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Vlad Popovici**, Cluj-Napoca

PROCESUL ELECTORAL ÎN BANAT (1861-1918). 
STATISTICI. EVOLUŢII. PROSOPOGRAFIE*

Banat este denumirea teritoriului geografic situat între râul Mureş (N), râul Tisa 
(V), fluviul Dunăre (S), Carpaţii sudici şi Transilvania (E), având o suprafaţă de 
aproximativ 28.523 km2.3 Din punct de vedere istoric a aparţinut Regatului medieval 
al Ungariei, iar după un secol şi jumătate dominaţie otomană a intrat în anul 1716 în 
componenţa Imperiului Habsburgic unde a avut statut de provincie camerală până în 
1778, când a fost reintegrat Ungariei. În această perioadă, începând cu 1764/68 au fost 
organizate regimentele de graniţă, structuri administrativ-militare care au dăinuit până 
la 1873, oferind zonei o specificitate aparte, marcând orizontul mental al locuitorilor 
şi influenţând până la data desfiinţării lor geografia electorală provincială. Între 1779-
1849 cele trei comitate bănăţene [Timiş (Temes), Torontal (Torontál) şi Caraş (Krassó)] 
au făcut parte din Ungaria, iar în perioada absolutismului a fost organizată structura 
administrativă intitulată „Voivodina sârbească şi Banatului timişan” (1849-1860). În 
urma Patentei din Februarie, teritoriile bănăţene au revenit sub jurisdicţia Ungariei, unde 
au rămas până la dezmembrarea Monarhiei Dualiste, când au devenit parte componentă 
a României şi Serbiei.4

Tabelul nr. 1. Distribuţia etnică a populaţiei Banatului pe comitate la 18905

Comitat Români Maghiari Germani Sârbi Alţii
Caraş-Severin 76,38% 2,67% 11,79% 2,91% 6,25%
Timiş 37,15% 8,31% 36,86% 14,45% 3,23%
Torontal 14,79% 16,91% 31,31% 31,50% 5,49%
Total 39,08% 10,25% 27,44% 18,20% 5,03%

În anul 1890, la jumătatea perioadei dualiste, cele trei comitate bănăţene însumau 
1433424 locuitori, distribuţia etnică fiind reprezentată în Tabelul nr. 1. Se poate observa 
cum Caraş-Severinul era dominat etnic de români, în Timiş românii şi germanii însumau 
3/4 din locuitori, iar în Torontal sârbii şi germanii formau, în procente egale, aproximativ 
2/3 din populaţie. Populaţia având limba maternă maghiară (incluzând evreii) deţinea 
un procent ridicat în Torontal, mai scăzut în Timiş şi aproape insignifiant în Caraş-
Severin. Sub 5% din populaţia fiecăruia dintre cele trei comitate avea drept de vot,6 un 
procent cu 20% mai redus decât media ţării, situată între 5,5-6,5%.7 Nu am identificat 
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surse oficiale privind structura etnică a corpului alegătorilor în Banat, însă rapoartele 
interne ale Partidului Naţional Român sugerează existenţa unui echilibru între aceasta şi 
compoziţia etnică a comitatelor. Spre exemplu, la 1881, în Caraş-Severin, la o populaţie 
românească de aproximativ 77% procentul alegătorilor români era de aproximativ 80%.8 
Din acest punct de vedere situaţia este mai echilibrată la 1890, în regiunea studiată, 
decât tabloul general oferit de András Gerő pentru Ungaria anului 1906.9

În Banat se aplica legislaţia electorală a Ungariei, diferită de cea din Transilvania, 
rămânând în vigoare, până în 1874, legea V/1848.10 Persoanele care aveau drept de vot 
erau: proprietarii de pământ, meseriaşii, proprietarii de facilităţi industriale, negustorii, 
absolvenţii de studii universitare, cei care obţineau venituri directe peste un anumit 
nivel. Evident, doar bărbaţii. Limita de vârstă era 20 de ani. Şi după legile electorale 
din 1874 şi 1899 situaţia de ansamblu rămâne aceeaşi, modificările având un impact 
pozitiv minor. Legea electorală din 1913, care aducea modificări sensibile în direcţia 
generalizării dreptului de vot, nu a mai fost aplicată pe fondul izbucnirii războiului. Se 
vota candidatul, nu partidul, iar votul era exprimat prin voce, în faţa unei comisii care 
înregistra opţiunea fiecărui alegător. Procesul electoral putea dura chiar mai multe zile, 
dacă apăreau disturbanţe sau violenţe majore.11

