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A. 1895 febr. 9. Daxner Sámuel tudósítása a gömör-kishonti és zólyomi nemzetiségi 
pörök védelméről ......................................................................................................................................... 329 

B. 1895 febr. 16. A váci fegyintézet igazgatójának jelentése Tomić Jása kegyelmi 
kérvénye tárgyában  ..................................................................................................................................... 331 
45. 1895 febr. 21. Lukács László pénzügyminiszter bejelentése a minisztertanácsban a 
Naszód vidéki erdők 1894. évi jövedelmének felhasználásáról ...................................................................... 332 
46. Iratok a nemzetiségi nyelvű kormánylapok ügyében. 

A. 1895 márc. 23. Sándor János Kis-Küküllő megyei főispán levele Bánffy Dezső 
miniszterelnökhöz egy kormánytámogatással megjelenő román néplap ügyében ............................................ 333 

B. 1895 okt. 16. Zsilinszky Mihály vallás- és közoktatásügyi államtitkár levele br. 
Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a „Slovenske Noviny” kormányszubvenciójának biztosítása 
tárgyában  .................................................................................................................................................... 334 
47. 1895 márc. 31. A szerb ifjúság felhívása Miletić Szvetozár 70. születésnapjának meg- 
ünneplésére  ................................................................................................................................................. 335 
48. A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását sürgető Drakulics-inter- 
pelláció és kormányzati visszhangja. 

A. 1895 márc. 27. Drakulics Pál interpellációja a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kong- 
resszus egybehívása tárgyában  ..................................................................................................................... 336 

B. 1895 márc. 23. Minisztertanácsi határozat a gör. kel. szerb papi özvegyek és ár- 
vák, valamint az egyházi tisztviselők és tanárok nyugdíjaira vonatkozó szabályzatok jóvá- 
hagyásáról  ................................................................................................................................................... 337 

C. 1895 jún. 9. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök a miniszterelnökség átszervezésére 
vonatkozó emlékiratának a gör. kel. szerb egyházi ügyekre vonatkozó része.................................................. 338 
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D. 1895 okt. 24. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza Drakulics Pálnak a gör. 
kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus egybehívásának jóváhagyása tárgyában intézett in- 
terpellációjára  ............................................................................................................................................. 339 
49. Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. 
évi politikai vizsgálathoz. 

A. 1895 ápr. 26. Perczel Dezső belügyminiszter átirata Gerlóczy Károly Budapest 
székesfőváros alpolgármesteréhez a „Petru Maior” román ifjúság egyletben a jövő képviselő- 
választásokkal kapcsolatban lezajlott nemzetiségpolitikai tárgyalások ügyében, 1 melléklet- 
tel  ............................................................................................................................................................... 341 

Melléklet: A „Petru Maior” olvasóegylet alapszabályai  ........................................................................ 342 
B. 1895 máj. 8. „Kivonat a „Petru Maior” egyesület 1895 május 8-án tartott vá- 

választmányi ülésének jegyzőkönyvéből, 1 melléklettel”............................................................................... 343 
Melléklet: A „Petru Maior” egylet 1894/5. évi rendes tagjainak névsora ................................................ 344 
C. 1895 máj. 13. Amtmann Géza fővárosi tanácsjegyző jelentése Gerlóczy Károly 

h. polgármesternek a budapesti „Petru Maior” egyesület ügyében folytatott vizsgálat tár- 
gyában  ........................................................................................................................................................ 346 

D. 1895 dec. 1. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez a budapesti nemzetiségi egyetemi ifjak távirata és Maniu 
Gyula jogszigorló beszéde tárgyában ............................................................................................................ 351 

E. 1895 dec. 29. Perczel Dezső belügyminiszter átirata Kammermayer Károly polgár- 
mesterhez a „Petru Maior” egyesület működésének ideiglenes felfüggesztése és a további 
vizsgálat elrendelése tárgyában  .................................................................................................................... 353 

F. 1896 jan. 4. Viola Imre fővárosi tanácsnok jelentése Kammermayer Károly polgár- 
mesternek a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egylet ügyében lefolyt újabb vizsgálat 
tárgyában  .................................................................................................................................................... 354 

G. 1896 jan. 15. A „Petru Maior” egylet vezetőségének kérelme Perczel Dezső 
belügyminiszterhez a felfüggesztett egyesület további működésének engedélyezése tárgyában ...................... 355 

