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B) 1904. jan. 25. és 27. Az 1904. jan. 25. és 27-én a „szlavoniai akció” ügyében tartott bizal- 
mas miniszterelnökségi értekezlet jegyzőkönyve ............................................................................................. 140 

C) 1904. márc. 12. Gr. Tisza István miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez a „Szlavoniában élő magyarok nemzeti gondozása tárgyában”  
tartott értekezlet által meghatározott feladatokról ............................................................................................. 147 

D) 1904. júl. 24. Miniszterelnökségi átirat Pejacsevich horvát–szlavon bánnak a szlavoniai 
magyar tannyelvű iskolák engedélyezése és a horvát–szlavonországi ifjak magyaror- 
szági neveltetése tárgyában ............................................................................................................................. 148 

20 Miniszterelnökségi iratok a római Curiánál kifejtendő nemzetiségpolitikai tárgyú diplomáciai ak- 
ció indítása tárgyában 

A) [1904. jan. 20.] Tisza István miniszterelnök félhivatalos levele gr. Szécsen Miklós vatikáni 
osztrák–magyar nagykövethez a „nemzeti szempontból fontos ügyeknek” a Vatikánnál 
leendő keresztülvitele érdekében kifejtendő nagyobb diplomáciai akció tárgyában ........................................... 151 
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B) [1904. jan. 20.] Miniszterelnöki átirat Szmrecsányi Pál nagyváradi róm. kat. püspökhöz a 
római Curiánál történő személyes diplomáciai akció tárgyában ........................................................................ 155 

C) 1904. febr. 28. Gr. Szécsen Miklós vatikáni osztrák– magyar nagykövet magánlevele gr. 
Tisza István miniszterelnökhöz „a magyar kormány által a Vatikánnál tervezett na- 
gyobb diplomáciai akció” tárgyában ................................................................................................................ 156 

D) 1904. júl. 6. Miniszterelnöki átiratfogalmazvány gr. Goluchowski Agenor közös külügy- 
miniszterhez a római Curiánál felmerülő nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatban a vatikáni 
osztrák-magyar nagykövetség magatartása tárgyában ......................................................................................  160 

21 Cikkek a román és a szerb nyelvű munkássajtó választójogi és sajtóküzdelmeiből 
A) 1904. jan. 28. Az „újjászervezettek” 1904. évi választójogi kampányának felhívása ......................................... 163 
B) 1904. febr. 5. A Narodna Reč vezér cikke a szerb munkássajtó ellen folyó hatósági üldözés- 

ről .................................................................................................................................................................. 165 
C) 1904. ápr. 29. A Narodna Reč vitacikke a Jása Tomić szerkesztette magyarországi szerb 

radikális sajtóval: „A nemzeti kérdés és a szociáldemokrácia” ......................................................................... 166 
22 Szerb és horvát párt- és népgyűlési programok 1904-ben 

A) 1904. febr. 13. A magyar országi Szerb Nemzeti Radikális Párt 1904. évi programja ....................................... 168 
B) 1904. febr. 25. Az 1904. febr. 25-én Otokon tartott horvát népgyűlés kívánságai .............................................. 171 

23 A Tisza-kormány sajtórendészeti intézkedései és a nemzetiségi munkásmozgalom 
A) 1904. febr. 13. Igazságügy-miniszteri átirat a miniszterelnökséghez az Adevěrul buda- 

pesti román szociáldemokrata lap ellen indítandó sajtóügyi eljárás tárgyában ...................................................  172 
B) 1904. febr. 14. A fővárosi román munkássajtó (Adevěrul) a román–magyar munkás- 

szolidaritásról ................................................................................................................................................. 172 
C) 1904. febr. 23. Bernáth Géza igazságügy-miniszteri államtitkár átirata az Adevěrul buda- 

pesti román szociáldemokrata hírlap ellen indított sajtóügyi eljárás tárgyában .................................................. 173 
D) 1904. febr. 25. Igazságügy-miniszteri átirat a miniszterelnökséghez a Narodna Reč buda- 

