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BudapešÙ

Èeské spolky v Budapešti v období dualizmu

V hlavním mìstì Uher ûila v druhé polovinì 19. Století èeská ko-
munita s nìkolika tisíci èleny. Èeši se stìhovali do Budapešti z rùz-
ných dùvodù. Byli takoví, kteøí pracovali v Budapešti jako vojáci,
státní úøedníci nebo zamìstnanci poboèek èeských finanèních insti-
tucí, jiní byli dìlníci v rùzných budapešÙských továrnách nebo pod-
nikatelé, kteøí hledali hospodáøské moûnosti v rostoucím uherském
velkomìstì. Mezi budapešÙskými Èechy byli takoví, kteøí ûili ve
mìstì teprve krátký èas, nìkolik mìsícù nebo let, a potom se odstì-
hovali z Uher zpátky do èeských zemí nebo do jiného evropského
státu nebo aû do Ameriky, jiní se však usadili trvale v uherském
hlavním mìstì1. Tato èeská komunita, pod vlivem silného èeského
spolkového hnutí 19. století, zaloûila èeské spolky i v uherském
hlavním mìstì a vytvoøila v posledních desetiletích 19. století �ivý

spoleèenský a kulturní �ivot. Aû do první svìtové války v Budapešti
fungoval èeský obèanský spolek, beseda a obèanské, sociálnì demo-
kratické a anarchistické èeské dìlnické spolky i tìlocvièná jednota So-
kol.

Uhry nebyly primární cílovou oblastí pro expanzivní èeské národ-
ní hnutí v druhé polovinì 19. století, ale èeská veøejnost se obrátila
s váûným zájmem smìrem k uherským záleûitostem. Kultura a literár-
ní ûivot Uher získaly v èeských zemích pøekvapující popularitu. Ma-
ïarská literatura a pøedevším kult Sándora Petõfiho mìly v èeských
zemích velký ohlas, ale i exotika uherské krajiny, uherské dìjiny, in-
tenzivní vývoj uherského státu a Budapešti byla oblíbená témata
dobových èeských popisù Uher a autoøi se se zájmem obrátili i k ta-
jemným památkám z osmanského období2. Èeská inteligence sledo-
vala s ûivou pozorností i uherský politický vývoj po rakousko-uher-
ském vyrovnání. Mnozí z nich povaûovali vývoj uherského státu
a spoleènosti po roce 1867 za vzor vývoje èeských zemí, ale byli
i takoví, kteøí se na vývoj uherského hospodáøství v období dualismu
dívali spíš jako na formování nebezpeèného ekonomického rivala mo-
derního èeského prùmyslu3.

Obraz Uher v èeských zemích však mùûeme celkem hodnotit jako
kladný. I úspìchy uherského národního hnutí, jako vzor pro podobný
èeský vývoj, inspirovaly mnohé èeské politiky aû do posledního dese-
tiletí 19. století. Kritický pohled na uherský vývoj se stal dominantním
teprve na pøelomu století. V tomto období uherské národnosti, pøede-
vším Slováci mìly uû velmi úzké vztahy s èeským prostøedím a kvùli
tomu se v èeském veøejném mínìní uû objevil a stal dominantním
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2 Tyto elementy se objevovaly v èeských cestopisech napsaných o Uhrách
v druhé polovinì 19. století, napøíklad od Jana Nerudy a Franti�ka Brábka (Neruda
1910, Brábek 1874 a Franti�ek Brábek, Budape�t� I�III. = Zlatá Praha 1885, è. 37,
544�546; è. 38, 559�560; è. 39, 571�574).

3 Karel Adámek, poslanec øí�ské rady, který jako èlen rakouské delegace èasto
jednal v Budape�ti, napsal �est knih (Adámek 1891, 1905a, 1905b, 1907, 1909a,
1909b) o uherském hospodáøství.