Între 1861-1873 au funcţionat în Banat 27 de circumscripţii electorale, dintre care 4 
urbane şi restul comitatense. În 1873 li s-au adăugat încă 3 circumscripţii care acopereau 
teritoriul fostelor regimente de graniţă, iar începând cu alegerile din 1878 a funcţionat şi 
o a 31-a circumscripţie cu centrul la Uzdin (Ozora), tot în fosta graniţă militară.12

În perioada 1861-1918 în Ungaria s-au desfăşurat 15 cicluri electorale, Banatul 
trimiţând deputaţi în Parlamentul de la Budapesta pe parcursul tuturor acestora. Au fost 
câştigate un număr de 525 mandate, dintre care 451 (85%) la alegerile generale iar restul 
la alegerile parţiale generate de retragerea sau decesul unui deputat. Dintre mandatele 
obţinute la alegerile generale au fost finalizate 385. În 66 de cazuri s-a organizat şi un 
al doilea tur de scrutin pe parcursul ciclului electoral, iar în 6 cazuri a fost necesar şi un 
al treilea. Statistica indică o stabilitate ridicată a celor aleşi, în sensul în care mandatul 
a fost definitivat în peste 85% dintre cazuri. Procentul ar fi trecut de 90%, dacă nu 
ar fi existat rata ridicată a întreruperilor dintre 1910-1918, cauzate atât de lungimea 
mandatului cât şi de situaţia excepţională creată de război.

Rezultatele alegerilor din Banat au favorizat, constant, partidele aflate la guvernare, 
după cum se poate observa şi din Graficul nr. 1. În ansamblu, situaţia nu este una ieşită 
din comun pentru Ungaria dualistă, sistemul electoral fiind astfel conceput încât să 
permită formaţiunii aflate la putere obţinerea unei majorităţi confortabile.13 Cu toate 
acestea, există unele momente care evidenţiază influenţa profundă pe care partidul 
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de guvernământ o exercita în comitatele dintre Dunăre, Tisza şi Mureş. În 1892, pe 
fondul erodării popularităţii Partidului Liberal, acesta obţine abia 60% din locurile în 
Parlament, însă procentul reuşitei în Banat este de 95%.14 Şi mai relevantă este situaţia 
din 1905, când Partidul Liberal, părăsit de aliaţi şi incapabil să gestioneze criza politică 
internă, obţine doar 38% din mandate la nivelul întregii Ungarii, în timp ce procentul 
reuşitei în Banat este dublu: 78%.15 Dacă adăugăm şi zdrobitorul procent de 97% cu 
care se impune Partidul Muncii în 191016 obţinem imaginea bine conturată a unei zone 
tradiţional afiliate orientării liberale pro-Compromis, în care mecanismele de influenţare 
a electoratului au fost bine implementate după 1875 (dispar deputaţii naţionalişti şi 
numărul mandatelor Partidului Liberal creşte cu peste 50%) şi s-au perpetuat de-a 
lungul a patru decenii.   

Graficul nr. 1. Statistica rezultatelor electorale în Banat (1861-1918)

Corpul deputaţilor din Banat între 1861-1918 a fost alcătuit din 241 de persoane, 
reprezentând aproximativ 8% din numărul total al deputaţilor din Parlamentul de la 
Budapesta în perioada 1861-1918.17 Ţinând cont de faptul că cele 31 de circumscripţii 
electorale locale reprezintă 7,5% din cele 413 ale Ungariei (excluzând Croaţia) se poate 
afirma că, din punct de vedere al raportului deputaţi/circumscripţii, Banatul se înscrie 
perfect în situaţia generală a Regatului Sfântului Ştefan.

Media mandatelor/deputat este de 2,17, însă jumătate dintre aleşi (119) au beneficiat 
de un singur mandat, iar alţi aproape un sfert (53) de doar două mandate. Un număr 
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de 52 au deţinut între 3-5 mandate şi doar 15 (6%) au avut de la 6 mandate în sus. 
Printre deputaţii cu o carieră deosebit de lungă s-au remarcat: Babeş Vincenţiu, Doda 
Traian, Frőlich Gusztáv, Harkány Frigyes, Ónossy Mátyás, Rohonczy Gedeon, Szende 
(Frummer) Bela (6 mandate), Hieronymi Károly, Janicsáry Sándor, Ronáy (Oexel) 
János ifj., Vargics Imre (7), Csávossy Béla, George Szerb (9), Dániel Pál (10) şi Dániel 
Ernő (11). Majoritatea lor sunt născuţi în Banat şi au avut cariere funcţionăreşti sau 
proprietăţi funciare importante în comitatele bănăţene. Singura excepţie notabilă o 
constituie Hieronymi Károly, care şi-a desfăşurat aici, între 1875-1892 prima parte a 
carierei parlamentare.18