H. 1896 jan. 24. Perczel Dezső belügyminiszter átirata Kammermayer Károly polgár- 
mesterhez a „Petru Maior” egyesület irodalmi működése és az egyesület elleni behatóbb vizs- 
gálat folytatása tárgyában  ............................................................................................................................ 356 

I. 1896 júl. 9. Tarkovich József belügyi államtitkár átirata Kammermayer Károly 
polgármesterhez a „Petru Maior” egyesület felfüggesztésének megszüntetése és az alap- 
szabályok átdolgozása tárgyában .................................................................................................................. 357 

J. 1896 júl. 18. Gerlóczy Károly h. polgármester rendelete a „Petru Maior” egyesület 
további működésére és alapszabályainak átdolgozására vonatkozólag ........................................................... 358 

K. 1896 dec. 17. A „Petru Maior” budapesti román ifjúsági egyesület új vezetőségé- 
nek beadványa a fővárosi tanácshoz az egyesület módosított alapszabályainak jóváhagyása 
tárgyában  .................................................................................................................................................... 359 

L. 1897 márc. 30. Sélley belügyminiszteri tanácsos átirata Budapest székesfőváros 
tanácsához a „Petru Maior” egyesület módosított alapszabály tervezetének megváltoztatása 
tárgyában  .................................................................................................................................................... 359 
50. 1895 ápr. 30. Polóny János pesti szlovák asztalosmunkás röpirata a szlovák dolgozó 
néphez  ........................................................................................................................................................ 360 
51. Iratok az interparlamentáris konferencia magyar képviselői csoportja működéséről. 

A. 1895 ápr. 30. Győrffy Gyula országgyűlési képviselő levele Br. Bánffy Dezső 
miniszterelnökhöz a berni „Conférence Interparlamentaire” egyletbe való belépésre vonat- 
kozó taggyűjtő ív tárgyában, 1 melléklettel ................................................................................................... 361 

B. 1895 jún. 26. A román nemzetiségi sajtó a brüsszeli interparlamentáris konferencia 
előkészületeiről  ........................................................................................................................................... 362 

C. 1895 júl. 19. Br. Jósika Samu, az uralkodó személye körüli miniszter átiratra br. 
Bánffy Dezső miniszterelnökhöz az 1895. évi brüsszeli interparlamentáris konferencia tár- 
gyában  ........................................................................................................................................................ 363 

D. 1897 jún. 27. Pázmándy Dénes országgyűlési képviselő levele Jeszenszky Sándor 
min. tanácsoshoz a miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály vezetőjéhez az 1897. évi 
brüsszeli interparlamentáris konferenciával kapcsolatos előkészületek tárgyában ........................................... 364 
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E. 1897 aug. 28. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata br. Jósika Samu, az uralkodó 
személye körüli miniszterhez az 1897. évi brüsszeli interparlamentáris konferenciára vonat- 
kozó követi jelentés tárgyában ...................................................................................................................... 365 
52. 1895 máj. 19. Roman Miron gör. kel. érsek-metropolita beszéde a gör. kel. Román 
egyházi kongresszus megnyitásakor .............................................................................................................. 365 
53. Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus. 

I. Előzmények 
A. 1895. júl. 24. A „Zastava” beszámolója az 1895. évi nemzetiségi kongresszust 

előkészítő újvidéki nemzetiségi találkozóról ................................................................................................. 366 
B. 1895. júl. 26. A nemzetiségek képviselőinek 1895 júl. 28-i újvidéki proklamációja 

a függetlenségi sajtóban ............................................................................................................................... 368 
C. 1895 aug. 4. Felhívás a szerb, szlovák és román egyetemi ifjúsághoz az 1895. évi 

nemzetiségi kongresszus alkalmával  ............................................................................................................ 370 
D. 1895 aug. 8. A szlovák nemzetiségi sajtó vezércikke a nem magyar nemzetiségek 

szolidaritásáról  ............................................................................................................................................ 371 
E. 1895 aug. 10. A „Národnie Noviny” közleménye: „A szászok és a nemzetiségi 

kongresszus”  ............................................................................................................................................... 372 
II. Az 1895. aug. 10-i budapesti nemzetiségi kongresszus lefolyása, határozatai és vissz- 

hangja. 
A. 1895 aug. 11. A román nemzetiségi sajtó tudósítása az 1895. évi budapesti nem- 

zetiségi kongresszus lefolyásáról .................................................................................................................. 373 
B. 1895 aug. 11. Az „Egyetértés” beszámolója az 1895 aug. 10-i budapesti nemzeti- 

ségi kongresszusról ...................................................................................................................................... 377 
C. 1895 aug. 10. Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus elfogadott határozati 

javaslata  ...................................................................................................................................................... 379 
D. 1895 aug. 13. Az erdélyi „zöldszász” sajtó kommentárja Zay Adolfnak Steinacker 

