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Országgyűlési képviselők párthovatartozása a 
dualizmuskori Debrecenben, Nagyváradon és közös 

vonzáskörzeteikben1

A tanulmány elkészítésének elsődleges célja a Debrecenben, Nagyvára-
don és a városok közös vonzáskörzetébe tartozó választókerületekben 
(székhelyek szerint a hajdúszoboszlói, a berettyóújfalui, a bihari, a hosz-
szúpályi, a margittai és a székelyhídi) 1865 és 1918 között megválasztott 
országgyűlési képviselők pártállásának az áttekintése és az ehhez kap-
csolódó tendenciák vizsgálata. Ezzel összefüggésben azt az egyszerűnek 
látszó kérdést kívánjuk körbejárni, hogy (erre a térségre vonatkozóan) 
függ-e a helyi népesség vagy választók társadalmi jellemzőitől a párt-
szimpátia (a polgárosultabb kerületek nagyobb valószínűséggel kor-
mánypártiak-e)? 2

1 A munka elkészítését az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA 
K 112429 nyilvántartási számú, „A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak 
feltárása és társadalomtörténeti elemzése” címet viselő pályázata támogatta.
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidol-
gozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.
A kutatás egyik korábbi fázisának eredményeit a „Debrecen és Nagyvárad dualizmus-
kori országgyűlési képviselőinek párthovatartozása és társadalmi háttere” című publiká-
ciómban összegeztem, amely a Partium: társadalom, területfejlesztés. Szerk. Szilágyi 
Ferenc − Zakota Zoltán, Nagyvárad, 2014. 141−154. kötetben jelent meg.
2  A tárgyalt kérdéshez módszertanilag és tematikailag kapcsolódó irodalom, a teljes-
ség igénye nélkül: Rudai Rezső: A politikai ideológia, pártszerkezet, hivatás és életkor 
szerepe a magyar képviselőház és a pártok életében (1861–1935). Bp., 1936.; Lakatos 
Ernő: A magyar politikai vezetőréteg 1848–1918. Bp., 1942.; Gerő András: Az elsöp-
rő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Bp., 1988.; Varga Lajos: 
Országgyűlési választások a dualizmus korában. In. Parlamenti képviselőválasztások 
1920–1990. Szerk. Földes György – Hubai László, Bp., 1994. 9–42.; Fleisz János: Vá-
ros, kinek nem látni mását. Nagyvárad a dualizmus korában. Nagyvárad, 1996. (további-
akban Fleisz, 1996.); Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai 
Debrecenben 1867–1918. Debrecen, 2002. (továbbiakban Irinyi, 2002.); Pál Judit: Vá-
rosfejlődés a Székelyföldön 1750–1914. Csíkszereda, 2003.; Hajdú Zoltán: A 20. századi 
magyar parlamenti választások választási földrajzi kérdései. = Múltunk, 2006. 51. évf. 
1. sz. 137–169.; Képviselők Magyarországon, I. Szerk. Ilonszki Gabriella. Bp., 2005.; 
Varga Norbert: A közigazgatási reform és a helyi politikai elit viszonya Debrecenben és 
Szegeden (1870–1872). = Debreceni Szemle, 2007. 15. évf. 4. sz. 466–475.; Pap József: 
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A vizsgált tíz választókerület esetében − a dualizmuskori képviselők 
tizennégy általános és húsz pótválasztására vonatkozóan − összesen 160 
mandátumról van pártokat (is) tartalmazó adatsorunk. Az országos ada-
tok tekintetében pedig 1884-től készült hasonló adatbázis.3 A korszak 
első felében a regionális adatokat egymáshoz mérhetjük, a későbbieket 
pedig már országos összehasonlításban is kezelhetjük.

Miért éppen ezek a választókerületek kerültek a kutatás középpont-
jába? A 19–20. század fordulóján, az együttesen kb. 150 ezer lakossal 
rendelkező, egymástól mindössze 80 km-es távolságra elhelyezkedő 
Debrecen és Nagyvárad a dualizmuskor politikai (társadalmi, gazdasági 
és kulturális) struktúrájában meghatározó kisugárzással rendelkezett a 
Partium településeire, a Tiszántúlra és áttételesen Erdélyre is. A két város 
nem csupán szerepelt a közigazgatási reformok szerint létrejött 63 me- 
gyeszékhely és 24 (majd 25) törvényhatósági jogú város között, hanem 
ennél a szintnél jóval nagyobb jelentőségre tettek szert. Beluszky Pál és 

„Két választás Magyarországon”. Az országgyűlési képviselők társadalmi összetétele 
a 20. század első éveiben. = AETAS, 2007. 22. évf. 1. sz. 5–30.; Schwarcz András: A 
képviselet megkésett modernizációja. A magyar parlamenti képviselők összetétele és a 
politikai modernizáció, 1884–2006. PhD értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem Poli-
tikatudományi Doktori Iskola. Bp., 2008., Ilonszki Gabriella: Képviselők és képviselet 
Magyarországon a 19. és 20. században. [CD melléklet.] Bp., 2009.; Pál Judit: Polgárok 
vagy politikusok? Az erdélyi városok országgyűlési képviselete a kiegyezés után. In. A 
város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. H. Németh István − 
Szívós Erika − Tóth Árpád, Bp., 2011. 346–360.; Pap József: A városi választókerületek 
lakossága és választói a dualizmus időszakában. In. Uo. 389–403. (továbbiakban Pap, 
2011.); Pap József: Az 1901-es országgyűlési képviselők származásának kérdéséről. = 
Acta Academiae Agriensis Sectio Historiae, 2012. XXXIX. 221–236.; Kerepeszki Ró-
bert: Berettyóújfalui és Bihar vármegyei választások a két világháború között. = Új 
Nézőpont, 2014. 1. évf. 1. sz. 7–19.
3  A vizsgált kerületek 1865–1918 közötti képviselőválasztási eredményeinek feldol-
gozására levéltári anyagok, korabeli újságok, a Képviselőházi Naplók és az Országy-
gyűlési Almanachok segítségével regionális adatbázist készítettem. A helyi és országos 
jellemzők összehasonlító vizsgálatához az általam összegyűjtött regionális adatokat és 
az Ilonszki Gabriella által 2009-ben publikált 1884 és 1918 közötti országos választási 
adatbázist (Ilonszki: Képviselők és képviselet, CD melléklete) használom fel. E publiká-
cióban kizárólag az adatbázisok pártállásra vonatkozó adatait elemzem. Az összehason-
lítás során elkülönítve rendezem a városi és a vidéki választókerületek adatait. Városi 
kerületként csak azokat (61 város 80 kerülete) vesszük számításba, amelyek a dualiz-
muskori választásokat szabályozó 1848. 5. tc., az erdélyi 1848. 2. tc. és az ezeket módo-
sító 1877. 10. tc. által városnak minősülnek, a többi kerületet megyeiként értelmezzük. 
A kutatás további fázisában a képviselők pártállása mellett a társadalmi helyzetre, az 
iskolázottságra és ezekből következő más kérdésekre fókuszálva, az adatbázisok erre 
vonatkozó adatai is feldolgozásra kerülnek.