Deputaţii aleşi în circumscripţiile bănăţene între 1861-1918 au făcut parte din trei 
generaţii, pentru a căror delimitare am îmbinat criteriul pur cronologic cu raportarea la 
evenimentele majore ale epocii. Considerând că durata medie a unei generaţii este de 
aproximativ trei decenii, a rezultat că prima generaţie a fost constituită din persoane 
născute între 1800-1830, adică cei care aveau vârsta necesară pentru a se manifestat 
activ în perioada evenimentelor din 1848-1849.19 Cea de a doua generaţie a fost 
formată din cei născuţi în intervalul 1831-1860, iar cea de a treia din deputaţii născuţi 
după 1861 – adică cei care au intrat în politică începând cu ciclul 1892-1896, când 
sistemul politic al Ungariei începea să dea primele semne de instabilitate.20 Tabelul nr. 
2, infra, oferă o perspectivă cantitativă de ansamblu asupra distribuţiei generaţionale a 
deputaţilor. În mod firesc, generaţia de mijloc cuprinde cei mai mulţi reprezentanţi, în 
principal datorită faptului că aceştia au avut şansa de a se manifesta politic în condiţii 
mai favorabile decât membrii primei generaţie şi pe o perioadă mai îndelungată decât 
membrii celei de a treia.

Tabelul nr. 2. Distribuţia deputaţilor în funcţie de generaţii şi de originea geografică
Generaţia 1
(1800-1830)

Generaţia 2
(1831-1860)

Generaţia 3
(1861-1881)

Neidentificaţi Total

Născuţi în Banat 45 61 27 9 142

Străini aşezaţi în Banat 14 20 7 0 41

Străini din comitatele vecine 1 8 5 0 14

Străini 14 20 9 0 43

Deputaţi 74 110 48 9 241

Mandate 183 252 79 11 525

Mandate/Deputat 2,47 2,52 1,64 1,2 -

La nivelul întregii Ungarii, din punct de vedere al realizărilor politice, prima generaţie 
a declanşat Revoluţia din 1848-1849, dar a şi încheiat Compromisul din 1867. A doua 
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generaţie s-a format în umbra celei dintâi, a moştenit sistemul statal dualist şi a fost 
divizată de disputele ideologice între cei care susţineau prezervarea sa şi cei care doreau 
o Ungarie independentă. A treia generaţie a debutat într-un sistem politic deja instabil, 
al cărui echilibru era ameninţat de popularitatea crescândă a ideilor independentiste, 
de schimbările sociale profunde din pragul secolului XX şi de manifestările politice 
tot mai vehemente ale naţionalităţilor.21 Corpul deputaţilor din Banat reflectă, în mod 
firesc, o parte din caracteristicile fiecărei generaţii, analiza sa prosopografică permiţând 
observarea modificărilor suferite de clasa politică maghiară de-a lungul unei jumătăţi 
de secol.

Unul dintre indicatorii care evidenţiază cel mai bine modificările interne în cadrul 
acestui grup elitar este vârsta accederii la primul mandat parlamentar. Pentru generaţia 
paşoptistă media de vârstă la primul mandat este de 44 ani, relativ ridicată ţinând cont 
de faptul că mulţi dintre reprezentanţii săi au obţinut primul mandat în 1848, când 
nu împliniseră încă 40 de ani. Lipsa exerciţiului parlamentar între 1849-1861 explică 
însă, parţial, această valoare. Media vârstei la primul mandat pentru a doua generaţie 
este de 41 ani, reflectând mai degrabă condiţiile politice favorabile, decât modificări 
majore de structură în comparaţie cu predecesorii. Situaţia este diferită în cazul celei de 
a treia generaţii, a cărei medie de vârstă la accederea în Parlament coboară până către 
35 ani, anunţând modificări structurale şi adaptarea la spiritul timpurilor. Este adevărat, 
această valoare se datorează parţial şi lipsei aproape complete a exerciţiului electoral 
după 1910, însă trendul este evident regresiv şi poate fi interpretat ca o manifestare 
a profesionalizării clasei politice maghiare: începutul delimitării elitei politice de cea 
administrativ-funcţionărească prin „arderea etapelor” promovării de către tot mai 
mulţi tineri parlamentari. Trendul regresiv şi diferenţele sensibile dintre primele două 
generaţii pe de o parte şi cea de a treia generaţie pe de altă parte sunt uşor observabile 
şi pe Graficul nr. 2, infra.