Ödön kongresszusi részvételét bíráló nyilatkozatáról..................................................................................... 381 
E. 1895 aug. 19. A függetlenségi sajtó közleménye Bánffy miniszterelnöknek a nem- 

zetiségi kongresszussal kapcsolatban a Neues Wiener Tagblatt munkatársának adott nyilat- 
kozatáról  ..................................................................................................................................................... 382 

III. Iratok az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson résztvett román egyházi 
személyek elleni eljárásról. 

A. 1895 aug. 27. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez az ezévi budapesti nemzetiségi kongresszuson résztvett 
román egyházi személyek elleni eljárás tárgyában ......................................................................................... 384 

B. 1896 márc. 2. Popea Miklós karánsebesi gör. kel. püspök jelentése Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek a nemzetiségi kongresszuson résztvett Krassó- 
Szörény megyei egyházi személyek magatartásáról ....................................................................................... 386 

C. 1896 márc. 16. Roman Miron nagyszebeni gör. kel. érsek-metropolita jelentése 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek a budapesti nemzetiségi kongresszu- 
son résztvett egyházi személyek kihallgatása ügyében................................................................................... 387 

D. 1896 márc. 20. Meţianu János aradi gör. kel. püspök jelentése Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek az 1895. évi nemzetiségi kongresszuson résztvett 
egyházmegyei személyekről  ........................................................................................................................ 388 

E. 1896 ápr. 2. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson résztvett 
román egyházi személyek elleni eljárás ügyében ........................................................................................... 389 

F. 1896 ápr. 8. Mihali Viktor gyulafehérvári és fogarasi gör. kat. érsek-metropolita 
jelentése Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek az 1895. évi nemzetiségi 
kongresszuson résztvett egyházmegyei személyek ellen indított eljárás tárgyában ......................................... 389 
54. Iratok „a magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyában” indított 
1895. évi kormányzati törvényhatósági akció történetéhez. 
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A. 1895. júl. 17. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata gr. Festetits Andor föld- 
művelésügyi miniszterhez a „magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tár- 
gyában” a képviselőházhoz intézett törvényhatósági kérvényekkel kapcsolatos eljárás 
ügyében  ...................................................................................................................................................... 391 

B. 1895 aug. 27. A földművelésügyi minisztérium VII. főosztályának feljegyzése gr. 
Festetits Andor földművelésügyi miniszter részére a „magyar állam és nemzetellenes izgatások 
megfékezése tárgyában” a képviselőházhoz intézett és figyelembevétel végett az összminiszté- 
riumnak kiadott törvényhatósági kérvények ügyében .................................................................................... 395 

C. 1895 szept. 10. Gr. Festetits Andor földművelésügyi miniszter válasza br. Bánffy 
Dezső miniszterelnöknek a „magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyá- 
ban” a képviselőházhoz intézett törvényhatósági kérvényekkel kapcsolatos eljárás ügyében .......................... 398 
55. Iratok a néppárti szlovák agitáció kezdeteiről. 

A. 1895 júl. 24. Szalovszky Gyula Trencsén megyei főispán jelentése Perczel Dezső 
belügyminiszternek a megyében folyó néppárti agitáció ellensúlyozására kiadandó szlovák 
nyelvű röpirat tárgyában  .............................................................................................................................. 399 

B. 1895 júl. 25. Perczel Dezső belügyminiszter átirata br. Bánffy Dezső miniszter- 
elnökhöz a Trencsén megyei néppárti agitáció ellensúlyozása céljából szlovák nyelven meg- 
jelenő röpirat tárgyában ................................................................................................................................ 400 

C. 1896 aug. 2. A függetlenségi sajtó tudósítása az 1896. aug. 2-i trsztenai néppárti 
gyűlésről  ..................................................................................................................................................... 401 
56. Beksics Gusztáv 1895. évi emlékirata a nemzetiségek választójoga tárgyában ......................................... 402 

