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Abstrakt:  

Predkladaná diplomová práca sa bude zaoberať tematikou vysťahovalectva z územia niekdajšieho 

Uhorska do USA (konkrétne cez prístavy v štáte New York) v období rokov 1867-1880. Cieľom 

bude zachytenie hospodárskej a sociálnej situácie vysťahovalcov po ich príchode do USA, 

počiatkov ich združovania sa do spolkov a etnického vymedzovania sa. Na základe primárnych 

prameňov vytvorí pre dané obdobie štatistiky. Taktiež sa bude venovať ich vnímaniu miestnym 

obyvateľstvom a pokúsi sa odpovedať na otázku, do akej miery sa im podarilo naplniť „americký 

sen“. Výsledkom bude charakteristika sledovaného obdobia a pokus o potvrdenie tézy, že toto 

obdobie bolo predstupňom ekonomickej emigrácie začínajúcej v 80. rokoch 19. storočia. 

 

Kľúčové slová:  

vysťahovalectvo, Uhorsko, Spojené štáty americké, americký sen, ekonomická migrácia, 

prisťahovalectvo, etnicita 

 

Abstract:  

This diploma thesis will be dealing with the process of emigration from the former Hungarian 

Kingdom to the USA (specifically via the ports of the state of New York) in the period from 1867 

to 1880. Its aim will be to capture the economic and social situation of the immigrants after their 

arrival to the USA, their association with each other in the early organizations and ethnic 

determination. Based on primary sources, it will produce statistics. It will deal with their 

perception by the local inhabitants as well and it will attempt to answer the question, to what 

extent did they manage to fulfill “the American dream”. The characteristics of the observed 

period will be the outcome, together with the attempt to confirm the hypothesis that this period 

was the preparation stage for the economic migration beginning in the 1880s.   
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emigration, Hungary, United States of America, american dream, economic migration, 

immigration, ethnicity   
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1. Úvod 

Migrácia vo svojich rôznych podobách je prítomná počas celých ľudských dejín. Či sa už 

jedná o sťahovanie z dediny do miest, o zámerné osídľovanie, o presun obyvateľstva kvôli 

hladomorom, ekonomickým krízam, prírodným katastrofám či vojnovým konfliktom, alebo ide 

naopak o pohyb v rámci jedného štátu, zaoceánsku migráciu, masovú alebo lokálnu, stále to 

znamená to isté. Podľa Oxford Dictionary sa pod migráciou myslí „presun ľudí do novej oblasti 

alebo krajiny kvôli hľadaniu práce alebo lepších životných podmienok.“1 Dá sa povedať, že 

Spojené štáty americké boli vo svojej podstate, okrem iného, vybudované aj vďaka obrovskému 

počtu imigrantov z ostatných kontinentov. Tých sem lákali slobodné podmienky na život, 

pracovné príležitosti, vidina lepšej mzdy či lepšieho života, slovom hneď niekoko takzvaných 

pull-faktorov. Amerika sa stala krajinou neobmedzených možností a tento mýtus pretrval 

desiatky rokov. Každý z národov prijímal v nových podmienkach americkú identitu inak a vďaka 

tomu sa dnešný americký národ vyformoval do svojej dnešnej podoby.   

Táto práca sa zaoberá tematikou vysťahovalectva do Spojených štátov amerických 

z územia niekdajšieho Uhorska. Ako sledované časové obdobie bolo zvolené rozpätie rokov 

1867–1880, a to z niekoľkých dôvodov. Po prvé, toto obdobie ešte nie je detailne spracované; po 

druhé, v predchádzajúcom období Spojené štáty prechádzali jednak občianskou vojnou, zapojenie 

uhorských občanov do ktorej bolo marginálne, a jednak počet prisťahovalcov zo zvoleného 

regiónu bol zanedbateľný; po tretie, je to až toto obdobie, kedy začína počet prichádzajúcich 

pozvoľna narastať; a po štvrté, po roku 1880 začína najväčšia vlna vysťahovalectva 

z ekonomických príčin, ktorá je dôkladne spracovaná, predovšetkým Puskás Juliannou.2  

Smerovanie práce sa vykryštalizovalo na základe dostupných prameňov a preto sa pracuje 

s najširším územným vymedzením. Sústredí sa na vysťahovalectvo z historického Uhorska (to 

znamená približne z územia dnešného Maďarska a taktiež územia Horných Uhier, to jest 

dnešného Slovenska a častí dnešného Rumunska), nakoľko nie je možné deliť ho na národnostnej 

báze. Okrem toho pramene v Magyar Országos Levéltár nie sú rozdelené podľa miesta a i keď sa 

                                                           
1 https://en.oxforddictionaries.com/definition/migration (28. 12. 2016).  
2 Dr. Puskás Julianna (1929–2005) bola maďarská historička, ktorá sa špecializovala na výskum maďarského 

vysťahovalectva do USA po roku 1880. Svoj rozsiahly celoživotný výskum zhrnula jednak v maďarskojazyčných, 

tak i v anglickojazyčných publikáciách. Z jej diel viď napríklad Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból az 

Egyesült Államokban, 1880–1940. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982 alebo Puskás, J., Ties that bind ties that divide: 

100 Years of Hungarian Experience in the United States. New York: Holmes&Meir, 2000. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/migration
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na ich základe črtajú oblasti, dokumentov k nim nie je toľko, aby sa s nimi dalo bližšie pracovať 

vo väčšom rozsahu. Navyše, spracovanie z celého územia umožňuje načrtnúť detailnejší obraz 

o situácii v sledovanom období. Na opačnej strane oceánu si všíma ľudí, ktorý do USA vkročili 

cez prístavy v meste New York, nakoľko tieto boli - rovnako ako v neskorších obdobiach - 

hlavnou destináciou emigrantov.  

Samotná práca sa dá rozdeliť do niekoľkých logických celkov. V prvej časti pojednávame 

o problematike vysťahovalectva všeobecne a o konkrétnej situácii v tomto smere ako na 

uhorskej, tak na americkej strane. Taktiež to je prierez zákonmi riešiacimi a často krát 

obmedzujúcimi vysťahovalectvo ako celok.  

V druhej časti zhrnieme všetko, čo sa týka priebehu emigračného procesu v Uhorsku. 

Dopodrobna bude popísaný administratívny proces, ktorý musel jedinec podstúpiť, ak sa 

rozhodol zažiadať si o pas a vycestovať legálnou cestou. Predložené budú tiež štatistiky tohto 

legálneho vysťahovalectva, ktoré boli získané výlučne výskumom v archívoch. 

Jadro práce však leží v tretej a štvrtej časti, ktoré spracovávajú americké záležitosti. 

Zameriavame sa na príchod ľudí cez Castle Garden3 a ich prvotné problémy, a rovnako ako 

v uhorskom prípade, predložíme vlastné štatistiky. Text rozoberie tiež finančné a sociálne 

zázemie prvej generácie prisťahovalcov a vysleduje počiatky formovania komunít a národných 

spolkov najrôznejšieho druhu, ku ktorému došlo až s masovým prílivom ľudí v 80. rokoch. 

Jednou zo základných otázok týchto kapitol je určiť, nakoľko sa imigrantom podarilo dosiahnuť 

„americký sen“. Taktiež sa pokúsi vystihnúť vzťah, ktorý k uhorským prisťahovalcom zaujímala 

spoločnosť, a to na základe dobovej tlače.  

Záverečná časť je venovaná detailnejšiemu riešeniu niektorých sporných bodov, ktoré 

v priebehu výskumu vyvstali. Je to hlavne závratný nepomer medzi počtom tých, ktorí z Uhorska 

vycestovali a ktorí na lodiach dorazili do USA. Tiež to je miera etnického vymedzovania sa 

v nových podmienkach. V úplnom závere sa potom nachádza stručný exkurz do „dedičstva“ 

maďarskej a slovenskej emigrácie do USA a jeho podoby v dnešnej dobe.  

                                                           
3 Castle Garden, tiež známa ako Castle/Fort Clinton je pevnosť nachádzajúca sa v Battery Park na Manhattane v New 

York City, ktorá medzi rokmi 1855–1890 slúžila ako imigračná stanica a bola prvá svojho druhu v celom USA. Po 

zjednotení kontroly imigrácie a tiež kvôli epidémiám a nárastu úmrtí bola zrušená a o dva roky na to bol otvorený 

známejší  Ellis Island ako jej nasledovník.   
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Čo sa týka hlavnej tézy, celá práca vychádza z predpokladu, že maďarská emigrácia 19. 

storočia sa dá rozdeliť podľa dôvodov vysťahovať sa na politickú emigráciu krátko po neúspešnej 

revolúcii 1848/1849 a následne na ekonomickú emigráciu trvajúcu od osemdesiatych rokov až po 

prvú svetovú vojnu. Cieľom práce je teda charakteristika vysťahovalectva v „medziobdobí“ 

medzi týmito dvomi vlnami. Podľa predpokladu by malo mať bližšie k ekonomickým príčinám, 

nakoľko sa v sledovanom období politicky neudialo nič, čo by mohlo smerovať k masívnejšiemu 

vynútenému odchodu, ako to bolo v roku 1849. Vznik Rakúsko-Uhorska nepovažujem za 

dostatočne silný podnet. 

 

1.1.  Rozbor použitých prameňov a literatúry 

Problematike migrácie je v odbornej literatúre venovaná pomerne veľká pozornosť, a to aj 

v prípade uhorsko-amerických vzťahov. Pre nami sledované obdobie však nijaká špecializovaná 

monografia neexistuje, a preto sme museli vychádzať z čiastkových informácii v jednotlivých 

dielach. Vzhľadom k veľkému územnému rozsahu, ktorý táto práca pokrýva, je aj jazyková škála 

využitých prameňov a literatúry pestrá; konkrétne sa jedná o texty v anglickom, maďarskom, 

slovenskom a nemeckom jazyku. Rozbor tých najdôležitejších tu teraz uvádzame.  

Čo sa týka primárnych prameňov, pre účely práce boli navštívené Magyar Országos 

Levéltár v Budapešti, National Archives of the United States vo Washingtone, D.C. 

a Österreichisches Staatsarchiv vo Viedni. Dlhodobejší výskum v zmienených inštitúciách mi 

bol umožnený vďaka študijným pobytom, ktoré som za týmto účelom podnikla na Eötvös Lóránd 

Egyetem a George Washington University cez programy Erasmus+ a medzifakultné dohody. 

V Maďarsku sme sa sústredili na fondy Magyar Belügyminisztéria, to znamená Uhorského 

ministerstva vnútra.4 Tieto zväzky súhrnne obsahujú jednotlivé žiadosti o udelenie povolenia 

k vysťahovaniu nielen do USA a tiež žiadosti cudzích štátnych príslušníkov o naturalizáciu 

v Uhorsku. Obsiahlosť a kompletnosť jednotlivých zložiek nie je vo väčšine prípadov ideálna; 

i tak je ale s nimi možné dobre pracovať. V prípade amerických národných archívov sa jednalo 

o prácu so zoznamami pasažierov lodí priplávajúcich do new yorských prístavov nachádzajúcich 

                                                           
4 Tieto fondy sú dohľadateľné v Magyar Országos Levéltár (MOL), Magyar Belügyministérium levéltára (BM), pod 

konkrétnymi signatúrami MOL BM K 150 v krabiciach (csomók) k daným rokom (konkrétne čísla krabíc 12, 14, 15, 

22, 41, 54, 102, 103, 144, 145, 201-203, 286-288, 370-372, 454-457, 555-558, 581, 528, 630-632, 658-661, 723, 

792-795), VI. kútfő, 7. tétel a MOL BM K 149 (krabice 1, 2, 3), 11. tétel.  
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sa v National Archives Building na Pennsylvania Ave priamo v District of Columbia.5 Tieto 

materiály sú dostupné k štúdiu na mikrofilmoch a je z nich možné vyčítať podrobnosti 

k jednotlivým cestujúcim. Na základe týchto dokumentov fungujú aj online databázy Castle 

Garden a Ellis Island.6 Takmer výlučne sa v nich ale dá vyhľadávať iba podľa mena osoby alebo 

lode a teda na naše účely nie sú vhodné. Do tretice, vo viedenskom štátnom archíve, konkrétne vo 

fondoch Haus-, Hof- und Staatsarchiv, je tiež množstvo archiválií.7 Okrem podkladov 

k vysťahovalectvu z rakúskeho územia sa tu tiež nachádzajú správy rakúsko-uhorského konzulátu 

vo Philadelphii alebo dokumenty týkajúce sa jednotlivých migráciu riešiacich zákonov. 

Primárnymi prameňmi sú tiež novinové články. V našom prípade sme pracovali s databázou 

článkov v Library of Congress vo Washingtone, D.C. Vyhľadávanie fungovalo na báze 

kľúčových slov a teda nebolo nijako geograficky obmedzené. Najčastejšie sa ale vo výsledkoch 

vyskytli noviny zo štátov New York, Delaware, či Pennsylvánia.  

Texty jednotlivých zákonov sú voľne dostupné na internete, prípadne sú vydané 

a dostupné v knižniciach.8 V prípade rakúsko-uhorského zákona z roku 1879 o vzniku a strate 

občianstva je k dispozícii aj jeho kritické spracovanie s poznámkami a komentármi.9  

Pristúpme teraz k výpočtu odbornej literatúry. K vysťahovalectvu všeobecne existuje 

obrovské množstvo literatúry pristupujúcej k téme z rôznych pohľadov, a preto sme pre túto 

prácu vybrali tie najvýznamnejšie. Prácou, ktorá sa venuje vysťahovalectvu ako procesu 

historického a globálneho významu je Migration in World History,10 monografia amerického 

univerzitného profesora Patricka Manninga. Popisuje v nej premeny charakteru migrácie na 

pozadí ľudských dejín. Len európskymi migráciami a v menšom časovom rozmedzí sa zaoberá 

nemecký historik Klaus J. Bade, ktorého dielo Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí11 

                                                           
5 Mikrofilmy sú v National Archives Building, Washington D.C. (NAB) dostupné pod Passenger Lists of Vessels 

Arriving at New York, NY, 1820-1897. M237. Pre nami skúmané roky sú to mikrofilmy číslo 275-432.  
6 Viď http://www.castlegarden.org/searcher.php alebo https://www.libertyellisfoundation.org/ (11. 4. 2017). 
7 V prípade Österreichisches Staatsarchiv (OeStA) sme pracovali v oddelení Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) 

s dokumentmi Ministerstva zahraničných vecí, a to konkrétne so signatúrami MdÄ AR F15-1-1, F15-2-1, F58-15-1, 

F58-27-1, F57-49-1 a F57-70-1. Jedná sa o zložky týkajúce sa emigrácie a imigrácie, štátneho občianstva 

a zahraničných vyslancov.  
8 Pre americké zákony uvedené v tejto práci, viď napríklad http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/19th.asp (11. 4. 

2017). Uhorské zákony sú tiež dostupné online, napríklad na https://1000ev.hu/index.php (11. 4. 2017) alebo 

v Országos Széchényi Könyvtár (Széchényiho národnej knižnici).  
9 Berényi, S. – Tarján, F., Der Erwerb und der Verlust der ungarischen Staatsburgerschaft. Leipzig: Verlag von 

Duncker und Humblot, 1906. 
10 Manning, P., Migration in World History. New York and London: Routledge, 2005. 
11 Bade, K. J., Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí. Praha: NLN, 2005. 

http://www.castlegarden.org/searcher.php
https://www.libertyellisfoundation.org/
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/19th.asp
https://1000ev.hu/index.php
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je k dispozícii aj v českom preklade. Potom sú tu publikácie týkajúce sa výlučne imigrácie do 

USA. Zo zástupu lepších či horších diel sme pracovali s American Immigration: A Very Short 

Introduction12 Davida A. Gerbera. Jedná sa o stručný prehľad historického vývoja s dôrazom na 

najvýznamnejšie tendencie. Obsiahlejšou publikáciou je dielo Foreign Relations: American 

Immigration in Global Perspective od Donny R.Gabaccio, ktoré tiež zachytáva dejiny 

prisťahovalectva do USA od začiatku 19. storočia do súčasnosti a ukazuje ich nadväznosť na 

medzinárodné vzťahy.13  

Pre poznanie etnických skupín prichádzajúcich do USA je snáď najlepším zdrojom 

Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups.14 Alfabeticky zoradené heslá jednotlivých 

národov podávajú základné informácie o počte, histórii a situácii daného etnika v USA. V práci 

sa tiež nachádzajú krátke eseje k jednotlivým aspektom imigrácie, ako je vzdelanie, spôsoby 

asimilácie alebo používanie pôvodných jazykov. Podobného ladenia je aj práca Rogera Danielsa 

Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life.15 Autor v nej 

postupuje chronologicky, zahrňuje veľké množstvo štatistického materiálu a najpočetnejšie etniká 

delí do skupín podľa rovnakých charakteristík.  

Castle Garden as an Immigrant Depot16 je súhrnná štúdia vydaná americkou správou 

národných parkov (National Park Service), ktorá predstavuje dejiny inštitúcie, cez ktorú do USA 

vchádzala väčšina imigrantov 19. storočia.  

 Situácii imigrantov, procesu ich príchodu a prispôsobovaniu sa v novom prostredí sa 

venuje Oscar Handlin v The Uprooted: The Epic Story of the Great Migrations That Made the 

American People.17 Handlin je dodnes jednou z najrešpektovanejších a v oblasti prisťahovalectva 

najuznávanejších autorít a za zmienenú knihu dostal Pulitzerovu cenu. 

                                                           
12 Gerber, D. A., American Immigration: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2011. 
13 Gabaccio, D. R., Foreign Relations: American Immigration in Global Perspective. Princeton: Princeton University 

Press, 2012, 296 str.  
14 Thernstrom, S. – Orlov, A. – Handlin, O. (eds.), Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. Cambridge: 

Harvard University Press, 1980. 
15 Daniels, R., Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life. New York: Harper 

Perennial, 1991. 
16 Svejda, G., Castle Garden as an Immigrant Depot, 1855–1890. Washington, D.C.: National Park Service, 1968. 
17 Handlin, O., The Uprooted. Boston, Toronto: Little, Brown and Co., 1973.  
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Štatistické údaje sme okrem pravidelných sčítaní obyvateľstva18 Annual Reports of the 

Commissioners of  Emigration of the State of New York19 čerpali aj z práce maďarského štatistika 

Gusztáva Adolfa Thirringa A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság.20 Pochádza 

síce už zo začiatku 20. storočia, ale práve pre svoju relatívnu blízkosť k nášmu obdobiu 

a Thirringovmu kritickému prístupu k údajom z iných prác ju môžeme považovať za spoľahlivú 

a kvalitnú. Navyše, Thirring sa neobmedzuje len na číselné štatistiky, ale ponúka aj zoznamy 

raných spolkov či farností.  

