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tárgyában........................................................................................................................................................................... 189 
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C) 1901. nov. 26. Melczer Vilmos felszólalása a Gusztáv Adolf Egylet működése 
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kongresszus választóihoz ................................................................................................................................................... 308 

F) 1902. ápr. 18. A „Zastava” beszámolója a szerb radikális párt újvidéki válasz- 
tói gyűléséről ..................................................................................................................................................................... 310 

G) 1902. ápr. 23. Minisztertanácsi határozat Tallián Béla a képviselőház alelnökének 
a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus királyi biztosává való kinevezéséről ............................................................. 315 

H) 1902. ápr. 28. A szerb radikális párt választóinak távirati köszönete az uralko- 
dóhoz az újvidéki metropolitai népgyűlésről az 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti- 
egyházi kongresszus egybehívásának jóváhagyásáért ......................................................................................................... 315 

I) 1902. máj. 9. Széll Kálmán miniszterelnök levele br. Nikolics Fedor országgyű- 
lési képviselő, volt kongresszusi biztoshoz a királyi biztos személyében történt változás 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 316 

J) 1902. máj. 13. Latinovits Pál Bács-Bodrog vármegye főispánjának jelentése 
Széll Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszternek a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi 
kongresszusi választások tárgyában .................................................................................................................................... 316 

K) 1902. jún. 4. Pavlović Ljubomir szerb nemzetiségi képviselő interpellációja és 
Széll Kálmán miniszterelnök válasza a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus össze- 
hívása tárgyában ................................................................................................................................................................ 318 
40. 1902. febr. 6. Gr. Lázár István brassói főispán jelentése Széll Kálmán miniszter- 
elnöknek a brassói németség körében észlelt „Los von Rom” mozgalom tárgyában............................................................. 320 
41. Az erdélyi szász kérdés az 1902. évi költségvetési vitában. 

A) 1902. febr. 19. Rákosi Viktor és Korodi Lajos vitája a szász kérdésben ................................................................ 322 
B) 1902. febr. 22. Lurtz Károly válasza Rákosi Viktornak az erdélyi szász kérdésben 

az 1902. évi költségvetés általános tárgyalásakor ................................................................................................................ 326 
C) 1902. febr. 22. Rákosi Viktor viszontválasza Korodi Lajos és Lurtz Károly 

szász képviselőknek és Lurtz Károly felszólalása személyes ügyben az erdélyi szász kérdés 
1902. évi költségvetési vitájában ........................................................................................................................................ 330 

D) 1902. febr. 25. Korodi Lajos felszólalása az erdélyi szász képviselők parlamenti 
szerepléséről és a „Berliner Börsen Courier”-ban megjelent közleményről .......................................................................... 333 
42. A „Mihu-féle nyílt levél” a román nemzeti párt programjának reviziójáról és a levél 
német nemzetiségi kommentárja. 

A) 1902. febr. 23. Ion Mihu erdélyi román „aktivista” politikus nyílt levele a szász- 
városi Libertatea-ban az 1881. évi nagyszebeni román nemzeti program módosítása tár- 
gyában............................................................................................................................................................................... 336 

B) 1902. ápr. 2. A magyarországi német nemzetiségi sajtó a román nemzetiségi 
politika irányvonalában tapasztalt változásról: „A román nemzeti program revíziója” ......................................................... 338 
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43. A nemzetiségi kérdés az 1902. évi földművelésügyi költségvetés vitájában. 
A) 1902. márc. 12. Br. Feilitzsch Arthur beszéde a havasi román lakosság állíto- 

lagos erdőpusztításairól és az erdőkincstár telepítési politikájáról a földművelésügyi tárca 
1902. évi költségvetési vitájában ........................................................................................................................................ 339 

B) 1902. márc. 17-18. Sierbán Miklós felszólalása a román-magyar nemzetiségi békéről 
az 1902. évi földművelésügyi költségvetési vitában ............................................................................................................ 343 
44. 1902. márc. 18-20. A gör. kel. román püspöki kar 1902. évi emlékirata az ural- 
kodóhoz ............................................................................................................................................................................ 344 
45. A túrócszentmártoni cellulózgyár század eleji alapításának ügye. 

A) 1902. ápr. 4. Haydin Imre felszólalása a túrócszentmártoni cellulózgyár és a 
„Cseh-szlovák egység” propagandája tárgyában a kereskedelemügyi tárca 1902. évi költség- 
vetési vitájában .................................................................................................................................................................. 350 

B) 1902. nov. 25. ifj. Justh Gyula Turóc megyei főispán jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek a cseh és szlovák tőkével épülő turócszentmártoni cellulózgyár állító- 
lagos politikai hátteréről .................................................................................................................................................... 352 

C) 1902. nov. 27. Bubela Károly osztrák birodalmi gyűlési képviselő levele Széll 
Kálmán miniszterelnökhöz a turócszentmártoni cellulózgyár működésének engedélyezése 
ügyében ............................................................................................................................................................................. 354 

D) 1902. nov. 29. Széll Kálmán miniszterelnök két levele a túrócszentmártoni cel- 
lulózgyár ügyében történt osztrák félhivatalos közbenjárásra .............................................................................................. 355 

1. Szell Kálmán miniszterelnök válasza br. Chlumetzky osztrák titkos tanácsos- 
nak a túrócszentmártoni cellulózgyár ügyében hozzá intézett magánlevelére ....................................................................... 355 

2. Széll Kálmán miniszterelnök válasza Koerber osztrák miniszterelnök félhivatalos 
támogató levelére a turócszentmártoni cellulózgyár működése engedélyezésének politikai 
feltétele tárgyában ............................................................................................................................................................. 355 

E) 1903. ápr. 11. ifj. Justh György Turóc megyei főispán újabb jelentése Széll 
Kálmán miniszterelnöknek a túrócszentmártoni cseh és szlovák tőkével épülő cellulóz- 
gyár üzembehelyezésének politikai okokból kivánatos megtagadása tárgyában ................................................................... 356 
46. A nemzetiségi iskolaügy az 1902. évi közoktatási költségvetési vitában. 