pesti szerb szociáldemokrata lap elleni sajtóügyi eljárás tárgyában ................................................................... 173 
E) 1904. márc. 18. A budapesti szerb munkássajtó beszámolója a fővárosi magyar és nemze- 

tiségi munkásság közös tüntető felvonulásáról ................................................................................................. 174 
F) 1904. márc. 27. A NarodnaReč vezércikke a szerb munkássajtót ért újabb elkobzásokról ................................. 174 
G) 1904. máj. 1. A temesvári Votul Poporului szerkesztőjének előzetes nyilatkozata lapjá- 

nak az Adevěrul-lal történő egyesüléséről ........................................................................................................ 176 
H) 1904. máj. 13. A Narodna Reč beszámolója a lap volt szerkesztője Gavril Živanović bíró- 

sági tárgyalásáról ............................................................................................................................................ 176 
I) 1904. jún. 3. A Narodna Reč felhívása a szerb szervezett munkásokhoz a munkásmozga- 

lom ellen folyó hatósági üldözés tárgyában...................................................................................................... 177 
J) 1904. júl. 22. A Narodna Reč utolsó felhívása a magyarországi szerb munkássajtó támo- 

gatása ügyében ............................................................................................................................................... 177 
24 1904. márc. 7. Bernáth Géza igazságügy-miniszteri államtitkár átirata gr. Tisza István miniszter- 

elnökhöz a Makovický Dusán zsolnai orvos lakásán államellenes izgatás címén foganatosított ház- 
kutatás tárgyában ......................................................................................................................................................... 178 

25 A nemzetiségi munkássajtó beszámolói az 1904. évi budapesti szociáldemokrata kongresszus és az 
ún. „újjászervezett” szociáldemokrata párt 1904. évi. aradi kongresszusa alkalmából 

A) 1904. márc. 13. Az Adevěrul felhívása a román munkásokhoz az 1904. évi budapesti szo- 
ciáldemokrata kongresszuson való részvételre ................................................................................................. 179 

B) 1904. ápr. 3. A magyarországi román munkássajtó üdvözlete az 1904. évi budapesti szo- 
ciáldemokrata kongresszus résztvevőihez ........................................................................................................ 180 

C) 1904. ápr. 8. A Narodna Reč beszámolója az 1904. évi szociáldemokrata kongresszusról, 
a „nemzetiségek kongresszusáról” ................................................................................................................... 182 

D) 1904. ápr. 8. A budapesti szerb munkássajtó közleménye a nemzetiségek és a szociálde- 
mokrácia viszonyáról ...................................................................................................................................... 183 

E) 1904. ápr. 8. A Narodna Reč tudósítása az 1904. évi szociáldemokrata kongresszus alkal- 
mából választott szerb szociáldemokrata bizottságról....................................................................................... 184 

F) 1904. ápr. 10. A román munkássajtó híradása az 1904. évi szociáldemokrata kongresszus 
megnyitásáról ................................................................................................................................................. 184 

G) 1904. ápr. 17. A román munkássajtó (Adevěrul) beszámolója az 1904. évi budapesti szo- 
ciáldemokrata kongresszus román küldötteinek szerepléséről........................................................................... 185 

H) 1904. ápr. 18. A román „újjászervezett” szociáldemokrata sajtó bírálata az 1904. évi bu- 
dapesti szociáldemokrata kongresszusról ......................................................................................................... 186 
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I) 1904. máj. 16. Az „újjászervezett” szociáldemokraták aradi kongresszusának beszámo- 
lója a Voinţa Poporuluiban, a román újjászervezettek sajtójában ...................................................................... 187 

26 Iratok a Berzeviczy-féle készülő népiskolai törvénytervezetről (Előzmények) 
A) 1904. márc. 14. Gr. Tisza István miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és köz- 

oktatásügyi miniszterhez a készülő népiskolai törvényjavaslatnak az idegen állampolgá- 
rok iskolai jogaira vonatkozó szakasza tárgyában ............................................................................................ 188 