Ďalšiu literatúru môžeme rozdeliť podľa národnostnej orientácie. Rozhodne najväčšou 

odborníčkou na obdobie uhorského masového vysťahovalectva je maďarská historička Puskás 

Julianna. Svoje dlhoročné výskumy publikovala v monografii Kivándorlás Magyarországból az 

Egyesült Államokban, 1880–1940.21 V tom istom roku vydala aj anglickú verziu tejto knihy pod 

názvom From Hungary to the United States (1880–1914). Jedná sa o najkomplexnejšie 

spracovanie danej problematiky pre roky zmienené v názve, nielen čo do štatistík ohľadom 

presných počtov a rozvrstvenia podľa veku, povolania či etnika, ale aj do ich pôsobenia v USA. 

Pre našu prácu sú užitočné malé presahy do skoršieho obdobia.   

Zovšeobecňujúceho prehľadového charakteru sú najmä dve z využitých prác. Pivány Jenő 

publikuje v roku 1926 Magyar-Amerikai történelmi kapcsolatok,22 ktoré mapuje históriu 

maďarsko-amerických kontaktov. Podobnou, ale novšieho dáta vydania je kniha Stevena Bélu 

Várdyho, Magyarok az Újvilágban: az észak-amerikai magyarság rendhagyó története,23 v ktorej 

venuje pozornosť významným predstaviteľom maďarského kultúrneho života v USA. Obe majú 

                                                           
18 Štatistiky k amerických sčítaniam obyvateľov sú k dispozícii na https://census.gov/ a naskenované konkrétne 

mikrofilmy sú dostupné na https://archive.org/ (11.4.2017). Pre spracovanie uhorských sčítaní, viď Keleti, K., 

Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statistika szempontjából. Pest: Atheaneum, 1871, 510 str. alebo 

vydania Magyar Statisztikai Közlemények uhorského štatistického úradu.   
19 Annual Reports of the Commissioners of Emigration of the State of New York sú každoročné správy vydávané 

Commission of Emigration of the State of New York, v ktorej sú uvádzané nielen presné štatistiky pasažierov, ale 

tiež pojednania o stave jednotlivých častí Castle Garden a ich vyťaženosti. Sú dostupné online na 

https://archive.org/details/b2168974x pre roky 1847–1860 a potom pre každý rok zvlášť taktiež na 

https://archive.org/ (11. 4. 2017).  
20 Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Budapest: Kilián, 1904. 
21 Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból az Egyesült Államokban, 1880–1940. Budapest: Akadémiai Kiadó, 

1982. 
22 Pivány, J., Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok: A Columbus előtti időktől az amerikai polgárháború 

befejezéséig. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1926. 
23 Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban: az észak-amerikai magyarság rendhagyó története. Budapest: Magyar 

Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 2000. 

https://census.gov/
https://archive.org/
https://archive.org/details/b2168974x
https://archive.org/
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skôr popularizačný charakter, ale ponúkajú dobrý prehľad pre obdobie od vrcholného stredoveku 

až do blízkej minulosti.  

K dispozícii potom máme literatúru pre konkrétny región v USA. Tej som využila hlavne 

v prípade maďarskej komunity v Clevelande, ktorá je spracovaná v Hungarian Americans and 

their Communities in Cleveland.24 Nevenuje sa v nej ale len čisto Clevelandu, ale uvádza aj 

dejiny Maďarov v USA. Existuje tiež špecializovaná literatúra k maďarskému exilu po 

neúspešnej revolúcii alebo zapojeniu do americkej občianskej vojny; nakoľko sú tieto obdobia ale 

mimo pole nášho záujmu, na literatúru k nim odkazujeme až v poznámkach k textu.  

Slovenská historiografia sa problematike vysťahovalectva tiež venovala hlavne 

v minulom storočí. Konštantín Čulen vydal v roku 1942 najstaršiu súhrnnú prácu o amerických 

Slovákoch pod názvom Dejiny Slovákov v Amerike.25 Najväčším problémom tohto textu je jeho 

silné nacionálne zafarbenie a patetickosť a preto je potrebné brať ho so značnou rezervou. I tak 

ale poskytuje cenné informácie hlavne k začiatkom slovenského vysťahovalectva, ktoré neskoršia 

literatúra vcelku preberala.  

Oveľa odbornejšími sú práce Františka Bielika, ktorý hlavne v 70. a 80. rokoch detailne 

spracoval slovenské masové vysťahovalectvo. Práca Slovenské vysťahovalectvo: Dokumenty 

Františka Bielika a Ela Rákoša je štvorzväzkovým dielom, ktorá sa snaží o sprístupnenie 

archívnych materiálov k téme uložených v slovenských archívoch. Jedná sa hlavne o zachovanú 

korešpondenciu medzi vysťahovalcami a domovom, ale tiež o niektoré úradné jednania. My 

v práci využívame prvý zväzok pokrývajúci obdobie 1879–1918.26 František Bielik a Ján Sirácky 

vydali v roku 1980 dvojzväzkové dielo Slováci vo svete,27 v ktorom sa viac venujú všeobecným 

tendenciám slovenského vysťahovalectva, jeho histórii, smerom a štatistikám. Bielik tiež dal 

podnet k usporiadaniu niekoľkých konferencii na túto tému a vydaniu zborníkov.28 Zo 

                                                           
24 Papp, S. M., Hungarian Americans and their Communities in Cleveland. Cleveland: Cleveland State University, 

1981. 
25 Čulen, K., Dejiny Slovákov v Amerike. Sväzok 1. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej Ligy, 1942. 
26 Bielik, F. – Rákoš E., Slovenské vysťahovalectvo: Dokumenty. I, do roku 1918. Bratislava: SAV, 1969. 
27 Bielik, F. a kol., Slováci vo svete. Martin: Matica Slovenská, 1980. 
28 Pre naše obdobie je relevantné Bielik, F. – Baláž, C., Slováci v zahraničí. Zv. 4–5, Zborník Oddelenia pre 

zahraničných Slovákov MS. Martin: Matica Slovenská. 1979. 
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zahraničnej proveniencie môžeme menovať prácu Imre Polányiho, A kivándorlás 

kérdéséhez: az északi megyék és a szlovák anyanyelvűek kivándorlása: 1870–1914.29 

Novšou prácou zachycujúcou odchod Slovákov do zahraničia je napríklad Where is my 

home? Slovak immigration to North America 1870-1914 Marka M. Stolarika.30 Je však skôr 

popularizačného vyznenia, nakoľko autor do nej zaraďuje autobiografické prvky a opakuje staršie 

údaje.  

Je nutné zmieniť, že všetky spomínané publikácie sú skôr staršieho dáta a navzájom sa 

ovplyvňovali v citáciách. Fakt, že tieto slovensko- a maďarskojazyčné práce vznikli v období 

socializmu však na prácach až na jazykovú stránku a vloženie konkrétnych ideologicky 

zameraných kapitol nie je poznať a závery to nijak neovplyvňuje. Puskás je autoritou na staršie 

obdobie doma aj v zahraničí a preto sa dnešná maďarská historiografia venuje skôr migrácii po 

roku 1945. Súčasná slovenská historiografia túto tematiku úplne opomína.  

 

1.2.  Terminologické vymedzenie 

Na základe vyššie uvedenej štruktúry práce je jasné, že bez presného vymedzenia 

jednotlivých pojmov by sa práca mohla rýchlo stať neprehľadnou a nejasnou. Preto je nutné hneď 

na začiatku ozrejmiť, čo je pod danými spornými termínmi myslené a tiež zmieniť problémy, 

ktoré sťažovali výskum a s ktorých vplyvom na výsledky bádania bolo nutné počítať a celkovo 

teda nazerať na prácu upravenou optikou.  

Najzásadnejšou terminologickou nejasnosťou je významový rozdiel medzi pojmami 

uhorský a maďarský. Kým český a slovenský jazyk rozlišuje medzi Uhorskom a Maďarskom, 

maďarčina ani angličtina túto dištinkciu nemá. I keď pre naše obdobie to na maďarskej strane 

nepredstavuje až taký problém, opačná situácia panuje na strane amerických prameňov. Hoci je 

to prostredie, kde by sa dalo skôr a lepšie vysledovať národnostné vymedzovanie sa, vzhľadom 

na tento jazykový problém to nie je možné. Táto nemožnosť hlbšej analýzy z tohto dôvodu ešte 

bude zmienená naprieč prácou. V práci bude preto všeobecne používané prídavné meno uhorský, 

                                                           
29 Polányi, I., A kivándorlás kérdéséhez: az északi megyék és a szlovák anyanyelvűek kivándorlása: 1870–1914. 

Szeged: Tanárképző Főiskola, 1964. 
30 Stolarik, M. M., Where is My Home? Slovak Immigration to North America (1870–2010). Peter Lang AG: 

Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012.  
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a iba ak bude kontext jasne ukazovať na maďarskú či slovenskú národnosť, bude použitý tento 

pojem.  

V prípade mnohonárodnostných štátov je vždy problém s presnými číslami ohľadne ich 

etník. Inak tomu nie je ani v prípade etnického rozdelenia migrantov z územia rakúsko-uhorskej 

monarchie. Problém presného určenia národnosti pri príchode ešte riešený bude; nateraz urobíme 

len niekoľko poznámok. Sústredili sme sa na záznamy, v ktorých bola ako krajina pôvodu 

respektíve národnosť uvedená maďarská. Dialo sa to v nadväznosti na územné vymedzenie práce 

(kedy som vynechala rakúske a české územia), pretože to bolo v danej oblasti jediná národnosť, 

ktorá mohla byť uvedená. Práca sa potom podrobnejšie venuje a rozlišuje medzi maďarským 

a slovenským etnikom, nakoľko tieto boli v rámci Uhorska najvýraznejšími a to sa premietlo aj 

do miery emigrácie jej príslušníkov. Čo sa týka slovenského etnika, počas celého výskumu nebol 

zaznamenaný jediný prípad, kedy by v Castle Garden bolo v sledovanom období uvedená ako 

národnosť slovenská. Do istej miery by sa dalo percento „Slovákov“ určiť na základe priezvisk, 

respektíve na princípe posledného bydliska. Ako uvidíme v nasledujúcich štatistikách, väčšina 

vysťahovalcov skutočne pochádzala zo zmiešaných oblastí severných žúp Uhorska. Tvrdiť však 

na základe toho, že isté percento vzorku bolo preukázateľne slovenskej  národnosti, sa však javí 

ako príliš smelé. Preto je v práci dôsledne dodržiavané používanie pojmu vysťahovalectvo 

z Uhorska.  

Keďže sa v práci hovorí zároveň o vysťahovalectve aj prisťahovalectve, je tiež dôležité 

dodržiavanie presnej terminológie. Preto ak hovoríme o obyvateľstve v Uhorsku, používame 

termín emigranti, ale v momente, ako vstúpia na americkú pôdu, stávajú sa s nich uhorskí 

imigranti. Túto dištinkciu dodržiavajú aj anglické výkladové slovníky, keď stanovujú, že 

emigrant je „niekto, kto opustí svoju krajinu, aby žil v krajine inej. V novej krajine je známy ako 

imigrant.“31 Podobne slovenské slovníky tieto dva výrazy stavajú do opozície.32 

Táto práca pokrýva multietnické prostredie. Dôležitým je preto ujasnenie písania 

miestnych názvov a vlastných mien. Hoci je predkladaná práca po slovensky, po všetkých 

stránkach zachovávame pôvodnú formu názvu či mena. Len ak je k dispozícii všeobecne 

rozšírený slovakizovaný názov, používame ten (Pennsylvánia, Budapešť, Bratislava). Činíme tak 

                                                           
31 Rundell, M. (ed.), Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: International Student Edition. Oxford: 

Macmillan, 2002, str. 452. 
32http://slovniky.korpus.sk/?w=emigrant&s=exact&c=M5e0&d=kssj4&d=sssj&d=sssj2&d=scs&d=sss&d=peciar&ie

=utf-8&oe=utf-8# (19. 4. 2017). 

http://slovniky.korpus.sk/?w=emigrant&s=exact&c=M5e0&d=kssj4&d=sssj&d=sssj2&d=scs&d=sss&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8
http://slovniky.korpus.sk/?w=emigrant&s=exact&c=M5e0&d=kssj4&d=sssj&d=sssj2&d=scs&d=sss&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8
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najmä u názvov hornouhorských žúp, aby sa práca sprehľadnila (napríklad šarišská župa 

namiesto sárosská). Podobne zachovávame maďarský zvyk písať vlastné mená v poradí 

priezvisko – krstné meno.   

Nakoniec, vyvstáva tu problém s tvorením štatistík. Je dôležité si uvedomiť, že ako 

v prípade vydávania pasov, tak v prípade prijímania ľudí cez Castle Garden, neexistuje 

v dokumentoch, ktoré boli k dispozícii informácia, koľký vstup na územie USA to v prípade 

daného jednotlivca je. Preto je priam nemožné zachytiť v štatistikách záležitosť sezónnej práce. 

Puskás Julianna vo svojich dielach tiež naráža na tento problém a upozorňuje na skreslenie 

štatistík, a to hlavne maďarských. Americkí historici odhadujú, že až 25 % z celkového počtu 

prichádzajúcich z Uhorska vykonali zaoceánsku plavbu viac ako dvakrát za život. Puskás naproti 

tomu upravuje tento pomer a hovorí, že do istej miery prudký nárast intenzity vysťahovalectva 

spôsobili aj sústavne vracajúci sa jedinci.33 Podľa nej je možné dostať reálne čísla až keď sa 

konfrontujú všetky tri typy najspoľahlivejších prameňov.34 Nakoľko je mimo zámer a rozsah tejto 

práce aby sa do úvahy brali aj pramene lokálnej proveniencie,35 treba predložené štatistiky brať 

do istej miery ako približné. Problém opakovaných ciest však ešte bude zmienený 

v nasledujúcich kapitolách v príslušných pasážach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Problémom najmä je, že oficálne štatistiky o navrátilcoch sa robili až od začátku 20. storočí. Pre viac informácii, 

viď Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból az Egyesült Államokban, 1880–1940. Budapest: Akadémiai Kiadó, 

1982, str. 61–70.  
34 Ibidem,  str. 61. Týmto Puskás myslí domáce uhorské dokumenty ohľadom odchodu, potom dokumenty americkej 

proveniencie týkajúce sa priplavenia sa, a nakoniec to sú materiály z európskych prístavov.  
35 Týmto sa myslia dokumenty stále uložené v jednotlivých župných archívoch naprieč celým dnešným Maďarskom.  
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2. Uvedenie do problematiky 

2.1.  Stručné dejiny migrácie 

Nakoľko sa táto práca zaoberá problematikou migrácie, je potrebné si na úvod tento 

proces nejako charakterizovať. Patrick Manning vo svojej všeobecnej publikácii o svetovej 

migrácii spomína štyri typy ľudskej migrácie: po prvé, pohyb obyvateľstva v rámci komunity, to 

jest sťahovanie za účelom vytvorenia zväzku; po druhé, kolonizáciu, teda založenie novej 

komunity veľmi podobnej tej predošlej na novom mieste; po tretie, presun celej komunity (do 

tejto skupiny sa môžu počítať napríklad kočovné etniká); a po štvrté, medzikomunitnú migráciu, 

pod ktorú spadá migrácia z rôznych dôvodov ako podpora rodiny, útek z vlastnej komunity, 

obchod, výmena skúseností, a môže byť dlhodobá alebo len dočasná.36 Dá sa však rozdeliť aj 

z iných hľadísk, ako to učinil Klaus Bade v úvode k svojej Evropě v pohybu na základe dôvodov, 

ktoré ľudí k migrácii ženú.37 Jednotlivé typy migrácie sa dajú pochopiť vo vzťahu k svetovým 

dejinám. Napríklad migrácia 19. storočia priniesla čoraz väčšie etnické vymedzovanie sa a tiež 

masívnu ekonomickú migráciu. Industrializácia, stavba tovární a dopyt po pracovnej sile 

v mestách viedla k rozsiahlym presunom ľudí z vidieku do miest. Miesta vysťahovania však 

určoval aj dopyt po konkrétnych produktoch a migráciu v tomto období ovplyvňovalo aj vznik 

obrovských koloniálnych dŕžav.  

Existuje obrovské množstvo teoretických prístupov k fenoménu migrácie.38 Podobne aj 

samotné štúdium migrácie je nesmierne komplexnou a komplikovanou témou. Vychádza to už 

len z faktu, že pri tvorbe štatistík sa musí brať v úvahu množstvo faktorov, ako migrácia 

načierno, odchody a opakované príchody (teda rozdiel medzi osadníkom a takzvaným 

sojournerom39), a meniaca sa miera štátnej regulácie. Taktiež je pohyb obyvateľstva v rôznych 

regiónoch naprieč dejinami individuálny. Preto tu načrtnúť vývoj svetovej migrácie nie je možné 

inak ako vo veľmi všeobecných obrysoch. Manning vo svojej monografii rozdeľuje ľudské dejiny 

podľa typu migrácie, ktoré v tom ktorom období prevládalo, a každému obdobiu sa detailne 

                                                           
36 Manning, P., Migration in World History. New York and London: Routledge, 2005, str. 7–9. Spomína 

ekonomickú, sociálnu a profesijnú migráciu, v rámci ktorej môže ísť o nútený odchod z existenčných dôvodov alebo 

skôr za zlepšením životných podmienok. Najmä v novoveku potom išlo o migráciu za prácou alebo o obchod. 

Odlišuje tiež medzi dočasnou migráciou, a trvalou, ku ktorej môže postupným opakovaním sezónnej dôjsť.   
37 Bade, Klaus J., Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí. Praha: NLN, 2005, str. 8. 
38 Pre ich prehľad, viď napríklad Brettell, C. B. – Hollifield, J. F., Migration Theory: Talking Across Disciplines. 

New York: Routledge, 2000.   
39 Sojournerom sa myslí osoba, ktorá prišla do USA už s cieľom zdržať sa len krátko a je rozhodnutá vrátiť sa 

domov.  
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venuje. Začína už v predhistorickej dobe a mapuje pohyb homo sapiens sapiens. Následne sa 

venuje procesu, ako rozvoj a rozširovanie poľnohospodárstva prispelo k ľudskému pohybu. 