A) 1902. ápr. 10. Szivák Imre beszéde a nemzetiségi kultúrpolitika és oktatásügy 
tárgyában az 1902. évi közoktatási költségvetés vitájában .................................................................................................. 358 

B) 1902. ápr. 16. Melczer Vilmos beszéde a nemzetiségi iskolákról az 1902. évi köz- 
oktatási költségvetési vitában ............................................................................................................................................. 360 

C) 1902. ápr. 16. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter felszólalása 
a nemzetiségi iskolákban használt tankönyvek felülvizsgálata tárgyában az 1902. évi köz- 
oktatási költségvetés tárgyalásakor ..................................................................................................................................... 361 

D) 1902. ápr. 16. Bartal Aurél beszéde egyes Pozsony megyei szlovák papok és 
tanítók „pánszláv agitációjáról” az 1902. évi közoktatásügyi költségvetés vitájában ............................................................ 362 

E) 1902. ápr. 16. Kollár Márton válasza Bartal Aurélnak a Pozsony megyei „pán- 
szláv agitáció” tárgyában elhangzott felszólalására az 1902. évi közoktatási költségvetési 
vitában .............................................................................................................................................................................. 364 

F) 1902. ápr. 17. Bužiak János szlovák nemzetiségi képviselő beszéde, a szlovák nem- 
zetiségi képviselők határozati javaslata és Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisz- 
ter válasza az 1902. közoktatási költségvetési vitában az 1868: XLIV. tc. 17. és 18. §-ának 
(a nemzetiségi anyanyelvi oktatás) életbeléptetése tárgyában .............................................................................................. 365 
47. A magyar munkássajtó bírálata a nemzetiségi elnyomás politikájáról. 

A) 1902. ápr. 24. A „Népszava” közleménye a dualizmus magyarországi kormány- 
rendszerének nemzetiségellenes politikájáról...................................................................................................................... 370 

B) 1902. jún. 21. A magyar munkássajtó az 1879: XVIII. tc. (a magyar nyelv 
kötelező népiskolai oktatásáról) erélyes végrehajtását követelő kultuszminiszteri rendelet- 
ről: „A magyar nyelv a népiskolában” ................................................................................................................................ 372 

C) 1902. júl. 18. A „Typographia” vezércikke a nemzetiségek és a magyar mun- 
kásosztály helyzete közötti párhuzamról: „A nemzetiségi kérdés” ....................................................................................... 374 
48. 1902. ápr. 17. Báró Bánffy Dezső cikke a nemzetiségi kérdés külpolitikai vonat- 
kozásairól: „A magyar nemzetiségi politika és a hármas szövetség” .................................................................................... 376 
49. Az 1902. évi igazságügyi költségvetési és appropriációs vita nemzetiségi vonatkozá- 
sai. 

A) 1902. ápr. 25. Szivák Imre beszéde és Plósz Sándor igazságügyminiszter válasza 
a délvidéki német sajtó nemzetiségi propapagandája tárgyában az 1902. évi igazságügyi 
költségvetés tárgyalásakor ................................................................................................................................................. 379 
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B) 1902. ápr. 26. Veselovský Ferenc szlovák nemzetiségi képviselő beszéde, Krasz- 
nay Ferenc felszólalása és Veselovský Ferenc viszontválasza a nemzetiségek nyelvének tör- 
vénykezési használata tárgyában az 1902. évi igazságügyi költségvetés vitájában ............................................................... 383 

C) 1902. máj. 12-13. Kristóffy József és Krasznay Ferenc vitája a nemzetiségi 
kérdés jelentőségéről és az imperialista törekvések veszedelmeiről az 1902. évi felhatal- 
mazási vitában ................................................................................................................................................................... 388 
50. Iratok a magyarországi német és erdélyi szász nemzetiségi mozgalom kapcsolatai- 
ról, anyagi erőforrásairól és állítólagos külföldi összeköttetései tárgyában. 

A) 1902. máj. 13. Szögyény-Marich László berlini osztrák-magyar nagykövet jelen- 
tése gr. Goluchowski Agenor közös külügyminiszternek a magyarországi német kérdés 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 393 

B) 1902. máj. 21. Dellimanics Lajos Torontál megyei alispán jelentése Széll Kál- 
mán miniszterelnöknek a megyében észlelt nemzetiségi mozgalom tárgyában .................................................................... 394 

C) 1902. máj. 24. Miniszterelnökségi átirat a kereskedelemügyi miniszterhez a dél- 
magyarországi német mozgalomra vonatkozó közelebbi adatok tárgyában .......................................................................... 395 

Cs) 1902. máj 24. Belitska Béni országgyűlési képviselő levele Széll Kálmán miniszter- 
elnökhöz a délvidéki német nemzetiségi mozgalom tárgyában ............................................................................................ 396 

D) 1902. máj. 30. A közösügyi bizottság vitája a nagynémet propaganda magyar- 
országi vonatkozásairól ...................................................................................................................................................... 398 

1. Holló Lajos beszéde a nagynémet propaganda magyarországi szerepéről a közös- 
ügyi bizottság külügyi vitájában ......................................................................................................................................... 398 

2. Széll Kálmán miniszterelnök válasza Holló Lajosnak a nagynémet mozgalom 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 399 

3. Tisza, István felszólalása és Holló Lajos válasza a nagynémet mozgalom tárgyá- 
ban a közösügyi bizottság külügyi vitájában ....................................................................................................................... 400 