[1895 aug. 1.] Beksics Gusztáv miniszteri tanácsos bizalmas emlékirata Bánffy Dezső 
miniszterelnök számára a nemzetiségi és választójogi kérdések tárgyában ..................................................... 402 
57. 1895 aug. 22. A „Národnie Noviny” beszámolója a turócszentmártoni Szlovák Múzeum 
Egylet (Muzeálna Slovenská Spoločnost’) alakuló üléséről  .......................................................................... 404 
58. Iratok a Memorandum-pör elítéltjeinek kiszabadulásával kapcsolatban 

A. 1895 szept. 9. Minisztertanácsi határozat az ún. „Memorandum-pörben” el- 
ítéltek megkegyelmezése ügyében ................................................................................................................ 405 

B. 1895 szept. 20. Lucaciu László és Coroianu Gyula köszönő levele az igazságügy- 
miniszter útján az uralkodóhoz az amnesztia alkalmából ............................................................................... 407 

C. 1895 szept. 20. A „Memorandum-pör” elítéltjeinek hálairata az uralkodói kegye- 
lem alkalmából  ............................................................................................................................................ 407 

D. 1895 szept. 21. Erdély Sándor igazságügyminiszter felterjesztése az uralkodóhoz 
a Memorandum-pör elítéltjeinek szabadlábrahelyezéséről és a „memorandisták” hálairatá- 
val kapcsolatban  .......................................................................................................................................... 408 

E. 1896 dec. 8. Bánffy Dezső miniszterelnök tiltakozó levele Wlassics Gyula vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez a Goldiş József nagyváradi gör. kel. püspöki helynök elnök- 
letével hozott egyházi hatósági határozat ellen .............................................................................................. 408 
59. 1895 szept. 10. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök nyilatkozata a „szoczialisztikus és 
nemzetiségi izgatások meggátlása” céljából teendő büntetőjogi intézkedésekről szilágy- 
somlyói választói előtt mondott beszédében .................................................................................................. 409 
60. Miniszteri iratok a középiskolai nemzetiségi nyelvtanítás tárgyában. 

A. 1895 okt. 3. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez a nemzetiségi nyelvek rendkívüli tantárgyként való közép- 
iskolai tanítását feltüntető kimutatás tárgyában ............................................................................................. 410 

B. 1895 okt. 14. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy 
Dezső miniszterelnökhöz a középiskolai nemzetiségi nyelvoktatás tárgyában, 1 melléklettel ......................... 411 

C. 1898 máj. 4. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez a nemzetiségi nyelvek középfokú oktatásának ellenőrzése tár- 
gyában  ........................................................................................................................................................ 412 
61. Az 1895. évi „zágrábi ügy” képviselőházi vitája. 

A. 1895 okt. 22. Kossuth Ferenc felszólalása és interpellációja a zágrábi zászlósértés 
tárgyában  .................................................................................................................................................... 413 
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B. 1895 nov. 19. Josipovich Géza felszólalása a „zágrábi ügy”-ben az 1896. évi költség- 
vetés általános tárgyalásakor......................................................................................................................... 417 
62. Az 1895/97. évi gör. kel. szerb püspöki zsinat. 

A. 1895 okt. 31. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök bejelentése a minisztertanácsban a 
budai gör. kel. szerb püspökség tárgyában .................................................................................................... 419 

B. 1897 febr. 13. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz a gör. 
kel. szerb püspöki zsinat és a nemzeti-egyházi kongresszus párhuzamos, egyidejű egybehívása 
tárgyában  .................................................................................................................................................... 420 

C. [1897 jún. 23.] A magyar minisztérium utasítása br. Nikolics Fedor az 1897 júl. 
11-re Karlócára a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszussal párhuzamosan egyhívandó 
gör. kel. szerb püspöki zsinat mellé kiküldött kir. biztos számára .................................................................. 421 

D. 1897 aug. 30. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy 
Dezső miniszterelnökhöz a karlócai gör. kel. szerb püspöki zsinatnak a budai gör. kel. püspök 
megválasztására vonatkozó döntéséről  ......................................................................................................... 422 

E. 1898 jan. 31. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy 
Dezső miniszterelnökhöz Bogdanovics Lukián beocsini archimandrita és budai püspöki ad- 
minisztrátornak budai gör. kel. püspökké történt megválasztása uralkodói jóváhagyásáról ............................. 424 
63. Nyilatkozatok a nemzetiségi kérdésről az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitá- 
jában. 