Obdobie približne od roku 3000 pr. n. l. do 500 n. l. je charakterizované utváraním civilizačných 

centier a dôrazom na pohyb kvôli obchodovaniu. Nasledujúci dejinný úsek trvajúci do 

vrcholného stredoveku znamenal približovanie jednotlivých kultúr vďaka raným objavným 

cestám po mori či nájazdom kočovníkov. Po objavení Ameriky sa vďaka zámorským objavom 

radikálne zvýšil záujem práve o tieto nové územia, a ich dejiny začali tvoriť misionári, 

dobrodruhovia a náboženskí exulanti. Rozmach priemyselnej výroby a impérií v priebehu 18. 

a 19. storočia priniesol éru presunu obyvateľstva z dediny do mesta v rámci regiónov a hlavne 

nútenej migrácie za prácou. Tento proces ale zároveň prispel k postupnému formovaniu, 

respektíve utvrdzovaniu národných identít. Posledné obdobie, trvajúce od roku 1900 do 

súčasnosti, nijako markantne nenabúralo vzorce migrácie z predchádzajúcich storočí. Dejinné 

udalosti 20. storočia však priniesli vlnu národnostných odsunov pod vplyvom nacionalizmu, 

antisemitizmus a holokaust spôsobil masový pohyb Židov a veľké množstvo utečencov sa 

prsúvalo z dekolonizovaných a vojnami zmietaných oblastí. Migrácia sa zrýchlila, geograficky sa 

rozšírila na celý svet, spoločnosť sa urbanizovala a stalo sa bežným, že ľudia istý čas svojho život 

strávia v cudzine kvôli poznávaniu iných kultúr. Rozvoj dopravy priniesol zmenšenie sveta.40  

 

2.2.  Migrácia v rámci Uhorska a USA v historickej perspektíve 

Sú krajiny, ktoré boli skôr cieľom migrácie; sú krajiny, v súvislosti s ktorými sa naopak 

hovorí skôr o masovom odchode. V prípade každej krajiny však vo väčšej alebo menšej miere 

prebiehali oba tieto procesy. Fluktuácia obyvateľstva bola v rámci Uhorska už dávno pred 

sledovaným obdobím. Ak pominieme uhorské rane stredoveké dejiny, presídľovanie môžeme 

zaznamenať už v 15. storočí, kedy dochádzalo k úteku pred tureckou inváziou. Podobne po 

vytlačení Turkov z južných oblasti dochádzalo k zhora riadenému znovu osídľovaniu 

spustošených území. Stavovské povstania majú na pohybe obyvateľstva tiež svoj podiel. 

Následne potom dochádza k odchodu veľkého počtu ľudí zo slovensky hovoriacich oblastí na 

Dolnú zem, a to už na konci 17. storočia. Spočiatku sa jednalo skôr o sezónnu záležitosť, 

nakoľko úrodnosť „dolniakov“ sa objavovala až postupne, a naplno sa prejavila až 

                                                           
40 V odseku sme zhrnuli členenie monografie Patricka Manninga Viď Manning, P., Migration in World History... .  
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v tereziánskom období. Podobne prechádzali na uhorské územie aj etnickí Rumuni z priľahlého 

Moldavska  a Valašska. Najčastejšie sa pohyb obyvateľstva na krátku vzdialenosť dial na 

hraniciach, a to najmä z jazykových a etnických dôvodov. Ľudia ale odchádzali aj do ostatných 

vtedajších európskych krajín, i keď nie práve v masách. Najvýraznejšími destináciami boli 

kontinuálne balkánske krajiny a potom nemecké územia. Samostatnou kapitolou je potom 

sťahovanie sa do rakúskej časti monarchie.41 V prípade Rakúska však prevažne ide o dočasnú, 

sezónnu migráciu za prácou. Pre predstavu môžeme uviesť, že pre nami sledované obdobie 

tvorilo sťahovanie sa do Rakúska takmer 75 %  všetkého pohybu, nasleduje Rumunsko a Srbsko. 

Zo vzdialenejších území bolo populárne hlavne Bavorsko alebo Hamburg, inak je to geograficky 

celkom roztrieštené.42  

Do Uhorska však v priebehu storočí prúdili ľudia aj zvonku. Boli to napríklad nemeckí 

odborníci na ťažbu nerastov, pobielohorskí Česi, ktorí opúšťali svoje obydlia kvôli náboženstvu, 

alebo napríklad Poliaci z ostatných záborov po delení Poľska. Tento pohyb sa dá sledovať aj na 

základe žiadostí o naturalizáciu. V našom období sa podobne ako u vysťahovalcov najčastejšie 

jednalo o ľudí z priľahlých častí monarchie ako Dolné Rakúsko, Halič alebo české zeme.43 Na 

druhej strane, vo výraznom percente prípadov sa jednalo o dobre situovaných ľudí, ktorí mali 

buď tituly, úspešne podnikali, alebo to boli vojaci slúžiaci nejakí čas na uhorskom území. 

Na tieto isté procesy sa treba stručne pozrieť aj na americkej strane. USA sú krajinou, 

ktorá je asi najviac zo všetkých spomínaná ako cieľ emigrantov. Už počas svojich raných dejín 

slúžila ako útočisko pre emigrantov – stačí menovať Mayflower a otcov pútnikov alebo 

francúzskych hugenotov. Ľudia tiež očakávali od tejto „novej zeme“ že v nej zbohatnú.44 I tieto 

dva faktory prispeli k neskoršej percepcii USA ako „zeme zasľúbenej“, „krajiny neobmedzených 

možností“, „nových začiatkov“. Podľa štatistík prišlo do roku 1860 z celej Európy celkom 4 652 

187 ľudí,45 nie všetci však samozrejme v USA pobudli dlhodobo. Je potrebné pripomenúť, že 

formou migrácie, hoci nie dobrovoľnej, bol tiež dovoz otrokov z Afriky. Závratné množstvo ľudí 

                                                           
41 Pre viac informácii a konkrétne štatistiky z neskoršieho obdobia, viď Thirring, G., A magyarországi kivándorlás és 

a külföldi magyarság. Budapest: Kilián, 1904, str. 46–61.  
42 Tieto informácie pochádzajú z analýzy žiadostí o povolenie k vysťahovaniu ktoré sa nachádzajú v Magyar 

Országos Levéltár vo fondoch Uhorského ministerstva vnútra. Pre konkrétne zložky, viď kapitolu 1.1 Rozbor 

použitých prameňov a literatúry. 
43 Ibidem.  
44 Ohľadom najranejších zmienok o prisťahovalectve na severoamerický kontinent, viď Daniels, R., Coming to 

America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life. New York: Harper Perennial, 1991, str. 11–16.  
45 Thernstrom, S. – Orlov, A. – Handlin, O. (eds.), Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. Cambridge: 

Harvard University Press, 1980, str. 1047.  
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začalo do USA prúdiť až v 19. storočí, kedy pohyb do krajiny ešte nebol natoľko regulovaný. 

Roger Daniels ho pre americké prostredie priliehavo nazval „storočím imigrácie“.46 Jednalo sa 

hlavne o európske obyvateľstvo, i keď nemôžeme zanedbávať ani prisťahovalcov z Ázie, najmä 

Číňanov. Proces masovej ekonomickej migrácie zahájili a v popredí po celý čas zostali Íri, a to 

v období veľkého hladomoru,47 kedy tvorili aj tretinu všetkých imigrantov. Tento pomer 

v neskorších desaťročiach o niečo klesol. Čo do počtu ich nasledovali Nemci. Tieto národy, spolu 

so Škandinávcami a Britmi tvorili skupinu, ktorú historiografia zvykne označovať ako stará 

imigrácia (old immigration).48 Následne začali do USA prúdiť vo väčšom počte v rôznych 

časových obdobiach aj iné národnosti. Rok 1880 je potom rokom, kedy sa spustila masová 

emigrácia zo strednej Európy. Odhaduje sa, že medzi rokmi 1880 až 1920, teda do zavedenia 

kvót, sa prisťahovalo 20 668 563 Európanov.49  

 

2.3.  Zákony usmerňujúce migráciu 

Medzi Rakúsko-Uhorskom a USA existovalo v nami sledovanom období už niekoľko 

zmlúv najrôznejšieho druhu.50 Boli to buď obchodné zmluvy upravujúce vstup do prístavov,51 

zmluvy upravujúce majetkové pomery občanov jedného štátu v štáte druhom a zriaďujúce 

konzulárnu správu v prístavoch,52 alebo tiež dohody ohľadom trestného práva a vydávania 

občanov.53  

                                                           
46 Daniels, R., Coming to America…, str. 119.  
47 Tento hladomor v Írsku začal v roku 1845. Niekedy sa mu hovorí aj írsky zemiakový hladomor, pretože zemiaky, 

na ktorých bola väčšina obyvateľov závislá, postihla nákaza. Toto však nebolo jediným dôvodom tohto hladomoru, 

ktorý znamenal pre Írsko trvalé následky po demografickej, politickej a kultúrnej stránke.  
48 Daniels, R., Coming to America…, str. 121.  
49 Thernstrom, S. – Orlov, A. – Handlin, O. (eds.), Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, str. 1048. Pre 

prehľad počtu prisťahovalcov naprieč desaťročiami, viď Ibidem, str. 477.  
50 Ich vzájomné politické vzťahy mapuje Glant, T., Ninety Years of United States-Hungarian Relations. In: Eger 

Journal of American Studies, Volume 13, 2012, str. 163–183.  
51 Treaty of Commerce and Navigation Between Austria-Hungary and The United States; August 27, 1829. Plný text 

dostupný na http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust01.asp (8. 4. 2017) alebo Trade-Mark Convention Between 

the United States and Austria-Hungary; November 25, 1871. Plný text dostupný na  

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust07.asp (8. 4. 2017). 
52 Convention Relative to Disposal of Property and Consular Jurisdiction Between Austria-Hungary and the United 

States; May 8, 1848. Plný text dostupný na  http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust02.asp (8. 4. 2017).  
53 Extradition Convention Between the United States and Austria-Hungary; July 3, 1856. Plný text dostupný na  

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust03.asp (8. 4. 2017).  

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust01.asp
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust07.asp
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust02.asp
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust03.asp
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V nami sledovanom období nedošlo k výraznej regulácii migrácie ani zo strany jedného 

štátu. Skôr sa legislatíva venovala problému naturalizácie.54 V tomto zmysle bol najdôležitejším 

zákon, ktorý bol uzákonený rovnako v USA ako aj v Rakúsko-Uhorsku.55 Samozrejme to nebol 

prvý americký zákon tohto druhu. Táto zmluva bola recipročná a určovala, že každý občan, ktorý 

v danom štáte pobýval bez prerušenia 5 rokov, má nárok na naturalizáciu a má byť svojim 

niekdajším domovským štátom považovaný za cudzieho občana. Ďalej hovorila, že rakúsko-

uhorský občan, ktorý odišiel bez toho, aby splnil vojenskú povinnosť, môže byť po svojom 

eventuálnom návrate stíhaný a taktiež platí, že sa budú vydávať kriminálnici a utečenci pred 

spravodlivosťou. Podľa nej je možné získať späť svoje pôvodné občianstvo.56   

Druhým zákonom, o ktorom v tejto súvislosti musíme hovoriť, je uhorský zákon z roku 

1879, ktorý konečne v uhorskom prostredí položil pevné pravidlá pre zisk a stratu občianstva.57  

Zisku sa venovať nebudeme; čo sa týka straty občianstva, paragraf 20 tohto zjednocujúceho 

zákona uzákoňuje niekoľko spôsobov: človek môže požiadať o stratu občianstva dobrovoľne; 

úrady mu ho môžu odobrať ak by napríklad vkročil do služieb iného štátu; tiež ho môže stratiť 

nepretržitou neprítomnosťou na uhorskom území po dobu desiatich rokov; uznaním 

nelegitímnych deti obyvateľky Uhier a cudzieho štátneho príslušníka za svoje; a uzavretím 

sobáša obyvateľky Uhier s iným štátnym príslušníkom.58 Tým sa teda zrušilo ustanovenie vyššie 

zmieneného zákona o možnosti opätovného získania pôvodného občianstva. Uhorsko takto 

nastúpilo na reštriktívnu cestu a jeho obyvatelia si v ďalších desaťročiach mohli najprv dobre 

rozmyslieť akého typu ich vysťahovalectvo bude.  

V období, ktorému sa venujeme, ešte vysťahovalectvo nebolo veľmi obmedzované. 

Americká vláda začala mať prvé výhrady k množstvu prichádzajúcich v 50. rokoch 19. storočia 

                                                           
54 Pre prehľad vývoja podmienok naturalizácie, viď Thernstrom, S. – Orlov, A. – Handlin, O. (eds.), Harvard 

Encyclopedia of American Ethnic Groups., str. 734–748. 
55 Na americkej strane išlo o Naturalization Convention Between the United States and Austria-Hungary; September, 

20, 1870. V uhorskom prípade sa jedná o zákon č. XLIII/1871.  
56 Pre plný text, viď http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust06.asp (8. 4. 2017) alebo 1871: XLIII. törvényczikk 

az amerikai Egyesült-Államokkal 1870-ik évi szeptember 20-án a kivándorló egyének állampolgárságának 

szabályozása végett kötött államszerződésről. Pest: Pesti könyvnyomda, 1871. Oba texty sú po obsahovej stránke 

úplne zhodné.   
57 Jedná sa o zákon č. L/1879 o zisku a strate uhorského štátneho občianstva, v originále 1879. évi L. törvénycikk a 

magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről. Pre jeho podrobnú analýzu, viď Berényi, S. – Tarján, F., 

Der Erwerb und der Verlust der ungarischen Staatsburgerschaft. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1906. 
58 Ibidem, str. 79. Rozvedenie jednotlivých bodov je potom na stranách 99–140. 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/aust06.asp
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v dôsledku počtu emigrantov z Írska.59 Po americkej občianskej vojne a následnom 

ekonomickom náraste boli imigranti ako pracovná sila vítaní. Na uhorskej strane vláda tiež 

nemala s vysťahovalectvom zásadný problém a chápala ho najmä na prelome storočí ako 

ozdravujúci proces, vďaka ktorému sa zdvihne percentuálne zastúpenie Maďarov v Uhorsku. Čas 

od času sa síce objavili hlasy upozorňujúce na obrovskú biedu v hornouhorských župách 

a následné masové vysťahovalectvo;60 názorom, že emigrácia v narastajúcom meradle sa môže 

odraziť v počte obyvateľov a zaľudnenosti oblastí, sa však pozornosť začala venovať až na 

prelome storočí. Ani vtedy ale nemohla vysťahovanie vyslovene zakázať; obmedzila sa len na to, 

aby boli lístky na vlak predávané vysťahovalecom do USA až po predložení platného pasu. Toto 

slúžilo aj na zabránenie vysťahovaleckým agentom podvádzať ľudí. Reštrikčné opatrenia sa na 

americkej strane začali objavovať až v polovici 70. rokov 19. storočia v súvislosti s čínskym 

osídlením Kalifornie. Zákon z roku 1875 obmedzoval vstup Ázijcov vykonávajúcich nútenú 

prácu, prostitútky a všetkých, ktorí boli vo svojej domácej krajine trestaní.61 Obavy z ich 

spôsobov a nemožnosti asimilovať toto etnikum viedli v roku 1882 k vydaniu Zákona o vylúčení 

Číňanov (Chinese Exclusion Act).62 V tom istom roku potom došlo k vydaniu Zákona o imigrácii 

z roku 1882 (The Immigration Act of 1882) podľa ktorého úradníci v Ellis Island mali dobre 

kontrolovať hmotné prostriedky prichádzajúcich a prípadne odoprieť vstup do krajiny tým, ktorí 

boli trestanci, príliš chudobní, alebo boli duševne chorí. O tri roky na to sa uzákonilo, že vstup 

môže byť zakázaný tým, ktorí už majú dopredu uzavretú zmluvu s niektorou z tovární. Pracovné 

organizácie totižto mali za to, že továrne takto najímajú zamestnancov, ktorí potom na príkaz 

podnecujú štrajky. Toto bolo namierené hlavne proti prisťahovalcom zo strednej Európy. 

Postupne narastali a predsudky voči európskym prisťahovalcom, nakoľko väčšina z nich boli 

                                                           
59 Dialo sa tak v nadväznosti na takzvané hnutie nativistov, ktorí si kládli za cieľ uchovať americkú kultúru, 

zachovať homogénnu spoločnosť a uchrániť ju pred ďalšími cudzími vplyvmi, a teda sa priamo vymedzovali voči 

imigrácii.  
60 Oznámenia tohto typu môžeme nájsť citované v Bielik, F. – Rákoš E., Slovenské vysťahovalectvo: Dokumenty. I, 

do roku 1918. Bratislava: SAV, 1969, str. 62–66. V týchto dokumentoch z prelomu rokov 1879/1880 upozorňujú na 

zlé životné podmienky, ale tiež na fakt, že množstvo vysťahovalcov je vo veku pred nástupom do vojenskej služby 

a odchod je pre nich spôsobom, ako jej uniknúť. Tiež je z nich ale vidieť, že do istej miery sa vláda snažila vytvoriť 

pre týchto pracovné príležitosti (napríklad na vodohospodárskych prácach na rieke Tiszy). O niečo skoršie sú správy 

posielané na Uhorské ministerstvo vnútra zachované v MOL, v ktorých podžupan upozorňuje na zvýšený počet 

žiadostí o vysťahovanie sa. Viď MOL BM K 150–1875–VI–7, 454. csomó.    
61 Jednalo sa o takzvaný Page Act of 1875. Správy o vydaní tohto nového zákona nájdeme aj v MOL BM K 149–

1876–11, 1. csomó. 
62 Chinese Exclusion Act bol prvým americkým anti-imigračným zákonom, ktorý odoprel vstup do USA konkrétnej 

etnickej skupine. Do USA nesmeli vstúpiť čínski kvalifikovaní aj nekvalifikovaní robotníci a baníci, pod hrozbou 

väzenia a deportácie. Číňania, ktorí už v USA boli, nemohli získať americké štátne občianstvo a v prípade odchodu 

z USA mali veľký problém byť znovu vpustený späť. Tieto ustanovenia boli zrušené až v roku 1943.   
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roľníci, katolíci alebo Židia. V roku 1891 teda došlo k vydaniu nového Zákona o imigrácii z roku 

1891 (Immigration Act of 1891), ktorý okrem iného zriaďoval pri Ministerstve financií funkciu 

správcu imigrácie (superintendent of immigration), ktorý mal dozerať na celý proces. Týmto sa 

všetky záležitosti ohľadne imigrácie podriaďovali federálnej vláde a nie regulácii konkrétneho 

štátu, ako to bolo dovtedy. Tí, ktorí neboli prijatí do USA dlhšie ako rok, boli deportovaní naspäť 

do Európy a vstup im mohol byť odopretý aj na základe ich zdravotného stavu. Ďalším neskorším 

obmedzením potom bolo ustanovenie z roku 1897, ktoré nariaďovalo Literacy Test, teda 

kontrolu, či dotyčný vie písať. Množstvom ďalších podobných nariadení sa postupne 

obmedzovalo spektrum „prijateľných“ emigrantov, až kým na začiatku 20. rokov 20. storočia 

boli zavedením Zákona o núdrových kvótach (Emergency Quota Act) v roku 1921 stanovené 

kvóty, ktoré radikálne obmedzili množstvo emigrantov, ktorým bol vstup do krajiny povolený. 