E) 1902. jún. 7. Kereskedelemügyi miniszteri átirat Széll Kálmán miniszterelnök- 
höz a délvidéki német nemzetiségi hírlapok ausztriai és külföldi pénzküldeményei tárgyá- 
ban .................................................................................................................................................................................... 403 

F) 1902. jún. 7. Góth Ferenc temesvári kir. ügyész jelentése Küchler Gyula temes- 
vári kir. főügyésznek az itteni „Deutsches Tagblatt für Ungarn” gazdasági kapcsolatai 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 408 

G) 1902. jún. 19. Bernáth igazságügyminiszteri államtitkár átirata Széll Kálmán 
miniszterelnökhöz a magyar delegáció ülésén felmerült délvidéki német sajtóagitáció 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 411 

Gy) 1902. jún. 26. Dessewffy Sándor csanádi püspök levele Széll Kálmán miniszter- 
elnökhöz és feljegyzése a délmagyarországi német nemzetiségi mozgalmak tárgyában ....................................................... 412 

H) 1902. júl. 4. Széll Kálmán miniszterelnök átiratai az érdekelt minisztériumokhoz 
és főispánokhoz a délmagyarországi német nemzetiségi mozgalmak tárgyában ................................................................... 415 

1. Miniszterelnöki átirat a belügyminisztériumhoz a délvidéki „pángermán moz- 
galom” tárgyában .............................................................................................................................................................. 415 

2. Miniszterelnöki átirat a kereskedelemügyi miniszterhez „a délvidéki német 
lapok pénz küldeményei” tárgyában ................................................................................................................................... 418 

3. Miniszterelnöki átirat az igazságügyminiszterhez a német nemzetiségi lapok 
szerkesztői ellen indított sajtóperek tárgyában .................................................................................................................... 418 

4. Miniszterelnöki átirat gr. szárhegyi Lázár István Brassó megyei főispánhoz a 
délvidéki német nemzetiségi mozgalmak erdélyi szász irányítása tárgyában ........................................................................ 419 

5. Miniszterelnöki átirat Béldi László Nagyküküllő megyei főispánhoz a délvidéki 
német – erdélyi szász kapcsolatok tárgyában ...................................................................................................................... 420 

6. Miniszterelnöki átirat Thalmann Gusztáv Szeben megyei főispánhoz a délvidéki 
német nemzetiségi mozgalom erdélyi szász, illetve németországi és ausztriai kapcsolatai 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 420 

7. Miniszterelnöki átirat gr. Goluchowski Agenor közös külügyminiszterhez a magyar- 
országi német nemzetiségi propaganda tárgyában ............................................................................................................... 421 

I) 1902. júl. 5. Tarkovich József miniszterelnökségi államtitkár átirata Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterhez Obert Ferenc brassói ev. lelkész, erdélyi szász 
író és politikus és az „Alldeutscher Verband” kapcsolatáról ................................................................................................ 421 

J) 1902. júl. 14. Thalmann Gusztáv Szeben megyei főispán jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek Drottleff József szebeni polgármester nemzetiségi kapcsolatai tárgyá- 
ban .................................................................................................................................................................................... 422 

K) 1902. júl. 27. Gr. Lázár István Brassó megyei főispán jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek a magyarországi német mozgalom erdélyi szász kapcsolatai tárgyában .................................................. 424 
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L) 1902. szept. 1. Miniszterelnöki átirat az igazságügyminiszterhez a délvidéki nem- 
zetiségi mozgalmak gazdasági (pénzintézeti) kapcsolatairól ............................................................................................... 426 

M) 1902. szept. 17. Miniszterelnöki átirat a belügyminisztériumhoz Drottleff József 
szebeni polgármester és a délvidéki német nemzetiségi mozgalom pénzügyi kapcsolatairól ................................................ 427 

N) 1902. szept. 27. Kiss Gyula igazságügyminisztériumi tanácsos átirata Széll Kál- 
mán miniszterelnökhöz a román nemzetiségi sajtó rokonszenv-nyilvánításáról a „Cramer- 
ügy”-ben ........................................................................................................................................................................... 429 

Ny) 1902. szept. 28. A függetlenségi sajtó a Cramer- és a Korn-ügyben hozott ítéletek 
németországi visszhangjáról: „Az izgatók pártfogói” .......................................................................................................... 430 

O) 1902. okt. 10. Bernáth igazságügyminiszteri államtitkár átirata Széll Kálmán 
miniszterelnökhöz Korn Artúr, a „Gross-Kikindaer Zeitung” szerkesztőjének sajtópere 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 432 

Ö) 1902. nov. 23. A Bécsben tanuló magyarországi német főiskolások egyesületé- 
nek felhívása a hazai német és az erdélyi szász öntudat megerősítése ügyében .................................................................... 433 

P) 1903. jan. 23. Gr. Goluchowski Agenor közös külügyminiszter átirata Széll Kál- 
mán miniszterelnökhöz a gr. Szögyény-Marich László berlini osztrák-magyar nagykövet által 
a magyarországi német kérdéssel kapcsolatban megküldött berlini sajtóközlemény tárgyá- 
ban .................................................................................................................................................................................... 434 

R) 1903. febr. 18. Molecz Dániel beszéde a német városi polgárság magyarosításá- 
ról az 1903. évi költségvetés általános tárgyalásakor .......................................................................................................... 435 

S) 1903. febr. 19. Bernáth igazságügyi államtitkár átirata Széll Kálmán miniszter- 
elnökhöz Korn Artúr müncheni nemzetiségi röpirata tárgyában .......................................................................................... 436 