1 Taková osobnost byl napøíklad Karel Klíè (Klietsch), který byl nìjakou dobu
známým karikaturistou uherského humoristického èasopisu �Borsszem Jankó�.
O Klíèovi psal Jan Neruda: �Jiný krajan ná�, o nìhoû je ale �koda, ûe není doma,
známý karikaturista vídeòského »Floh« a pe�Ùského »Borsszem Jankó«, na jichû
obrazech èeský podpis »Klíè« jako by chtìl propagandu �íøit, také si v Pe�ti jiû
zaimprovisoval. Vystoupil v divadle, kreslil karikatury pravou i levou rukou, pøímo
i zvrácenì � je vesel a má se dobøe pøi tom amerikánství� (Neruda 1910, s. 421).
Klíè se v�ak krátce pøestìhoval z Budape�ti do Velké Británie (Èeskoslovenský bio-
grafický... 1992, s. 318). Franti�ek Novák (Novák Ferenc), který byl od roku 1885
jednatel budape��ské Èeské besedy a stavitel v Budape�ti, ûil paralelnì v Budape�ti
a v jeho rodném mìstì, v Táboøe (Franti�ek Novák. �VlasÙ� XXVII, 3 (1903), è. 5).
Poslední jednatel Èeské besedy pøed první svìtovou válkou Pilát Pál v�ak uû úplnì
asimiloval do maïarské spoleènosti (Jobbágy 1918, s. 9�10).
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obraz despotického uherského státu a politiky násilné maïarizace
(Rychlík 2000, László 1999).

Èeská ekonomická expanze pøeváûnì smìøovala k území pøedli-
tavské èásti monarchie a Balkánu, ale kaûdá dùleûitá èeská finanèní
instituce mìla i v Uhrách investice, poboèky a v Uhrách byly i vý-
znamné èeské prùmyslové investice. Èeští zamìstnanci tìchto èes-
kých institucí a továren se stali velmi dùleûitými elementy, zprostøed-
kovateli èesko-maïarských vztahù. Zaèátkem, od roku 1881 nejvìtší
význam mìly budapeš�ské a venkovské (trnavské a martinské) po-
boèky pojiš�ovací banky Slávia (Neèas 1987, s. 23) a potom spoleèné
uhersko-èeské banky zaloûené v Budapešti, od roku 1910 budapešÙ-
ská banka èeské ¦ivnostenské banky, Országos Iparbank Részvény-
társaság, a od roku 1911 budapešÙská finanèní instituce Èeské prù-
myslové banky, Uhersko-èeská prùmyslová banka, akciová spoleènost
(Magyar–Cseh Iparbank Részvénytársaság)4.

Tendence imigrace do Uher z èeských zemí byla v souladu se spo-
leèenskými zmìnami regionu. Od zaèátku aû do konce sedmdesátých
let se stìhovala ve vìtším mnoûství z èeských zemí do Uher vrstva øíš-
ských úøedníkù a vojákù, nepoèítaje èeské osadníky usazené na území
vojenské hranice, Banátu (Auerhan 1908). Po rakousko-uherském
vyrovnání v polovinì osmdesátých let poprvé pøijeli ve velkém poètu
pøistìhovalci z èeských zemí do Uher, v této dobì témìø pouze do
Budapešti5. Èechy, kteøí se pøistìhovali do hlavního mìsta Uher,

pøitahoval uherský hospodáøský vývoj v Budapešti. Vìtšina z nich by-
la prùmyslníky, øemeslníky a podnikateli, kteøí touûili vyuûít v rostou-
cí metropoli moûnost blahobytu6. Druhou èást èeské komunity v této
dobì tvoøili úøedníci èeských finanèních institucí a firem, investují-
cích na uherském trhu, kteøí trávili v Budapešti jen krátký èas. Masová
imigrace èeských továrních dìlníkù zaèala v devadesátých letech.
Èeští dìlníci, podobnì jako èeští úøedníci, se pøistìhovali do Buda-
pešti nebo do pøedmìstských obcí, do Újpesti nebo Kispesti, jen na
pøechodnou dobu.

První zprávu o sebe-organizaci pešÙské èeské komunity známe
z roku 1862, kdyû Èeši slavnostnì uvítali v Pešti Julia Grégra a Vítìz-
slava Hálka, kteøi cestovali z Galicie do Prahy pøes Peš� (Adámek
1909, s. 6). Po rakousko-uherském vyrovnání Jan Neruda uû píše o ûi-
vém èeském spoleèenském ûivotì v Pešti7.