Viac konkretizované to bolo v roku 1924, kedy bola európska emigrácia limitovaná 

dvojpercentnou kvótou. Znamenalo to, že do USA bolo ročne vpustené len 2 % celkového počtu 

daného etnika sídliaceho v USA podľa sčítania obyvateľstva z roku 1890. Vstup bol úplne 

odmietnutý Arabom a Ázijcom. Tento zákon mal neskôr ďalekosiahle následky.63        

 

2.4.  Počiatky maďarskej a slovenskej emigrácie do USA 

Ľudia cestovali a sťahovali sa na menšie, ale aj väčšie vzdialenosti počas celých dejín. 

Spočiatku sa jednalo o ojedinelé prípady, ktoré záviseli na aktuálnych okolnostiach. USA však 

lákalo Európanov už od svojho vzniku a občas aj skôr. Inak tomu nebolo ani v prípade 

maďarských, respektíve slovenských obyvateľov. Maďarská mytológia datuje vstup prvého 

Maďara na americkú pôdu už na koniec 10. storočia, kedy sa istý Maďar menom Tyrker zúčastnil 

výpravy Leifa Erikssona, ktorý sa doplavil až k americkým brehom. To, že táto konštrukcia je 

z väčšiny výmyslom, je dnes isté.64 Prvým človekom z uhorského územia, ktorý preukázateľne na 

severoamerickom kontinente bol, je Budai Parmenius István (1555–1583), viac známy pod jeho 

latinizovaným menom Stephanus Parmenius de Buda. Bol to uhorský humanista, ktorý počas 

svojho pobytu a štúdii v Anglicku získal veľký ohlas a bol poverený, aby sa zúčastnil výpravy 

                                                           
63 Všetky informácie ohľadom spomínaných zákonov sú obsiahnuté v Gerber, D. A., American Immigration: A Very 

Short Introduction. Oxford: New York: Oxford University Press, 2011, str. 25–44.  
64 Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban: az észak-amerikai magyarság rendhagyó története. Budapest: Magyar 

Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 2000, str. 11. Várdy však len cituje a kriticky sa k tomu stavia ako 

k príbehu, ktorý zaznamenal Pivány Jenő. Viď Pivány, J., Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok: A Columbus 

előtti időktől az amerikai polgárháború befejezéséig. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1926, str. 5–6.   
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sira Humphreyho Gilberta k Newfoundlandu a napísal správu o činnosti expedície. Na výprave 

však zomrel pri potopení lode. V nasledujúcich storočiach na americkom území ojedinele 

pôsobili najmä misionári. V 18. storočí sa objavujú prvé popisy územia od maďarských 

jezuitských autorov; konkrétne môžeme spomenúť napríklad Itinerarium (Itinerár) od Szdellára 

Ferenca  alebo Világnak két rendbeli rövid ismerete (Dva krátke poznatky o svete) Bertalanffiho 

Pála. Druhé so spomínaných diel je už serióznym popisom amerického východného pobrežia 

v polovici 18. storočia.65 Pôsobenie Maďarov v USA svoj prvý rozkvet zaznamenáva až 

s americkou vojnou za nezávislosť. Plukovník Michael Kovats de Fabriczy (1724–1779),66 vojak 

z povolania, ktorý slúžil pod Máriou Teréziou, ako aj Fridrichom Veľkým, ponúkol svoje služby 

aj Američanom, a to priamo americkému vyslancovi v Paríži, Benjaminovi Franklinovi. Na 

základe jeho rozsiahlych vojenských skúseností a tiež známosti s Kazimierzom Pulaskim, mu 

bola pridelená na vytrénovanie jednotka, keďže veliteľov jazdy bolo veľmi málo. Vytrénoval ich 

podľa vzoru maďarských husárov. Uvedomujúc si slabiny novovznikajúcej americkej armády, 

spolu s Pulaskim sa takto zasadil o sformovanie základu americkej jazdy. Jeho pôsobenie v USA 

ale nemalo dlhého trvania; keď bola jeho légia vyslaná, aby prerazila obliehanie Charlestonu, bol 

zabitý v boji. Podobne sa snažil pomôcť aj Móric Beňovský,67 ale jeho snahy vypočuté neboli. Po 

smrti Pulaskiho, ktorý jeho projekty podporoval, sa mu nepodarilo jeho plány na osobnú účasť 

v revolúcii a vytvorenie cudzineckej légie uskutočniť. Následne maďarský záujem o USA 

utíchol; prvá výrazná vlna pohybu za oceán je zaznamenaná v súvislosti s neúspešnou maďarskou 

revolúciou z roku 1849 a následnou americkou „mániou“ okolo Kossutha.68 Len málo ľudí 

v tomto období prišlo z nepolitických dôvodov.69 V tomto období tiež vznikali popisy ciest. 

                                                           
65 Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban..., str. 17–18. Je nutné zmieniť, že kým Itinerarium bolo ešte písané po 

latinsky, Bertalanffi už publikuje vo vtedajšej maďarčine.  
66 Lyons, R.C., Foreign-Born American Patriots. Sixteen Volunteer Leaders in the Revolutionary War. Jefferson, 

NC: McFarland & Company, 2013, str. 133–140.  
67 Gróf Móric August Beňovský (1746–1786) bol uhorským šľachticom narodeným na území dnešného Slovenska. 

Je známy ako cestovateľ, vojak, dobrodruh a autor vlastných memoárov. Po úteku z ruského vyhnanstva bol 

poverený francúzskou vládou založením kolónie na Madagaskare, kde ho miestni obyvatelia ho dokonca zvolili 

svojim kráľom. Za svojho ho považujú Slováci, Maďari aj Poliaci.  
68 Kossuth Lajos (1802–1894) bol maďarský politik a spisovateľ, ktorý vstúpil do povedomia ako jeden z vodcov 

revolúcie v Uhorsku v rokoch 1848/1849. Po potlačení revolúcie musel odísť do emigrácie, odkiaľ sa snažil získať 

podporu pre svoje názory. V decembri 1851 prišiel do New York City a potom celý rok cestoval po americkom 

stredozápade, juhu a Novom Anglicku. Verejnosť ho podporovala a strhla sa okolo neho akási „Kossuthovská 

mánia“.  

Ohľadne štatistík pre množstvo Maďarov v USA v tomto období, viď Vida, I. K., Hungarian Émigrés in the 

American Civil War: A History and Biographical Dictionary. Jefferson, NC: McFarland & Company, 2011, str. 21.  
69 K problematike vysťahovalectva zapríčineného maďarskou revolúciou, viď Lukács, L, Chapters on Hungarian 

Political Emigration, 1849–1867. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995 alebo Tóth, H., An Exiled Generation: German 

and Hungarian Refugees of Revolution, 1848–1871. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.   
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Bölöni Farkas Sándor vydal v roku 1834 Utazás Észak-Amerikában (Cestovanie v Severnej 

Amerike), v ktorej popísal politické, sociálne a kultúrne podmienky mladého štátu. V Uhorsku to 

malo na inteligenciu značný dopad. Knihu s rovnakým názvom vydal v roku 1844 aj Haraszthy 

Ágoston (1812–1869), v ktorej sa zameral hlavne na podmienky pre hospodársky rozvoj regiónu. 

Nie je preto prekvapujúce, že sa na konci 50. rokov 19. storočia usadil v severnej Kalifornii 

a položil tam základy miestneho vinárstva, o ktorom napísal aj niekoľko publikácii.70 V tomto 

období sa tiež začínajú objavovať Maďarmi hustejšie zaľudnené usadlosti. Újházi László, jeden 

z najzarytejších Kossuthových podporovateľov, sa po vysťahovaní sa do USA rozložil založiť 

mesto pre maďarských exulantov. Toto uskutočnil v Iowe a dal mu meno New Buda (maďarská 

verzia Új Buda, teda Nový Budín). Po tom, čo Kossuth s týmto počinom nesúhlasil, osadu opustil 

a rovnako neúspešne sa pokúšal založiť kolóniu Sírmező v Texase.71 Maďari sa tiež spočiatku 

usadzovali hlavne na stredozápade - konkrétne v Davenporte, IA, Chicagu, IL či v St. Louis, MO. 

Čo sa týka druhého významného konfliktu na americkej pôde, americkej občianskej vojny, tiež 

v nej nájdeme maďarskú stopu, a to hlavne na unionistickej strane. Tomu nasvedčuje aj 

geografické rozvrstvenie Maďarov krátko pred konfliktom: najviac sa ich zdržiavalo v New York 

City, NY, Philadelphii, PA a v St. Louis, MO.72 Väčšina z týchto ľudí neskôr požiadala 

o naturalizáciu a stala sa americkými občanmi. Tiež sa v relatívne hojnom počte zúčastnili bojov. 

Mnoho z nich malo vojenské skúsenosti z revolúcie v Uhorsku a preto sa dostali v armádach na 

vyššie posty. Odhady hovoria o približne 800 Maďarov v oboch armádach.73 Najvýraznejšími 

postavami boli generálmajor Asbóth Sándor (1811–1868), generálmajor Stahel Gyula (1825–

1912) a plukovník Zágonyi Károly (1826?–?). Prvý z nich, ktorý je známy pod anglickou verziou 

svojho mena Alexander, bol generálmajorom v Army of Southwest a velil aj niekoľkým oddielom 

pozostávajúcich z černochov. V Stahelovom prípade si mnohí neboli istí jeho schopnosťami; i tak 

sa ale dokázal vypracovať a dokonca sprevádzal Abrahama Lincolna v novembri 1863 do 

Gettysburgu. Za svoje zásluhy v bitke u Piedmontu dokonca získal čestnú medailu. Posledný 

zmienený, známy v anglickojazyčnom prostredí ako Charles, bol najprv bodyguardom Johna 

                                                           
70 Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban..., str. 109-111.  
71 Ibidem, str. 56-60.  
72 Vida, I. K., Hungarian Émigrés in the American Civil War..., str. 41. 
73 Okrem toho, že boli roztrúsení po jednotlivých jednotkách, ojedinele boli v niektorých početnejší. Z týchto 

môžeme menovať napríklad „Lincoln Riflemen“ (Lincolnovi strelci), čo bola jednotka vytvorená v Chicagu  

Mihalóczy Gézom a pozostávala primárne z tamojších Maďarov, Čechov a Nemcov. Podobnou bola tiež jednotka 

„Garibaldi Guard“ (Garibaldiho garda) vzniknutá v New Yorku.    
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Charlesa Frémonta,74 a bol neslávne známy pre svoje prenasledovanie konfederačných jednotiek 

v prvej bitke o Springfield. Na jednu stranu ho verejnosť za to ospevovala, nakoľko potrebovala 

v prvých fázach správy o víťazstvách, na druhej strane jeho veľké straty a neochota uznať aj 

iných vtedy prítomných činí jeho úspech sporným.  

Z dôvodu rozsahu spomíname len niekoľko najznámejších mien naprieč americko-

maďarskými vzťahmi spred roku 1867, v skutočnosti je ich ale viac.75 Ak sa pozrieme na 

štatistiky, tak podľa sčítania obyvateľov žilo v polovici 19. storočia v USA 452 osôb, ktoré sa 

hlásili k maďarskej národnosti.76  O desať rokov neskôr to bolo už 2 710 ľudí.77  

Slovenské etnikum takto aktívny priebeh raného vysťahovalectva nemalo, ale najmä si 

treba uvedomiť, že slovenskej odbornej literatúry k tejto téme veľa nie je.78 Masové 

vysťahovalectvo má síce pôvod v hornouhorských župách, až do konca 70. rokov 19. storočia 

však bolo vysťahovalectvo Slovákov skôr ojedinelé, ak pominieme tých, ktorí boli započítavaní 

ako Maďari. Jednalo sa hlavne o drotárov, oknárov alebo plátenníkov.79 Títo tiež mali na 

vysťahovanie aj iné dôvody, ako výlučne ekonomické. Prvým Slovákom vkročiacim na americký 

kontinent mal byť Andrej Jelík (1730–1783), ktorý bol podobne ako Móric Beňovský 

dobrodruhom.80 Prvou väčšou zachytenou skupinou boli sezónne prichádzajúci drotári v oblasti 

Philadelphie, PA v roku 1840, ktorí sem dorazili z trenčianskej župy.81 Inak ešte smerovali do 

baníckych oblastí okolo Pittsburgu, PA. Jednalo sa o vysťahovalcov z oblastí, z ktorých sa neskôr 

masová emigrácia spustila: Spiš, Šariš a Zemplín. Zo Šariša mal pochádzať muž, ktorý sa stal 

prvým slovenským zamestnancom verejnej správy v USA; Ján Olejník bol policajtom v New 

York City; a jedným z prvých Slovákov, ktorí sa stali americkým občanom, bol Martin Chalan, 

                                                           
74 John Charles Frémont (1813–1890) bol významným politikom, ktorý pôsobil hlavne na americkom západe 

a v roku 1856 kandidoval na prezidenta za republikánov. Počas americkej občianskej vojny sa na krátky čas stal 

veliteľom západných armád (Commander of the Western Armies) a dosiahol čiastočné úspechy.  Tiež je známy pre 

svoju prácu s oddielmi černochov a práve imigrantov.  
75 Pre biografický prehľad tých známejších osôb z obdobia americkej občianskej vojny, viď Vida, I. K., Hungarian 

Émigrés in the American Civil War..., str. 133–210. Pre prehľad naprieč celými dejinami, viď Várdy, S. B., 

Magyarok az Újvilágban... . 
76 Vida, I. K., Hungarian Émigrés in the American Civil War...., str. 31. Väčšina z nich bola buď úradníci alebo 

kvalifikovaní remeselníci.  
77 Ibidem, str. 41.  
78 Najobsiahlejšie o ranom pohybe Slovákov po americko kontinente pojednáva Konštantín Čulen v Čulen, K., 

Dejiny Slovákov v Amerike. Sväzok 1. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej Ligy, 1942, str. 21–31.  
79 Bielik, F. a kol., Slováci vo svete. Zväzok 2. Martin: Matica Slovenská, 1980, str. 21.  
80 Čulen, K., Dejiny Slovákov v Amerike…, str. 24–25. 
81 Ibidem, str. 73.  
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drotár, ktorý bol po prelome storočí aktívne činný v slovenským spolkoch.82 Čo sa týka americkej 

občianskej vojny a zapojenia Slovákov do nej, bolo o niečo nevýraznejšie ako v maďarskom 

prípade, ale nejde poprieť ich prítomnosť v armáde. Je však zaujímavé, že literatúra v mnohých 

prípadoch spomína niekoľko Maďarov, ktorí Maďarmi podľa všetkého boli a vydáva ich za 

Slovákov (napríklad Július Štáhel-Szamwald - Stahel Gyula, Gejza Michalovič - Mihalotzy 

Géza).83 Tu teda opäť narážame na problém rozlišovania jedincov podľa etnika v rámci Uhorska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Čulen, K., Dejiny Slovákov v Amerike…, str. 28–29.  
83 Bielik, F. a kol., Slováci vo svete., str. 74 a Čulen, K., Dejiny Slovákov v Amerike…, str. 30.  
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3. Uhorská strana 

3.1.  Stručná situácia v danom období v danom regióne 

Nami skúmané obdobie znamená pre Uhorsko dobu, ktorá sa niesla v znamení nielen 

nového štátoprávneho usporiadania. Rakúsko-uhorské vyrovnanie znamenalo, že Uhorsko si 

mohlo ísť vo väčšine ohľadov vlastnou cestou. Monarchia sa stala dualistickou, a v politickej 

rovine obe časti spájalo len spoločné riešenie obrany, zahraničnej politiky, financií a samozrejme 

panovník. V tejto dobe začali byť vykonávané pravidelné sčítania obyvateľov, pričom prvé bolo 

vyhotovené v roku 1869, ďalšie v roku 1880 a potom periodicky každých desať rokov.  

V Uhorsku žilo v období tesne po vyrovnaní okolo 15 miliónov ľudí, pričom sa bavíme 

o Uhorsku v hraniciach zahrňujúcich aj chorvátsko-slavónske kráľovstvo.84 Kým do tohto 

historického medzníka populácia Uhorska rástla pomerne vysokým tempom, zakrátko po ňom sa 

výrazne spomalila. Naproti tomu Rakúsko zaznamenalo nárast.85 Dá sa to pričítať niekoľkým 

faktorom: rovnako ako vysokej pôrodnosti a úmrtnosti a epidémii cholery z roku 1873, tak isto aj 

pomaly rastúcemu počtu migrantov či už do Európy alebo prípadne za oceán. Za trinásť 

nasledujúcich rokov sa pri sčítaní z roku 1880 stav takmer vôbec nezmenil, činilo to 15 642 102 

ľudí.86 Masívna väčšina žila na dedinách, pričom do miest sa podľa odhadov koncentrovalo okolo 

10 % obyvateľstva. V samotnej Budapešti žili na začiatku 70. rokov asi  2 % populácie a na 

prelome storočia 6 %.87 V priebehu posledných desaťročí 19. storočia toto percento narastalo, čo 

sa dá pričítať hlavne sťahovaniu obyvateľstva za prácou do väčších centier. To sa čiastočne dialo 

aj kvôli situácii na dedine a držbe pôdy. Väčšinu pôdy držali veľkostatkári, a zvyšok pôdy bol 

často rozkúskovaný. I tak ale zaznamenávalo poľnohospodárstvo rozmach. Priemyselná výroba 

tiež v tomto období zažívala konjunktúru: spracovanie železa, ťažba uhlia, strojárska výroba 

a odvetvia na spracovanie poľnohospodárskych produktov mali značne navrch. Rozvoju tiež 

pomáhalo spoločné colné územie s Rakúskom. Rozširuje sa cestná a lodná sieť. Vlády sú 

relatívne stabilné. Čo sa v poslednom rade týka významnejších udalostí v politickej sfére tohto 

                                                           
84 Presnejšie to je 15 509 455  ľudí podľa Hanák, P. (ed.), Magyarország története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1972, 

str. 619 a 15 512 000 ľudí podľa Katus, L., Hungary in the Dual Monarchy: 1867–1914. Boulder, CO: Social 

Science Monographs ; Highland Lakes, NJ: Atlantic Research and Publications, 2008, str. 154.   
85 Katus, L., Hungary in the Dual Monarchy..., str. 153. Medzi rokmi 1869–1880 vzrástla uhorská populácia o 1, 5 

%, kdežto na rakúskej strane išlo o mieru 8, 6 %. 
86  Hanák, P. (ed.), Magyarország története, str. 619. Katus v Hungary in the Dual Monarchy uvádza na str. 154 číslo 

15 739 000 ľudí.    
87 Gyáni, G. - Kövér, Gy., Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest: 