Győri Róbert társadalomföldrajzi kutatásaira4 támaszkodva elmondhat-
juk, hogy mindkét város részt vett az ország mindössze tizenkét városát 
tartalmazó regionális központok listájában és azt is, hogy a környező vi-
déki népesség ellátása szempontjából egyaránt kimagasló a funkciójuk. A 
jelenlegi elemzés során ebből a (ható)körből emeltük ki azokat a telepü-
léseket, választókerületeket, amelyekre mindkét város közvetlen hatása 
leginkább valószínűsíthető. Az így vizsgálatba bevont térség – 1910-es 
adatokkal számolva – összesen kb. félmilliós lakossággal és kb. 25 ezer 
választóval rendelkezett.

A térségbeli országgyűlési választások mandátumszámát meghatáro-
zó 1848. évi 5. tc. és 1877. évi 10. tc. alapján kialakított városi, vármegyei 
és kerületi rendelkezések szerint az általunk vizsgált tíz választókerület 
közül négy városi, míg hat megyei (vagy szabad kerületi) választókerület-
nek minősül.5 Debrecen a korszakban mindvégig három, ezzel szemben 
Nagyvárad csak egy országgyűlési képviselőt küldött a törvényhozásba.6

4  Beluszky Pál − Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Bp. − Pécs, 
2005. 177. 
5  A választások megszervezése és lebonyolítása a belügyminiszter és a főispánok 
irányításával a törvényhatóságok és a szabad kerületek központi választmányának fel-
adata volt. Ld. pl. Hajdú vármegye és Debrecen thj. város főispánjának iratai. Magyar 
Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL HBML) IV B 
901/c 75/1881., 76/1881., 84/1881., 108/1881.; Bihar vármegye Törvényhatósági Bi-
zottságának iratai. MNL HBML IV B 402 232/1886.
6  Közigazgatási értelemben Nagyvárad 1850 januárjában jött létre Olaszi és Újváros 
egyesülésével, majd 1860. január 14-én csatlakozott Váralja, Velence is. Ld.: Fleisz Já-
nos: Nagyvárad várostörténete. Nagyvárad, 2011. 133. Választójogi tekintetben pedig 
az 1875. évi 2. tc. alapján ment végbe az egyesülés: „2. § Várad-Váralja és a Várad-Ve-
lence városrészek, melyek jelenleg a biharmegyei bihari választókerülethez tartoznak, 
ezen kerülettől elszakíttatván, a nagy-váradi választókerülethez csatoltatnak, e szerint 
Nagy-Várad-Ujváros, Várad-Olaszi, Várad-Váralja és Várad-Velence városrészekből 
egyesített és törvényhatósági joggal felruházott Nagy-Várad város választ egy képvi-
selőt.”  Online: Ezer év törvényei, http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5657, – 
2014. november 18.
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1. térkép
A debreceni, a nagyváradi és a városok közös vonzáskörzetébe eső 

választókerületek
 
Az egy képviselőre eső lakosok számát vizsgálva (1872-es népesség 

szerint) a tíz választókerületet magába foglaló törvényhatóságok adatait 
tekintve Debrecen szerepel a legkedvezőbb helyen, mivel egy képvi-
selőre 15870 lakos jut. Nagyváradon 28698, a Hajdúkerületben 21853, 
Bihar vármegyében pedig 40044 lakos/képviselő az arány.7 Ebben a vo-
natkozásban tehát Debrecen, Hajdúszoboszló és Nagyvárad az országos 
átlagot jelentő mandátumonként 33292 fős lakosságnál kedvezőbb ké-
pet mutat, azonban a Bihar vármegyei kerületek ennél kedvezőtlenebb 
helyzetben voltak. A későbbiekben ezek a számok természetesen jócskán 
növekedtek, különösen Hajdú vármegye 1876-os – nem pontosan a ko-
rábbi Hajdúkerület határait követő – kialakítása miatt, azonban a válasz-
tókerületeket felölelő törvényhatóságok egymáshoz viszonyított arányai 
alapvetően nem alakultak át.