A. 1895 nov. 12. Ragályi Lajos felszólalása a kormányzat által követendő agrár- és 
pénzintézeti nemzetiségi politikáról az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában .................................. 424 

B. 1895 nov. 14. Pulszky Ágost kormánypárti képviselő bírálata gr. Apponyi Albert 
nemzetiségi politikájáról az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában ................................................... 425 

C. 1895 nov. 18. Asbóth János felszólalása a választójogi reform és a nemzetiségek 
országgyűlési képviselete ügyében az 1896. évi költségvetés általános tárgyalásakor ..................................... 426 
64. Sierban Miklós interpellációja és br. Bánffy Dezső válasza a nemzetiségek közigazgatási 
sérelmei tárgyában. 

A. 1895 dec. 4. Sierban Miklós interpellációja br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a 
nemzetiségek közigazgatási sérelmei ügyében a küszöbön álló megyei tisztújítással kapcso- 
latban  .......................................................................................................................................................... 427 

B. 1895 dec. 10. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza Sierban Miklós interpelláció- 
jára a nemzetiségek közigazgatási sérelmei tárgyában ................................................................................... 428 
65. A magyarországi gör. kel. szerb egyházi alapokból engedélyezett kölcsönök ügye. 

A. 1895 dec. 11. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz a gör. 
kel. szerb egyházi alapokból nyújtott kölcsönök kormányzati ellenőrzése és jóváhagyása tár- 
gyában  ........................................................................................................................................................ 429 

B. 1895 dec. 12. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök bejelentése a minisztertanácsban a 
gör. kel. szerb egyházi alapokból engedélyezett kölcsönök jóváhagyása tárgyában ........................................ 431 
66. A függetlenségi sajtó a román nemzeti párton belül mutatkozó ellentétekről. 

A. A. 1896 jan. 5. Az „Egyetértés” tudósítása a „Tribuna” szerkesztőségében kirobbant 
válságról  ..................................................................................................................................................... 432 

B. 1896 aug. 25. Az „Egyetértés” újabb közleménye a „Tribuna”-pártiak és a „sza- 
kadárok” (Lucaciu–Mangra csoport) közötti polémiáról ................................................................................ 434 
67. 1896 jan. 8. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez a magyarországi gör. kel. szerb egyház feletti állami főfelügyelet 
megosztásáról az illetékes minisztériumok között ......................................................................................... 436 
68. 1806 jan. 14. Tomasits Miklós és Ugron Gábor felszólalásai a horvát politika célkitűzé- 
seiről az 1896. évi belügyi költségvetés részletes tárgyalásakor ..................................................................... 437 
69. A felekezeti iskolák államosítása és a nemzetiségi kérdés az 1896. évi belügyi költség- 
vetés vitájában. 

A. 1896 jan. 25. Polónyi Géza beszéde az állami oktatás kiterjesztéséről és ennek nem- 
zeti feladatairól az 1896. évi belügyi költségvetés részletes tárgyalásakor ...................................................... 441 
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B. 1896 jan. 25. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza Polónyi 
Gézának az iskolák államosítása kérdésében az 1896. évi belügyi költségvetés részletes tár- 
gyalásakor  ................................................................................................................................................... 443 
70. A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus költséghátralékainak ügye. 

A. 1896 febr. 18. Branković György gör. kel. szerb pátriarcha levele br. Bánffy 
Dezső miniszterelnökhöz a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusok költséghátralékai 
tárgyában  .................................................................................................................................................... 445 

B. 1896 okt. 19. Latkóczy Imre belügyi államtitkár körirata Bács-Bodrog, Baranya, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Temes, Torontál és Arad vármegyék törvényhatóságaihoz a gör. kel. 
szerb nemzeti-egyházi kongresszusok költséghátralékainak közigazgatási végrehajtása tár- 
gyában ......................................................................................................................................................... 447 
71. Az 1896. évi román „Manifesztum”. 