Osiris, 2006, str. 53. 
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obdobia, bolo to najprv chorvátsko-uhorské vyrovnanie z roku 1868, a potom riešenie veľkej 

východnej krízy a následný Berlínsky kongres. V tomto období tiež vystupuje do popredia 

riešenie národnostnej otázky. Inštitucionalizuje sa pojatie jednej uhorskej národnosti (v roku 

1868 je vydaný zákon o rovnosti národností) a pristupuje sa k postupnej maďarizácii, ktorá sa ale 

najvýraznejšie prejaví až v nasledujúcom storočí. Na konci nami sledovaného obdobia bolo 

z celkových 15 miliónov obyvateľov Uhorska vrátane Chorvátska-Slavónska 41 % Maďarov, 12 

% Nemcov, 12 % Slovákov, 15 % Rumunov a 15 % Srbo-Chorvátov.88     

 

3.2.  Administratívny postup 

Je potrebné, aby sme si prv, ako pristúpime ku konkrétnym žiadostiam a ich celkovej 

analýze, popísali administratívny postup, ktorý predchádzal kladnému vybaveniu každej jednej 

žiadosti. Keď sa dotyčný rozhodol opustiť Uhorsko, podal si oficiálnu žiadosť na župu, pod ktorú 

podľa miesta bydliska spadal.  Po miestnom schválení potom podžupan žiadosť odoslal na 

Uhorské ministerstvo vnútra s priloženým krstným listom, osvedčením o dobrých mravoch 

a potvrdenie o splnení vojenskej povinnosti.89  

Ako prvé sa overovali prekážky, ktoré by mohli zabrániť schváleniu žiadosti. Problémom, 

ktorý mohol najčastejšie vyvstať, bola problematika hadkötelesség, to znamená vojenskej 

povinnosti. V tejto dobe bolo ustanovené, že každý muž starší ako 19 rokov musí odslúžiť tri 

roky v armáde aktívne a potom bude preradený do zálohy. Vzhľadom na nutnosť obrany vlasti 

a dostatočných vojenských rezerv, sa na splnenie tejto podmienky dosť prihliadalo, keď niekto 

žiadal o povolenie k vysťahovaniu. Odslúžené roky sa vždy kontrolovali v štatistikách 

a v prípade nesplnenia akéhokoľvek detailu sa naspäť poslalo podrobné zdôvodnenie.90 Prípadné 

komplikácie a nezrovnalosti riešilo Ministerstvo obrany. Sú zaznamenané prípady, keď rodina 

požiadala o pasy, a všetkým bolo vyhovené až na sedemnásťročného syna, ktorý by čoskoro na to 

                                                           
88 Hanák, P., Magyarország története, str. 619. Katus v Hungary in the Dual Monarchy uvádza približne rovnaké 

čísla, str. 166–167.  
89 MOL BM K 150–1872–VI–7, 201. csomó  (Bleier János).  
90 MOL BM K 150–1873–VI–7, 268. csomó (Fasching József).  
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bol spôsobilý na odvod do armády.91 Záležalo ale dosť na situácii. Môžeme menovať zložky, 

z ktorých vyplýva, že odpustenie povinnosti bolo možné, ak k tomu okolnosti prispeli.92   

Po vyriešení týchto záležitostí sa Ministerstvo vnútra skrze podžupana obrátilo späť na 

obec so žiadosťou o zaslanie popisu osoby. V oficiálnom dokumente to odôvodňovali tým, že 

„...sa obracajú na adresáta, aby čím skôr predložil popis osoby žiadateľa, aby mohol byť pre 

žiadateľa vystavený pas do Ameriky.“93 Ten obsahoval informácie o mene, veku, vyznaní, 

postavy, farbe vlasov, očí, tvaru tváre, nosa, úst, miesta narodenia, zamestnania, rodinnom stave a 

zvláštnych znameniach. Na záver tam bol tiež vlastnoručný podpis žiadateľa a podpis úradníka.94 

Ak žiadateľ do tej doby ešte nedodal kolky na úradné dokumenty, ministerstvo to podobne ako 

v tomto prípade oznámilo župe a tá mohla „urgovať“. Čo sa cien kolkov týka, na pas bol 

potrebný kolok v hodnote 1 forintu, a rovnako to bolo aj v prípade povolenia k vysťahovaniu. Na 

Zeugnis a Ausweis sa vzťahovala 50 grajciarová taxa.95 To boli dokumenty, ktoré sa dodávali vo 

finálnej fáze žiadosti, a týkali sa majetku. V Zeugnis, teda osvedčení, žiadateľ dokladal svoj 

rozpočet na cestu a na prvé mesiace v cudzej krajine, a dokazoval tak, že nevyvstáva žiadna 

prekážka, prečo sa nemohol vysťahovať. Ausweis, to jest preukaz, legitimácia, potom pojednával 

o majetku - koľko si toho dotyčný berie so sebou a koľko a čo zanecháva v Uhorsku. Šlo hlavne 

o nehnuteľnosti a právo na grunty. Keď boli všetky zmienené požiadavky splnené, Ministerstvo 

vnútra zaslalo Povolenie k vysťahovaniu (kivándorlási engedély)96 župe a tá ho vydala len 

v prípade, že dotyčný preukázal dostatočné finančné prostriedky na cestu a prežitie v novej 

domovine, a tiež že nebude žiadať o návrat do Uhorska na náklady monarchie. To, či má dotyčný 

dostatok finančných prostriedkov, bolo často diskutovanou záležitosťou. Z dokumentov sa nedá 

jednoznačne určiť, koľko bola minimálna požadovaná suma. Žiadosti boli ale ku koncu 70. rokov 

19. storočia zamietané hlavne z tohto dôvodu. Môžeme uviesť niekoľko príkladov: v roku 1874 

                                                           
91 MOL BM K 150–1875–VI–7, 454. csomó (Lang József). 
92 MOL BM K 150–1876–VI–7, 557. csomó (Umstadter Gyula). V tomto prípade ide konkrétne o odpustenie služby 

kvôli opatere maloletých súrodencov, ktorí majú namierené za oceán.  
93 MOL BM K 150–1872–VI–7, 201. csomó  (Bleier János). 
94 Informácie poskytnuté v tomto type tlačiva sa v jednotlivých rokoch mierne líšili, a občas bolo uvádzaná aj 

znalosť jazykov či stav zubov ale v zásade podávali rovnaký obraz.  
95 Jednalo sa o rakúsko-uhorský forint (nem. aj gulden či florin) zavedený po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 

1867. 1 forint sa rovnal 100 grajciarom. Táto mena platila až do roku 1892, kedy sa prešlo na rakúsko-uhorskú 

korunu.  
96 Jeho znenie: Povolenie k vysťahovaniu za účelom usadenia sa v Amerike sa vystavuje pre XY (menovaný žiadateľ 

a členovia rodiny s ktorými tiež odchádza), pôvodom z XY (názov usadlosti a župa) s tým, že menovaná rodina sa 

vyväzuje zo zväzku s Maďarským kráľovstvom a skrze to sa im tunajšie právo štátneho občana definitívne zaniká. 

Za štát ho podpisoval ho buď minister alebo v jeho zastúpení štátny tajomník. Pre originál, viď napríklad MOL BM 

K 150–1873–VI–7, 268. csomó (Edelhofer János).  



31 

 

bolo pre sedemčlennú rodinu 300 forintov prijateľné množstvo, a podobne to bolo rok skôr so 

700 forintami pri štvorčlennej rodine. Niektorí, lepšie situovaní dokladali aj vlastnenie viac ako 

2000 forintov.97 Naopak, sumy ako 150 forintov obvykle nestačili ani pre jedného. Jeden prípad 

sa okomentoval slovami: „...po odčítaní všetkých poplatkov jej nezostane dostatočná suma, ktorá 

by jej s prihliadnutím na drahotu v Amerike čo sa týka potravín nedovolila vyžiť tam dlhšie ako 

jeden mesiac.“98 V podobných prípadoch bolo zväčša poskytovaný dlhší časový úsek na zohnanie 

potrebných financií; alebo bolo žiadateľovi doporučené, aby požiadal príbuzných o finančnú 

pomoc.99 Všetka spomínaná úradná korešpondencia a potvrdenia prebiehala v maďarčine, 

s výnimkou samotného pasu, povolenia k vysťahovaniu a popisu osoby. Tie boli vždy 

vyhotovené aj v nemeckej verzii.  

V jednom z prípadov došlo k podaniu žiadosti v polovici februára; a ministerstvo zaslalo 

dokumenty k vysťahovaniu v polovici apríla.100 Z toho sa môže zdať, že proces bol skutočne 

rýchly. Dalo by sa konštatovať že to ako v spomínanom prípade trvalo dva-tri mesiace; 

vybavovanie sa mohlo ale natiahnuť aj na polroka, ak nie viac.  

Už z vyššie uvedeného postupu a taktiež s prihliadnutím na individuálnosť tej ktorej 

žiadosti je jasné, že nie každá žiadosť prebiehala rovnako. Podanie žiadosti a jej vybavovanie 

áno; občas však boli vyžiadané dodatočné informácie. Podžupan navyše každý úkon hlásil na 

ministerstvo, čo tiež značne spomaľovalo celý proces. Problému plnenia vojenskej povinnosti 

sme sa už venovali, ale podobne sa mohlo vybavovanie natiahnuť aj kvôli overovaniu  totožnosti 

či miesta bydliska. Ak žiadateľ skutočne s obdržaným pasom vycestoval, župa neinformovala 

nadriadené orgány. Zapísalo sa to len do miestnej zápisnice.101 V opačnom prípade tomu tam 

však bolo; niektoré dokumenty obsahujú v závere vyjadrenia, že jedinec si vysťahovanie 

rozmyslel a neodišiel,102 alebo pre dlhé vybavovanie aj po urgovaní na vydanie pasu ani nepočkal 

                                                           
97 Viď zložky MOL BM K 150–1874–VI–7, 371. csomó (Jankovits János); MOL BM K 150–1873–VI–7, 268. 

csomó (Hauser Simon); a MOL BM K 150–1871–VI–7, 145. csomó (Liszek Alajos).  
98 MOL BM K 150–1876–VI–7, 558. csomó (Czifrinicz Mária). 
99 MOL BM K 150–1877–VI–7, 632. csomó (Posch Mátyás) a MOL BM K 150–1876–VI–7, 557. csomó (Rosenfeld 

Simon). 
100 MOL BM K 150–1874–VI–7, 371. csomó (Temmer János).  
101 MOL BM, K 150–1872–VI–7, 201. csomó (Bleier János). 
102 MOL BM K 150–1873–VI–7, 202. csomó (Edelhofer János).  
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a odišiel bez neho.103 V tom prípade je pas ešte stále založený v zložke keďže v tom župa vracala 

všetku dokumentáciu späť na Ministerstvo vnútra.  

 

3.3.  Štatistiky 

Po objasnení všeobecných záležitostí môžeme pristúpiť ku konkrétnostiam. Ako bolo 

spomenuté v úvode práce, jedným z jej cieľov bolo vytvoriť pre sledované časové obdobie 

štatistiku, ktorá by popisovala sledovanú zložku ľudí z viacerých hľadísk a teda tak zjednodušila 

vyvodzovanie záverov. Preto tu teraz predkladáme štatistiky podľa veku, pohlavia, miesta 

bydliska a početnosti odchodu jednotlivcov voči celým skupinám. Tiež sa dá pracovať s údajmi 

ohľadne povolania a náboženskej príslušnosti, i keď len v obmedzenej miere, nakoľko nie všetky 

zložky tieto informácie obsahovali. Podobne útržkovité sú tiež zmienky o konkrétnych dôvodoch 

k vysťahovaniu. Len veľmi zriedka sa v jednotlivých dokumentoch objavovali písomné 

vyjadrenia ľudí, ktorí o vysťahovanie žiadali. Jedným z týchto prípadov je žiadosť z roku 1872 

v ktorej uvádza, že z Uhorska odchádza kvôli ekonomickej situácii, kvôli ktorej dokonca zostal 

slobodný.104 Inak sú to skôr vyjadrenia žien, ktoré cestovali aj so svojimi deťmi za manželom, 

snúbencom alebo inými príbuznými, a teda sa iba z pochopiteľných dôvodov pripojili k rodine.105 

Ak vycestovávala žena za manželom, sú doložené prípady, kedy musela dokázať, že jej manžel 

odišiel za oceán s potvrdením od úradov.106 Iné ako ekonomické a rodinné dôvody sa neobjavujú.  

Pre obmedzený počet dostupných materiálov nemôžeme nijako podložiť tvrdenie, že 

v spoločnosti kolovali predstavy Ameriky ako „zeme zasľúbenej“, ale isté náznaky tu sú. Už 

v 30. rokoch noviny publikovali listy, ktoré zo zahraničia posielali ľudia domov.107 Jeden zo 

žiadateľov napríklad píše: „Žiadam vo viere, že v cudzej krajine budem mať viac šťastia.“108 Je tu 

napríklad prípad, kedy sa furmani a nádenníci zo Sopronu obracajú na župu s otázkou, či je 

                                                           
103 MOL BM K 150–1873–VI–7, 268. csomó (Hauser Simon); alebo aj MOL BM K 150–1875–VI–7, 455. csomó 

(Eder Mihály). Hauser spolu s inými obyvateľmi svojej dediny písal na župu a snažil sa proces urýchliť, aby sa ich 

finančné výdaje na cestu ešte viac nezvýšili. Iný žiadateľ, Urbauer János, žiadal o urýchlenie procesu, nakoľko má už 

na plavbu zakúpené lístky a bojí sa, že by mu mohli prepadnúť.   
104 MOL BM K 150–1872–VI–7, 202. csomó (Altmann Salamon). 
105 Pre príklady, viď napríklad MOL BM K 150–1867–III– 2, 14. csomó (Weber Rozália) alebo MOL BM K 150–

1875–VI–7, 456. csomó (Schermann Teréz).   
106 MOL BM K 150–1871–VI–7, 144. csomó (Ritter Jánosné).   
107 Szili, F., Elindultam szép hazámból...: adatok a kivándorlás történetéhez. Keszthely: Balaton Akadémia, 2008, 

str. 14.  
108 MOL BM K 150–1874–VI–7, 371. csomó (Jankovits János). 
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v Amerike dosť práce a či teda nejakú nájdu v prípade vysťahovania sa.109 Oveľa častejšie sú 

spomínané prípady, kedy boli obyvatelia za oceán zlákaní a v niekoľkých prípadoch museli byť 

poslaní naspať do Uhorska. Táto záležitosť bude bližšie rozobraná v nasledujúcej kapitole.   

Na úvod je nutné charakterizovať si vzorku, z ktorej sme v nasledujúcich štatistikách 

vychádzali. Celkovo sa v sledovanom časovom rozmedzí 1867–1880 vyskytlo 141 žiadostí, 

a tieto boli teda spracované. Súhrnne sa vzťahujú na 490 ľudí. V súvislosti s týmto je však 

potrebné mať na pamäti najmä dve veci: po prvé, výpovedná hodnota jednotlivých zložiek je 

rôzna. Niektoré sú kompletnejšie ako iné a s postupom času sa tiež mierne menilo zloženie 

jednotlivej zložky a narastal počet dokumentov v nej zahrnutých. Preto je napríklad po roku 1870 

oveľa jednoduchšie určiť povolanie alebo náboženské vyznanie žiadateľa. A po druhé, je treba si 

uvedomiť že čísla tu prezentované neodrážajú v plnej miere celkovú situáciu. Množstvo ľudí -  

a to bude jasnejšie viditeľné na štatistikách prichádzajúcich do USA - odišlo z domoviny bez 

povolenia a pasu. Je však mimo rozsah tejto práce čo i len odhadovať približný počet týchto ľudí. 

Taktiež je možné, že sa nejaké dokumenty nedostali do skúmaných fondov, zostali v župných 

archívoch a ja som k nim preto nemala prístup. Nakoniec, je nutné si uvedomiť, že nie všetky 

žiadosti boli schválené, respektíve, že daný človek skutočne Uhorsko opustil a nerozmyslel si to. 

V našej vzorke sa vyskytlo takýchto prípadov deväť. Toto číslo nie je tak veľké, aby nám 

radikálne ovplyvnilo výstupy z grafov. Keďže jednotlivé grafy spracovávajú základné údaje 

o žiadateľoch a nesústredia sa len na úspešne vysťahovaných, zahrnuli sme do nich aj informácie 

z týchto deviatich zložiek.   

Začnime rozdelením podľa pohlavia žiadateľa. Z celkových 141 žiadostí je len 17 

podaných ženou. Zväčša sú to ženy cestujúce za manželmi, alebo sú to vdovy, ktoré majú za 

oceánom rodinu. Často tiež tieto ženy cestovali v rámci väčšej skupiny z tej ktorej dediny. Na 

rozdiel od toho veková štruktúra žiadateľov bola vcelku pestrá. Obraz si môžeme urobiť na 

základe grafu č.1.110  

                                                           
109 MOL BM K 149–1879–11, 3. csomó 
110 Graf vychádza z analýzy jednotlivých žiadostí, nachádzajúcich sa v Magyar Országos Levéltár pod signatúrami 

MOL BM K 150, v krabiciach (csomók) k daným rokom (konkrétne čísla krabíc 12, 14, 15, 22, 41, 54, 102, 103, 

144, 145, 201–203, 286–288, 370–372, 454–457, 555–558, 581, 528, 630–632, 658–661, 723, 792–795), 

a zakaždým  išlo o 6. kútfő, 7. tétel. 
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                              Graf č.1 

Pracuje sa v ňom iba s vekom žiadateľov, teda tých, v koho mene bola žiadosť 

o vysťahovanie podaná.111 Rodinných príslušníkov do grafu nezahŕňame z dvoch dôvodov: po 

prvé, zbytočne by to graf zneprehľadnilo a pre naše účely by to boli pomerne nepodstatné 

informácie; a po druhé, v ich prípade sa spravidla jednalo o ženy v rovnakom veku ako boli 

žiadatelia a ich deti, viac alebo menej početné, vo vekovom rozmedzí od niekoľkých mesiacov do 

prevažne 15 rokov. Tiež to ale boli aj rodičia alebo svokrovci žiadateľov starší ako 60 rokov. 