B) 1904. ápr. 6. A függetlenségi sajtó első oldalas híradása az elkészült törvényjavaslatról:  
 „Egy reformtervről” ....................................................................................................................................... 189 

C) 1904. máj. 28. Bokor József cikke az Egyetértésben a népiskolai törvényjavaslatról ......................................... 191 
D) 1904. jún. 8–14. Mocsáry Lajos cikksorozata a Berzeviczy-törvényjavaslatról és a nép- 

iskolai ankétról ............................................................................................................................................... 193 
1. 1904. jún. 8. Ankét után 
2. 1904. jún. 10. Még valamit a népoktatási ankétról 
3. 1904. jún. 12. Nemzetiség és kultúrpolitika 
4. 1904. júr. 14. Finale 

27 Iratok az egykorú romániai magyar nemzetiségi kérdés tárgyában 
A) 1904. ápr. 6. Miniszterelnöki átirat gr. Goluchowski Agenor közös külügyminiszterhez 

a bukaresti osztrák–magyar követ jelentésével kapcsolatban felmerült romániai nem- 
zetiségi ügyek tárgyában, 1 melléklettel .......................................................................................................... 200 
[Melléklet: 1904. febr. 7.] Poliány Zoltán bukaresti hírlapíró jelentése a miniszterelnök 
számára a romániai magyarság helyzetéről ...................................................................................................... 203 

B) 1904. júl. 8. Miniszterelnökségi feljegyzés őrgróf Pallavicini János bukaresti osztrák- 
magyar követnek a Romániába vándorolt székelyek helyzetével és a magyarországi 
nemzetiségi politikával foglalkozó jelentése tárgyában, 1 melléklettel .............................................................. 206 

28 Iratok az 1904. ápr. 24-i élesdi sortűzről 
A) 1904. máj. 1. A román munkássajtó tudósítása az élesdi vérontásról ................................................................ 210 
B) 1904. máj. 2. A román „újjászervezett” szociáldemokraták sajtója (Voinţa Poporului) az 

élesdi sortűzről ............................................................................................................................................... 212 
C) 1904. máj. 5. Nagy Géza nagyváradi kir. ügyész jelentése az itteni kir. főügyésznek az 

„élesdi zavargás”-ból kifolyólag folyamatba tett nyomozás tárgyában .............................................................. 213 
D) 1904. máj. 14. Nagy Géza nagyváradi kir. ügyész újabb jelentése „az élesdi zavargásra 

vonatkozó nyomozás tárgyában” ..................................................................................................................... 216 
E) 1904. máj. 20. A nagyváradi ügyészség vádirata az 1904. ápr. 24-i élesdi csendőrsortűzzel 

kapcsolatban hatóság elleni erőszak címén perbe fogott vádlottak ellen............................................................ 220 
F) 1906. márc. 8. A Kúria ítélete az élesdi sortűzzel kapcsolatban „hatóság elleni erőszak 

bűntette” címén perbe fogott vádlottak felett ................................................................................................... 229 
G) 1906. aug. 31. Kurovszky Ferenc nagyváradi helyettes főügyész jelentése az igazságügy- 

miniszternek az élesdi vádlottak pörének befejezése tárgyában ........................................................................ 233 
29 1904. máj. 9. Minisztertanácsi határozat az aratási sztrájk ellen tervezett intézkedésekről .............................................. 233 
30 Igazságügy-miniszteri iratok a „nemzetiségi és szocialisztikus lapok és megmozdulások elleni el- 

járásokat tárgyaló sajtószemle” tárgyában 
A) 1904. máj. 17. Részletek Bernáth Géza igazságügy-miniszteri államtitkár három 1904. 