Debrecen három választókerülete az alábbiak szerint lett kialakítva: 
1. választókerület a Péterfia és Csapó utcák, a 2. választókerület a Hatvan 
és Piac utcák, a 3. választókerület a Cegléd és Varga utcák által határolt 
7  Miniszteri indoklás a magyarországi 1848. V. és az erdélyi 1848. II. törvénycikkek 
módosításról és kiegészítéséről előterjesztett törvényjavaslathoz. Bp, 1874. május 20. 
Főrendiházi Iratok (továbbiakban FI) 1872–5–274. 362–363.
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területek alkották.8 A hat megyei választókerület közül egy Hajdú, öt 
pedig Bihar vármegyébe esett.9 A választókerületek kialakítása – az or-
szágos szokásokhoz igazodva – nem feltétlenül a járási határokat követte, 
de több helyen illeszkedett azokhoz és a legtöbb alkalommal járási köz-
pontok lettek a választási székhelyek is.10 Az általunk vizsgált területen 
egyértelműen így volt ez Margitta esetében, ahol nagyjából a település-
hez kapcsolódó járás alkotta a választókerületet. Emellett tulajdonképpen 
hasonló volt a helyzet a Szalárdi és a Derecskei járásokban is, ugyanis 
az előbbiben a Bihar vármegyei Központi járáshoz tartozó – de földraj-
zilag közvetlen közelségben lévő – Bihar, a másodikban pedig a járás 
területén lévő kisebb település Hosszúpályi lett a választókerület székhe-
lye, míg a választókerületek nagyjából az említett járásokra terjedtek ki. 
Azonban eltért ettől a gyakorlattól a berettyóújfalui, a hajdúszoboszlói 
és a székelyhídi választókerület kialakítása. A hajdúszoboszlói kerület a 
hasonló nevű járás keleti részéből és a Hajdú vármegyei Központi járás 
déli részéből jött létre – így például hozzá tartozott a viszonylag nagy 
távolságra lévő és külön-külön önálló szigeteket alkotó Balmazújváros 
8  Hortobágy, 1865. november 5. 1.
9  Az 1848. évi 5. tc. szerint Bihar vármegye (Debrecen és Nagyvárad nélkül!) 12 
mandátummal a legnagyobb számú képviselettel rendelkező törvényhatóság volt, a Haj-
dúkerület (Hajdúböszörmény önálló mandátumán túl) pedig két képviselőt küldhetett 
a törvényhozásba. Majd az 1877. évi 10. tc. az egy évvel korábbi megyerendezéshez 
igazította a választókerületeket. A bihari választókerületek száma nem változott, míg 
az újonnan létrejött Hajdú vármegyében három megyei (székhelyek: Hajdúszoboszló, 
Hajdúnánás, Nádudvar) és egy városi (Hajdúböszörmény) választókerület alakult. A 
törvény a népesség és a gazdasági jelentőség figyelembevételével jelölte ki a megyék 
mandátumainak számát, de azon belül a kerületek határainak pontos kialakítását és azok 
székhelyeit a helyi hatóságokra bízta: „3 §. A megyéknek és városoknak választóke-
rületek szerint való felosztását, tekintettel a lakosok és választók számára, valamint a 
választókerületek székhelyeit, azok kivételével, melyek már e törvényben is kijelöltettek, 
a megyei, illetőleg városi közgyűlés állapítja meg, s ebbeli megállapodását jóváhagyás 
végett a belügyminiszterhez terjeszti fel. Az ekként megállapított választókerületek és 
választási székhelyek a törvény további rendelkezéséig változatlanul fenntartandók.” 
Online: Ezer év törvényei, http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5774 – 2014. no-
vember 19.
10  Bihar vármegyében az egyes járásokon belüli körjegyzőségek rendszerint együtt 
voltak kezelve, így azonos választókerületbe lettek sorolva. Ez nagy valószínűséggel a 
helyi szintű adminisztráció sajátosságainak a következménye. Bihar vármegye községi 
szabályrendeletei. I. Füzet. Nagyvárad, 1887. 2−3., 4−5., 9−10.; Bihar vármegye köz-
ségi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye. MNL HBML IV B 457 1−15. d., és 
Szikla Gergő: Bihar és Hajdú vármegyék és Hajdú-Bihar megye közigazgatási beosztá-
sának története 1850–2013. In. Száklai Tamás – Szikla Gergő – Szilágyi Ferenc: Bihar 
és Hajdú megye közigazgatási beosztásának története (1552–2013). Debrecen, 2014.
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és Vámospércs környéke is –, a berettyóújfalui kerület a hozzá tartozó 
járás mellett a biharkeresztesit is tartalmazta, a székelyhídi választóke-
rület, pedig jobbára a teljes bihari Érmelléket egyesítve magába foglalta 
a Székelyhídi és az Érmihályfalvi járás településeit. (A választókerületi 
székhelyek kérdéséhez ld. az 1. térképet és az 1. és 2. táblázatot.)

Hajdú- 
szoboszló

Berettyó-
újfalu Bihar Hosszú-

pályi Margitta Székely-
híd

1869 12269 5760 2501 2514 3983 3917
1880 13038 6122 2350 2625 3529 4019
1890 14728 6913 2534 3130 4302 4507
1900 15444 7716 2889 3624 5088 4848
1910 16079 8568 3021 3800 5670 5269

1. táblázat
A régió megyei választókerületi székhelyeinek népességváltozása 

1869–1910 között (Forrás: 1910. évi Népszámlálás)

Vámos-
pércs

Hajdú-
szovát Derecske Szalárd Nagy-

léta
Bihar-

diószeg
Érmi-

hályfalva
1869 2999 3011 7333 2041 5414 5774 3574
1880 2522 3271 7630 1616 5386 5458 3839
1890 2973 3379 8272 1913 5739 5681 4856
1900 3212 3472 8760 2096 6120 6009 5569
1910 3962 3638 9275 2400 6315 6261 6250

2. táblázat
A régió járásszékhelyinek és egyéb jelentős településéinek népesség- 

változása 1869 és 1910 között (Forrás: 1910. évi Népszámlálás)

A következőkben tekintsük át, hogy az egyes kerületekben a lakos-
ság milyen arányban rendelkezett választójoggal és a választók mely tár-
sadalmi rétegekből kerültek ki. Átlagosan kijelenthető, hogy mindenütt 
nagyjából az országos szintnek megfelelő szűkös választójog határozta 
meg a jogosultak számát. Debrecenben 4,8% és 8,9%, Nagyváradon 
3,7% és 9,8%, Hajdú vármegyében 6% és 6,7%, Bihar vármegyében pe-
dig 4,65% és 6,1% között mozgott a szavazati joggal rendelkező lakosok 
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aránya.11 A társadalmi összetétel áttekintésénél pedig, abból a széleskörű 
feltételezésből kiindulva, miszerint egy település vagy választókerület 
polgárosodottsága leképeződik az ott megválasztott képviselők társadal-
mi jellemzőiben is, főként a polgári elemek létszámát és arányát próbáljuk 
megvilágítani. A választók társadalmi összetétele azonban meglehetősen 
nagy különbözőséget mutatott még a városi kerületekben is. Bár a több 
tízezer fős népességgel rendelkező településeken statisztikailag átlago-
san nagyobb volt a polgárság aránya, Debrecen választóinak túlnyomó 
többsége parasztpolgár, kiskereskedő és kisiparos volt, emellett csak az 
állami alkalmazottak száma volt jelentős, addig Nagyvárad választói 
között nagy számban szerepeltek az értelmiség, az ipari és kereskedel-
mi polgárság tagjai és számottevően megjelent az ipari munkásság is. 
Az 1872-es adatokból kiindulva Nagyváradon a többi városhoz képest 
is kiugróan alacsony a régi jogon és földbirtok alapján szavazók aránya 
– együttesen véve 30% – addig Debrecenben ez az arány megközelíti 
a 70%-ot.12 Ezekhez képest az országos városi adatokat szemlélve azt 
láthatjuk, hogy a polgárság számszerű jelenléte még a debreceninél is 
kedvezőtlenebb volt, a nagyváradi adatokat pedig nem az átlaghoz kell 
hasonlítanunk, hanem elsősorban Budapest társadalmának arányaihoz. 
A városok vonzáskörzetében lévő választókerületek közül a leginkább 
polgárosult képet a székelyhídi, a hosszúpályi, a berettyóújfalui és a 
margittai választókerületek mutattak. A modernizáció szempontjából 
viszonylagosan kedvező társadalmi összetétel a székelyhídi kerületben 
főként a székhelynek és a mezővárosi szerepet betöltő Érmihályfalvá-
nak és Bihardiószegnek, a hosszúpályi kerületben elsősorban Nagylé-
tának és Derecskének, a margittaiban a székhelynek és Szalacsnak, a 
berettyóújfalúi kerületben pedig alapvetően a székhelynek köszönhetően 
alakulhatott ki. A bihari választókerületben csak Szalárd tekinthető va-
lamelyest polgárosodott településnek, de a járásközponti funkción túl, 
a közeli Nagyvárad erős hatása miatt, csak részleges központi szerepet 
tudott kiépíteni. A hajdúszoboszlói kerület választóinak szembetűnően 
alacsony polgárosodási mutatói egyrészt Debrecen közvetlen közelsé-