A. 1896 febr. 18. A Memorandum-pör volt elítéltjeinek kiáltványa („Manifesztum”).............................. 448 
B. 1896 febr. 20. Az „Egyetértés” közleménye az 1896. évi román Manifesztum 

előzményeiről: „A román manifesztum története”  ........................................................................................ 452 
72. Iratok a magyarországi román és szerb gör. kel. egyházak szervezetére vonatkozólag. 

I. A román gör. kel. egyház 1878 óta megtartott kongresszusain hozott szabályzatok. 
A. 1896 febr. 22. Roman Miron gör. kel. román érsek és metropolita levele Wlassics 

Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a magyarországi és erdélyi gör. kel. román 
metropolia területén érvényes szabályzatok megküldése tárgyában  ............................................................... 454 

B. 1896 márc. 6. Zsilinszky Mihály vallás- és közoktatásügyi államtitkár átirata br. 
Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a gör. kel. román egyház önkormányzatára vonatkozó 
szabályzatok tárgyában  ................................................................................................................................ 456 

II. A szerb gör. kel. egyház alkotmány-tervezetére vonatkozó iratok ügyei. 
A. 1896 febr. 27. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás- 

és közoktatásügyi miniszterhez a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus alkotmány- 
tervezete tárgyában....................................................................................................................................... 456 

B. 1896 márc. 13. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy 
Dezső miniszterelnökhöz, az 1891/92. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusi alkot- 
mánytervezetre vonatkozó észrevételek tárgyában ........................................................................................ 459 
73. Az 1896 márc. 26-i pesti szerb értekezlet. 

A. 1896 ápr. 9. A szerb liberális párti sajtó vezércikke a miniszterelnökségi szerb 
értekezletről  ................................................................................................................................................ 460 

B. 1896 ápr. 24. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök és Visontai Soma képviselőházi 
vitája a budapesti gör. kel. szerb értekezlet tárgyában .................................................................................... 462 
74. A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek. 

A. 1896 ápr. 23. Roman Miron nagyszebeni gör. kel. érsek-metropolita körlevele a 
román gör. kel. klérushoz és néphez a milleneumi ünnepségek tárgyában ...................................................... 468 

B. 1896 ápr. 28. A függetlenségi sajtó tudósítása a milleneumi ünnepségekkel kap- 
csolatban tartott budapesti nemzetiségi értekezletről: „Nemzetiségi konventikulum Buda- 
pesten”  ........................................................................................................................................................ 472 

C. 1896 ápr. 30. A nemzetiségi kongresszus végrehajtó bizottságának tiltakozása 
a milleneumi ünnepségekkel kapcsolatban .................................................................................................... 473 

D. 1896 máj. 13. Zeyk Dániel alsófehérmegyei főispán jelentése Perczel Dezső bel- 
ügyminiszternek a milleneumi ünnepségekkel kapcsolatban tartott megyei közgyűlésen 
tapasztalt nemzetiségi passzivitás tárgyában ................................................................................................. 476 

E. 1896 máj. 13. Kürthy liptómegyei főispán jelentése Perczel Dezső belügyminisz- 
ternek a megyei milleneumi ünnepségek alkalmával tapasztalt nemzetiségi megnyilatkozá- 
sokról  .......................................................................................................................................................... 477 

F. 1896 máj. 14. Csató János alsófehérmegyei alispán felterjesztése Perczel Dezső 
belügyminiszterhez a gyulafehérvári polgármesternek a millenáris ünnepségekkel kapcso- 
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G. 1896 jún. 24. Sanajoth alezredes, a VI. sz. csendőr, ker. parancsnokság vezetőjé- 
nek jelentése Perczel Dezső belügyminiszternek a millenáris ünnepségek ellen tervezett 
Varasd környéki tüntetések rendszabályozása tárgyában  .............................................................................. 479 

I. 1896 aug. 21. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza Wlassics Gyula vallás- 
és közoktatásügyi miniszternek Roman Miron gör. kel. román érsek-metropolita „mille- 
neumi” körlevele tárgyában  ......................................................................................................................... 480 

J. 1896 szept. 4. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter levele br. 
Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a román egyházfők elleni eljárás tárgyában ................................................ 481 
75. Az 1896. évi szebeni román nemzeti értekezlet és választói konferencia betiltása. 