Sz) 1903. febr. 23. Gr. Goluchowski Agenor közös külügyminiszter átirata gr. Clary 
drezdai osztrák-magyar nagykövetnek Korn Artúr nagykikindai német lapszerkesztő és 
nemzetiségi politikus lipcsei előadásáról beszámoló jelentése tárgyában ............................................................................. 437 

T) 1903. márc. 7. Thalmann Gusztáv szebeni főispán jelentése Széll Kálmán minisz- 
terelnöknek a Szebenben működő erdélyi pénzintézetek tárgyában ..................................................................................... 438 

U) 1903. márc. 10. Molnár Viktor Temes megyei főispán jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek a délvidéki német nemzetiségi mozgalomról ......................................................................................... 440 

Ü) 1903. aug. 8. Kun igazságügyminisztériumi osztálytanácsos átirata gr. Khuen- 
Héderváry Károly miniszterelnökhöz Pop Traian, a „Gazeta Transilvaniei” szerkesztője 
ellen a „Cramer-ügyről” írt közleményei miatt indított sajtóper tárgyában ........................................................................... 442 

V) 1903. nov.- dec. A berlini német földmíves visszatelepítő bizottság (Centrall- 
stelle zur Beschaffung deutscher Ansiedler und Feldarbeiter) röplapjai ............................................................................... 443 

1. 1903. nov. 26. A Galíciából Posenbe telepített német visszavándorlók felhívása .................................................... 443 
2. 1903. dec. 17. A német evangélikusok szövetségének felhívása az Oroszország 

és a Monarchia területéről visszavándorló német földművesekhez ...................................................................................... 444 
3. 1903. nov.-dec. A visszatelepítő bizottság adatai az 1886-1903 közötti poseni 

német földműves-akcióról .................................................................................................................................................. 444 
Z) 1904. okt. 20. Antal Gábor dunántúli ref. püspök jelentése gr. Tisza István 

miniszterelnöknek a horvát-szlavonországi, illetőleg a Szerém megyei nemzetiségi mozgalmak 
tárgyában445 
51. A FEMKE elnökségének akciója „külföldi egyesületeknek a hazai nemzetiségi viszo- 
nyokba való beavatkozása” ellen. 

A) 1902. máj. 21. A „Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület” (FEMKE) 
elnökségének felterjesztése Széll Kálmán miniszterelnökhöz „külföldi egyesületeknek a 
hazai nemzetiségi viszonyokba való beavatkozása” tárgyában ............................................................................................ 446 

B) 1902. szept. 2. Gr. Klebelsberg Kunó min. titkár fogalmazványa külföldi egye- 
sületeknek a hazai nemzetiségi viszonyokba való beavatkozása tárgyában .......................................................................... 448 

C) 1903. jan. 20. Miniszterelnökségi átirat „bizonyos cseh társadalmi köröknek 
Magyarország belső ügyeibe való beavatkozása tárgyában” ................................................................................................ 449 

D) 1903. júl. 24. Gulner belügyi államtitkár átirata gr. Khuen-Héderváry Károly 
miniszterelnökhöz a „Česko-Slovenská Jednota” működésének megfigyelését célzó, az érde- 
kelt megyék főispánjaihoz intézett belügyminiszteri körlevél tárgyában, 1 melléklettel 
(Körlevél) .......................................................................................................................................................................... 450 

Melléklet: 1903. júl. 24. Belügyminiszteri körlevél Pozsony, Trencsén, Árva, Liptó, 
Túróc, Zólyom és Bars megyék főispánjaihoz a „Česko-Slovenská Jednota” működésének 
megfigyelése tárgyában450 
52. A függetlenségí ellenzék cikkbírálatai a Széll-kormány nemzetiségi politikájáról. 

A) 1902. máj. 24. A függetlenségi sajtó a Széll-kormány nemzetiségi politikájáról ...................................................... 451 
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B) 1902. máj. 26. Az „Egyetértés” a népoktatás államosításának szükségességéről 
Halász Ferenc könyve kapcsán ........................................................................................................................................... 453 
53. Iratok az 1902. évi gör. kel. szerb nemzeti egyházi kongresszus történetéhez. 

A) 1902. máj. 26. Egykorú hivatalos fordítás a szerb szabadelvű párti sajtó (Branik) 
a radikálisoknak az 1902. évi gör. kel. szerb kongresszusi választások alkalmával aratott 
győzelmét kommentáló vezércikkéről ................................................................................................................................ 455 

B) 1902. jún. 8. júl. 19. Az 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti egyházi kong- 
resszus ülései jegyzőkönyvének kivonata ........................................................................................................................... 457 

C) 1902. jún. 13. Tallián Béla, az 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti egyházi 
kongresszus királyi biztosának jelentése Széll Kálmán miniszterelnöknek a kongresszus 
megnyitásáról .................................................................................................................................................................... 461 

D) 1902. jún. 13. Tallián Béla királyi biztos levele Széll Kálmán miniszterelnökhöz 
a Brankovics pátriárka által jogosulatlanul felvett összegekre vonatkozó adatok megküldése 
tárgyában464 

E) 1902. jún. 19. Széll Kálmán miniszterelnök válasza Tallián Béla királyi biztosnak 
a Brankovics pátriárkával kapcsolatos ügyek intézése tárgyában ......................................................................................... 464 

F) 1902. jún. 21. Tallián Béla királyi biztos jelentése az 1902. évi karlócai gör. 
kel. szerb remzeti-egyházi kongresszus második hetének eseményeiről .............................................................................. 465 

G) 1902. jún. 24. Az 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus 
hódoló felirata az uralkodóhoz ........................................................................................................................................... 466 

H) 1902. jún. 27. Tallián Béla királyi biztos jelentése Széll Kálmán miniszter- 
elnöknek az 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus harmadik heté- 
nek működéséről ............................................................................................................................................................... 469 