Graficul nr. 2. Distribuţia vârstei de accedere în Parlament în cadrul celor trei generaţii
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Un alt indicator relevant este reprezentat de originea geografică a parlamentarilor 
din comitatele bănăţene. Din acest punct de vedere imagine globală este aceea a unei 
zone dominate, în mod firesc, de localnici (fie că sunt nativi, fie stabiliţi în Banat ca 
funcţionari sau proprietari de pământ). Este interesant faptul că procentul deputaţilor 
străini – candidaţi impuşi de la centru – rămâne constant. Profilul candidatului „exogam” 
rămâne şi el identic de-a lungul perioadei studiate şi pentru toate cele trei generaţii. El 
este de obicei ministru sau înalt funcţionar ministerial (Lónyay Menyhért, Fejérváry 
Géza, Khuen-Héderváry Károly, Szapáry Gyula, Horvát Boldizsár, Kerkápoly Károly, 
Láng Lajos), uneori profesor universitar, om de litere sau diplomat (Jókai Mór, Pulszky 
Ágost, Vécsey Tamás). În cazul celor din prima şi a doua generaţie, în aproximativ 70% 
din situaţii candidatul impus de la centru are experienţă electorală, deţinând anterior cel 
puţin un mandat în altă circumscripţie şi, mai rar, continuându-şi cariera parlamentară 
în alte comitate. În schimb, cei din generaţia a treia, deşi respectă profilul carierei, nu au 
mandate câştigate anterior şi unul singur (Szapáry László) a deţinut ulterior, înainte de 
1918, încă un mandat parlamentar. 

Tabel nr. 3. Situaţia mandatelor în şi înafara comitatelor din Banat
Mandate 

anterioare doar 
în Banat

Mandate 
anterioare

Mandate 
ulterioare

Mandate 
intercalate

Generaţia 1 55 11 4 4
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Generaţia 2 88 11 4 7
Generaţia 3 43 3 2 0
Neidentificaţi 9 0 0 0

 
Un alt aspect care merită notat este diferenţa procentuală mare între prima generaţie şi 

cele următoare în cazul candidaţilor proveniţi din comitate învecinate (Arad, Csongrád, 
Bács-Bodrog). Dat fiind procentul ridicat al liber-profesioniştilor, în special avocaţi, 
această categorie intermediară poate fi asociată mai degrabă localnicilor, deoarece este 
evident că reprezentanţii ei erau cunoscuţi în Banat şi, probabil, desfăşurau activităţi 
aici. Din acest motiv opinăm că, la baza acestei diferenţe între generaţii stau atât 
creşterea exponenţială a numărului liber-profesioniştilor în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea cât şi dezvoltarea mijloacelor de transport şi comunicaţie (inclusiv presa) 
care au permis unor persoane să dezvolte varii activităţi şi să câştige capital de imagine 
în comitatele vecine mult mai uşor decât se putea realiza aceasta cu câteva decenii în 
urmă.   

Tabel nr. 4. Originea geografică a deputaţilor din Banat
Generaţia 1
(1800-1830)

Generaţia 2
(1831-1860)

Generaţia 3
(1861-1881)

Neidentificaţi

Născuţi în Banat 61% 56,00% 56% 100%
Străini aşezaţi în 
Banat 19% 18% 14,50% 0
Străini din 
comitatele 
vecine

1,00% 7,50% 10,50% 0

Străini 19% 18% 19% 0

Repartiţia numărului de mandate şi a opţiunii politice în cadrul generaţiilor pot 
releva, la rândul lor, o serie de particularităţi regionale. Între prima şi a doua generaţie, 
singura diferenţă notabilă este regresul numărului deputaţilor reprezentând partidele 
naţionalităţilor (români şi sârbi). După cum se poate observa şi pe Graficul nr. 1, supra, 
acest trend începe lent încă de la 1869 şi se accentuează după 1875, pe fondul politicilor 
electorale ale guvernului Tisza. Foştii deputaţi naţionalişti fie au trecut la platforma 
liberală maghiară, fie s-au retras din politica activă. Perturbaţiile statistice par a indica 
modificări mai pronunţate în interiorul celei de a treia generaţii, însă acestea sunt direct 
legate de contextul politic general: ascensiunea radicalilor independentişti şi disoluţia 
Partidului Liberal. 

Pierderea de aproximativ 20% a liberalilor se regăseşte în rândurile opoziţiei 
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moderate (Partidul Constituţional) şi a celei radicale (Partidul Independendenţei) 
şi foarte puţin printre deputaţii naţionalităţilor sau printre reprezentanţii Partidului 
Popular Catolic. Această pierdere de 20% la nivel de partid nu se reflectă însă decât 
pe jumătate la nivelul inserţiei unor membri noi, deoarece deputaţii opoziţiei moderate 
fie făcuseră parte din grupul guvernamental liberal înainte de 1903, fie i s-au alăturat 
după 1910. De altfel, profilul lor socio-profesional, ca sub-grup, este similar, aproape 
identic cu cel al sub-grupului guvernamentalilor liberali, marea majoritate dezvoltând 
anterior mandatului cariere în administraţia comitatensă şi deţinând proprietăţi funciare 
extinse. Singura noutate notabilă la acest nivel a fost adusă de deputaţii kossuthişti, care 
proveneau în majoritate din câmpul profesiilor liberale (avocaţi) – doar Baross János22 
şi Bohus Károly23 avuseseră anterior cariere mai îndelungate în administraţie.   

