nem első 
ízben kerültek szembe a horvátok az anyaországgal; elszakadásra azonban 
sohasem gondoltak, bár az osztrák politikai tényezők egyszer-másszor nem 
fukarkodtak az Ígéretekkel és a csábításokkal. Egy nemzedék felett pillanat-
nyilag uralkodhat a szenvedély, az elkeseredés, de amikor arról van szó, hogy 
századok történelmét kell megtagadni, akkor ellenállhatlan erővel támad fel 
a mult s az ősök bölcsesége, a műveltség ezernyi szála, a társadalmi élet hagyo-
mányai, a régi testvéri érzés, a közösen, közös szent célért ontott vér tragikus 
memento-ja, mindaz, ami egy nemzet tradiciójában nagy és dicső, visszahúz 
a régi közösséghez. Magyarnak és horvátnak egy volt a multja, egy az élete, 
egy és ugyanaz a nyugati keresztény műveltsége. A szlavón egyházi kultúra 
megalapítása egy magyar szent királynak, Lászlónak nevéhez fűződik. Magyar-
ország és Horvátország együtt élték át legnagyobb szomorú élményüket, 
a török ellen folytatott küzdelmet; fiaik egymás mellett védték századokon át, 
Jézus nevével ajkukon, a nyugati műveltséget a barbár áradat ellen. Szlavónia 
társadalmi élete szakasztott mása volt a magyarnak. A horvát nemességről 
törvény mondotta ki, hogy egyházi és világi méltóságok elnyerésénél született 
magyarnak, «nativus Uungarus»-nak számít Magyarországon. A magyar 
Nádasdy s a horvát Frangepán, Zrínyivel oldalukon, együtt pusztultak el, 
mint a magyar főnemesi szabadosság áldozatai. A két ország nemeseit, de 
főleg főurait, családi kötelékek kapcsolták egymáshoz. A nagyszámú, szegé-
nyebb horvát nemesség jól tudta, hogy társadalmi helyzetét a bécsi nyomással 
szemben csak a magyar nemesség törhetetlen rendi tudatának árnyékában 
tudja fenntartani. A horvát polgárság jogát, társadalmi léte biztosítékait, 
a magyar királyok kiváltságleveleinek köszönhette, életfeltételének, a keres-
kedelemnek és az iparnak könnyítéséért a magyar országgyűlések harcoltak 
a kormánnyal. A jobbágy anyagi helyzetét, ezzel az egész birtokrendet, az 
egész gazdasági rendszert, mindazt, amit anyagi kultúra névvel jelölhetünk 
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meg, a közös magyar jog szabályozta. Egyszóval a magyar és a horvát társa-
dalom évszázadokon át azonos ideálok tiszteletében nevelkedett, azonos tör-
vények és formák uralma alatt élt, ugyanazt a nyugati művelődési eszményt 
védte. Meg kellene tagadnunk e hagyománynak és a társadalmi formáknak 
gondolkodást és érzést képző erejét, ha kételkedni akarnánk abban, hogy a 
magyar és a horvát lélek a hosszú együttélés alatt tényleg egymáshoz idomult, 
hogy a két néplélekben testvérnek érezte magát. 

Ha végig olvassuk azokat a tüzes filippikákat, amelyeket a magyar 
és a horvát urak joguk védelmére tartottak, mintha valami naív, nagy csodál-
kozás csendülne ki belőlük : hogyan is lehet az, hogy ők egymás ellen küz-
denek, mikor valóban testvérek s mikor őseik is erre az érzésre tanították őket. 
A jó Orssich gróf öreguras emlékirataiban dicsekedve mondja el, hogy micsoda 
pompát fejtett ki a szent korona visszahozatala felett érzett örömében a horvát 
nemesség 1790-ben. Mikor Napoleon bukása után Dalmáciát elfoglalják Ferenc 
király csapatai, a horvát származású ottani nemesség egy lélekkel kívánja, — 
évszázados elszakadás után ! — hogy hazája térjen vissza a magyar korona, 
a magyar alkotmány kötelékébe. Az egyik szlavón megye szívesen megadná 
a polgárjogot a magyar protestánsoknak, hiszen azok ősei is vérüket ontották 
Szlavónia felszabadításáért. Az ékes országgyűlési beszédekből sohasem hiány-
zik a bizonykodás, hogy a magyar és a horvát testvére egymásnak, tiszteli 
és szereti egymást s sokszor hivatkoznak mindketten a hősök hősére, Zrínyi 
Miklósra, aki a magyar föld védelmében hullatott vérével szentelte meg a két 
nemzet frigyét. Mindezeknél az emlékeknél, de minden tudományos értekezés-
nél is többet mond egy, a negyvenes évek elejéről való tény. A magyar liberáli-
sok túlzóbb szárnya akkoriban komolyan felvetette azt az eszmét, hogy a 
magyarság ne hagyja feltartóztatni magát haladásában a horvát ellenállás 
által, hanem váljon ki Horvátország a magyar közigazgatási rendszerből, 
sőt ha kell, a törvényhozásból is — de megmaradva a magyar korona köteléké-
ben. Ezen a javaslaton nemcsak a tisztes, törvénytisztelő magyar konzervatívok 
háborodtak fel, hanem szinte egyhangúlag elszörnyedt rajta az egész hor-
vátság. 