První trvalé èeské spolky však byly zaloûené v Pešti a� na konci
šedesátých let. První pešÙský èeský spolek byla Èeská beseda. V še-
desátých letech 19. století se Èeši v Pešti pravidelnì setkávali v restau-
raci U Èeské koruny na námìstí Városháza, která mìla èeského maji-
tele, F. Zemráda (Semerád), a tam zpívali èeské písnì. Èlenové tohoto
èeského krouûku zaloûili v roce 1867 první oficiální èeský spolek
v Pešti, spolek „Bava”, který mìl krátký ûivot8. Spolek „Bava” fungo-
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4 Mihók-féle Magyar Compass, XXXVIII. évf., 1910/11, s. 260, Mihók-féle
Magyar Compass, XXXIX. évf., 1911/12, s. 258.

5 Èe�i obvykle nebyli uvedeni v dobových uherských národnostních statistikách,
ale podle dostupných údajù poèet Èechù ûijících v Budape�ti od osmdesátých let 19.
století aû do konce prvního desetiletí 20. století stále rostl, v roce 1880 ûilo v Buda-
pe�ti 3689 Èechù a v roce 1910 uû 5003 (Budapest félévszázados fejlõdése
1873�1923). Bp., Budapest Székesfõváros Statisztikai Hivatala (Budapest Székesfõ-
város Statisztikai Közleményei, 53.) 1925. 20, 17. táblázat., Thirring Gusztáv: Buda-
pest népmozgalma az 1906/07-es években és a népmozgalom statisztikája 1874�
�1907. Budapest, Budapest Székesfõváros Statisztikai Hivatala (Budapest Székesfõ-
város Statisztikai Közleményei 42.) 1912. 107.

6 Franti�ek Brábek v té dobì uû pí�e o velké èeské komunitì v Budape�ti: �Tolik
jest jisto, ûe zde ûije Èechù a vùbec Slovanù veliké mnoûství. Shledali jsme to, aÙ
jsme se obrátili kamkoliv; v hostincích, na veøejných procházkách, ve spoleèen-
ských vozech, v�ude jsme se setkali s Èechy, nikoliv snad cestujícími, nýbrû s tako-
vými, kteøí jsouce zde usedlými, øemesla a obchody své provozují. ûijou zde dosti
spokojenì a klidnì� (Brábek 1987, s. 50).

7 �Èe�i hojnì v Pe�ti ûijící jsou uvìdomìli. Kdyû èe�tí hudebníci hrají ve veøejné
místnosti národní na�e písnì, zní »výbornì« náhle se v�ech stran. Dìlník z továrny
zpívá v�ude své »Hej Slované!«, èeský voliè � je jich zde dost � metá py�nì své »aÙ
ûije!« mezi hluèící »éljen«, èe�tí vzdìlanci mají èasopisy domácí ve mnohých
kavárnách a hostincích a scházejí se dvakrát týdnì k srdeèné zábavì. Je to uû nová
generace na�e a ta se více neodrodí� (Neruda 1910, s. 431).

8 Èeská Beseda. �VlasÙ� XXVIII, 1 (1904), è. 2.
9 Historie Èeské besedy v Budape�ti. �VlasÙ� II, 4 (1878), è. 2.



val aû do roku 1872 a nìkolik èlenù tohoto spolku zaloûilo Èeskou be-
sedu, nejúspìšnejší èeský spolek v Budapešti9.

Èeská beseda byla spolek zámoûných budapešÙských Èechù z vyš-
ší støední tøídy. Èlenové Besedy byli hlavnì èeští úøedníci, podnika-
telé ûijící v Budapešti; na krátký èas se do �ivota budapeš�ské Èeské
besedy zapojil také Josef Václav Friè10.