évi negyedévenkénti, a „nemzetiségi és szocialisztikus lapok és megmozdulások” elleni 
eljárásokat tárgyaló sajtószemléjéből ............................................................................................................... 235 

B) 1904. máj. 25. Plósz Sándor igazságügy-miniszter tájékoztatója gr. Tisza István minisz- 
terelnök részére az 1904 első negyedévében folyamatban levő sajtóperekről .................................................... 238 

C) 1904. aug. 30. Részletek Bernáth Géza igazságügy-miniszteri államtitkár 1904. évi ne- 
gyedévenkénti sajtószemléjének a „nemzetiségi és szocialisztikus lapok és megmozdulá- 
sok” elleni eljárásokat tárgyaló részéből .......................................................................................................... 238 

D) 1904. nov. 11. Plósz Sándor igazságügy-miniszter tájékoztatója gr. Tisza István miniszter- 
elnök részére 1904 harmadik negyedévében folyamatban levő sajtóperekről .................................................... 241 

31 Belügyminiszteri iratok az Avram Iancu-szoboralap gyűjtésének más irányú felhasználásáról 
A) 1904. máj. 25. Sélley Sándor belügyminiszteri tanácsos átirata Berzeviczy Albert vallás- és 

közoktatásügyi miniszterhez az Avram Iancu szobrára eszközölt gyűjtés betiltásáról és 
a gyűjtött összeg felhasználása ügyében .......................................................................................................... 243 

B) 1904. júl. 11. Meţianu János nagyszebeni gör. kel. érsek-metropolita válaszlevele Berze- 
viczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a Iancu-szoboralap összegének fel- 
használása ügyében ......................................................................................................................................... 244 
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C) 1904. okt. 15. Thalmann Gusztáv szebeni főispán jelentése Tisza István, a belügyminisz- 
térium vezetésével megbízott miniszterelnöknek a Iancu-szoboralap összegének felhasz- 
nálása tárgyában ............................................................................................................................................. 244 

D) 1904. dec. 5. Gr. Tisza István, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterel- 
nök leirata Szeben megye alispánjához a Iancu-szoboralap összegének felhasználása tár- 
gyában ............................................................................................................................................................ 245 

32 1904. jún. 20. A nemzetiségi törvény (1868: XLIV. tc.) értelmezése a galaci osztrák–magyar kon- 
zul német nyelvű átiratának képviselőházi vitájában...................................................................................................... 246 

33 A nemzetiségi kérdés az 1904. évi költségvetési vitában 
A) 1904. jún. 25. Vietoris Miklós beszéde a szlovák nemzetiségi kérdésről az 1904. évi költ- 

ségvetési vitában ............................................................................................................................................. 251 
B) 1904. jún. 30. Gr. Tisza István miniszterelnök beszéde a „nemzetiségi agitáció megféke- 

zéséről” az 1904. évi költségvetési vitában ...................................................................................................... 262 
C) 1904. júl. 4. Szatmári Mór beszéde a nemzetiségi kérdés tárgyában az 1904. évi költség- 

vetési vitában .................................................................................................................................................. 266 
D) 1904. júl. 4. Vlád Aurél felszólalása a nemzetiségek hazafiassága tárgyában az 1904. évi 

költségvetési vitában ....................................................................................................................................... 269 
E) 1904. júl. 6. Vlád Aurél újabb beszéde az 1904. évi költségvetési vitában ........................................................ 270 
F) 1904. júl. 7. Gr. Tisza István miniszterelnök válasza és Vlád Aurél viszontválasza a kor- 

mány nemzetiségi politikája tárgyában az 1904. évi költségvetési vitában ........................................................ 279 
G) 1904. júl. 20. Ráth Endre beszéde az állami népiskolák szerepéről a magyar nyelv terjesz- 

tése terén az 1904. évi költségvetési vitában .................................................................................................... 280 
H) 1904. júl. 21. Lengyel Zoltán felszólalása a putnai román ünnepség tárgyában az 1904. 