I) 1902. júl. 3. A szerb nemzeti-egyházi kongresszus felterjesztése Széll Kálmán 
miniszterelnökhöz „a kongresszusi képviselőválasztások alkalmával egyes politikai ható- 
ságok részéről történt állítólagos visszaélések tárgyában” ................................................................................................... 472 

J) 1902. júl. 4. Tallián Béla kir. biztos jelentése Széll Kálmán miniszterelnöknek 
az 1902. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus negyedik hetének működéséről ................................................... 474 

Melléklet: 1902. júl. 14. A karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus 
1902. júl. 14-i ülésén az 1868. évi „legfelsőbb királyi rendelet” 13. és 14. §§-ai tárgyában 
hozott határozat ................................................................................................................................................................. 476 

K) 1902. júl. 19. Az 1902. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus 1902. 
júl. 6/19-i ülésén hozott sérelmi felirat ............................................................................................................................... 477 

L) 1902. júl. 19. Tallián Béla, az 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi 
kongresszus kir. biztosának távirata Széll Kálmán miniszterelnökhöz az 1902. évi kong- 
resszus elnapolása tárgyában .............................................................................................................................................. 480 

M) 1902. júl. 19. Tallián Béla kongresszusi kir. biztos jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek az 1902. évi kongresszus elnapolásáról.................................................................................................. 480 

N) 1902. aug. 1. A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusi választmány fel- 
terjesztése Széll Kálmán miniszterelnökhöz az 1902. júl. 14-én hozott kongresszusi hatá- 
rozat tárgyában, 1 melléklettel ........................................................................................................................................... 482 

O) 1902. dec. 4. Vallás- és közoktatásügyi miniszteri átirat az 1902. évi gör. kel. 
szerb nemzeti-egyházi kongresszusnak az 1868. évi legi kir. rendelet II. 13. és 14. §§-ainak ma- 
gyarázatára vonatkozó határozata tárgyában ....................................................................................................................... 483 

P) 1903. febr. 8. Az újvidéki gör. kel. egyházközség vezetőségének felterjesztése 
Széll Kálmán miniszterelnökhöz az egyházközség felségfolyamodványa tárgyában ............................................................ 485 

R) 1903. febr. 8. Az újvidéki gör. kel. szerb egyházközség felségfolyamodványa az 
1902. évi karlócai gör. kel. nemzeti-egyházi kongresszuson hozott határozatok jóváhagyása 
érdekében .......................................................................................................................................................................... 486 
54. 1902. jún. 5. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletei a 
„magyar nyelvnek a népoktatási intézetekben való kötelező oktatása tárgyában”................................................................. 487 
55. Iratok az 1901-06. évi országgyűlés nemzetiségi képviselői ellen indított mentelmi 
ügyek tárgyában. 

A) 1902. jún. 17. és 29. Pavlović Ljubomir szerb nemzetiségi képviselő mentelmi 
ügye a képviselőház előtt ................................................................................................................................................... 490 

B) 1902. dec. 5. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése a „nemzetiség 
elleni gyűlöletre való izgatás” vétségével vádolt Veselovský Ferenc országgyűlési képviselő 
mentelmi ügyében ............................................................................................................................................................. 501 

C) 1902. dec. 15. Veselovský Ferenc szlovák nemzetiségi képviselő mentelmi jogá- 
nak felfüggesztése ügyében. (A képviselőház mentelmi bizottságának újabb jelentése.) ...................................................... 501 
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D) 1903. szept. 25. Kiss Gyula igazságügyminisztériumi min. tanácsos átirata gr. 
Khuen-Héderváry Károly miniszterelnökhöz a Korodi Lajos és társai elleni „nemzetiségi 
izgatási bűnügyben” hozott kúriai végzés tárgyában ........................................................................................................... 502 

E) 1903. dec. 4. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Korodi Lajos 
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében ........................................................................................................................ 503 

F) 1904. ápr. 21. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése „a nemzetiségi 
gyűlöletre való izgatás” miatt elítélt Valašek János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében .......................................... 503 
56. Iratok Mangra Vazul (Vasile Mangra) 1903. évi aradi gör. kel. püspökké történt 
megválasztásával kapcsolatban. 

A) 1902. jún. 14. Arad vármegye és Arad város főispánjának jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek Mangra Vazul itteni gör. kel. püspökké történt megválasztása tárgyában................................................ 504 

B) 1902. júl. 27. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata Széll 
Kálmán miniszterelnökhöz Mangra Vazul aradi gör. kel. püspökségének uralkodói meg- 
erősítése tárgyában ............................................................................................................................................................ 508 

C) 1902. nov. 28. Minisztertanácsi határozat Mangra Vazul nagyváradi gör. kel. 
püspöki helynöknek aradi gör. kel. püspöki megerősítése ellen ........................................................................................... 509 

D) 1903. márc. 30. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata Széll 
Kálmán miniszterelnökhöz Papp J. János gör. kel. román archimandrita aradi gör. kel. 
püspökké történt megválasztásának uralkodói megerősítése tárgyában ................................................................................ 509 

E) 1903. máj. 25. Barabás Béla beszéde a kormány nemzetiségi politikájáról Papp 
J. János aradi román gör. kel. püspök felavatási ünnepségével kapcsolatban, a közösügyi 
költségvetés vitájában ........................................................................................................................................................ 510 
57. Korai Ady-cikkek (1902-1907) a magyarországi nemzetiségi kérdésről és a szom- 
széd népek társadalmi-művelődési mozgalmairól. 