A. 1896 máj. Raţiu János, a Román Nemzeti Párt elnökének felhívása az 1896 máj. 
15-én tartandó szebeni román nemzeti értekezlet tárgyában ........................................................................... 482 

B. 1896 máj. 11 Drotleff szebeni polgármester Ratiu Jánoshoz, a Román Nemzeti 
Párt bizottsága elnökéhez intézett értesítése az 1896 máj. 15-ére hirdetett szebeni román 
nemzeti értekezlet betiltása tárgyában  .......................................................................................................... 483 

C. 1896 okt. 2l. Drotleff szebeni polgármester betiltó határozata az 1896 okt. 
24-ére összehívott szebeni általános román választói konferencia tárgyában  ................................................. 484 

D. 1896 okt. 18. Brassói román tiltakozás az 1896 okt. 22-ére Brassóba összehívott 
román választói konferencia hatósági betiltása ellen  ..................................................................................... 484 
76. 1896 máj. 15. Lukács Gyula és Gyurkovics György felszólalásai és br. Bánffy Dezső 
miniszterelnök válasza a szlavóniai magyarok nemzetiségi jogai tárgyában ................................................... 486 
77. Iratok az 1896. évi „mehádikai sortűz”-ről. 

A. 1896 jun. 28. Oszlányi Kornél karánsebesi kir. ügyész jelentése Lobmayer István 
szegedi főügyésznek a Krassó-Szörény megyei Mehádika községben lezajlott hatósági atro- 
citásról  ........................................................................................................................................................ 488 

B. 1897 máj. 19. Szabó Miklós, a Kúria elnökének átirata Erdély Sándor igazságügy- 
miniszterhez a „mehádikai zendülők” felett hozott kúriai ítéletről, annak hivatalos máso- 
latával  ......................................................................................................................................................... 491 

C. 1897 dec. 11. Br. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter átirata Perczel Dezső 
belügyminiszterhez Balteş András, a „Tribuna” szerkesztőjének rendészeti sajtóvétsége 
tárgyában  .................................................................................................................................................... 492 
78. A szerb nemzetiségi pártok tervezett egyesülése és az 1896 októberi közös választási 
felhívás. 

A. 1896 szept. 18. A szerb radikális párt programja a liberálisokkal való pártegység 
megteremtése ügyében  ................................................................................................................................ 493 

B. 1896 okt. 6. A szerb nemzeti radikális és nemzeti liberális pártok 1896. évi közös 
választási felhívása ....................................................................................................................................... 494 

C. 1896 okt. 25. A függetlenségi sajtó közleménye a szerb nemzetiségi pártok közös 
választási nyilatkozata kapcsán a nemzetiségek passzivitásának hátteréről: „A nemzeti- 
ségek passzivitásának okai és czélja”  ........................................................................................................... 497 
79. 1896 okt. 17. A Szlovák Nemzeti Párt központi választási bizottságának nyilatko- 
zata az 1896. évi választások alkalmából ...................................................................................................... 499 
80. „Zöldszász” nyilatkozatok az 1896 okt. 22-i szebeni szász választói gyűléssel és a bar- 
casági jelöltekkel szembeni passzivitás tárgyában. 

A. 1896 okt. 21. „Zöldszász” nyilatkozat az 1896 okt. 22-i szebeni szász választói 
gyűlés előtt .................................................................................................................................................. 501 

B. 1896 okt. 31. „Zöldszász” felhívás a barcasági kormánypárti jelöltekkel szem- 
beni passzivitás ügyében .............................................................................................................................. 502 
81. 1896 nov. 11. Honvédelmi miniszteri rendelet „a nem magyar nemzetiségű állítás- 
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83. Képviselőházi vita a néppárt nemzetiségi politikájáról az 1897. évi költségvetés tár- 
gyalásakor. 

A. 1897 jan. 19. Pap Géza felszólalása a költségvetési vitában a néppárt nemzeti- 
ségi politikájáról .......................................................................................................................................... 505 

B. 1897 jan. 19. Gr. Zichy János válasza a néppárt nemzetiségi politikáját ért kép- 
viselőházi támadásokra a költségvetési vita során ......................................................................................... 506 

C. 1897 febr. 9. Zmeskál Zoltán országgyűlési képviselő nyilatkozata a néppárt nem- 
zetiségi politikájáról  .................................................................................................................................... 507 
84. 1897 jan. 16. Barčić Erazmir horvát ellenzéki képviselő határozati javaslata a hor- 
vátországi magyar nyelvű vasúti iskolák bezárása és Fiuménak Horvátországhoz való csa- 
tolása tárgyában ........................................................................................................................................... 509 
85. Iratok az 1897. évi aninai sortűzről. 