Druhý èeský spolek zaloûený v Pešti byl I. èeskoslovanský dìlnic-
ký spolek, který fungoval jako spoleènost èeských dìlníkù a øemeslní-
kù. Dìlnický spolek zaloûili v stejném roce jako èeský dìlnický spo-
lek ve Vídni, a to v roce 1868 v restauraci U mìsta Prahy, restauraci
zdejšího Èecha, Martina Podušky11. V polovinì sedmdesátých let dìl-
nický spolek fungoval jako spoleèný spolek budapešÙských Èechù
a Slovákù, mezi lety 1873 a 1878 i jméno spolku zmìnili na První
èeskoslovenský dìlnický spolek; mezi èleny spolku byly významné
osobnosti budapešÙských Slovákù, právník Jozef Strakoviè a stavitel
Ján Bobula (Zapletal 1969, s. 5).

Oba významné èeské spolky mìly dùleûitou roli v organizaci kul-
turního ûivota budapešÙské èeské komunity (spolky mìly sbory, diva-
dla, pravidelnì organizovaly plesy, šibøinky a slavnosti pøi pøíleûitosti
dùleûitých èeských historických událostí) a v péèi o vztahy s vlastí.
Èeské spolky organizovaly pravidelnì výlety do èeských zemí, do
Prahy a èasto uvítaly v Budapešti dùleûité èeské osobnosti a èeské de-
legace, napø. v dobì uherské zemské výstavy v roce 188512.

Na konci století, kdyû se objevila masová imigrace èeských dìl-
níkù do Budapešti, rodily se sociální demokratické a anarchistické
èeské dìlnické spolky, které byly zaloûené z podnìtu èeských dìlníkù,
kteøí byly vykázáni z Pøedlitavska kvùli sociálnìdemokratické a anar-
chistické organizaci stìhovali do Budapešti. Èeskoslovanský vzdìlá-
vací a podporovací spolek Svornost zaloûili v roce 1886 bývalí èleno-

vé dìlnického spolku, kteøí pøedtím neúspìšnì chtìli organizovat
sociálnìdemokratický spolek z dìlnického spolku13. František Tupý,
èeský dìlník, který byl vykázán v Rakousku, zaloûil v roce 1893 Èes-
koslovanskou volnou organizaci v Budapešti, která byla souèástí
èeské sociálnì demokratické strany (Zapletal 1969, s. 10). Z této orga-
nizace formovali v roce 1901 samostatný sociálnìdemokratický spo-
lek s názvem Èeský vzdìlávací spolek Osvìta14.

Dùleûitou roli mìl v Budapešti i tìlocvièný spolek Sokol zaloûený
v roce 189415, který se pøipojil k èeskému sokolskému hnutí a koordi-
noval èinnost nejenom èeských spolkù v uherském hlavním mìstì, ale
mìl velkou popularitu také mezi ostatními slovanskými národnostmi
v Budapešti. Nejvíc mezi Slováky, kteøí mìli úzké styky i s ostatními
èeskými spolky. Slováci se pøipojili ve velkém poètu do práce tìlový-
chovného spolku16.

Èeská komunita v Budapešti se zaèátkem druhého desetiletí 20.
století zaèala zmenšovat kvùli asimilaci a zpomalení imigrace. I èeské
spolky ztratily èleny. V této dobì budapešÙští Èeši uû navrhovali
uspoøádání spoleèného vedení a zaloûení spoleèného èeského Národ-
ního domu v Budapešti podle vzoru èeské komunity ve Vídni17. První
svìtová válka však znamenala velký zlom v ûivotì èeské komunity
v Budapešti. V 1918 fungovaly uû jen Beseda a Dìlnický spolek a vìt-
šina Èechù se buï pøestìhovala do Èeskoslovenska, nebo se asimilo-
vala do maïarské spoleènosti (Jobbágy 1918, s. 9–10).
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13 Z Budape�ti. �VlasÙ� X, 10 (1886), è. 3.
14 Èeský spolek »Osvìta« v Budape�ti. �VlasÙ� XXV, 7 (1901), è. 3.
15 Z Budape�ti. �VlasÙ� XXV, 5(1901), è. 8.
16 Goláò 1956, s. 195�201; Hapák 1955, s. 56�59; Telocvièná jednota Sokol mala

�ibrinky. �Slovenský týûdenník� 1911, 24.2., s. 5; Èeský telocvièný spolok sláví 10.
a 11. júnia 15. roèné jubíleum. �Slovenský týûdenník�1911, 26.5., s. 6; Sokol. �Slo-
venský týûdenník� 1912, 27.1., s. 5; Èeská Beseda. �Slovenský týûdenník� 1911,
10.3.; Sokol. �Slovenský týûdenník� 1912, 17.5., s. 5; Mikulá�ská zábava Èeskej
Besedy v Budape�ti. �Slovenský týûdenník� 1913, 30.1., s. 4; �ibrinky pe�tského
Sokola. �Slovenský týûdenník� 1911, 1.3., s. 5.