Tabel nr. 5. Rezultatele electorale pe generaţii
Partidul 
liberal

Opoziţia 
moderată

Opoziţia 
radicală

Alte partide Partidele 
naţionalităţilor

Generaţia 1 76% 10% 2,50% 0 11,50%

Generaţia 2 79,00% 11,50% 2,50% 0 7%

Generaţia 3 56,50% 21,50% 12,50% 2,00% 7,50%

Neidentificaţi 100% 0 0 0 0

Dacă structura etnică a corpului alegătorilor părea a fi, după cum am arătat, relativ 
reprezentativă pentru compoziţia etnică a regiunii, structura corpului deputaţilor apare 
din start disproporţionată. Maghiarii constituie între 59-67% din fiecare generaţie 
(adică 40-45% din deputaţii cu origini sau cariere profesionale în Banat, restul 20% 
fiind deputaţii impuşi de la centru). Procentajul deputaţilor români şi sârbi este constant 
regresiv, însă trendul este mult mai accentuat în cazul românilor. Este interesantă 
creşterea numărului germanilor în interiorul celei de a doua generaţii, posibilă dovadă 
a orientării guvernelor liberale spre candidaţi germani, în defavoarea celor români. 
Din punct de vedere al repartiţiei geografice a mandatelor, românii câştigă majoritatea 
scaunelor de deputat în Caraş-Severin şi Timiş, sârbii sunt prezenţi mai ales în Torontal, 
iar germanii în Timiş şi Torontal – din acest punct de vedere compoziţia etnică a fiecărui 
comitat reflectă fidel rezultatele alegerilor. Comparând structura etnică a alegătorilor 
cu cea a aleşilor nu putem decât să concluzionăm că majoritatea formată din deputaţi 
maghiari a fost aleasă, constant, de către alegători proveniţi din rândul naţionalităţilor 
– un argument în plus pentru necesitatea unei mai atente evaluări a manifestărilor
sentimentului naţional în epocă şi a pendulărilor sale între teorie şi discurs pe de o parte 
şi practica cotidiană şi politico-electorală pe de altă parte.   
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Tabel nr. 6. Structura etnică a corpului deputaţilor din Banat
Maghiari Germani Români Sârbi

Generaţia 1 61% 4% 19% 16%
Generaţia 2 59% 10% 15,50% 15,50%
Generaţia 3 67% 6% 12,50% 14,50%
Neidentificaţi 56% 22% 0% 22%

Tabloul general al formaţiei intelectuale şi al pregătirii universitare a deputaţilor 
care au reprezentat Banatul în Parlamentul Ungariei este redat în Tabelul nr. 7, infra. 
În cazul celor care au urmat cursurile mai multor facultăţi am luat în considerare acea 
orientare care s-a concretizat ulterior în parcursul profesional (de obicei cea de a doua). 
Procentul ridicat al absolvenţilor de drept nu constituie o surpriză, încadrându-se 
perfect în tipologia „naţiunii de jurişti” analizată de Victor Karady.24 Interesant în cazul 
lor este vârful atins în generaţia de mijloc şi regresul puternic (-13%) din cea de a treia 
generaţie. Luând însă în considerare procentul ridicat al celor fără studii identificate 
(aprox. 20%), dar şi faptul că exprimarea politică a celei de a treia generaţii a fost 
considerabil diminuată după 1914, credem că această anomalie statistică este foarte 
posibil să nu aibă acoperire în realitatea istorică. De altfel, după cum vom sublinia mai 
jos, în pasajele dedicate carierei profesionale, creşterea substanţială a numărului liber 
profesioniştilor (majoritatea avocaţi) în cadrul celei de a treia generaţii, constituie un 
argument suplimentar în acest sens.