Údaje v grafe taktiež nerozdeľujeme na genderovom princípe, pretože počet žien ako žiadateliek 

bol vskutku minoritný. Dôvodom, prečo je pri vyše polovici žiadostí neznámy vek žiadateľa je, 

že zložka nebola kompletná, neobsahovala doložené krstné listy alebo pasy, vek nebol spomenutý 

nikde v žiadostiach a ako už bolo spomenuté, rozširovanie informácii o žiadateľovi sa dialo až po 

prelome 60. a 70. rokov 19. storočia. Dovtedy sa totižto väčšinou spomínal iba pôvod 

a povolanie. Z grafu vyplýva, že väčšina vysťahovalcov bola v produktívnom veku. Títo žiadali 

o povolenie k vysťahovaniu pre ich celé mladé početné rodiny. To by len potvrdzovalo 

predpoklad, že vysťahovalectvo v tomto období malo definitívny charakter. Skutočne mladí 

a ešte slobodní ľudia, ktorí by eventuálne mohli v USA hľadať prácu len dočasne sa objavujú 

naozaj ojedinele. Navyše, niekoľko krát sa v dokumentoch objavuje pojem trvalé vysťahovanie 

(végleges kivándorlás), pri ktorom sa s eventuálnym návratom žiadateľa už nepočítalo a preto 

rovno žiadal o úplné vyviazanie z občianskych povinností voči Uhorsku.112 Zaujímavým javom 

je odchod ľudí nad 60 rokov. Keď sa pozrieme na ich zložky, zistíme, že väčšinou cestovali vo 

veľkej skupine alebo sprevádzali rodiny svojich detí na ceste za lepším životom. I tak je ale ich 

                                                           
111 Výnimku tvoria tri hore spomenuté žiadosti v ktorých žiadajú o vysťahovanie maloletých ich rodičia alebo 

poručník. Tieto žiadosti do grafu zahrnuté neboli.  
112 Príkladom je napríklad MOL BM 150–1875–VI–7, 455. csomó (Pollreisz Pál). 
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počínanie viac ako obdivuhodné. V jednej zo zložiek sa totižto vyslovene píše, že rodičia 

s dotyčným nechceli.113 Osobitnou záležitosťou sú potom tri žiadosti, v ktorých o povolenie 

k vysťahovaniu žiadajú rodičia v zastúpení svojich maloletých detí.114 V tomto prípade nebol 

s vyhovením žiadosti v zásade problém, pokiaľ sa jednalo iba o „žiadosť o vydania platného pasu 

na vycestovanie a zdržiavanie sa v Amerike“. Ak však išlo o definitívne vyviazanie sa 

z uhorského štátneho občianstva, nebolo ho možné maloletým udeliť bez potvrdenia, že majú 

zaistený zisk iného štátneho občianstva. Podobným bol prípad Galumpo Teréz, ktorá vycestovala, 

keď pracovala ako slúžka v rodine Lamma Istvána.115 Jej zamestnávateľ jej výdaje na cestu 

uhradil, a bolo jej tiež dovolené sa v prípade záujmu vrátiť do Európy. 

Ďalším faktorom, podľa ktorého sa vzorka ľudí dá rozdeliť, je územie, z ktorého 

odchádzali. Môžeme tak vysledovať oblasti, ktoré boli vysťahovalectvom najviac „postihnuté“ 

a zasadiť ich do časového kontextu.  

                      Graf č.2 

Údaje do grafu č.2116 sme zoradili podľa žúp, pričom sme uvádzali len župy, ktoré sa 

v prameňoch vyskytli aspoň dvakrát. Z tých, ktoré menovite uvedené nie sú, môžeme menovať 

                                                           
113 Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium levéltára, K 150–1877–VI–7, 631. csomó (Hautzinger József). 
114 Jedná sa o žiadosť Heim Henrika pre sedemnásťročnú dcéru Teréziu z roku 1875, žiadosť Ferbstein Lipóta pre 

štvrtnásťročného syna Armina z roku 1870 a žiadosť Krása Manóa z roku 1875 pre Kadisch Bertu, Máriu a Annu, 

ktorým bol poručníkom a o ktoré sa chce v USA starať ich príbuzný. Pre konkrétne zložky, viď Magyar Országos 

Levéltár, Belügyminisztérium levéltára, K 150–1875–VI–7, 455. csomó  (Heim Henrik), Magyar Országos Levéltár, 

Belügyminisztérium levéltára, K 150–1870–VI–7, 104. csomó (Ferbstein Lipót). Magyar Országos Levéltár, 

Belügyminisztérium levéltára, K 150–1875–VI–7, 457. csomó (Krása Manó). 
115 Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium levéltára, K 150–1875–VI–7, 457. csomó (Lass István). 
116 Graf vychádza z analýzy jednotlivých žiadostí, nachádzajúcich sa v Magyar Országos Levéltár pod signatúrami 

BM K 150, v krabiciach (csomók) k daným rokom (konkrétne čísla krabíc 12, 14, 15, 22, 41, 54, 102, 103, 144, 145, 

Pôvod vysťahovalcov
Abaúj

Arad

Csongrád

Moson

Nitra

Orava

Sopron

Spiš

Šaris

Vas

Zemplín

iné

neznáme



36 

 

napríklad trenčiansku alebo békesskú župu. Ak sa na toto rozdelenie potom pozrieme 

geograficky, zistíme, že najčastejšie sa jedná o župy na okraji monarchie. Kým v prípade 

vysťahovalectva do blízkeho okolia je toto vcelku pochopiteľná tendencia, v prípade zámorského 

vysťahovalectva už menej. Dôvodom ale môže byť vysoká zaľudnenosť týchto území, ktorá bola 

tiež jednou z príčin odchodov. Ak naše výsledky porovnáme s vývojom v posledných 

desaťročiach 19. storočia, môžeme vidieť mierny posun čo sa týka hornouhorských žúp na území 

dnešného Slovenska. Kým v neskoršom období vysťahovalci prúdili za oceán prevažne z oblastí 

ako Spiš alebo Šariš,117 v sledovanom období je tomu inak a tieto župy sa objavujú iba 

minimálne. Toto sa dá demonštrovať okrem štatistických údajov aj s pomocou novín. Ku koncu 

sledovaného obdobia totižto rastie počet správ o prisťahovalcoch z Uhorska, ktorí sú vlastne 

Slováci a ktorí sú často mylne považovaní za Maďarov. Do druhej polovice 70. rokov 19. 

storočia sa však takéto správy neobjavujú. Rovnako je pomerne často prízvukované, že etnickí 

Maďari sa vysťahovávali pomerne málo, čo by len potvrdzovalo tendencie vyplývajúce z grafu 

č.2, a síce že ľudia odchádzali hlavne z okrajových zmiešaných častí. V tomto prípade boli 

najfrekventovanejšími oblasťami mosonská a vasská župa na úplnom západe Uhorska. I v rámci 

žúp sa ale črtali konkrétnejšie oblasti. Ako príklad môžeme menovať obec Gálos (dnes Gols 

v Rakúsku) alebo Boldogasszony (dnes Frauenkirchen v Rakúsku) vo vtedajšej mosonskej župe, 

či Gálszécs (dnes Sečovce na Slovensku) na Zemplíne. Často krát sa jednalo o vysťahovanie 

väčšej časti celej dediny v krátkom časovom slede, i keď tento trend nebol v sledovanom období 

tak markantný ako v neskoršom období. Ku koncu 70. rokov sa ale začínajú objavovať 

v dokumentoch Ministerstva vnútra upozornenia na hromadné vysťahovalectvo z niektorých 

oblastí, hlavne Sopronu a Šariša.118 

Zaujímavé je tiež pozrieť sa na počet žiadostí o vysťahovanie v rámci celého sledovaného 

obdobia. Toto zachytáva graf č.3.119  

                                                                                                                                                                                            
201–203, 286–288, 370–372, 454–457, 555–558, 581, 528, 630–632, 658–661, 723, 792–795), a zakaždým  išlo o 6. 

kútfő, 7. tétel. 
117 Pre údaje z prelomu storočí viď napríklad Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból…, str. 98–105 alebo Sirácky, 

J. et al., Slováci vo svete. Zväzok 2. Martin: Matica Slovenská, 1980, str. 27–40.  
118 Takéto dokumenty existovali aj na lokálnej úrovni alebo sa o nich informovalo aj v novinách; viď Bielik, F. - 

Rákoš E., Slovenské vysťahovalectvo…, str. 62–66, 68–72  alebo Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium 

levéltára, K 150–1873–VI–7, 288. csomó alebo Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium levéltára, K 150–

1875–VI–7, 457. csomó. 
119 Graf vychádza z analýzy jednotlivých žiadostí, nachádzajúcich sa v Magyar Országos Levéltár pod signatúrami 

BM K 150, v krabiciach (csomók) k daným rokom (konkrétne čísla krabíc 12, 14, 15, 22, 41, 54, 102, 103, 144, 145, 
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     Graf č.3 

Vidíme v ňom krivku počtu žiadostí v jednotlivých rokoch. Drží sa prevažne v úseku 10 

až 15 žiadostí za rok. V krátkom časovom úseku trinástich rokov sa avšak dajú vypozorovať dva 

relatívne veľké výkyvy. Prvý je relatívne strmý pokles časovo krátko po rakúsko-uhorskom 

vyrovnaní; druhý je naopak prudký nárast v roku 1874, ktorý vrcholí o rok neskôr, len aby mohol 

v nasledujúcich rokoch opäť klesnúť na priemernú úroveň. V závislosti na tom nám vyvstáva 

hneď niekoľko postrehov. Najprv je tu otázka, čomu prisúdiť zmienené výkyvy. V prvom prípade 

by čiastočne mohlo ísť o reakciu na vyrovnanie. Druhý by sa pomerne jasne dal spájať s krachom 

na viedenskej burze z 9. mája 1873 a následnými ekonomickými problémami a tiež 

pretrvávajúcou epidémiou cholery. Z rozvrstvenia žiadostí podľa jednotlivých rokov sa dá tiež 

usudzovať, že hoci zámorské vysťahovalectvo v sledovanom období nepredstavovalo nijaký 

radikálny proces, ktorý by menil štruktúru spoločnosti, obyvateľstvo istým spôsobom reagovalo 

na situáciu v monarchii. Tiež je zaujímavý fakt, že počet archívnych dokumentov ku koncu 70. 

rokov nijako nenasvedčuje radikálnemu nárastu miery vysťahovalectva od 80. rokov. Tejto 

nezrovnalosti sa ešte budeme hlbšie venovať v 7 . kapitole.  

Najčastejším dôvodom k odchodu bola ekonomická situácia. Hlavne v neskorších rokoch 

bola sezónna práca v zahraničí, respektíve vysťahovanie do zahraničia na niekoľko rokov 

spôsobom, ako si privyrobiť. Niektorí podnikli cestu za oceán a späť aj niekoľko krát za život. 

V niektorých prípadoch však odchod do USA znamenal aj snahu o prežitie. Muži sa 

                                                                                                                                                                                            
201–203, 286–288, 370–372, 454–457, 555–558, 581, 528, 630–632, 658–661, 723, 792–795), a zakaždým  išlo o 6. 

kútfő, 7. tétel.  
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vysťahovávali za prácou a v mnohých prípadoch ich potom ich manželky a deti nasledovali. Ak 

tento trend hľadáme v našej vzorke, dá sa povedať, že v sledovanom období prevláda 

vysťahovanie s celou rodinou nad odchodom jednotlivca. U jednotlivcov sa jedná o 21 % 

a takmer výlučne sú to muži. Ďalej máme skupinu kedy žena cestuje za mužom spoločne so 

svojimi deťmi. Táto skupina tvorí iba 7 %. Zvyšných 72 % predstavuje odchod celej rodiny, 

zahrňujúcich muža, jeho ženu, a často veľa detí. V týchto prípadoch, hlavne pri hromadnom 

sťahovaní sa z jednej dediny, sa jednalo aj o rozšírenú rodinu - rodičov manželského páru, 

osirelých synovcov a netere, alebo v jednom prípade aj o slúžku. Táto tendencia sa nezhoduje 

s vzorcom pre neskoršie obdobie, ktoré stanovila Puskás Julianna. Tá na príklade jednej dediny 

určila, že sa zväčša vysťahovávali ženatí muži alebo slobodné ženy, a že vysťahovanie celej 

rodiny bolo ojedinelé. V rámci jednej rodiny však často krát išlo o odchod súrodencov niekoľko 

rokov po sebe.120 Takisto návraty do Uhorska boli bežnejšie v neskoršom období. I keď je 

možné, že i v tomto období sa ľudia vracali a pokračovali v živote v starej domovine, 

v skúmaných zložkách sa nenašla ani jedna zmienka o podobnom jednaní.   

Ako už bolo zmienené v úvode tejto podkapitoly, nie všetky zložky poskytujú tie isté 

informácie o žiadateľoch. I tak ale môžeme uviesť niečo o náboženskom zložení a škále povolaní 

skúmanej vzorky. Všeobecne sa jednalo o roľníkov a remeselníkov, čo sa len zhoduje so 

všeobecným trendom ohľadne vysťahovalectva na prelome 19. a 20. storočia. Išlo o nádenníkov, 

želiarov a z remeselníkov potom hlavne o krajčírov, murárov alebo uhliarov. Objavil sa však aj 

krčmár alebo učiteľ. Čo sa týka vierovyznania, v 60. rokoch 19. storočia sa dokumenty 

obmedzovali na zmienenie vierovyznania iba v prípade, ak bol dotyčný Žid. Od polovice 

nasledujúceho desaťročia sa potom náboženská príslušnosť uvádza pravidelne; ani jedna ale 

výraznejšie neprevažuje.  

Oficiálne uhorské štatistiky k počtu vysťahovalcov v nami sledovanom období sa ukázali 

byť ako viac než nespoľahlivé a chybné.121 Preto odborná maďarská a slovenská literatúra zväčša 

uvádza čísla prevzaté z amerických prameňov alebo z prehľadov z jednotlivých európskych 

prístavov.122 Ak by sme mali ale konfrontovať naše čiastkové zistenia ohľadne charakteru 

vysťahovalectva s odbornou literatúrou, môžeme konštatovať nasledovné. Puskás Julianna 
                                                           
120 Daniels, R., Coming to America…, str. 214–215. 
121 Na toto upozorňuje už na začiatku 20. storočia Thirring Gusztáv a uvádza a demonštruje to v Thirring, G. A., 

A magyarországi kivándorlás…, str. 31–32.  
122 Viď napríklad Bielik, F. - Rákoš E., Slovenské vysťahovalectvo…, str. 22 alebo Thirring, G. A., A magyarországi 

kivándorlás…, str. 85.   
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rozdeľuje emigráciu do zámoria pred prvou svetovou vojnou na tri etapy, prvú, do roku 1880, 

ktorú nazýva prípravnou; do roku 1900, v ktorej sa formovali základy a nakoniec tretiu od 

začiatku 20. storočia do vypuknutia vojny, v ktorej sa masová migrácia naplno prejavila.123 Naše 

čísla toto rozdelenie na základe pomaly rozbiehajúceho sa procesu len dokumentujú. Keďže 

štatistiky, ktoré Puskás predkladá vo svojich publikáciách, sa týkajú hlavne novšieho obdobia, 

nemôžeme ich konfrontovať s našimi. Na druhej strane, je viditeľné, že niekoľko trendov z nami 

sledovaného obdobia pretrvalo aj do neskorších desaťročí. Množstvo mužov ako vysťahovalcov 

bolo vždy väčšie, i keď po prelomu storočí sa tento pomer začína čoraz viac vyrovnávať. 

Rovnako dochádza k postupnému omladzovaniu vysťahovalcov, ktoré bolo spôsobené zmenou 

rázu vysťahovalectva.124 Aj po prelome storočí však prevláda fakt, že maďarské etnikum tvorilo 

vo vzorke všetkých vysťahovalcov z uhorského územia menšinu.125 Pre naše obdobie sa etnické 

rozvrstvenie nedá podložiť konkrétnymi dokumentmi; už v ňom sa však začína rysovať budúce 

masové vysťahovalectvo z hornouhorských žúp. Nešlo ani tak o vysťahovalectvo z etnických 

dôvodov. Správy o Amerike sa šírili hlavne ústnym podaním,126 a slovenskojazyčné oblasti boli 

jazykovo najlepšie vybavené, aby čerpali informácie od im predchádzajúcej nemeckej a poľskej 

emigrácie. Tí tieto príbehy potom odovzdali Maďarom zo zmiešaných oblastí. Taktiež, ako to 

zmieňuje aj Puskás, išlo hlavne o regióny, ktoré mali vysoký prirodzený prírastok, a ktorých 

krajina neposkytovala mnoho spôsobov k obžive. Trend, že najviac vysťahovalcov pochádza 

k okrajov monarchie, tiež pretrval, zdôvodňuje vzdialenosťou od Budapešti ako centra 

pracovných príležitostí. V tomto zmysle potom je možné vysvetliť, prečo v našom období 

výrazná emigrácia z mosonskej župy nepokračovala v neskorších obdobiach, a síce že ľudia našli 

možnosti v neďalekej Viedni.127  

 

 

 

                                                           
123 Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból..., str. 65. 
124 Pre lepšiu predstavu týchto tendencii, viď tabuľky v Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból ..., str. 82–84.  
125 Viď napríklad Daniels, R., Coming to America…, str. 232 alebo Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból ..., str. 

82–84, str. 71–76.  
126 V neskorších dobách to bolo tiež skrze listy, ktoré vysťahovalci posielali domov. Pre ukážku takýchto 

dokumentov, aj keď z neskoršieho obdobia, viď Bielik, F. – Baláž, C., Slováci v zahraničí. Zv. 4–5, Zborník 

Oddelenia pre zahraničných Slovákov MS. Martin: Matica Slovenská. 1979, str. 227–234.    
127 Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból ..., str. 82–84, str. 56–62.  
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4. Americká strana 

4.1.  Stručná situácia v danom období v danom regióne 

Obdobie tesne po skončení americkej občianskej vojny až do konca siedmej dekády 19. 

storočia sa v USA nieslo v znamení konsolidácie a povojnovej obnovy. Konkrétny spôsob, akým 

k Rekonštrukcii128 ale malo dôjsť, bol však nejasný. Prezident Andrew Johnson129 bol zástancom 

zmierlivého prístupu a od južanských štátov požadoval, aby len zrušili svoje vystúpenie z Únie 

a včlenili do svojich štátnych ústav 13. dodatok americkej ústavy.130 Proti tomu naopak stálo stále 

silnejúce krídlo radikálnych republikánov. Tí sa aj kvôli stupňujúcemu sa napätiu (týmto máme 

na mysli aj výpady Ku Klux Klanu) snažili s prezidentom dohodnúť na spoločnom postupe, ale 

márne. Následne po tom, ako republikáni posilnili svoju väčšinu v Kongrese, nič nebránilo tomu, 

aby prelomili prezidentovo veto a presadili Zákony o rekonštrukcii (Reconstruction Acts). Na 

základe nich sa územie amerického Juhu (s výnimkou Tennessee, ktoré už prijaté späť do Únie 

bolo) rozdelilo do piatich zón, na čele ktorých stál vojenský veliteľ. Pokiaľ sa južanské štáty 

chceli vrátiť do Únie, museli prijať novú ústavu, do ktorej mal byť včlenený 14. dodatok (to 

znamená plné občianstvo pre všetkých narodených v USA a pre oslobodených černochov) 

a vypísať nové voľby do miestnych orgánov. K tomu došlo vo všetkých štátoch až v roku 1871. 