11  Magyar Statisztikai Évkönyv 1899. (Új Folyam, VII.) Bp., 1900. 374.; Magyar 
Statisztikai Évkönyv  1909. (Új Folyam, XVII.) Bp., 1910. 437.; FI 1872–5–274. 374–
375., 437., 456.; FI 1910–17–873. 466–467.; Debrecen városi tanácsának iratai. Taná-
csi iratok 1872–1929. Választói jogosultak számszerinti összeírása 1910. MNL HBML 
IV. B. 1405/b II. 3/1911.; Debreczeni Ellenőr, 1884. június 7. 2., valamint Irinyi, 2002. 
392., Fleisz, 1996. 62.; Pap, 2011. 393–394.
12  FI 1972–5–274. 445–446., Debreczeni Ellenőr, 1884. június 7. 2. és Pap, 2011. 
398–399.
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gével magyarázhatóak, másrészt pedig a birtok (főként házbirtok) után 
és régi jogon választójogot nyerő lakosok nagy száma miatt adódnak. 
Ez a jelenség nagy valószínűséggel összefüggésben van a korábbi hajdú-
szabadság intézményével.13 Mindemellett azonban a választók bizonyos 
részének polgári attitűdjeiből nem szabad kizárólagos következtetéseket 
levonni a teljes választói népességre és az adott kerület polgárosodására 
vonatkozóan. Nem feledhetjük el, hogy a választókat vizsgálva a teljes 
lakosságnak – jövedelmi vagy képzettségi szempontból – mindössze 
csak a legfelsőbb rétegével találkozunk, – akik már vagy még – maguk 
sem egyértelműen parasztok, nemesek, arisztokraták vagy polgárok.14 A 
vizsgált tíz választókerület nemzetiségi viszonyait megvilágítva: kilencet 
homogén magyar kerületnek tekinthetünk, egyedül a margittaiban volt 
jelentős szavazati joggal rendelkező román népesség is, tehát azt magyar 
többségű vegyes nemzetiségű kerületként tarthatjuk számon.15 Mivel a 
választókra vonatkozó felekezeti statisztikával sajnos nem rendelkezünk, 
ezt a kérdést nem tudjuk mélyebben érinteni. A kerületek népességnek 
felekezeti hovatartozását tekintve azonban megállapíthatjuk, hogy nyolc 
választókerületben (a lakosság 70–80%-át kitéve, vagy azt is felülmúlva) 
főként reformátusok éltek, s ettől csak a nagyváradi és a margittai kerület 
tért el, ahol nagy volt a római és görög katolikusok aránya és jelentős 
számban éltek a görögkeleti vallás hívei is. Viszonylag nagyszámú izra-
elita népesség Debrecenben, Nagyváradon, a berettyóújfalui, a margittai 
és a székelyhídi választókerületben volt.

13  FI 1872–5–274. 445. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg Hajdú vármegye haj-
dúnánási kerületében és a hajdúböszörményi választókerületben is, ami arra enged kö-
vetkeztetni, hogy ez a korábbi hajdúszabadság következménye.
14  A polgárosodás ezen időszakában ugyanis a státusok nagyfokú keveredését ta-
pasztalhatjuk, amelynek következtében a társadalom nagy része egyszerre rendelkezik 
hagyományos és modern, tehát paraszti és polgári, nemesi és polgári vagy arisztokrata 
és (nagy)polgári jellemzőkkel. Még inkább bonyolultabbá teszi a képet az, hogy termé-
szetesen nem csak a választók, hanem a megválasztott politikusok is kevert társadalmi 
státusjellemzőkkel rendelkeznek. Ezzel összefüggésben ld. Robert K. Merton: Társa-
dalomelmélet és társadalmi struktúra. Bp., 1980. 27.; Veliky János: Hogyan polgároso-
dott a magyar arisztokrácia? Batthyány Kázmér társadalmi és politikai szerepkörei. = 
Századok, 2006. 140. évf. 3. sz. 751–787., Uő. A változások kora. Bp., 2009. (Habsburg 
Történeti Monográfiák 8.) 32–65., 173–234.; Püski Levente: Arisztokrácia a XX. száza-
di Magyarországon (I.). = Korunk, 2008. 19. évf. 9. sz. 82–92.
15  1910. évi Népszámlálás. 280–298. és Ruszoly József: Megtámadott képviselővá-
lasztások Bihar vármegyében (1861–1913). Berettyóújfalu, 1976. (Bihari Múzeum Év-
könyve, 2.) 164.
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A regionális választási adatok vizsgálatára térve elsőként tekintsük 
át Debrecen és Nagyvárad, majd a városok közös vonzáskörzetébe eső 
választókerületek dualizmuskori pártpreferenciáinak alakulását, később 
pedig vessük össze azokat az ország más városi, illetve megyei kerülete-
iben tapasztalható jelenségekkel. Országos szinten a kormánypárt erőfö-
lénye nem volt kétséges, azonban egyes országrészekben – különösen a 
Tiszántúlon – inkább az ellenzék rendelkezett népesebb támogatókkal, a 
magyar nyelvhatár peremvidékéhez közelítve pedig a két nagy politikai 
oldal mögött hasonló méretű bázis állt. Ebben az összefüggésben válhat 
különösen érdekessé és tanulságossá a debreceni, a nagyváradi és a váro-
sok közös vonzáskörzetében élő választók magatartása.