A) 1902. jún. 20. Ady Endre állásfoglalása Pavlović Ljubomir ügyében .................................................................... 512 
B) 1902. júl. 5. Ady Endre cikke a Vasile Mangra elleni politikai hajszáról ............................................................... 514 
C) 1905. ápr. 6. Ady Endre cikke az újvidéki szerb gimnázium diákjai mozgal- 

máról ................................................................................................................................................................................. 515 
D) 1907. júl. 11. Ady Endre állásfoglalása a prágai cseh joggyakornokok 1907. évi 

társadalmi mozgalmával kapcsolatban ................................................................................................................................ 516 
E) 1907. aug. 8. Ady Endre cikke a máramarosi és vaskóhi román parasztmozgal- 

makról ............................................................................................................................................................................... 518 
58. 1902. júl. 29. Gr. Klebelsberg Kunó min. titkár expozéja Széll Kálmán miniszter- 
elnök számára „a kivándorolt magyar állampolgárok nemzeti gondozása érdekében indí- 
tott” akciók irányelvei tárgyában, 1 táblázattal ................................................................................................................... 519 

Melléklet: 1. A természetes és tényleges szaporodás nemzetiségek szerint Magyar- 
országon 1899-ben és 1900-ban a népmozgalmi és kivándorlási statisztika alapján ............................................................. 523 
59. Jelentések a nemzetiségi középiskolákban használt tankönyvek és olvasmányok 
ügyében. 

A) 1902. aug. 6. Metianu János (Ion Meţianu) nagyszebeni gör. kel. érsek-metropo- 
lita levele Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a brassói gör. kel. főgim- 
názium tanulóifjúságának olvasmányai tárgyában .............................................................................................................. 524 

B) 1903. jan. 2. Margalits Ede egy. tanár, az újvidéki szerb gimnázium állami főfel- 
ügyelőjének jelentése Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek a tanintézet- 
ben használt szerb nyelvű olvasókönyv tárgyában .............................................................................................................. 525 

C) 1903. febr. 6. Margalits Ede egy. tanár, az újvidéki szerb gimnázium állami főfel- 
ügyelőjének jelentése Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek az újvidéki 
szerb gimnáziumban használatos horvát nyelvű tankönyvek tárgyában ............................................................................... 526 
60. Iratok a szabadkai bunyevác mozgalomról. 

A) 1902. szept. 6. Schmausz Endre szabadkai és bajai főispán jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek a szabadkai városi közigazgatási bizottság jelentése és a helyi bunyevác 
mozgalom tárgyában.......................................................................................................................................................... 527 

B) 1903. júl. 3. Rickl Gyula igazságügyminisztériumi min. tanácsos átirata gr. 
Khuen-Héderváry Károly miniszterelnökhöz a „Neven” című szabadkai nemzetiségi hír- 
lap elleni sajtóperben hozott törvényszéki ítélet tárgyában .................................................................................................. 528 
61. Nyitra vármegye törvényhatósági bizottságának 1902. évi határozata és körirata 
a nemzetiségi mozgalmakkal szemben népoktatásügyi és közrendészeti szempontból teendő 
intézkedések tárgyában. 

A) 1902. okt. 29. Nyitra vármegye törvényhatósági bizottságának körirata „a 
nemzetiségi mozgalmak megfékezése” tárgyában ............................................................................................................... 29 

B) 1902. okt. 29. Nyitra vármegye törvényhatósági bizottságának határozata és 
javaslata a nemzetiségi mozgalmakkal szemben népoktatásügyi és közrendészeti szempont- 
ból teendő intézkedések tárgyában ..................................................................................................................................... 30 
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Melléklet: (1902. okt. 29.) Részletek Nyitra vármegye „nemzetiségi viszonyok tanul- 
mányozására kiküldött” bizottságának jelentéséből............................................................................................................. 534 

C) 1903. febr. 11. Miniszterelnökségi átirat több megyei és városi törvényhatóság- 
nak a Nyitra megyei törvényhatóság nemzetiségpolitikai határozatát pártoló felterjesztései 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 536 

D) 1906. jan. 18. Budapest székesfőváros határozata Nyitra megye körirata tár- 
gyában, 2 melléklettel ........................................................................................................................................................ 537 
62. A nemzetiségi kérdés az 1903. évi felhatalmazási törvényjavaslat vitájában. 

A) 1902. nov. 5. Komjáthy Béla beszéde a Széll-kormány nemzetiségi politikájáról 
az 1903. évi felhatalmazási törvényjavaslat vitájában ......................................................................................................... 538 

B) 1902. nov. 10. Sebes Dénes beszéde az erdélyi szászok gazdasági és politikai 
hanyatlásáról az 1903. évi felhatalmazási törvényjavaslat vitájában .................................................................................... 549 

C) 1902. nov. 18. Tomasics Miklós beszéde a horvát kérdésről az 1903. évi felhatal- 
mazási vitában ................................................................................................................................................................... 550 

D) 1902. nov. 19. Széll Kálmán miniszterelnök válasza Komjáthy Bélának a kor- 
mány nemzetiségi politikája tárgyában az 1903. évi felhatalmazási vitában......................................................................... 552 

E) 1902. nov. 22. A Szlovák Nemzeti Párt sajtójának cikke Széll Kálmán minisz- 
terelnöknek a nemzetiségi kérdésről az 1903. évi felhatalmazási vitában mondott beszédéről .............................................. 558 

F) 1902. dec. 3. Gál Sándor beszéde a Széll-kormány nemzetiségi politikájáról az 
1903. évi felhatalmazási vitában ........................................................................................................................................ 559 

G) 1902. dec. 4. Korodi Lajos és Lindner Gusztáv erdélyi szász képviselők napi- 
rend előtti válasza Gál Sándornak az 1903. évi felhatalmazási vitában ................................................................................ 564 

H) 1902. dec. 5. Gál Sándor napirend előtti viszontválasza – az 1903. évi felhatal- 
mazási vita keretében – Korodi Lajosnak és Lindner Gusztávnak az erdélyi szász kérdés- 
ben .................................................................................................................................................................................... 566 

I) 1902. dec. 6. Nessi Pál beszéde a Széll-kormány nemzetiségi, közelebbről a szlo- 
vák nemzetiségi mozgalmakkal szembeni politikájáról az 1903. évi felhatalmazási vitában ................................................. 571 
63. Iratok a század eleji amerikai szlovák ki- és bevándorlásról. 