Predchádzala aj ratifikácia posledného z rekonštrukčných dodatkov k ústave, a síce pätnásteho, 

hovoriaceho o práve mať volebné právo nezávisle na farbe pleti. V tom období už bol 

prezidentom Ulysses S. Grant,131 preslávený unionistický generál. Situácia na Juhu sa však po 

nastolení rekonštrukčných vlád nezmenila. Tamojšia ekonomika bola príliš zvyknutá na rozsiahle 

majetkové vlastníctvo a miestnym, odrazu oslobodeným černochom sa nedarilo nájsť prácu 

mimo tieto celky. Po prepuknutí hospodárskej krízy v roku 1873 sa navyše verejnosť prestala 

                                                           
128 Pojmom Rekonštrukcia (Reconstruction) sa v americkej historiografii označuje obdobie medzi rokmi 1863-1877, 

kedy sa federálna vláda pokúšala obnoviť na americkom Juhu poriadok a nastoliť nové podmienky vo fungovaní 

štátu a spoločnosti. Pre viac inforomácii, viď napríklad Foner, E., Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 

1863–1877. New York: Harper & Row. 1988.   
129 Andrew Johnson (1808–1875) bol Lincolnovým viceprezidentom a po jeho smrti sa stal prezidentom. Bol 

južanským unionistom a jeho pôsobenie v úrade je hodnotené pomerne negatívne, nakoľko odmietal vynucovať 

práva prislúchajúce novo oslobodeným černochom. Po jeho pokusoch odvolať ministra vojny Edwina Stantona, 

i keď to bolo protiprávne, sa Kongres pokúsil vyvolať impeachement, ktorému len tesne unikol.  
130 Trinásty dodatok americkej Ústavy (1865) definitívne rušil otroctvo a nedobrovoľnú porobu. Prvý z 

rekonštrukčných dodatkov, musel byť začlenený do štátnych ústav južanských štátov, aby sa zaručilo, že ho budú 

dodržiavať.   
131 Ulysses S. Grant (1822–1885) bol slávnym unionistickým generálom, ktorý sa následne stal i prezidentom USA 

na dve funkčné obdobia. Za jeho vlády bola Rekonštrukcia plne uvedená do pohybu, zaviedol v USA zlatý štandard, 

ale korupčné aféry jeho spolupracovníkov a neschopnosť vyrovnať sa s ekonomickou krízou ho zaraďujú medzi 

horších prezidentov.  
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zaujímať o vynucovanie občianskych práv na Juhu. Posledné republikánske vlády padli na Juhu 

v roku 1877132 a nový prezident Rutherford B. Hayes133 stiahol z Juhu posledné severanské 

vojská. Rekonštrukcia sa skončila.   

Toto obdobie však nebolo len o politických udalostiach. V roku 1867 došlo ku kúpe 

Aljašky a v nami sledovanom období boli medzi štáty Únie prijaté Colorado a Nebraska. 

Dochádzalo ku konštituovaniu sa „amerického západu“. K tomu rozhodne prispelo aj 

rozširovanie železničnej siete smerom k Ticému oceánu. Prideľovanie pôdy prispelo 

k masívnemu rozvoju poľnohospodárstva v tejto oblasti, rovnako ako chovu najmä dobytka, ale 

taktiež to znamenalo pokračovanie vysídľovania indiánskej populácie do rezervácii. Zmluvy, 

ktoré sa s Indiánmi podpisovali sa ukázali ako neúčinné a tak často dochádzalo k bojovým 

stretom. Z týchto môžeme menovať slávnu porážku generála Custera u Little Bighornu. 

Po ekonomickej stránke došlo tiež k rozmachu. Zavedenie strojov do priemyselnej, 

remeselnej ale aj poľnohospodárskej výroby ju zefektívnilo a zrýchlilo. Na druhej strane 

mechanizácia výroby ale mala menšie nároky na množstvo pracovnej sily, a to sa odrazilo aj 

v nižších mzdách. V reakcii na to to bolo obdobie mnohých štrajkov a organizovania odborov. 

Ľudia sa z vidieka sťahovali do miest. Do tohto obdobia sa tiež kladú počiatky veľkých 

spoločností, hlavne bánk, ktoré prežili aj pravidelne sa vracajúce obdobia hospodárskych kríz.134 

Aj napriek kríze v 70. rokoch 19. storočia dopyt po uhlí a inom nerastnom bohatstve vzrastal, a to 

kvôli čoraz väčšej mechanizácii. Dopyt po pracovnej sile do týchto oblastí zaplnili práve 

imigranti zo sveta, ktorí boli na rozdiel do domácich ochotní v baniach pracovať. 

Rovnako došlo k zvýšeniu počtu obyvateľstva. Kým predvojnové sčítanie obyvateľstva 

uvádza počet 31 443 321 ľudí, o desaťročie je to už o sedem miliónov viac a v roku 1880 sa tento 

počet rovná 50 189 209.135 Tento obrovský nárast sa dá okrem iného rozhodne pričítať aj mase 

ľudí hľadajúcej lepší život. Nejednalo sa len o Európanov; cez Tichý oceán prúdilo do Kalifornie 

čoraz viac čínskych emigrantov, ktorí sa ale zakrátko stali terčom rasistických útokov. Boli 

nútení zoskupovať sa do uzavretých oblastí a tvoriť prvé Chinatowns a ich pobyt v USA sa stával 

čoraz viac problematickým. Formovanie uzavretých komunít na národnostnej báze sa ale koniec 

                                                           
132 Jednalo sa o Floridu, Louisianu a Južnú Karolínu.  
133 Rutherford B. Hayes (1822–1893) bol prezidentom, ktorý oficiálne ukončil Rekonštrukciu. Okreminého potlačil 

Veľký železničiarsky štrajk z roku 1877, zrušil spoils system v štátnej správe a snažil sa o asimiláciu Indiánov.  
134 Zinn, H., A People´s History of the United States: 1492 to Present. New York: Harper Perennial Modern Classics, 

2005, str. 242.  
135 https://www.census.gov/population/censusdata/table-4.pdf (11. 3. 2017).  

https://www.census.gov/population/censusdata/table-4.pdf
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koncov dialo aj v mestách východného pobrežia, ako ešte uvidíme v ďalších kapitolách na 

príkladoch Maďarov a Slovákov.  

 

4.2.  Prístavy a cesta 

V momente, keď ľudia hľadajúci nový, lepší život opustili domov, vydali sa do prístavov. 

Voľba samozrejme závisela ako od vzdialenosti, tak od cien. Pre nami sledovanú oblasť boli 

najčastejšími nemecké prístavy, a to konkrétne Brémy a Hamburg. Mohlo to byť spôsobené aj 

faktom, že pri ceste na nemecké územie nebol podľa Drážďanskej konvencie136 potrebný pas, ale 

len nejaký preukaz totožnosti. Ak sa niekto najprv presunul do Veľkej Británie, 

najpravdepodobnejšie potom cestoval z Liverpoolu. Taktiež nie všetky lode putovali priamo a 

nepretržite, ale zastavili sa na svojej ceste napríklad v Le Havre. Medzi ďalšie frekventované 

prístavy, i keď mimo naše pole záujmu, patrili Dublin, Glasgow, Antverpy alebo Stavanger.137 

Pre predstavu množstva ľudí, ktoré cez dané prístavy prešlo, môžeme uviesť nejaké čísla. 

Jednotlivé prístavy si totižto viedli celkom presné štatistiky, i keď pre naše obdobie, a aj to len od 

roku 1870, tieto údaje existujú len v prípade Hamburgu a Brém. Podľa týchto štatistík opustilo 

medzi rokmi 1870–1880 cez nemecké prístavy Európu 16 448 ľudí z Uhorska, pričom Hamburg 

slúžil ako východisko pre 85 % týchto ciest.138 Toto číslo je od oficiálnych amerických štatistík 

o približne tri tisíc ľudí väčšie.  

V priebehu času sa zmenil charakter lodí, ktoré sa plavili za oceán. Kým v polovici 19. 

storočia išlo ešte o menšie plavidlá a ceny lístkov boli tiež prijateľné, s postupom času sa situácia 

menila. Linky sa stali pravidelnejšími a obchodné parné lode začali prevážať ľudí vo väčšom 

množstve. I keď na väčšine lodí boli aj kajuty pre zámožnejších cestujúcich, drvivá väčšina ľudí 

si mohla dovoliť cestovať len v medzipalubí (steerage),139 čo bol vlastne pôvodne priestor pre 

uskladnenie nákladu pod hornou palubou. Na začiatku 19. storočia síce americká vláda vydala 

                                                           
136 Drážďanská konvencia z roku 1850 bola dohoda medzi jednotlivými členmi vtedajšieho Nemeckého spolku 

o voľnom pohybe ich občanov medzi jednotlivými územiami. Rakúsko pristúpilo k dohode v roku 1859. 
137 Handlin, O., The Uprooted. Boston, Toronto: Little, Brown and Co., 1973, str. 37–38. Tieto prístavy si svoje 

postavenie udržali aj v neskorších rokoch, i keď na význame získalo aj niekoľko menších prístavov, ako boli Terst 

alebo Neapol, ktoré používali hlavne Taliani a obyvatelia Balkánu.   
138 Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás…, str. 65–68. Pre rozdelenie ciest z Hamburgu podľa mesiacov 

v roku, viď Ibidem, str. 85.  
139 Pre opis, i keď pomerne farbistý, viď Handlin, O., The Uprooted, str. 45-46 alebo článok v Pall Mall Gazette, 9. 

8. 1879, v ktorom si reportér vyskúšal, aké je to cestovať v týchto priestoroch. Spomienky cestovateľa z roku 1883 

cituje aj Čulen, K., Dejiny Slovákov v Amerike…, str. 67-68.  
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nariadenie zlepšujúce podmienky cestovania v týchto priestoroch, o pol storočia na to sa ale so 

vzrastajúcim počtom imigrantov situácia vracala naspäť. Podmienky tam boli drsné, často tam 

dochádzalo k pôrodom, vypukali epidémie a mnoho ľudí na ceste zomrelo. Bola to však 

najlacnejšia forma cesty. Väčšina ľudí prichádzajúcich do prístavov ešte lístky na zaoceánsku 

plavbu nemala a preto sa v tomto ohľade otváral priestor pre špekulantov, ktorí dvíhali ceny 

a občas predávali na tú istú loď neobmedzený počet lístkov. V období, keď počet cestujúcich 

radikálne vzrastal, sa už plavba a jej podmienky nedohovárali s kapitánom, ale s agentmi. 

Jednotlivé štáty preto uverejňovali pokyny pre vysťahovalcov. Napríklad britské úrady zaslali 

tým uhorským správu s prosbou, aby rozhlásili ľuďom v čo najväčšom okruhu, aby boli pri 

týchto cestách opatrní. Radili im, aby dbali na vlastné bezpečie a bezpečie svojich vecí, k nákupu 

cestovného lístka vždy získali zmluvu v anglickom aj maďarskom jazyku, mali na lístku vždy 

uvedené svoje meno a smer cesty a aby vždy využívali len služby oprávnených agentov. Tiež 

uvádzali mená ľudí a úradov, na ktoré sa mohli v prípade problémov obrátiť v Londýne 

a Liverpoole.140 Často krát sa totižto stávalo, že agenti neskúsených vidiečanov skôr okrádali. 

Počas americkej občianskej vojny bolo tiež v prístavoch mnoho agentov, ktorí verbovali mladých 

mužov do armády Únie, občas aj pod zámienkou pracovných príležitostí.141 V nami sledovanom 

období potom išlo o predaj lodných lístkov vysokých cien, prípadne dokonca až predaj lístkov na 

americké vlaky. Ceny lístkov za preplav už boli v tomto období viac-menej stanovené, ale i tak sa 

otváral veľký priestor na vyjednávanie o cene. V polovici 19. storočia sa za lístok z Liverpoolu 

do New York City v najnižšej triede mohli zaplatiť dve, ale aj päť libier. Po roku 1870, keď sa 

podmienky začínali mierne zlepšovať, a cesta sa tiež skrátila, mohli najlacnejšie lístky aj s jedlom 

stáť dvanásť dolárov.142 Ostatne, prípady agentov, ktorí chodili po dedinách, vylákali tých 

dôverčivých za oceán a presvedčili ich vydať posledné peniaze na palubný lístok, neriešili len 

miestne úrady,143 ale aj rakúsko-uhorský honorárny konzulát vo Philadelphii.144 V jednom 

                                                           
140 Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium levéltára, K 150–1867–III–2, 12. csomó. Tieto varovania boli 

tiež vytlačené v novinách, viď napríklad výstrižok Linzer Zeitung  z 20. 10. 1876 založeného v OeStA/HHStA MdÄ 

AR, Aus- und Einwanderungen, F15–1–1. 
141 Takto sa napríklad v roku 1864 po prvýkrát dostal do USA Pulitzer József, maďarský Žid, ktorý sa neskôr v USA 

preslávil ako úspešný novinový magnát. Pre viac informácii k jeho emigrácii, viď Morris, J. M., Pulitzer: A Life in 

Politics, Print and Power. New York: Harper Perennial, 2011, str. 17–19.  
142 Handlin,O., The Uprooted., str. 43, 48.  
143 Bielik, F. – Rákoš E., Slovenské vysťahovalectvo..., str. 66–68, 73–75. 
144 Tento honorárny konzulát bol jeden z mnohých, ktoré v USA po roku 1870 vznikali z dôvodu prílivu uhorských 

občanov v menších mestách a riešili lokálne problémy. Rakúsko-uhorská ambasáda sa nachádzala vo Washingtone, 

D.C., Pre viac informácii k tejto téme, viď Agstner, R., Austria (-Hungary) and Its Consulates in the United States of 

America since 1820. Münster: LIT Verlag, 2012.  
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z prípadov išlo konkrétne o to, že na cestu boli zlákaní remeselníci hojnosťou práce, vysokými 

platmi a dopredu zaistenou prácou, pričom až po príchode zistili reálnu situáciu. Keďže títo ľudia 

dali posledné peniaze na lístky, nevedeli anglicky a nemali ani len slušné oblečenie, uhorský 

konzulát ich nemohol dlhšiu dobu podporovať. Konzul preto oznamuje domácim autoritám, že 

posiela týchto nešťastníkov naspäť do Európy a žiada o vyvodenie dôsledkov voči danému 

agentovi, ktorého aj menuje.145 Podobne bol oklamaný aj istý Moravan, ktorý si zakúpil lístok 

z Brém do Galvestonu, TX, ale agentom predaný lístok platil len do New Orleans, LA a tam si 

dotyčný musel s rodinou poradiť sám.146  

Pre účely tejto práce boli spracovávané len príchody do prístavov v New York City, a to 

primárne preto, že sem smerovala väčšina cestujúcich. Neznamená to však, že to boli jediné 

využívané prístavy. Z ďalších viac frekventovaných môžeme menovať napríklad prístavy vo 

Philadelphii, PA, Baltimore, MD, Bostone, MA a Charlestowne, MA, a New Orleans, LA.147 

New York City má však pred nimi masívny náskok. Thirring to zdôvodňuje tým, že jednak 

väčšina lodí, ktorými sa obyvatelia Uhorska prepravovali, smerovala na sever; ale hlavne, že 

prisťahovalci spravidla nemali vyhliadnutý región na americkej pôde, kde by sa chceli usadiť 

a nechali si ho prideliť úradníkmi v americkom prístave.  

 

4.3.  Castle Garden a administratívny postup  

V období, ktorému sa venujeme, si každý americký štát reguloval vstup imigrantov na 

svoju pôdu sám. V štáte New York imigranti prichádzajúci na európskych lodiach museli prejsť 

cez Castle Garden,148 predchodcu omnoho známejšieho Ellis Island. Zriadenie tejto stanice v lete 

1855 podnietilo hlavne postupne narastajúce množstvo prichodiacich. Fungovala potom 

nepretržite až do apríla 1890, kedy bola nahradená väčšou, a strategicky lepšie umiestnenou 

stanicou na Ellis Island. Zriadil ju samotný štát New York na základe urgovania Výboru 

                                                           
145 OeStA/HHStA MdÄ AR, Aus- und Einwanderungen, F15–2–1. 
146 OeStA/HHStA MdÄ AR, Aus- und Einwanderungen, F15–1–1. 
147 Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás..., str. 83.  
148 Castle Garden, známe tiež ako Castle/Fort Clinton, je kruhovitá pevnosť stojaca v Battery Park na juhu 

Manhattanu v New York City, ktorá bola postavená ako pevnosť v roku 1811. Po tom, ako prestala slúžiť vojenským 

účelom, sa z nej stalo kultúrne centrum – bolo tu divadlo, opera, promenáda a konali sa tam aj výstavy.  Po zrušení 

stanice pre imigrantov sav nej nachádzalo New York Aquarium. Národnou pamiatkou a múzeom je od roku 1950.  
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komisárov pre imigráciu (Board of Commissioners for Immigration), ďalej len Výboru,149 aby 

prichádzajúcim Európanom bola uľahčená asistencia v ich prvých dňoch na americkom 

kontinente a aby sa nestali obeťami špekulantov a podvodníkov.150 Neobišlo sa to však bez 

problémov, nakoľko sa Castle Garden nachádzala v prvom okrsku pomerne blízko k Manhattanu 

a medzi domácimi obyvateľmi panovali obavy, že imigranti narušia denný chod oblasti, budú 

pôsobiť výtržnosti a v neposlednom rade zavlečú do mesta epidémie. Komplex Castle Garden bol 

preto ohradený a bezpečne odrezaný od samotného mesta. Výbor však nakoniec uspel a to aj 

preto, že zriadenie takéhoto centra prinieslo výhody pre všetky zúčastnené strany.151 Pre 

samotných imigrantov potom zaručoval výmenu peňazí, kúpu lístkov do ich konečných 

destinácii, zváženie batožiny, poskytnutie spoľahlivých informácii a celkovo „umožnenie 

odchodu do ich budúcich domovov bez toho, aby ich prostriedky boli stenčené, ich morálka 

skazená a bez ochorenia.“152 Prví imigranti vstúpili do novej stanice 3. augusta 1855. 

Od samého začiatku sa komisári snažili, aby bol proces prijímania imigrantov čo najviac 

efektívny. Na Staten Island existovala karanténna stanica, cez ktorú museli všetky lode prejsť. 

I tak ale aj po príchode do Castle Garden podstúpil každý jeden človek lekársku prehliadku. 