17 Budape�Ù. �Sokol zahranièní� VII, 1 (1913), è. 15.

10 Ibidem, s. 2�3., Oslava 50letých narozenin J. V Frièe v Budape�ti. �VlasÙ� IV,
1 (1879), è. 2�3.

11 Budape�t�. �VlasÙ� XIV, 6 (1890), è. 2
12 Z Budape�ti. �VlasÙ� IX, 9 (1885), è. 2.
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Summary
Hungary was not among the primary target areas of the expansionary Czech

national movement, nevertheless, a serious interest in the Czech public opinion turned
towards the Hungarian relations. Hungarian culture, literature has become very
popular in the Czech lands and the representatives of the Czech public life also closely
followed the developments in Hungary after the Austro-Hungarian Compromise in
1867. The Czech image of Hungary was positive and, until the last decade of the

century, the success of the Hungarian national movement was considered as
exemplary for the similar Czech aspirations and the critical approach to the develop-
ment in Hungary has become dominant only from the nineties.

The Czech economic expansion mainly turned to the Cisleithanian territories of
the Austro-Hungarian Monarchy and the Balkans, but all the major Czech financial
institutions were present with investments and branches also in the Hungarian part of
the monarchy and major Czech industrial investments have also taken place in
Hungary.

The immigration trends to Hungary were consistent with the social changes of the
era. Initially, in the early seventies, a significant number of Czech officials and
soldiers settled in Hungary, excluding the Czech settlers established in the Military
Frontier, in the Banat. After the Austro-Hungarian Compromise a greater number of
Czech immigrants arrived in the mid-eighties, since then almost exclusively to the
Hungarian capital, Budapest. The Czechs settled in this period were attracted to the
Hungarian capital by the Hungarian economic growth; most of them were tradesmen,
craftsmen and entrepreneurs, who were considered to find the possibility of the
success in the developing metropolis. The other part of the Czech community in
Hungary was formed by the officials of the Czech financial institutions and
companies expanding towards Hungary, who moved to Budapest only for a short
time. The massive immigration of the Czech industrial workers to Hungary started in
the nineties of the 19th Century. The Czech workers, similarly the Czech officials,
settled down in Budapest or in the suburban towns of Újpest and Kispest also only
temporarily.

The first Czech clubs in Budapest were born in the late sixties. The Èeská beseda
was the association of the wealthier, upper middle class Czech citizens and the
Workers� Club, the Èeskoslovanský dìlnický spolek worked mainly as the associa-
tion of the Czech workers and craftsmen. These two dominant associations played a
significant role in the organization of the life of the Czech community in Budapest and
in maintainig their relations with the homeland. At the end of the century Social
Democratic Czech workers� associations were born as well, mainly led by Czech
workers, who were banned from the Cisleithanian provinces of the Monarchy and
therefore moved to Budapest. The Sokol Gymnastics Club also had an important role
in Budapest, as it coordinated not only the activities of the Czech clubs in the
Hungarian capital, but had a great popularity also among the members of the other
Slavonic communities of Budapest, mainly a large number of Slovaks, who were
closely linked to the above-mentioned Czech associations, too.

The Czech community in Budapest began to decrease at the beginning of the
second decade of the 20th Century, mainly because of the slowdown of the Czech im-
migration and the assimilation. The remaining members of the Czech community in
Budapest, on the model of the Czechs in Vienna, planned the establishment of a joint
leadership and the foundation of a common Czech National House. World War 1st
brought a large fracture in the life of the Czech community in the Hungarian capital.
Only the Beseda and the Worker�s Club worked in 1918. The majority of Czechs
living in Budapest chose to move back to Czechoslovakia or the assimilation to the
Hungarian society.
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