A horvát nép számára a magyarsággal való életközösség jelentette 
mindazt a jót, amik szabadság, alkotmány, rendezett élet, polgáriasodás és 
műveltség neve alatt egybefoglalhatok. A horvát úr Pozsonyban vagy Pesten, 
a diétán vagy a kaszinóban épúgy otthon érezte magát, mint Pauler Tivadar 
és magyar származású tanártársai a zágrábi akadémián, avagy mint a magyar 
kereskedő Károlyvárosban. Ez tényleg testvéri élet volt, amely nemcsak 
száz év előtt hatott a valóság erejével, hanem amelynek emléke még ma is 
ott szunnyad a magyarság lelkében. 

Előző cikkünkben éles, kemény vonásokkal rajzoltuk meg, hogy a reform-
korszak nemzedékében magyar és horvát között hogyan gyülemlett fel az 
idegenkedés egymás iránt, de mi volt ez ahhoz a rokoni érzéshez képest, amely 
a multnak drága öröksége gyanánt élt! Előbb szét kellett törni a régi ideálokat, 
kihúzni az ősi érzés gyökereit, hogy a horvátokat új útra lehessen téríteni. 
Ezt a munkát a pánszlávizmus és annak horvát hajtása, az illirizmus végezte el. 

* * * 

Az egyes szláv népekből és törzsekből sohasem veszett ki teljesen az ősi 
egység homályos tudata, de politikai tényezővé nem tudott felemelkedni. 
A XVI I I . század második felében, főleg a német tudomány befolyása alatt, 
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kezdődött meg a szláv érzés nagyarányú újjászületése. Schlözer Ágost német 
tudós, korában nagy tekintélynek örvendő történelmi műveiben, felhívta 
a szlávok figyelmét erejükre, nagy földrajzi elterjedettségükre s törzseiket 
megkísérelte német alapossággal politikai alapon rendszerezni. Werder, a 
humanitás nagy apostola, akinek gondolatai máig élnek az emberiség gondol-
kodásában, valóságos dicshimnuszt zengett a békés, szorgalmas szlávokról, 
akik az emberiesség magasabb fokára emelkedő Európában még nagy szerepre 
vannak hivatva. Igy ébredett a szlávság nagyságának és lelki értékének tuda-
tára. A szláv, főleg cseh és lengyel tudomány elkezdette a szláv törzsek nyelvét 
vizsgálni, osztályozni, ősi hagyományait felkutatni. Dobrovsky cseh nyelvész, 
a szláv nyelvészet atyja, megalapozta azt a tant, hogy a szláv nyelv egységes, 
csak különböző nyelvjárásai vannak. Utódai már lehetőnek tartották, hogy 
egységes szláv irodalmi nyelv fejlődjék ki, hogy oroszok, lengyelek, csehek, 
szerbek, horvátok stb. egy nyelven írjanak s egy nagy közös szláv irodalmat 
fejlesszenek ki. Mert egy a nyelv és egy a faj. 