A) 1902. nov. 11. Miniszterelnöki körlevél az érdekelt megyék főispánjaihoz az 
amerikai szlovák visszavándorlás tárgyában ....................................................................................................................... 575 

B) 1902. nov. 16. Péchy Abaúj-Torna megyei főispán jelentése Széll Kálmán minisz- 
terelnöknek az Amerikából visszavándorolt szlovákok politikai magatartására vonatkozó- 
lag ..................................................................................................................................................................................... 576 

C) 1902. nov. 20. ifj. Justh Gyula Túróc megyei főispán jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek az Amerikából visszavándorolt szlovákok politikai magatartásáról ........................................................ 577 

D) 1902. nov. 29. Osztroluczky Géza Trencsén megyei főispán jelentése az Ameriká- 
ból visszavándorolt szlovákok politikai magatartása tárgyában ........................................................................................... 578 

E) 1902. dec. 1. Kürthy Zólyom megyei főispán jelentése Széll Kálmán miniszter- 
elnöknek a megyei szlovák ki- és visszavándorlásra vonatkozólag  ..................................................................................... 580 

F) 1902. dec. 2. Bárdossy Jenő Sáros megyei főispán jelentése Széll Kálmán minisz- 
terelnöknek a megyei szlovák ki- és visszavándorlók politikai magatartására vonatkozólag ................................................. 581 

G) 1902. dec. 2. Gr. Török József, Ung vármegye főispánjának jelentése Széll Kál- 
mán miniszterelnöknek a megyei szlovák és más nemzetiségű ki- és visszavándorlók politi- 
kai magatartása tárgyában  ................................................................................................................................................. 582 

H) 1902. dec. 2. Gr. Hadik Béla Zemplén megyei főispán jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek a megyei szlovák ki- és visszavándorlók politikai magatartása tárgyá- 
ban .................................................................................................................................................................................... 583 

I) 1902. dec. 2. Kramolin Viktor Nyitra megyei főispán jelentése Széll Kálmán minisz- 
terelnöknek a megyei szlovák ki- és visszavándorlás és egyéb gazdaságpolitikai kérdések 
tárgyában...........................................................................................................................................................................  584 

J) 1902. dec. 3. Kazy János Bars vármegye főispánjának jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek a megyei kivándorlás és a nemzetiségi mozgalmak tárgyában ................................................................ 585 

K) 1902. dec. 3. Hámos László Gömör-Kishont vármegye főispánjának jelentése Széll 
Kálmán miniszterelnöknek a megyei kivándorlás és a nemzetiségi mozgalmak tárgyában ................................................... 588 

L) 1902. dec. 3. Török Zoltán Nógrád megye főispánjának jelentése Széll Kálmán 
miniszterelnöknek a megyei kivándorlás és a nemzetiségi mozgalmak tárgyában ................................................................  588 

M) 1902. dec. 4. Szmrecsányi Liptó megyei főispán jelentése Széll Kálmán minisz- 
terelnöknek a megyei kivándorlás és a nemzetiségi mozgalmak tárgyában  .........................................................................  589 
64. A választójog kiterjesztése ügyében beadott pozsonyi és a nemzetiségi törvény mó- 
dosítása ügyében több törvényhatóság és város által benyújtott kérelem képviselőházi 
vitája. 
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A) 1902. dec. 19. Pozsony város kérvénye és Holló Lajos felszólalása a választójog 
kiterjesztése és ennek nemzetiségi vonatkozásai tárgyában ................................................................................................. 590 

B) 1902. dec. 20. Haydin Imre és Kovács Pál felszólalása több vármegye és város 
által a nemzetiségi törvény módosítása iránt benyújtott kérvénye és az északi megyékben 
folyó állítólagos „nemzetiségi izgatás” tárgyában ............................................................................................................... 591 
65. Iratok a magyar kultuszkormányzat század eleji „vend akció”-jához. 

A) 1903. jan. 10. Széll Kálmán miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez a Vas megyei vend nemzetiségű lakosság nemzetiségi kap- 
csolatai tárgyában .............................................................................................................................................................. 596 

B) 1903. máj. 30. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata Széll 
Kálmán miniszterelnökhöz a szombathelyi püspök által javasolt „vend irodalmi társaság” 
tárgyában........................................................................................................................................................................... 598 

C) 1903. júl. 16. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata gr. 
Khuen-Héderváry Károly miniszterelnöknek a Vas megyei vend lakosság körében ter- 
jesztett „szláv irodalmi kiadványok” ellensúlyozása tárgyában ........................................................................................... 598 

D) 1903. ápr. 1. Reiszig Ede Vas megyei főispán jelentése Berzeviczy Albert vallás- 
és közoktatásügyi miniszternek az ún. „vend akció” hivatalos támogatása tárgyában ........................................................... 600 

E) 1904. máj. 14. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata 
gr. Tisza István miniszterelnökhöz a „vend akció” asszimilációs feladatai tárgyában, 1 
melléklettel........................................................................................................................................................................ 602 
66. Az „útlevélügyi törvényjavaslat” főrendházi vitája és társországi vonatkozásai. 