Az 1865 és 1918 közé eső tizennégy általános képviselőválasztás 
időszakát Debrecenben négy, Nagyvádon pedig három szakaszra oszt-
hatjuk fel.16 Az 1865-ös, 1869-es és 1872-es választások ciklusa mind-
két városban az ellenzéki fölény (Határozati Párt és Balközép) idejét 
jelentette. Sőt – elsősorban Tisza Kálmán korábbi ellenzéki vezérnek, 
akkori belügyminiszternek (csak 1875. október 20-tól volt kormányfő) 
köszönhetően – az 1875 nyarán megtartott választáson is az addigi kép-
viselők szereztek többséget, immár azonban a kormánypárt színeiben. 
Ezt követően Debrecen 1. kerületében visszatért és a dualista korszak 
végéig töretlenül folytatódott a kizárólagos ellenzéki mandátumszerzés, 
amit a helyi függetlenségiek által megnyert országos pártvezéreknek Hel-
fy Ignácnak, Simonyi Ernőnek és Thaly Kálmánnak lehet elkönyvelni. 
Ezzel szemben a város 2. kerületében vegyesen születtek kormánypárti 
és ellenzéki mandátumok, a 3. kerületben, pedig a századforduló utáni 
országos ellenzéki megerősödésig megingathatatlan volt a kormányzat 
támogatottsága. Nagyváradon más tendenciát mutatnak a választási ered-
mények. A Körös-parti városban 1875-ben indult az a hét választáson 
keresztül tartó (ezen belül 1881 és 1896 között ugyancsak Tisza Kálmán 
politikai tekintélyét igazoló) időszak, amikor az országos kormányzati 
többséget alkotó Szabadelvű Párt hódította el a kerület mandátumát. Deb-
recen választóinak többsége csak 1881-től csatlakozott ehhez a trendhez, 
s a 2. kerületben 1901-ig, a 3. kerületben, pedig 1905-ig kormánypárti 
képviselők kaptak felhatalmazást. Az 1901-es választás mindkét város-
ban változást hozott. Debrecenben az 1901-es, az 1905-ös, az 1906-os és 
az 1910-es választás főként ellenzéki sikert eredményezett (bár a 3. ke-

16  A debreceni választások kortárs publicisztikai áttekintéséhez ld.: Debreczeni El-
lenőr, 1896. november 3. 3–4.; Debreczen, 1901. szeptember 25. 3. és Uo., 1901. szep-
tember 26. 6.
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rületben 1901-ben és 1910-ben is kormánypárti képviselő szerzett man-
dátumot), ezzel szemben Nagyváradon politikai váltógazdaság alakult ki, 
amelynek megfelelően 1901-ben és 1906-ban függetlenségi, 1905-ben és 
1910-ben kormánypárti politikusok jutottak a törvényhozásba. 1901-ben 
szakadt meg Tisza Kálmán nagyváradi képviselősége is, a szomszédos 
Arad vármegyéből származó, de országos hírű függetlenségi politikus 
Barabás Béla ellene történő sikeres felléptetésével.

A városok pártpreferenciáinak fentebbi vázlatos áttekintése során 
láthatjuk, hogy jelentősen árnyalódnak azok az elhíresült történelmi topo-
szok, amelyek szerint a dualista korszakban Debrecen „az ellenzék fészke”, 
Nagyvárad pedig a kormánypárt határozott bázisa lett volna. A korszak 
tizennégy általános- és hét (Debrecen) illetve kettő (Nagyvárad) pótválasz-
tása alatt a három debreceni választókerületben tizennyolc kormánypárti 
és harmincegy ellenzéki, míg Nagyváradon kilenc kormánypárti és hét 
ellenzéki mandátum született. Az ellenzékiként számon tartott Debrecen 
nyolc alkalommal rendelkezett legalább egy kormánypárti képviselővel 
(is), Nagyvárad pedig határozott kormánypárti híre ellenére hét alkalom-
mal ellenzéki képviselőt választott. Ezzel együtt az is megállapítható, hogy 
Debrecenben inkább az 1880-as és 90-es években volt erős a kormánypárt 
támogatottsága, más időszakokban nagy ellenzéki fölény volt érzékelhető, 
mialatt Nagyváradon az 1870-es évek közepéig az ellenzék, később inkább 
a kormánypárt rendelkezett nagyobb támogatottsággal, de több független-
ségi mandátum született ebben az időszakban is.17

A rendelkezésünkre álló országos választási adatokat felhasználva 
azt is meg tudjuk vizsgálni, hogy miként alakult a két város 1884 utá-
ni képviselőválasztásainak mandátumeloszlása az ország többi városi 
választókerületéhez képest. Míg az átlagos városi adatoknál 50%-ban 
kormánypárti (Szabadelvű Párt, Nemzeti Munkapárt) és 34%-ban füg-
getlenségi18 jelöltek szereztek többséget, addig Debrecenben kb. 40%-
os a kormánypártok és 60%-os a függetlenségi ellenzék, Nagyváradon 
pedig kb. 75%-os a kormánypártok és 25%-os a függetlenségi ellenzék 
mandátumeloszlása. Tehát mindkét város adatai – igaz, hogy ellentétes 
módon – jelentősen eltérnek az átlagos városi jellemzőktől.