Ezzel megszületett a pánszlávizmusnak, az egységes fajú és nyelvű 
roppant népközösségnek gondolata. Ezt a tant egy tudós és egy költő, Safaryk 
Pál és Kollár János tették népszerűvé. Safaryk hangyaszorgalommal gyüjtö-
gette faja nyelvi és irodalmi emlékeit, régiségeit, multjának tanuságait. Aláza-
tos csodálattal tekintett fel a szlávság nagyszerű jellemére és művelődés-
képességére ; már ő a szlávoktól várta, hogy a régi görögök műveltségi fokára 
felemelkedve megvalósítják a magasabb emberiesség eszményeit. Munkáiban 
a szlávság mintegy tükörben nézett saját, alig álmodott nagyságára, ő azon-
ban a kultúra körén, a faji egység tudatának ápolásán nem emelkedett felül. 
Politikailag jelentékenyebb munkát végzett Kollár, a «Slawy dcera» költője. 
Áldatlan működése igazán végzetesen hatott. Ő tanította meg szláv testvéreit 
a költői dikció erejével arra, hogy a német és a magyar a nagyrahivatott faj 
ősi ellenségei, azért azokat minden jó szlávnak szívéből gyűlölnie kell. A régi 
eszmények megsemmisítésében is alapos munkát végzett. Szonettjeiben ismé-
telten hangoztatja, hogy a hon szent fogalma nem lehet a haza földje, hanem 
a faj, az erkölcs, a nyelv és az egyetértés az igazi haza; a gondolkodó teremt-
ménynek nem a kis, holt és esetleges hazát, hanem egy nagy, élő értelmes 
népet kell szeretnie. A tótnak és horvátnak eladdig szent volt az a rög, amelyen 
ősei verejtékeztek, szenvedtek, véreztek s amely alatt az életküzdelem után 
örökre megpihentek: szent volt Magyarország földje, az ősök emléke. Kollár 
a magyar föld helyett a szláv tudatot, a honszeretet ősi fogalma helyett a szláv 
testvériséget, a magyar és a szláv közös műveltségi ideálja helyett a szláv 
műveltség eszményét prédikálta, amely a jövőben a tótot vagy a horvátot 
nem a magyarral, hanem a csehvel, orosszal, szerbbel köti össze. 

A magyar történetírás véleménye nem volt egységes annak a meg-
itélésében, hogy Kollár hazaáruló volt-e a szó hétköznapi értelmében, tehát 
gondolt-e a magyarországi szlávok kiszakítására a magyar állam kötelékéből, 
s egy nagy szláv birodalom alakítására. Véleményünk szerint e kérdés el-
döntése nem lényeges. Valószínű, hogy az ő politikai koncepciója nem terjedt 
ilyen messzire, de feladatát úgyis elvégezte. Korában, a X I X . század első 
felében, Európa nagy politikai problémáját az egységes fajú és egységes kul-
túrájú népek törekvése képezte a nagy nemzeti állam megalkotása után. 
Kollár, sőt más pánszláv írók is, az egyes szláv népeket szívesen hasonlították 
az olaszság ágaihoz, piemontiakhoz, lombárdokhoz, nápolyiakhoz stb., vagy 
a német törzsekhez, poroszokhoz, bajorokhoz, szászokhoz, hiszen minden 
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esetben egységes fajú és nyelvű népről van szó, amelynek egy forrásból szár-
mazik a műveltsége. Mikor a pánszlávizmus a szláv törzseket felszabadítja 
a haza földjéhez való hűség alól s a fajszeretetre kötelezi őket, náluk ugyanazt 
az utat nyitja meg, amelyen járva később a német törzsek megalapították 
a nagy német császárságot, amelyen a kis olasz államokból kialakult az egy-
séges Itália s Szerbiából, Horvátországból, Montenegróból stb. a délszláv 
királyság. 

A pánszlávizmus politikai céljai kétségkívül nagyobb arányban való-
sultak volna meg, ha az 1830-iki lengyel forradalom nem tette volna az oroszt 
és a lengyelt halálos ellenségekké. Ettől kezdve a lengyel emigráció szította 
ugyan mindenfelé a pánszlávizmus zsarátnokát, de csak abból a célból, hogy 
általános európai bonyodalmat idézzen elő s az alkalmat felhasználva helyre-
állíthassa a lengyel államot; a szlávság egyesítésének eszméje lengyel vezetés 
alatt ebben az elméletben csak másodrangú szerepet játszott. Komolyabbak 
voltak Oroszország törekvései. Itt egy hatalmas párt, amelynek a legfelsőbb 
körökben, sőt a cári családban is voltak fanatikus hívei, határozottan gondolt 
az összes szlávok egyesítésére, vagy egy óriási államszövetség alakjában, Orosz-
ország primátusa alatt, vagy legalább is az összes szláv törzsek «felszabadí-
tására» s azután egyesítésükre orosz szellemi vezetés alatt. Ez az Oroszország 
fenyegető hatalmára építő pánszlávizmus nem volt agyrém. Ettől remegett 
fél Európa s ettől féltették őseink fajuk és országuk jövőjét. 