Dincolo de numărul impozant al absolvenţilor de drept, analiza orientării universitare 
de-a lungul celor trei generaţii lasă să se întrevadă şi o serie de modificări structurale, 
reduse cantitativ, dar care semnalează modificări sociale şi mentale importante. Este 
vorba pe de o parte de creşterea constantă a numărului deputaţilor cu studii teologice, 
marcă a implicării tot mai active a clerului mijlociu în politică, iar pe de altă parte de 
procentul tot mai ridicat al celor care urmează studii cu profil economic şi agricol. 
Aceştia din urmă provin din categoria marilor proprietari de pământ, iar alegerea lor 
indică adaptarea la realităţile economice regionale alături de adoptarea unei forma 
mentis capitaliste, în acord cu spiritul epocii. Ca un complement al precedentelor 
evoluţii apare regresul puternic al absolvenţilor de studii militare – datorat parţial şi 
faptului că membrii generaţiei a treia care au ales astfel de cariere nu au mai apucat să 
le definitiveze pentru a intra ulterior în politică.
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Tabel nr. 7. Pregătirea universitară a deputaţilor din Banat

D
re

pt

Te
ol

og
ie

St
ud

ii 
m

ili
ta

re

St
ud

ii 
te

hn
ic

e

Şt
iin

ţe
 u

m
an

is
te

Ec
on

om
ie

 şi
 a

gr
ic

ul
tu

ră

M
ed

ic
in

ă 
şi

 fa
rm

ac
ie

N
ei

de
nt

ifi
ca

ţi

Generaţia 1 63,50% 1,50% 6,50% 2,50% 2,50% 1,50% 1,50% 20,50%

Generaţia 2 67,20% 3,60% 4,50% 2,70% 0% 5,50% 1% 15,50%

Generaţia 3 54,20% 8,30% 0,00% 2,00% 4,10% 8,30% 2,00% 21,10%

Neidentificaţi 44,50% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 44,50%

Spectrul centrelor universitare în care şi-au desăvârşit pregătire viitorii deputaţi este 
destul vast, acoperind întregul spaţiu al Austro-Ungariei şi prelungindu-se spre vestul 
şi nordul Europei. Absolvenţii de studii juridice au frecventat în marea lor majoritate 
cursurile universităţii din Pesta, chiar dacă un procent consistent dintre ei studiaseră în 
prealabil dreptul la academii (Bratislava, Eger, Kecskemét, Pécs, Zagreb, Debrecen, 
Oradea, Cluj, Sibiu, Košice, Györ). Procentul celor care au continuat studiile juridice 
în centre din afara Ungariei (Viena, Graz, Praga, Heidelberg, Berlin, Paris, Louvain) 
este redus (aprox. 10%), la fel şi al celor care, la cealaltă extremă, au urmat exclusiv 
cursurile unei academii de drepturi (aprox. 8%). Studiile teologice au fost desăvârşite în 
institutele locale (Arad, Timişoara, Bratislava), la universitatea din Cernăuţi şi, marea 
lor majoritate, la Universitatea din Viena. Studiile economico-agricole au fost urmate 
la Magyaróvár, iar în străinătate la Hohenheim şi Halle; cele tehnice în majoritate 
la Budapesta iar în străinătate la Schemnitz, Viena, Liege, Heidelberg sau Stuttgart. 
Militarii au absolvit fără excepţie Academiile vieneze. În mijlocul acestei diversităţi de 
centre de studiu se evidenţiază Universitatea din Pesta, unde au studiat peste 70% din 
deputaţii Banatului, iar în cadrul ei Facultatea de Drept, absolvită de peste jumătate din 
totalul reprezentanţilor acestei regiuni în Parlamentul Ungariei. În ansamblul general al 
frecventării acestei instituţii de învăţământ superior în ultimele decenii ale secolului al 
XIX-lea,25 procentele de mai sus nu fac decât să demonstreze integrarea absolut firească 
a elitei parlamentare din Banat în cadrul segmentului social al absolvenţilor de studii 
superioare universitare din Ungaria.

Un ultim punct de interes al cercetării noastre este constituit de analiza compoziţiei 
socio-profesionale şi a parcursului carierei deputaţilor din Banat. Pornind de la formaţia 
lor intelectuală şi de la specificul epocii, apare absolut firească identificarea lor masivă 
în administraţie, de-a lungul tuturor celor trei generaţii. Nu întâmplător generaţia a 
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doua, care se suprapune perioadei de maximă înflorire şi stabilitate a regimului dualist, 
cunoaşte un maxim al deputaţilor proveniţi din administraţia publică şi un evident 
minim al celor care activau în câmpul profesiunilor liberale. Reculul mai pronunţat 
de după 1892 (10-15%) a fost generat, aşa cum menţionam mai sus, de intrarea în 
Parlament a deputaţilor kossuthişti în 1906, puţini dintre ei dezvoltând anterior cariere 
administrative. Corolarul acestui recul este reprezentat de creşterea exponenţială a liber 
profesioniştilor în cadrul aceleiaşi generaţii. Se poate observa de asemenea că sporul 
absolvenţilor de studii teologice (vezi Tabelul nr. 7) nu se regăseşte complet în numărul 
deputaţilor proveniţi din rândul clerului, dovadă a reorientării profesionale ulterioare. 
Dispariţia completă a militarilor a fost de asemenea explicată anterior, iar în privinţa 
proprietarilor de pământ se poate constata că numărul lor scade uşor, dar în acelaşi timp, 
cei rămaşi sunt mai bine pregătiţi din punct de vedere al studiilor de specialitate decât 
cei pe care i-au moştenit.  