17  Debreczen, 1901. október 23. 1.
18  A tendenciákat vizsgálva a különböző függetlenségi pártok – Függetlenségi Párt, 
Negyvennyolcas Függetlenségi Párt, Függetlenségi és 48-as Párt, Negyvennyolcas Füg-
getlenségi Kossuth Párt, Függetlenégi 48-as (Justh) Párt – képviselői között a pártállás 
tekintetében nem teszek különbséget.
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A Debrecen és Nagyvárad közös vonzáskörzetébe tartozó választó-
kerületek dualizmuskori pártpreferenciája hasonlóképpen alakult, mint 
a két városé. A vizsgált régióban az 1865 és 1918 közötti választások 
során nem találunk olyan kerületet, amely csak kormánypárti, vagy csak 
ellenzéki képviselőket küldött volna a képviselőházba, tehát pártszínezet 
szempontjából teljesen homogénnek minősíthető volna. A szóban forgó 
hat választókerületet ezen a téren három csoportba rendezhetjük. Az első 
csoportba azok a kerületek tartoznak, amelyekben a választások nagyobb 
részén kormánypárti többség alakult ki. Ezen kerületek közé tartozik a 
margittai, ahol 10/6-os (37/16 év) és a bihari, ahol 9/8-as (32/21 év) a 
kormánypárt és az ellenzék mandátumszerzésének a száma.19 Ezektől 
csak kevéssé tér el a hosszúpályi kerületben megfigyelhető tendencia, 
ahol bár a kormánypárt és az ellenzék is egyaránt hét-hét alkalommal 
szerzett mandátumot, a kormánypárt összesen 29 éven, az ellenzék pe-
dig 24 éven keresztül tudhatta magáénak a kerületet.20 Azonban ezeket a 
kerületeket sem nevezhetjük egyértelműen kormánypárti kerületeknek, 
hiszen az esetek kis híján felében vagy harmadában az ellenzék jelöltje 
szerezett mandátumot. Észre kell vennünk tehát, hogy az első csoportba 
tartozó kerületekben a nagyobb számú kormánypárti mandátumszerzés 
ellenére jelentős az ellenzéki képviselők parlamentbejutásának száma is. 
A második csoportba sorolható kerületek egyértelműen az ellenzéki be-
állítottságúak közzé tartoznak: a hajdúszoboszlói kerületben négyszer a 
kormánypárt, tizenegyszer (4/11) pedig az ellenzék (10/43 év), míg a be-
rettyóújfaluiban öt alkalommal a kormánypárt és tizennégyszer (5/14) az 
ellenzék jutott mandátumhoz (12/41 év). A harmadik csoportba egyetlen 
választókerületként a székelyhíd tartozik, ahol a kormányzat egy, míg az 
ellenzék tizenhárom alkalommal (1/13) szerzett mandátumot (3/50 év).

A két város közös vonzáskörzetének 1884 utáni adatai és országos 
vidéki adatok összevetésével még a városok adatainál is nagyobb eltérést 

19  A dualizmuskori törvényhozás 1865 és 1887 között három, ezt követően pedig 
1887 és 1910 között öt évre kapott felhatalmazást, de rendszerint az egyes ciklusok 
lejártát nem várták ki és előrehozott választásokat rendeztek. A korszak utolsó általános 
választását 1910-ben tartották.
20  Az 1870-es és évek második felében és az 1880-as években a hosszúpályi vá-
lasztókerület függetlenségi ellenzékének a vezére szokatlan módon egy arisztokrata, a 
környék legnagyobb földbirtokosa gróf Zichy Ernő volt, míg a Zichy család más tagjai a 
67-es politika hívének számítottak. Zichy Ernő tevékenysége azonban kiterjedt az egész 
vizsgált régióra is. Debreczen–Nagyváradi Értesítő, 1878. augusztus 4. 1. és Egyetértés, 
1881. június 2. 4.; Uo., 1881. június 17. 4. Ezzel összhangban Bődi István: Hosszúpályi 
története. Hosszúpályi, 1998.112.
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tapasztalhatunk. Míg az országos vidéki adatoknál 51%-ban a kormány-
párt (Szabadelvű Párt, Nemzeti Munkapárt) és 27%-ban a függetlenségi 
jelöltek szereztek mandátumot, addig a vizsgált kerületekben 29%-os a 
kormánypártok és 71%-os a függetlenségi ellenzék mandátumainak ará-
nya. Tehát a vizsgált vidéki mandátumok esetében az országos adatoktól 
való eltérés még a városi adatok jelentős eltérésénél is nagyobb mértékű.

A kormányzat nézőpontjából tekintve (az 1884 utáni adatokat vizs-
gálva) megállapíthatjuk, hogy Debrecen 3. kerülete és Nagyvárad – együtt 
a főváros vagy a hasonló regionális központi státusú városok választóke-
rületeivel, pl. Budapest 1., 2., 5., 7., Pozsony 1., 2. és Szeged 1. kerülete 
valamint Gyulafehérvár, Temesvár – a kormányzat biztos bázisaként tart-
ható számon.21 Ebben a választókerületi kategóriában az 1884 és 1918 
közötti nyolc ciklusban hat vagy több kormánypárti mandátum született. 
A regionálisan vizsgált vidéki kerületek közül a margittai sorolható ebbe a 
kategóriába, amelynek eredménye a hasonló közigazgatási és társadalmi 
helyzetben lévő Marosludas, Rozsnyó, Terebes pártpreferenciáival mutat 
egyezést. (1. kategória: Debrecen 3., Nagyvárad, Margitta.) Debrecen 2. 
választókerülete pl. Brassó 1., 2., Budapest 3., 4., 6., 8., 9., Kolozsvár 
1., 2., Marosvásárhely 1., Nagyszeben 1., Szabadka 1. kerületeivel és 
Arad, Győr, Pécs , Szatmárnémeti, Újvidék városi kerületekkel azonos 
módon, országos viszonylatban a kormányzat és az ellenzék legnagyobb 
csatározásainak a helyszínét jelentették, ahol kerületenként az 1884 utá-
ni nyolc ciklus alatt három–öt kormánypárti és hasonló számú ellenzéki 
mandátum született. A vizsgált vidéki kerületek közül a berettyóújfaluit 
illeszthetjük ebbe a sorba, ahol négy (közülük rövid időn belül három 
pótválasztáson), illetve a biharit és a hosszúpályit, ahol három-három 
kormánypárti mandátum adódott. Ezek az adatok pl. a dési, a bártfai, a 
szászrégeni, vagy a vágújhelyi választások tendenciáival egyeztethetőek 
össze. Az ebben a csoportban található választókerületek megszerzésére 
nagyjából egyforma eséllyel pályázhatott a kormányzat és az ellenzék 
is. (2. kategória: Debrecen 2., Berettyóújfalu, Bihar, Hosszúpályi.) Ezzel 
szemben Debrecen 1. választókerületében, valamint a hajdúszoboszlói 
és a székelyhídi kerületben 1884 után a kormányzat nem szerzett egyet-

21  A nagyváradi függetlenségi ellenzék ebből a szerepből már természetesen az 1880-
as évek közepén szeretett volna kitörni. 1884-ben Tisza Kálmánnal szemben előbb Kos-
suth Lajost szerették volna felléptetni, majd Orbán Balázst jelölték, 1887-ben pedig 
Eötvös Károly volt a párt jelöltje. Azonban egyik jelzett alkalommal sem sikerült a füg-
getlenségi párt nagyváradi mandátumszerzése. Orbán Berettyóújfaluban, Eötvös pedig 
Nagykőrösön szerzett többséget. Egyetértés, 1884. június 10. 1.; Uo., 1884. június 14. 
3.; Uo., 1887. június 9. 2.     
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len mandátumot sem. (3. kategória: Debrecen 1., Hajdúszoboszló, Szé-
kelyhíd.) Debrecen 1. kerülete és Székelyhíd esetében 1884 előtt is csak 
egyetlen alkalommal született kormánypárti mandátum, hiszen 1875-ben 
a korábbi ellenzéki képviselőket (Tisza Kálmán, Nagy György) válasz-
tották meg újból, immár a kormánypárt támogatásával.