A monarchia szlávjaiban, főleg a görögkeletiekben és a csehek egy részé-
ben, mindvégig fellelhetők az erős orosz-rokonszenv nyomai, de hatását ellen-
súlyozták bizonyos vallási és társadalmi meggondolások. A hithű katholikus 
szlávság nem békülhetett ki azzal a gondolattal, hogy a görögkeleti egyház 
kényének legyen kiszolgáltatva; a gondolkodó osztályokat elrettentette az orosz 
autokratizmus, az «atyuska» kancsukájának korlátlan uralmától való félelem. 
A műveltebb ausztriai vagy magyarországi szláv tisztában volt azzal, hogy 
lehetetlen elfogadnia a barbár bizánci kultúra áldásait. A szlávoknak ez a 
kulturáltabb katholikus része az osztrák császárságnak, mint nagyobb részé-
ben szláv hatalomnak feladatául jelölte ki a latin műveltségű, katholikus 
szlávság egyesítését s a balkáni népek bevonását hatalmi körébe. Az «austro-
slavizmus» egyébként nem gondolt egységes szláv irodalmi nyelvre, közös 
irodalomra s egyéb lehetetlen eszmékre, hanem, a reális élet talajára állva, 
minden szláv törzsnek meghagyta saját kultúrája ápolását. 

Kérdésünk szempontjából kiváló fontosságú tényként említjük meg, 
hogy a szláv nyelvtudomány az összes szlávokat négy generikus, összefoglaló 
ágra osztotta fel a nyelvészeti kutatások alapján: az oroszra, a lengyelre, a 
csehre és az illírre. Az utóbbi ág magában egyesítette az összes délszláv törzseket, 
tehát a szlovéneket, a horvátokat, a szerbeket és a bolgárokat egyaránt. 

* * * 

Az itt elmondottak után az illirizmus tanát már könnyű megérteni, 
hiszen újat alig tartalmaz. 

Alapítója, Gaj Lajos, egy krapinai gyógyszerész fia volt. Kétségkívül 
erős szuggesztív hatással és publicisztikai tehetséggel rendelkezett, de lelki 
alkatának két kimagasló vonása fantáziája és korlátot nem ismerő nagyra-
vágyása volt. A gráci egyetemen szerb diáktársai megtanították a szerb nyelvre, 
a cirill írásra s a szerb írók tiszteletére. Pesten, egyetemi hallgató korában, 
megismerkedett Kollárral s a pánszláv pap-költő hatása elhatározóvá vált 
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pályájára. A horvát ifjúság hangulata épen akkor termékeny talajnak látszott 
új, forradalmi eszmék befogadására s Gaj huszonötéves, romantikus eszmékkel 
teli fejével vállalkozott a horvát nép gondolkodásának megreformálására. 
Segítői voltak: hite önmagában, tehetsége, a kor elégedetlen, biedermeyer 
hangulata, a sokat igérő tanok után való sóvárgás s az idősebb horvát nem-
zedék sivár, egyoldalúan politikai érdeklődése. 

Gaj a pánszlávizmust működésének első percétől fogva kimondottan 
politikai célok szolgálatába állította. A horvátok vezetőinek közjogi alapra 
épült ellenállása már elhanyatlóban volt a diadalmas ifjúság erejével előretörő 
magyar szabadelvűség és nacionalizmus kifejlődésével szemben. Gaj a naciona-
lizmussal nemzeti érzést állított szembe, a reformot reformmal, a megújhodást 
megújhodással akarta ellensúlyozni. A horvát nemzetiséget azonban túl-
gyengének, szegényesnek találta; ezért teremtette meg a pánszláv elméletre 
támaszkodó illirizmust s ennek segítségével vette fel a harcot a magyar törek-
vések ellenében. 

Magát az «illir» nevet készen találta a pánszlávizmus fegyvertárában. 
A szlávok illir ága egyértelmű volt a délszlávsággal, az illir nyelv a délszláv 
törzseknek egymással közeli rokon nyelvével, Kollár és a szláv nyelvtudomány 
tanítása értelmében. Azonban az illir elnevezésnek történeti hagyományai is 
voltak. A római irodalmon felnövekedett humanizmus illyreknek nevezte a régi 
provincia Illyrica helyén lakó szláv törzseket s ez a fogalom annyira befészkelte 
magát a köztudatba, hogy a bécsi hatóságok a szerbeket és a görögkeletieket 
általában többnyire illyr néven ismerték, sőt Napoleon is «illyr tartományok»-
nak nevezte el az Ausztriától elvett déli, szlovén és horvát területeket. 