A) 1903. jan. 26. Br. Bánffy Dezső beszéde az útlevél ügyről szóló törvényjavas- 
lat főrendiházi vitájában ..................................................................................................................................................... 604 

B) 1903. jan. 26. Gr. Keglevich Gábor beszéde az útlevélügyről szóló törvény- 
javaslat főrendiházi vitájában ............................................................................................................................................. 606 

C) 1903. jan. 26. Széll Kálmán miniszterelnök beszéde az útlevélügyről szóló tör- 
vényjavaslat főrendiházi vitájában...................................................................................................................................... 607 
67. 1903. febr. 22. Mikszáth Kálmán programadó vezércikke a „magyarok és a nemzetisé- 
gek” közötti békéről és egyéb társadalmi kérdésedről a „Fogaras és Vidéke” indulásakor .................................................... 610 
68. Iratok a „Délvidéki Földművelők Gazdasági Egyesülete (Bauernverein”) szegedi 
nevelőintézete és az egyesület nemzetiségi jellegű tevékenysége tárgyában. 

A) 1903. febr. 28. Széll Kálmán miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez a „Bauernverein” (Délvidéki Földmívelők Gazdasági Egye- 
sülete) szegedi nevelőintézetének irányzata ügyében .......................................................................................................... 612 

B) 1904. márc. 26. Rácz György nagybirtokos, Bács-Bodrog vármegye közgazda- 
sági előadójának jelentése a földművelésügyi miniszternek a „Bauernverein” (Délvidéki 
Földmívelők Gazdasági Egyesülete) nemzetiségi jellegű megyei tevékenysége tárgyában ................................................... 618 
69. Iratok a magyarországi szerb és román nemzetiségi munkásmozgalom kezdeteinek 
történetéhez. 

A) 1903. márc. 1. A budapesti „Narodna Reč” (Népszava) szerb nyelvű szociál- 
demokrata hetilap közleménye a választójogi küzdelemben való részvételről ...................................................................... 615 

B) 1903. márc. 28. A magyarországi szociáldemokrata munkássajtó szerkesztő 
bizottságának javaslata a szociáldemokrata párt programtervezetével kapcsolatban ............................................................. 616 

C) 1903. ápr. 18. A temesvári „Votul Poporului” román szociáldemokrata hetilap 
beszámolója az 1903. évi budapesti szociáldemokrata kongresszusról ................................................................................. 617 

D) 1903. máj. 1. Beszámoló a román „újjászervezett” szociáldemokraták 1903. 
évi nagyszalontai értekezletéről.......................................................................................................................................... 619 
70. Az 1903. évi horvátországi tüntetések országgyűlési és sajtóvisszhangja. 

A) l903. márc. 28. Barta Ödön interpellációja Széll Kálmán miniszterelnökhöz a 
horvátországi zavargások és a magyar állami jelvények megsértése tárgyában .................................................................... 622 

B) 1903. ápr. 9. A függetlenségi sajtó gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán 
politikájáról és annak következményeiről ........................................................................................................................... 625 

C) 1903. ápr. 11. A „Budapesti Hírlap” közleménye az 1903. évi „horvát obstruk- 
ció”-ról .............................................................................................................................................................................. 628 

D) 1903. máj. 1. A pesti horvát munkások röplapja az üldözött horvát-szlavon- 
országi munkásmozgalomról .............................................................................................................................................. 629 
71. Az 1889. évi VI. tc. 14. §-ának módosításáról, illetőleg a közös hadsereg és a hon- 
védség újonclétszámának megállapításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi „nemzeti- 
ségi vitája”. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában, III. 1900–1903 

 714

A) 1903. ápr. 3. Veselovský Ferenc felszólalása a „nemzetiségi elnyomatás” tár- 
gyában az újonclétszám megállapításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor ..................................................................... 631 

B) 1903. ápr. 4. Rákosi Viktor felszólalása a monarchia nagyhatalmi és militarista 
politikájáról és a nemzetiségi elszakadási törekvésekről az újonclétszám megállapításáról 
szóló törvényjavaslat vitájában........................................................................................................................................... 635 

C) 1903. máj. 14. Tomasics Miklós felszólalása a horvát kérdésben az újonclétszám 
megállapításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor .......................................................................................................... 636 

D) 1904. jan. 30. Holló Lajos beszéde a Tisza-kormány nemzetiségi politikájáról és 
határozati javaslata a magyar államnyelvnek a hadseregben való elismerése tárgyában, az 
újoncmegajánlási vitában ................................................................................................................................................... 643 
72. A Széll-kormány (1899-1903) utolsó nemzetiségpolitikai intézkedései a „Zastava” 
újvidéki szerb hírlap elleni sajtóügyi eljárás és Vasile Lucaciu lacfalusi gör. kat. lelkész, 
román nemzetiségi politikus áthelyezése ügyében. 

A) 1903. máj. 22. Széll Kálmán miniszterelnök átirata gr. Goluchowski Agenor 
közös külügyminiszterhez a „Zastava” újvidéki szerb nemzetiségi hírlapban megjelent, 
az Obrenović-házat érintő „felségsértő” közlemények tárgyában ........................................................................................ 645 

B) 1903. máj. 27. Széll Kálmán miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez Lucaciu László (Vasile Lucaciu) lacfalusi gör. kat. lelkész, 
román nemzetiségi politikus áthelyezése tárgyában ............................................................................................................ 646 

C) 1903. júl. 6. Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök átirata Plósz Sándor 
igazságügyminiszterhez a „Zastava” újvidéki szerb hírlappal kapcsolatban az Obrenović-ház 
ellen intézett „felségsértő” cikkek miatt tervezett sajtóügyi eljárás elejtése tárgyában .......................................................... 647 
Rövidítések ....................................................................................................................................................................... 649 
Névmutató ......................................................................................................................................................................... 651 
Tárgymutató ...................................................................................................................................................................... 671 
Tartalom............................................................................................................................................................................ 700 