A választások végkimenetelét az ellenzéki Függetlenségi vagy Füg-
getlenségi és 48-as Párt oldaláról nézve, országos viszonylatban jóval 
kisebb számú báziskerületet tudunk meghatározni, de Békés, Eger, Hód-
mezővásárhely, Kézdivásárhely, (Kiskun)Halas, (Kiskun)Félegyháza, 
Cegléd, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Makó, Kecskemét 2., Maros-
vásárhely 1., 2. , Szabadka 1., választókerületei és a vidéki kerületek kö-
zül Kisvárda, Gyoma, Karcag, Kunszentmárton, Mezőkeresztes, illetve 
a Bihar vármegyei Báránd és a Hajdú vármegyei Nádudvar mellett ezek 
között találhatjuk Debrecen 1. választókerületét valamint a székelyhídi, 
a hajdúszoboszlói és a berettyóújfalui kerületeket is. A párt szavazó-
bázisáról szólva meg kell jegyezni, hogy elsősorban Békés, Csongrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs, Bihar és Hajdú, valamint ‒ kisebb 
részben − Baranya, Somogy és Tolna vármegyék területeire terjedt ki.

A pártok támogatottságát komplexen vizsgálva azt is megállapíthat-
juk, hogy a kormánypártok és az ellenzéki főerőkön22 túl más politikai 
csoportok nem tudtak mandátumhoz jutni sem Debrecenben, sem Nagy-
váradon, sem pedig a vizsgált vidéki kerületekben. Ez egyaránt érvényes 
a középpártként jellemezhető és máshol jelentős sikereket elkérő Mér-
sékelt Ellenzék/Nemzeti Párt és az Országos Alkotmánypárt esetében 
is. Ezek a pártok egy-egy választás alkalmával több tucat mandátumot 
tudhattak magukénak, azonban a térségben egyetlen alkalommal sem 
szereztek többséget, sőt jellemzően jelölteket sem állítottak. Hasonló a 
helyzet az eszmei irányultságú pártokkal (Országos Antiszemita Párt, 
Magyarországi Független Szocialista Párt, Polgári Demokrata Párt, 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt) is, azonban az ő esetükben több 
jelöltállítás is történt. A kis pártok tendenciáját egyedül az Új Párt Debre-
cen 3. kerületében 1905-ben szerzett képviselőhelye volt képes megtörni, 
de ez sem hosszabb távon. Noha az ekkor választást nyerő Szabó Kálmán 
1906-ban ismét mandátumhoz jutott, akkor már a Függetlenségi és 48-as 
Párt jelöltjeként szerzett többséget.23

22  A különböző függetlenségi csoportokat ez esetben is egységben kezelem.  
23  Az 1905-ös választás alkalmával a debreceni Függetlenségi és 48-as Párt és az 
Új Párt szövetségre lépett egymással. A város 1. és 2. kerületében függetlenségi, a 3. 
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A vizsgált választási eredményeket áttekintve az egyes kerületek 
párttámogatásáról megállapíthatjuk, hogy az nem főként a választók 
polgárosult vagy tradicionális társadalmi helyzetével áll kapcsolatban. 
A leginkább polgári jellemzőkkel rendelkező Nagyváradon és Debrecen 
1. és 2. kerületében is jelentős számú ellenzéki mandátummal találko-
zunk és a legkevésbé polgárosult bihari és margittai kerületekben, pedig 
többségében kormánypárti jelölteket választottak meg. Azt mondhatjuk 
inkább, hogy a pártválasztást elsősorban a kulturális identitás (ezen belül 
részben a felekezeti hovatartozás)24, a regionális helyzet (többségében 
magyar vagy vegyes nemzetiségű-e a térség) valamint az egyes jelöltek 
személyes, karizmatikus jellemzői befolyásolják leginkább. A választói 
társadalmi státus csak ezeket követően érezteti hatását a pártválasztásban. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Debrecen és Nagyvárad 
eltérő politikai kultúrájának és társadalmi szerkezetének köszönhetően 
a megválasztott képviselők pártállásában komoly különbségeket talál-
hatunk és bizonyos tekintetben mindkét városnál meglehetősen nagyok 
az eltérések az átlagos városi arányokhoz viszonyítva is. Nem kell tehát 
csodálkoznunk akkor, amikor pénzügyi-gazdasági, oktatási, kulturális 
és tudományos, stb. kérdésekben a két város vetélkedéséről, versenyét 
tapasztalhatjuk, hiszen ebből a képviselőválasztásokat elemző politikai 
és politikai társadalmi áttekintésből is kirajzolódhatott, hogy Debrecen 
és Nagyvárad dualizmuskori fejlődése mennyire más úton járt, és meny-
nyire más irányokat célzott meg. A két város közös vonzáskörzetében 
fekvő vidéki választókerületek pártpreferenciájuk szempontjából nem az 
országosan is érzékelhető átlagos vidéki tendenciába illeszkedtek, hanem 
a debreceni tendenciákhoz álltak közelebb.

kerületben pedig új párti jelöltet indítottak a kormánypárttal szemben. Debreceni Újság, 
1905. január 11. 1.
24  Országos és regionális tekintetben is elmondható, hogy a katolikus választók in-
kább a 67-es kiegyezést támogató, míg a reformátusok a 48-as pártokra adták a voksa-
ikat. Bár ez a kérdés egy önálló alapos elemzés tárgyát is képezhetné, ezzel összefüg-
gésben láthatjuk, hogy a főként kormánypárti mandátumot adó Nagyvárad és Margitta 
rendelkezik a legkisebb hányadú református népességgel.
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Választókerület Kormánypárt/
ellenzék 
(mandátumszerzések)