Az «illyr» név tehát jóhangzású, eléggé elterjedett és ismert volt ahhoz, 
hogy operálni lehessen vele. Persze, délszláv egység sohasem volt, tehát nem 
volt illyr-délszláv történelem sem. Gaj ezen úgy segített, hogy a szlávokat — 
a korai pánszlávizmus tanításának megfelelően — megtette Európában ős-
lakóknak, az ókori illyrek egyenes leszármazottjainak. Igy lett a délszlávokból 
ősi, egységes nép s abból a tanból, amely e nép régi egységét helyre iparkodott 
állítani, illyrizmus. 

A magyar nemzeti mozgalomnak az anyanyelv kiművelése s az irodalom 
alig álmodott fellendülése adott erkölcsi erőt. Gaj taktikában és társadalmi 
megalapozásban sokat tanult a magyaroktól. Életképes irodalom kifejtésére 
a hat megyéből álló Horvátország s a kis polgári közigazgatás alatt álló horvát 
nép elégtelennek látszott. Reformátora ezen a ponton is híven követte a pán-
szlávizmus tanítását. A horvát nyelvet nyelvjárásnak nyilvánítva, átvette 
irodalmi nyelvként a határőrvidékiek, a szerbek és a raguzaiak nyelvét. Ezzel 
nagy olvasókört biztosított az új irodalom számára s készen kapta nemcsak 
a szerb irodalomnak kétségtelenül becses termékeit, hanem az egész hatalmas 
raguzai régi irodalmat is. A dolog nem ment nehézségek nélkül, mert a horvátok 
az új irodalmi nyelven írt műveket egyszerűen nem értették meg s Gaj kény-
telen volt külön szótárt csatolni a kiadványokhoz az ismeretlen szavak meg-
magyarázására. 

Az új irodalmi nyelv átvételével együtt járt a horvát helyesírás egysé-
gesítése. Ebben cseh példa szerint járt el Gaj s újítását sikerült aránylag rövid 
idő alatt elfogadtatnia. 

Nyelv és irodalom eszközök voltak csupán, hogy a déli szlávok között 
tátongó ürt üggyel-bajjal ki lehessen tölteni. E nehézségekről más helyen 
fogunk szólani, itt csak annyit állapítunk meg, hogy az illyrizmus a szunnyadó 
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horvát műveltség kifejtésében kétségtelenül kiváló érdemeket szerzett. Illyr 
nyelvű ujság, horvát gazdasági egyesület, gazdasági szakirodalom életre-
hívása, virágzó irodalom olyan tehetséggel az élén, mint Mazsuranics Iván, 
horvát irodalmi társulat kezdeményezése, horvát egyetem felállításának 
követelése s végül a latin hivatalos nyelvnek az új irodalmi nyelvvel való 
helyettesítése — mindenesetre tiszteletreméltó eredmények tizenhárom év alatt. 
Igaz, hogy Gajnak nem is kellett abban az időben, amikor munkája oroszlán-
részét elvégezte, olyan akadályokkal megküzdenie, mint a magyarságnak. 

Gaj ideájának legalább képzeletbeli megtestesülése «Nagy Illyria» volt. 
Ez az új fogalom magában foglalta volna Horvátországot, Szlavóniát, Dal-
máciát, Délmagyarországot, Délstájerországot, Krajnát, Karinthiát, Isztriát, 
Boszniát, Montenegrót, Hercegovinát, Raguzát, Szerbiát és Bulgáriát. Ezeket 
a tartományokat illyrek lakták, vagyis délszlávok, tehát egy nép, — amint 
azt a szláv nyelvészet mesterei megállapították. Ha nem volt közös történeti 
tudatuk, ha alig ismerték egymást, Gaj ezen is segített. Lapja tele van a többi 
szláv testvér életét és földjét ismertető cikkekkel. A horvát hősökből és a szerb 
vajdákból egyszerűen illyr, délszláv hősök lettek; még Zrínyi sem kerülhette 
el, hogy őt, a magát jó magyarnak tartó horvátot, Gaj köre meg ne tegye az 
illyr hadi dicsőség képviselőjének. A világ fordulását mi sem jellemzi jobban, 
mint Gaj lapjának, a «Danicának» egy cikke, amely a horvát hazafiság régi 
fogalmát, az ősi horvát rögöt félretolja s a humanitás magasságára való törek-
vésben, a nyelv, a nagy szláv nyelv szeretetében látja az igazi horvát hon-
szeretetet. 