Tabel nr. 8. Distribuţia socio-profesională a deputaţilor Banatului
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Generaţia 1 56% 5,50% 1% 18,00% 16,50% 3%

Generaţia 2 60% 1,00% 3,50% 11,00% 18,00% 7,00%

Generaţia 3 44% 0,00% 4,00% 27,00% 14,50% 10,50%

Din punct de vedere al carierei anterioare alegerii ca deputat, cel mai interesant 
segment este cel al funcţionarilor publici. Pe de o parte se individualizează existenţa 
unui traseu-standard care pornea de la funcţia de szolgabíró şi ajungea până la cea de 
vice-comite sau comite suprem, înainte de a câştiga scaunul de deputat. Pe parcurs, 
funcţionarul public putea activa şi în justiţie, sau putea accede la nivel ministerial înainte 
de a intra în Parlament. Procentul celor care urmează o astfel de carieră, respectând 
sau nu toate etapele, este de peste 50% din numărul funcţionarilor ajunşi deputaţi în 
Banat. În rândul lor sunt contabilizaţi şi aceia care nu au atins poziţia de vice-comite, 
oprindu-se la demnitatea de protonotar înainte de a câştiga mandatul parlamentar. În 
cadrul primei generaţii, 30% dintre cei care au activat în administraţie au ocupat şi 
demnitatea de vice-comite sau comite suprem înainte de a fi aleşi deputaţi. Procentul 
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se reduce succesiv în generaţiile următoare, coborând iniţial la 16% şi apropiindu-se 
de 10% pentru a treia generaţie. Restul deputaţilor proveniţi din rândurile angajaţilor 
statului au dezvoltat în general fie cariere în cadrul ministerelor, fie, un procent redus, 
în domeniul justiţiei. Printre alte funcţii administrative mai des ocupate se numără cea 
de preşedinte al unei Sedrii orfanale, sau de director al căilor ferate. 

Pentru câţiva deputaţi mandatele de primari ai unor localităţi importante au 
reprezentat de asemenea o etapă în drumul spre Parlament. Numărul lor este redus (5), 
dar aceste cazuri particulare evidenţiază primatul persoanei în faţa orientării politice. 
Este vorba despre Bogdán Zsivkó - primar la Nagykikinda,26 Burdia Constantin - primar 
al Caransebeşului,27 Miletić Svetozar – primar la Novi Sad,28 Seemayer János, preot la 
Mehadia şi primar la Vârşeţ,29 Tellecsky Kristóf – primar la Nagykikinda.30 Toţi sunt 
localnici şi, cu excepţia liderului politic sârb, toţi au câştigat mandatul de deputat pe 
listele partidului de guvernământ dar datorită în primul rând popularităţii de care se 
bucurau în circumscripţiile de origine. 

Foarte sumara analiză din paginile precedente ne îndeamnă să privim Banatul ca pe o 
regiune caracterizată, pe teren electoral, de un conservatorism pragmatic. Pe de o parte 
partidele de guvernământ au fost sprijinite atât de bine încât cele trei comitate au devenit 
o bază de alegere în Parlament a unui număr consistent de înalţi funcţionari, miniştri
şi chiar prim-miniştri (1/3 dintre prim-miniştrii Ungariei dualiste au deţinut mandate 
parlamentare în Banat). Dovada fidelităţii faţă de Partidul Liberal şi Partidul Muncii 
este explicit oferită prin majorităţile obţinute în anii electorali 1892, 1905 şi 1910. Pe 
de altă parte, procentul reprezentanţilor locali în Parlament rămâne constant ridicat. 
Din punct de vedere al altor indicatori importanţi, Banatul s-a înscris în coordonatele 
generale ale Ungariei: numărul şi frecvenţa mandatelor raportate la numărul deputaţilor, 
formaţia intelectuală şi profesională a celor aleşi, parcursul carierei înainte de a intra 
în Parlament. Deputaţii acestei regiuni au deţinut în medie 2 mandate, iar majoritatea 
au avut definitivate studii juridice şi proveneau din rândul funcţionărimii, al marilor 
latifundiari şi al avocaţilor. 