A. 1897 jan. 21. A „Budapesti Hírlap” vezércikke az aninai csendőrsortűzről  ........................................ 510 
B. 1897 jan. 22. Az agrárszocialista sajtó az „aninai ügy”-ről  ................................................................ 512 
C. 1897 jan. 22. A „Dreptatea” közleménye az 1897. évi aninai sortűzről  ............................................. 513 
D. 1897 jan. 23. Hentaller Lajos interpellációja Perczel Dezső belügyminiszterhez 

az aninai sortűz tárgyában ............................................................................................................................ 514 
E. 1897 jan. 24. A kormánysajtó támadó közleménye az aninai bányamunkások 

bérmozgalmával kapcsolatban ...................................................................................................................... 515 
F. 1897 jan. 26. Jakabffy Imre Krassó-Szörény megyei főispán jelentése Perczel 

Dezső belügyminiszternek az aninai „bányász-munkás zavargás” tárgyában  ................................................. 516 
G. 1897 jan. 28. Visontai Soma interpellációja az aninai sortűz tárgyában  ............................................. 520 
H. 1897 febr. 22. Perczel Dezső belügyminiszter válasza Hentaller Lajos és Visontai 
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képviselői értekezletről  ................................................................................................................................ 528 
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D. 1897 jún. 23. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter előterjesztése a gr. 
Schönborn-féle munkács-szentmiklósi uradalom hegyi gazdaságainak bérbevételéről .................................... 533 

E. 1898 ápr. 19. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter átirata Perczel Dezső 
belügyminiszterhez a kárpátalji „hegyvidéki akció” ügyében tartandó bizalmas értekez- 
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F. 1897 júl. 18. Az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti egyházi kongresszus Mihajlović 
Misa által benyújtott kisebbségi felirata az uralkodóhoz ................................................................................ 552 
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[Vákát oldal] 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában, II. 1892–1900 

 967

HIBÁK JEGYZÉKE 

27. oldal alulról 7. jegyzet-sorában „Šegvié” h. Šegvić” olvasandó. 
96. oldal alulról 5. sorában 32. sz. irat h. 29. sz. irat értendő. 
203. oldal alulról 2. jegyzet-sorban „mérséklet” h. „mérsékelt” olva- 

sandó. 
227. oldal alulról 1. jegyzet-sorban „Sibi” h. „Sibiu” olvasandó. 
333. oldal alulról 9. jegyzet-sorban „szerb kormánytámogató sajtó” 

h. „szerb kormánytámogató sajtót” olvasandó. 
401. oldalon az 55/C. irat címében 1895 aug. 2 dátum helyesen: 

1896 aug. 2. 
429. oldal 1. sz. jegyz. alulról 6. sorában 113. sz. irat h. 101. sz. irat 

értendő. 
430. oldal felülről 5. sorában „követtett” h. értsd: „követtetett”. 
432. oldal alulról 5. jegyzet-sorban Russ-Sirianu h. Russu-Şirianu 

olvasandó. 
442. oldal felülről 21. sorában „kinek” h. „kiknek” olvasandó. 
465. oldal felülről 10. sorában declatatorum h. értsd: „declaratorium”. 
487. oldal 1. sz. jegyz. 5–6. sorában a levéltári irat Eszék és Zimony 

városát a vármegyékkel együtt sorolja fel, ami nyomdai zavart 
okozott. A felsorolás helyesen így olvasandó: Eszék 1.378, 
Zágráb vm. 1.180, Zimony 648. 

488. oldal iratszáma nem 78, hanem 77. 
539. oldalon az 1. sz. jegyz. 2. sorában 56. sz. irat h. 48. sz. irat 

értendő. 
579. oldal alulról 10. jegyzet-sorában „Najnovškí socialisti” h. 

„Najnovší socialisti” olvasandó. 
580. oldal alulról 4. sorában „Svéňi” helyesen „Švéňi”-nek írandó. 
710. oldalon a 110. irat címe a hírlapi közlemény címe alapján készült. 

A szóban levő párton természetesen a fiumei autonóm párt ér- 
tendő, amely elsősorban az itteni olasz lakosságra támaszkodott. 

747. oldal alulról 7. sorában 22. sz. irat h. 20. sz. irat értendő. 
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