Az illyrizmus léte kezdetén kétségkívül az oroszokhoz húzott, de később, 
amint működése mindegyre növelte ellenségei számát, nem hangoztatta, 
hanem kiabálta a fejedelem és az osztrák sas iránti hűséget. Nehezen érthető 
meg persze a mi elménkkel, hogy egy pánszláv irányzat az uralkodóház és 
Ausztria iránti hűségét hangoztassa, sőt mint a szerb és az orosz pánszláv 
törekvések ellenlábasa dicsérje önmagát, mikor megalkotója és feje Moszkvá-
ban és Péterváron kér pénzt a lapja fenntartására. Azonban Gaj ezt is meg 
tudta tenni, sőt még többet is. Kétségtelen adatok igazolják, hogy ő és pár 
kiválóbb híve összeköttetésben állottak a lengyel pánszlávokkal is, sőt erős 
a gyanításom, hogy a lengyel forradalmi pánszláv propagandának nem csekély 
része volt a horvátok 1848-iki felkelésében. 

Az illyrek 1848-ig mindig tagadták, hogy ők a magyar királyságból 
ki akarják vezetni a horvát államot. Röpirataik állandóan bizonykodnak, 
hogy ők hűek a szent koronához, a Magyarországgal való szövetséghez s nem 
akarnak egyebet elérni, mint a horvát nemzetiséget és a horvát államiságot 
biztosítani. Nyilt hazaárulásra nem vetemedhettek, hiszen a törvény akkor 
hamarosan lesujtott volna reájuk, de annál sokkal szomorúbb munkát végeztek. 
Feltolták magukat a horvát nemzetség intranzigens védőinek s az amúgy is 
szorongó, elégedetlen horvát ifjúságban kiolthatlan gyűlöletet szítottak fel a 
magyarok ellen. A magyar helyett a szláv anya gyermekei, a csehek, a szerbek, 
az oroszok lettek a horvát ifjúság testvérei, a magyar pedig az ázsiai barbár 
elnyomóvá vált az illyr irodalomban, akit ki kell pusztítani, kopjával és karddal 
irtani. Gaj azt mondotta egyszer, hogy bármit tehetnek az öregek, az övé az 
ifjúság, az övé a gyermek az anyaméhben. Az övé lett, mert tudott az ifjú 
fantáziára hatni s éveken át dolgozhatott anélkül, hogy a magyar és a horvát 
józan urak törődtek volna az agitációjával. A kormány pedig sejtette. 

Az illyrizmusban a «szerb», a «horvát», a «szlovén» stb. törzsi nevek, mint 
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a «porosz» és a «bajor»; az «illyr» generikus név, mint a «német», a «szláv» pedig 
általános, mint a «germán». A német törzsek tényleg egy nyelv és egy kultúra 
birtokosai, megalkották Németországot. Gaj pedig elvetette a magot, amelyből 
kikelt, nem «Nagy Illyria», hanem a «délszláv királyság». Pedig hol volt a közös 
kultúra és a közös faji tudat? ! 

Miskolczy Gyula. 

SORSOK. 

Kicsiny fűszál. . . hintáz az esti szélben, 
Bogárkát ringat hűvös hajnalon; 
Harmatba fürdik, felkacag az égre, 
S nem tudja mi a bú, a fájdalom. 

Kicsiny fűszál... a szörnyű Végtelenség 
Tünő fokán egy pillanatnyi Lét; 
De boldog, boldog — öntudatlan kedvvel 
Szürcsölgeti a perc ízét, színét. 

S az ember... én . . . parányi pont az ürben, 
Vívódva bontom titkok száz bogát; 
A fényes ég alatt vakon lihegve, 
Gonosz Lidérc, vad Félelem fog át. 

Égő aggyal, titáni zord lakatnak 
Fogom mázsás kulcsát. . . emelgetem; 
S csak elsuhan, mint hold előtt a felleg, 
Szegény, szegény, kis fűszál — életem. 

Tóth Jolán. 