Compoziţia celor trei generaţii care au alcătuit acest corp elitar a cunoscut, de-a 
lungul unei jumătăţi de secol, o serie de modificări – nu majore, dar semnificative pentru 
evoluţiile istorice. Perioada de stabilitate economică şi politică din a doua jumătate a 
secolului s-a reflectat în numărul crescut al deputaţilor din generaţia de mijloc care 
au dezvoltat cariere birocratice anterior mandatului: mult mai puţin tentaţi să dezvolte 
activităţi liberale, aceştia s-au orientat încă din tinereţe spre posturile bugetate din 
administraţie şi justiţie, deşi deţineau atestatul de liberă practică a avocaturii. Spiritul 
timpului şi schimbările sfârşitului de secol s-au făcut simţite şi în Banat – deşi într-o 
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măsură mai redusă decât în alte părţi ale ţării – reflectându-se în: creşterea progresivă 
şi constantă a numărului de preoţi trimişi în Parlament, apariţia mandatelor deţinute 
de reprezentanţi ai partidelor cu program social-creştin, sporirea numărului deputaţilor 
proveniţi din rândul liber-profesioniştilor sau diminuarea numărului marilor proprietari 
de pământ.

Note:
*. Acest studiu a fost susţinut de CNCS-UEFISCDI, prin finanţarea proiectului de cercetare 

PN-II-PCE-2011-3-0040. Varianta în limba engleză a acestui studiu este publicată în 
„Anuarul Institutului de Istorie ’George Bariţiu’ din Cluj-Napoca”, LIII (2014).

** Cercetător postdoctoral la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. E-mail: 
vladutpopovici@yahoo.com.
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REZIME
Izborni proces u Banatu (1861-1918).
Statistika. Evolucije. Prosopografija

Rad ima za cilj da ponudi opšti prikaz evolucije izbornog procesa u Banatu, u periodu 
1861-1918, kroz analizu statističke evolucije rezultata i kroz sastav korpusa deputata koji su 
predstavljali ovu oblast u Ugarskom Saboru. Zahvaljujući šarolikoj etnokonfesionalnoj strukturi, 
ekonomskom položaju glasača, teritorija između Dunava, Tise i Moriša je postepeno postajala 
značajna osnova za regrutovanje i implementaciju poslanika mađarskih provladinih stranaka. 
Tako se objašnjava činjenica da je trećina premijera Ugarske, pored drugih članova vlade, ušla 
u parlament na zajedničkim listama iz Banata. Ova činjenica, podržana jakim nacionalističkim 
predizbornim manifestacijama sa početka XX veka, čini od posmatrane regije jednu odličnu 
studiju slučaja o predizbornim dešavanjima u Ugarskoj modernog doba. 

Costin Feneşan, Bucureşti

BANATUL ÎN POLITICA LUI IOSIF AL II-LEA DUPĂ ÎNCORPORAREA DIN 
1778-1779

Încorporarea Banatului imperial în regatul Ungariei, decisă prin decretul imperial 
din 1 februarie 1778, a fost decontul final al unei confruntări care durase vreme de mai 
bine de o jumătate de secol între politica centralizatoare a lui Carol al VI-lea şi a Mariei 
Tereza, susţinută de majoritatea covârşitoare a consilierilor aulici austrieci şi cererile 
neîntrerupte şi stăruitoare ale stărilor privilegiate ale Ungariei, de restaurare integrală a 
situaţiei constituţionale anterioare cuceririi otomane (1552)1. Disputa s-a accentuat mai 
ales în deceniul al optulea al secolului al XVIII-lea, când pretenţiile maghiare, al căror 
vârf de lance erau cancelarul aulic ungar contele Francisc Eszterházy şi consilierul aulic 
ungar contele Carol Zichy de Vasonkeo, şi-au găsit aliaţi neaşteptaţi în arhiducesa Maria 
Cristina, fiica favorită a împărătesei şi soţul ei, ducele Albert de Sachsen-Teschen. Nu 
e mai puţin adevărat, că situaţia financiară precară a Imperiului habsburgic în urma 
Războiului de 7 ani şi a Războiului de succesiune la tronul Bavariei a determinat în mare 
măsură luarea hotărârii de incorporare a Banatului în regatul Ungariei. Iosif al II-lea, un 
foarte bun cunoscător al Banatului în urma celor trei vizite efectuate acolo (1768, 1770 şi 
1773) şi un adept – în spiritul lui Eugeniu de Savoia – al statutului constituţional special 
al provinciei, s-a văzut pus în faţa faptului împlinit atunci când i-a succedat Mariei 
Tereza la tronul imperial (30 noiembrie 1780). Ce-i drept, el n-a mai putut împiedica 
desfăşurarea procesului destul de sinuos al incorporării Banatului, dar a încercat – 
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