évi költségvetési vitában ................................................................................................................................. 282 
34 A horvát kérdés az 1904. évi költségvetési vitában 

A) 1904. jún. 27. Kovácsevics István horvát–szlavon képviselő beszéde a horvát kérdés- 
ről az 1904. évi költségvetési vitában ...................................................................................................................... 283 
B) 1904. jún. 28. Polónyi Géza válasza Kovácsevics Istvánnak a horvát kérdés tárgyában 
elmondott beszédére az 1904. évi költségvetési vitában ........................................................................................... 298 
C) 1904. jún. 28. Gr. Khuen-Héderváry Károly beszéde a horvát kérdésről az 1904. évi költ- 
ségvetési vitában ..................................................................................................................................................... 310 
D) 1904. júl. 23. Komjáthy Béla és Kovácsevics István felszólalásai, gr. Khuen-Héderváry 
Károly uralkodó személye körüli miniszter válasza a horvát kérdés tárgyában az 1904.  
évi költségvetési vitában ......................................................................................................................................... 315 
E) 1904. aug. 17. Antal Gábor református püspök beszéde a nemzetiségi kérdés horvát- és 
magyarországi vonatkozásairól az 1904. évi költségvetés főrendiházi-vitájában ....................................................... 329 

35 Kis-Küküllő vármegye törvényhatóságának felirata az állami népiskolákban a „hitoktatásnak 
az összes felekezetek által magyar nyelven való eszközlése” tárgyában 

A) 1904. jún. 30. Csató Gábor Kis-Küküllő vármegye alispánjának átirata a megye törvény- 
hatóságához a Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézendő felirat 
tárgyában ........................................................................................................................................................ 332 

B) 1904. jún. 30. Kis-Küküllő vármegye törvényhatóságának felirata Berzeviczy Albert val- 
lás- és közoktatásügyi miniszterhez a „hitoktatásnak az összes felekezetek által magyar 
nyelven való eszközlése” tárgyában ................................................................................................................ 333 

36 Miniszterelnökségi iratok a „magyar görögkeleti egyház” létesítését célzó kormányzati akció elő- 
történetéhez 

A) 1904. júl. 7. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése gr. Tisza István miniszterelnök ré- 
szére a hazai gör. kel. vallású magyarságra vonatkozó népszámlálási adatok tárgyában .................................... 334 
Melléklet: Miniszterelnökségi feljegyzés (1906) „a hódmezővásárhelyi gör. kel. magyar 
egyháztartomány létesítése és a hódmezővásárhelyi gör. kel. anyaegyház hovatartozan- 
dósága tárgyában”........................................................................................................................................... 340 

B) 1907. júl. 3. Komárom sz. kir. város törvényhatósági bizottságának felirata a képviselő- 
házhoz a „gör. kel. vallású magyar nemzeti egyház törvényhozási úton leendő szervezése”  
ügyében .......................................................................................................................................................... 341 

C) 1907. okt. 5. Damokos Andor Udvarhely vármegyei alispán felirata a képviselőházhoz a 
létesítendő magyar gör. kel. egyház és Udvarhely vármegye kapcsolatáról ....................................................... 345 

37 A Berzeviczy-féle 1904. évi népiskolai törvényjavaslat 
A) 1904. júl. 7. A függetlenségi sajtó a Berzeviczy-féle népoktatási törvényjavaslatról és az 
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B) 1904. júl. 28. Székely György brassói főispán előterjesztése Berzeviczy Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez a Berzeviczy-törvényjavaslattal kapcsolatban nyilvánított 
erdélyi szász iskolai kívánságokról .................................................................................................................. 349 

C) 1904. júl. 30. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde „a népisko- 
lai törvényjavaslatnak a magyar nyelvre vonatkozó rendelkezései” tárgyában az 1904. 
évi közoktatásügyi költségvetési vitában ......................................................................................................... 350 

CS) 1904. júl. 30. Veres József beszéde a népiskolai törvényjavaslat tárgyában az 1904. évi 
közoktatásügyi költségvetés vitájában ............................................................................................................. 352 
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évi közoktatásügyi költségvetési vitában ......................................................................................................... 354 
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kérdésében az 1904. évi közoktatásügyi költségvetési vitában.......................................................................... 356 

F) 1904. aug. 2. Melzer Vilmos és Gál Sándor felszólalásai a népiskolai törvényjavaslat és az 
erdélyi szász iskolák kérdésében az 1904. évi közoktatásügyi költségvetés vitájában ........................................ 364 

G) 1904. aug. 2. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza a népiskolai 
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