párt25

és mandátumszerzések

Debrecen, 1.26

 1/16

HP: 1
BP: 2
SzP: 1
FP: 13

Debrecen, 2.27 8/8

HP: 1
BP: 2
FP: 4
SzP: 8
JFP: 1

Debrecen, 3.28

 10/6

HP: 1
BP: 2
FP: 2 
SzP: 9 
UP: 1
NMP: 1

Nagyvárad29 9/7

HP: 1
BP: 4 
SzP: 8 
FP: 2
NMP: 1

3. táblázat − Városi kerületek választási eredményei 1865−1918

25 FeP: Felirati Párt, HP: Határozati Párt, BP: Balközéppárt, SzP: Szabadelvű Párt, 
FP: Függetlenségi Párt, Függetlenségi és 48-as Párt, 48P: Országos 48-as Párt, Szélbal, 
JFP: Függetlenségi és 48-as Justh-párt, NMP: Nemzeti Munkapárt.
26  A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Tisza Kálmán (1865 
HP, 1869 BP, 1872 BP, 1875 SzP), Simonyi Ernő (1878 FP, 1881 FP), Thaly Kálmán 
(pv. 1882 FP, 1884 FP, 1887 FP, 1892 FP, 1896 FP, 1901 FP, 1905 FP, 1906 FP), Tüdős 
János (pv. 1909 FP, 1910 FP), Jánosi Zoltán (pv. 1918 FP).
27  A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Kiss Lajos (1865 HP, 
1869 BP, 1872 BP, 1875 SzP, 1881 SzP, 1884 SzP), Helfy Ignác (1878 FP), gr. Dégen- 
feld-Schomburg Lajos (pv. 1885 SzP, 1887 SzP), Király Ferenc (pv. 1889 SzP, 1892 SzP, 
1896 SzP), Bakonyi Samu (1901 FP, 1905 FP, 1906 FP, 1910 JFP).  
28 A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Patay István (1865 HP, 
1869 BP), Molnár György (1872 BP, 1875 SzP, 1878 SzP), Mudrony Soma (pv. 1880 
FP), Kőrösi Sándor (1881 SzP, 1884 SzP, 1887 SzP, 1892 SzP), Kola János (pv. 1895 
SzP, 1896 SzP), Dobieczki Sándor (1901 SzP), Szabó Kálmán (1905 UP, 1906 FP), br. 
Láng Lajos (1910 NMP).
29 A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Lukács György (1865 
HP), Tokody Ágoston (pv. 1868 BP), Győrffy Gyula (1869 BP, 1872 BP), Teleszky 
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4. táblázat
Megyei kerületek választási eredményei 1865−1918

Választókerület Kormánypárt/
ellenzék 
(mandátumszerzések)

párt 
és mandátumszerzések

Hajdúszoboszló30 4/11

FeP: 1 
DP: 1 
BP: 1
SzP: 2 
FP: 9 
FJP: 1

Berettyóújfalu31

 5/14

HP: 1
48P: 4
SzP: 2
FP: 9
NMP: 3

Bihar32

 9/8

FeP: 1
DP: 2 
FP: 8
SzP: 4
NMP: 2 

János (pv. 1874 BP, 1875 SzP, 1878 SzP), Tisza Kálmán (1881 SzP, 1884 SzP, 1887 
SzP, 1892 SzP, 1896 SzP), Barabás Béla (1901 FP), Hlatky Endre (1905 SzP), Szokoly 
Tamás (1906 FP), Hoványi Géza (1910 NMP).
30 A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Túry Sámuel (1865 FeP, 
1869 DP), Patay István (1872 BP), Teleky László (1875 SzP, 1878 SzP), Kiss Dániel (1881 
FP), Győry Elek (1884 FP), Polónyi Géza (1887 FP, 1892 FP, 1896 FP), Kovács Gyula 
(1901 FP, 1905 FP), Justh János (1906 FP, 1910 FJP), Juhász-Nagy Sándor (pv. 1917 FP).
31 A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Csanády Sándor (1865 
HP, 1869 48P, 1872 48P, 1875 48P, pv. 1890 FP, 1892 FP), Beőthy Andor (1881 SzP), 
br. Orbán Balázs (pv. 1881 FP, 1884 FP, 1887 FP), Szunyogh Szabolcs (pv. 1892 SzP), 
Leszkay Gyula (1896 FP, 1901 FP, 1905 FP, 1906 FP), Ertsey Péter (1910 NMP), Cziffra 
Kálmán (pv. 1914 NMP), Szilágyi Lajos (1916 NMP).
32 A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Csengery Antal (1865 
FeP), Gáspár András 1869 DP, 1872 DP, 1875 SzP, 1878 SzP), Ertsey Géza (1881 SzP, 
1887 SzP), Rigó Lajos (1892 FP, pv. 1905 FP, 1906 FP), Rigó Ferenc (1884 FP, 1896 FP, 
1901 FP, 1905 FP), Nadányi Károly (1906 FP), Várady Zsigmond (1910 NMP), Morvay 
Zsigmond (pv. 1913 MNP).
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Hosszúpályi33
7/7

FeP: 1
DP: 2
FP: 7
SzP: 3
NMP: 1 

Margitta34

 10/6

DP: 1
BP: 2 
FP: 4
SzP: 7 
NMP: 2

Székelyhíd35

 1/13

HP: 1
BP: 2
SzP: 1 
FP: 9 
FJP: 1

 

33  A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Csengery Imre (1865 
FeP), Szunyogh Albert (1869 DP), Beőthy Algernon (1872 DP, 1875 SzP), Thuolt Ist-
ván (1878 FP), Vidovich György (1881 FP), Szunyogh Szabolcs (1884 SzP, 1887 SzP), 
Noszlopy Gyula (1892 FP), Marjay Péter (1896 FP, 1901 FP, 1905 FP, 1906 FP), Beőthy 
László (1910 NMP).
34 A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Baranyi Ágoston (1865 
BP, 1872 BP, 1875 SzP), Klobusiczky Ágoston (1869 DP), Szabó Márton (1878 FP), 
Baranyi Ödön (1881 SzP, 1884 SzP, 1887 SzP, 1892 SzP), Örley Klámán (1896 SzP, 
1901 SzP), Szatmári Mór (pv. 1901 FP, 1905 FP, 1906 FP), Márkus László (1910 MNP), 
Madarassy Gábor (pv. 1912 NMP).
35 A kerület képviselői megválasztási évekkel és pártjaikkal: Miskolczy Lajos (1865 
HP), Fráter Imre (1869 BP), Nagy György (1872 BP, 1875 SzP), Kiss Albert (1878 FP, 
1881 FP, 1884 FP, 1887 FP, 1892 FP, 1896 FP), Molnár Ákos (1901 FP, 1905 FP, 1906 
FP), Fráter Lóránt (1910 NMP).
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