Potom sa pristúpilo k registrácii. Každý predložil pas, a musel udať svoj pôvod, trasu, po ktorej 

plánuje v rámci USA cestovať a dokázať, že má prostriedky na cestovanie.153 Následne bolo 

možné získať informácii o cestovaní v rámci USA. Tí, čo zostávali v New York City, mohli 

odísť, ostatní si išli vyzdvihnúť svoju batožinu a podľa váhy za ňu zaplatili. Až do svojho 

odchodu sa potom mohli voľne pohybovať po interiéroch celého komplexu.154 Výhodou bolo, že 

dovnútra neboli vpúšťaní nijakí nezávislí agenti, a tak sa teda zmenšovala šanca, že prichádzajúci 

                                                           
149 Tento Výbor bol vytvorený štátom New York 5. 5. 1847, a bol výslovne zodpovedný za príchod imigrantov z new 

yorských prístavov a ich odbavenie. Svejda, G., Castle Garden as an Immigrant Depot, 1855–1890. Washington, 

D.C.: National Park Service, 1968, str. 21. 
150 Stalo sa tak cez An Act fot the Protection of Immigrants, Second Class, Steerage, and Deck Passengers z 13. 4. 

1855, uznesenie štátu New York, z ktorého jeden paragraf hovoril o zriadení jedného centra, do ktorého sa mali títo 

ľudia koncentrovať. Svejda, G., Castle Garden..., str. 34.  
151 Svejda, G., Castle Garden..., str. 43.  Pre kapitánov lodí to znamenalo rýchle a jednoduché vylodenie cestujúcich, 

pre štatistikov spoľahlivé informácie   
152 Ibidem, str. 43.  
153 Pre predstavu otázok, aké úradníci emigrantom kládli, viď New York Sun, 28. 5. 1887.  
154 Celý tento postup je popísaný v Annual Reports of the Commissioners of Emigration of the State of New York, 

vydávanej každoročne, a tiež v nemecky písanej príručke o Castle Garden, vypočítavajúcej pravidlá v nej. Viď 

Annual Reports of the Commissioners of Emigration of the state of New York, from the organization of the 

Commission, May 5, 1847, to 1860, inclusive : together with tables and reports, and other official documents, str. 

408-410, dostupné online na https://archive.org/details/b2168974x (12. 4. 2017) alebo OeStA/HHStA MdÄ AR, 

Verlassenschaften und Legate, F58–15–1, Regeln für Castle Garden.  

https://archive.org/details/b2168974x
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budú okradnutí. Na druhú stranu sa množili aj správy, že ceny lístkov ponúkaných v Castle 

Garden sú mierne nadhodnotené.155 Tak ako tak, po istom čase dochádzalo k rozširovaniu poľa 

pôsobnosti agentov zastupujúcich jednotlivé dopravné spoločnosti. Istý čas mali do priestoru 

Castle Garden prístup aj zamestnávatelia; tí však často krát podávali falošné informácie, 

a imigranti potom končili niekde na mizine.156  

O všetkých týchto problémoch prinášali noviny často správy. Uhorskí vysťahovalci sa 

v nich objavujú tiež. Môžeme menovať napríklad prípad Krauss Cilli, ktorá si v Antverpách 

zakúpila lístok na loď, ale keďže jej istý obnos peňazí chýbal, agent jej odobral istú batožinu ako 

záruku. Po príchode do USA mala potom vyhľadať istého Ungera, ktorý jej po zaplatení dlhu mal 

jej veci vydať. Ten však požadoval čoraz vyššie sumy a oznámil jej, že jej batožina sa nachádza 

na colnici a vzťahuje sa na ňu vysoké clo. Zamestnanci Castle Garden jej však s týmto nedokázali 

pomôcť, a hoci na Ungera bolo podaných množstvo podobných sťažností, potrestať sa ho ani raz 

nepodarilo.157    

Dvanásť rokov po otvorení, sa procedúra cez ktorú ľudia prechádzali, delila medzi 12 

oddelení.158 Nie všetky boli povinné pre všetkých ľudí. Na základe výpočtu uvedeného v 

poznámke však je očividné, že celý komplex sa zakrátko rozrástol čo do počtu poskytovaných 

služieb, tak i po architektonickej stránke.159 Centrom bola Rotunda, v ktorej dochádzalo 

k registrácii jednotlivcov, a kde bol priestor pre približne 2000 ľudí. Na fungovanie celej stanice 

dozeral a bol zaň zodpovedný jeden správca (superintendent). Pre ľudí, ktorí zamýšľali stráviť 

v New York City istý čas predtým, ako sa pobrali ďalej, tu boli ubytovne, v ktorých boli 

informácie zabezpečené v rôznych svetových jazykoch. Navyše, na Ward´s Island existoval 

Štátny útulok a nemocnica pre emigrantov (The State Emigrant Refuge and Hospital), kam sa 

mohli uchýliť chorí emigranti, alebo na istý čas tí, čo boli úplne na mizine. V neskorších rokoch 

                                                           
155 Príručka o Castle Garden uvádza že z Baltimore sa do Chicaga vlakom dostanete za 9, 50 dolárov, do Clevelandu 

za 5,75 dolárov, do Wisconsinu za 10, 25 dolárov a do St.Louis za 8 dolárov. Ceny sú samozrejme dobové. 

OeStA/HHStA MdÄ AR, Verlassenschaften und Legate, F58–15–1.  
156 Svejda vo svojej publikácii cituje takéto prípady často. Viď napríklad Svejda, G., Castle Garden..., str. 78–79.  
157 New York Times, 27. 7. 1880, str. 8.  
158 Menovite to boli Boarding Departement, Landing Depertement, Registering Departement, Agents of Railroad 

Companies, The City Baggage Delivery, Exchange Brokers, The Information Departement, The Letter Writing 

Departement, Boarding Houses Keepers, The Forwarding Departement, The Ward´s Island Departement a The Labor 

Departement (bývalý Employment Office). Svejda, G., Castle Garden..., str. 83–87.  
159 Podrobný opis vtedajšieho fungovania a vyznenia Castle Garden môžeme nájsť v Harper’sMonthly. Vol XLII, 

June to November 1870, dostupného online na  http://www.theshipslist.com/pictures/CastleGarden.pdf (12. 3. 2017).   

http://www.theshipslist.com/pictures/CastleGarden.pdf
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potom pri Castle Garden vznikali aj charitatívne organizácie, ktoré ponúkali spirituálnu pomoc aj 

prístrešok.160  

Postupne si začala Castle Garden získavať ohlas na starom kontinente. Nasledujúci 

úryvok z novín to len potvrdzuje: „Castle Garden je v Európe tak známa, že len málo emigrantov 

môže byť prinútených plaviť sa do inej destinácie. Ich priatelia v tejto krajine píšu tým, čo 

zamýšľajú emigrovať, aby prišli do Castle Garden, kde budú v bezpečí a kde môžu zostať, kým 

im nebudú poslané peniaze, ak ich nemajú. Komisári často dostávajú sťažnosti od emigrantov, 

ktorí pristáli v Halifaxe alebo Bostone, hoci im bolo prisľúbené doraziť do New York City. 

Takouto lžou získavajú agenti v zahraničí pasažierov do podpalubia.“161 Samotní prisťahovalci ju 

foneticky nazývali Keszegárda, respektíve Kasigarda.162    

Čiastočnú katastrofu pre Castle Garden znamenal požiar, ktorý vypukol v New York City 

9. júla 1876, po ktorom sa opäť začali debaty či by stredisko pre imigrantov nemalo byť na tomto 

mieste zrušené. V tomto období sa však toto centrum pre imigrantov muselo vyrovnávať 

s mnohými problémami - v novinách boli jej úradníci často kritizovaní pre údajné vykorisťovanie 

a tiež sa musela vyrovnávať so štátnymi a federálnymi nariadeniami. Nezrovnalosti boli jednak 

spôsobené tým, že ohľadne regulácie imigrácie tu bola prítomná dvojkoľajnosť, ktorá bola 

zrušená až v roku 1891. Vtedy správa všetkých záležitostí týkajúcich sa imigrantov prešla pod 

federálnu správu. Najväčším problémom bolo však, kde získať financie na prevádzkovanie. 

Existovala tu povinnosť platiť daň z hlavy vo výške 2, 50 dolára, ktorá bola neskôr znížená na 1, 

50 dolára.163 V neskoršom období potom železničné a iné spoločnosti, ktoré mali v Castle Garden 

svoj stánok, museli platiť nájomné. Jednotlivé národnostné spolky, ktoré prevádzkovali napríklad 

Oddelenie pre prácu (Labor Departement) tiež zabezpečovali istú sumu celkových nákladov.164 

Keďže však federálna vláda príliš nepodporovala vyžitie imigrantov, Výbor sa dostával čoraz 

viac do dlhov.  

Dalo by sa povedať, že celú dobu svojej existencie Castle Garden zápasila o svoje 

fungovanie s mestom, štátom New York a neskôr s federálnymi nariadeniami. Toto, a tiež fakt, že 

už kapacitne nestačila, prispelo k tomu, že minister financií na jar 1890 zrušil zmluvu 

                                                           
160 Menovať môžeme napríklad Mission of Our Lady of the Rosary, Castle Garden, New York otvorené v roku 1884. 

Svejda, G., Castle Garden..., str. 123.  
161 New York Times, 28. 2. 1874, citované v Svejda, G., Castle Garden…, str. 98. 
162 Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban…, str. 223 a Čulen, K., Dejiny Slovákov v Amerike…, str. 73.  
163 Svejda, G., Castle Garden..., str. 99. Neskôr sa táto taxa dokonca znížila už len na 50 centov za osobu.  
164 Jednalo sa o German Emigrant Society a Irish Emigrant Society. 
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s Výborom.165 Posledné lode Castle Garden prijalo 18. apríla 1890 a jej funkciu prevzalo od 1892 

Ellis Island. Tak ako pred rokom 1855 slúžila Castle Garden k iným účelom, zmenilo sa jej 

zameranie aj po zrušení imigračného centra. Za celú dobu svojej existencie ňou však podľa 

štatistík prešlo 8 280 917 ľudí, čo činí 75 % všetkých imigrantov, ktorí vkročili na americkú pôdu 

počas doby jej existencie.166    

 

4.4.  Štatistiky 

Už od roku 1824 bolo štátom New York uzákonené, že kapitáni lodí sú povinní do 24 

hodín po príchode dodať zoznam pasažierov a základné informácie o nich.167 Zákon o cestujúcich 

z roku 1855 (Passenger Act of 1855) potom vymedzil, že tento zoznam cestujúcich (manifest of 

passengers) sa musí vydávať všeobecne na všetkých lodiach. Práve z týchto zoznamov 

cestujúcich sa dá urobiť najlepší obrázok o imigrácii. Pri týchto manifestoch sa jednalo 

o jednotné tlačivo podpísané kapitánom lode, ktoré musel predložiť po priplávaní do prístavu 

a ktoré podávalo bližšie informácie o pasažieroch. Tým sa myslelo meno, vek, pohlavie, 

povolanie, krajinu ku ktorej majú štátnu príslušnosť a krajinu, ktorej občanmi sa zamýšľajú stať, 

a posledne, v ktorej časti lode cestovali. Pod krajinou, do ktorej smerujú, bolo občas uvádzané aj 

konkrétne miesto smerovania. Vzhľadom k tomu, že v drvivej väčšine prípadov sa do tejto 

kolónky vpisovalo len USA, nie je možné s týmito údajmi pracovať. I tak nám však tieto 

americké pramene poskytujú komplexnejšie informácie.  

Ak by sme nahliadli do amerických štatistík ohľadne uhorských prisťahovalcov, zistíme 

že sa radikálne líšia od čísel, s ktorými sme pracovali v štatistikách zachycujúcich situáciu 

v Uhorsku. Tejto disparite sa podrobne venujeme v 7. kapitole. Ako už bolo niekoľko krát 

zmienené, spoľahlivé americké štatistiky ohľadne vysťahovalectva sú k dispozícii už aj z nášho 

obdobia. Nami zistené čísla na americkej strane sa vo veľkej časti zhodujú jednak s počtami ľudí 

z prístavov a tiež s oficiálnymi americkými štatistikami. Podľa nich toto číslo činí 13 509 ľudí.168 

                                                           
165 Svejda, G., Castle Garden..., str. 139–143.  
166 Ibidem, str. 158–159.  
167 Ibidem, str. 10.  
168 Toto číslo uvádza Thirring v Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás..., str. 65. Puskás sa obmedzuje na 

obdobie 1871–1879 a uvádza čílo 5597 ľudí, čo sa s Thirringom približne zhoduje. Puskás, J., Kivándorlás 

Magyarországból…, str. 62. Oficiálne americké štatistiky ponúkajú každoročné správy Výboru, kde sú ľudia 
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Čo sa našej vzorky týka, v priebehu sledovaného obdobia sa ojedinele vyskytli prípady 

vysťahovania bohatých Maďarov, cestujúcich prvou triedou; toto percento je však tak 

zanedbateľné, že ho pominieme a budeme sa venovať len ľuďom, ktorí sa do USA priplavili 

v podpalubí. Ich celkový počet činí 11 764 osôb, zahrňujúci všetky vekové kategórie.  

Predtým, ako predložíme konkrétne štatistiky, je treba opäť uviesť niekoľko poznámok. 

Po prvé, pri pohľade na celkové čísla je treba počítať s tým, že nie všetci cestujúci plánovali 

vysťahovať sa. Z dokumentov však nejde týchto konkrétnych ľudí určiť. Proces sezónnej práce 

bol už tiež zmienený a teda treba tiež počítať s možnosťou, že niektorí jedinci sa v zoznamoch 

vyskytli viac krát. Pri takom obrovskom počte ľudí však nie je možné týchto konkrétnejšie 

uchopiť. Nakoniec, jedná sa o problém pôvodu daného človeka. V Castle Garden síce existovali 

tlmočníci a jednotlivé údaje boli teda zapisované podľa pravdy; problém však nastal pri 

zapisovaní štátnej príslušnosti. Väčšina z nich mala v kolónke odkiaľ sú uvedené Hungary, teda 

Uhorsko. Niektorí však uvádzali Austria Hungary a našli sa aj takí, ktorí uvádzali len Austria, 

prípadne Bohemia alebo Germany. Vo väčšine takýchto prípadov sa mohlo jednať o komplikácie 

pri preklade alebo v komunikácii. Značne sa tým však komplikuje tvorenie presných 

a spoľahlivých štatistík.  

Graf č. 4169 zachytáva množstvo ľudí prichádzajúcich do prístavov v New York City, ktorí 

uviedli ako štátnu príslušnosť uhorskú (teda uviedli, že pochádzajú z Hungary a sú Hungarians). 

Na rozdiel od podobného grafu na uhorskej strane berieme tentoraz v úvahu celkový počet osôb, 

ktorý sa priplavil k americkým brehom. 

                                                                                                                                                                                            
rozdelení podľa miesta odchodu, národnosti a ďalších kritérii. Pre tieto viď Annual Report of the Commissioners of 

Emigration of the state of New York pre príslušné roky. Štatistiky sú vždy uvádzané v prílohách.  
169 Údaje v grafe vychádzajú z mikrofilmov uložených v National Archives Building, Washington, D.C. Jedná sa o 

Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, NY, 1820-1897. M237. Rolls 275-432. 
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              Graf č.4 

Pre prehľadnosť graf končí rokom 1879; rok 1880 k sebe totižto viaže 6 155 osôb. Hore 

uvedený graf môžeme charakterizovať ako prevažne vzostupný. Nejedná sa v ňom o nijaké 

radikálne výkyvy. Väčší príliv vysťahovalcov z Uhorska prichádza na začiatku 70. rokov a je 

zastavený ekonomickou krízou v roku 1873. V tom istom čase prebiehajúca kríza v strednej 

Európe však spôsobila, že počet prichádzajúcich aj napriek tomu neklesal a držal sa na približne 

rovnakej úrovni. Strmší pokles v roku 1875 potom presne kopíruje pokles, ktorý sme 

zaznamenali aj na uhorskej strane v počte žiadostí o vysťahovanie. Záver sledovaného obdobia sa 

nesie v znamení radikálneho nárastu predznamenávajúceho charakter a škálu vysťahovalectva 

v nasledujúcom období. Dá sa teda konštatovať, že i keď je čo do počtu ľudí medzi našimi 

štatistikami z uhorských a amerických dokumentov priepastný rozdiel, v priebehu sledovaných 

trinástich rokov tvoria približne rovnakú krivku.  

Čo sa týka cieľových destinácii, našlo sa množstvo takých, ktorí ani po príchode celkom 

nevedeli, kam by mali smerovať. Aj preto boli v Castle Garden úradníci, ktorí pomáhali ľuďom 

rozhodnúť sa a nasmerovať ich tam, kde určite zoženú prácu. Táto nerozhodnutosť sa potom 

objavuje aj v zoznamoch pasažierov lodí, v ktorých sa ako destinácia konkrétne mesto sa 

neobjavuje vôbec, a štát len ojedinele. Z nich sú najčastejšie spomínané New York, Illinois, 

Minnesota a prípadne Ohio. Jedná sa teda hlavne o priemyselnú oblasť okolo Veľkých jazier.170 S 

tým súvisí (a len potvrdzuje tendencie na uhorskej strane) aj fakt, že povolaním sa jednalo 

                                                           
170 Tieto centrá potom pretrvávajú aj do neskorších období, ako to ukazuje Puskás. Viď Puskás, J., Kivándorlás 

Magyarországból ...,, str. 187 alebo Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás..., str. 336–343. 
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o farmárov, najrôznejších remeselníkov a príležitostne obchodníkov. Vzdelaní ľudia zastávajúci 

povolania ako učitelia sú raritou. 

Pozrime sa na demografické zloženie zúčastnených. V prípade amerických štatistík sú už 

podklady v tomto ohľade úplne kompletné. Opäť kvôli sprehľadneniu pominieme niektoré 

skupiny a to grafu zaradíme ľudí v produktívnom veku, mužov i ženy zároveň. Vypustili sme len 

deti a mládež do pätnásť rokov,171 nezávisle na tom či cestovali v rámci rodiny alebo sami. 

Výsledky pre vzorku ľudí, ktorí prišli v rokoch 1867–1878172 sú zhrnuté v grafe č. 5.173  

                        Graf č. 5 

Pomer žien k mužom do neho zahrnutým je neprekvapivo nižší a činí približne 35 %.174 

Vo všetkých jednotlivých vekových kategóriách tiež jasne vedú na počet muži. Inak môžeme 

z grafu jasne vidieť, že sa jednalo o ekonomickú emigráciu, nakoľko cez 80 % osôb v ňom 

zachytených má pod 40 rokov. V porovnaní s podobným grafom týkajúcim sa uhorských 

prameňov, je zrejmý posun veku väčšiny vysťahovalcov smerom dole, čo je trend, ktorý bude 

ešte viac zrejmý v posledných dvoch desaťročiach 19. storočia. Čoraz viac sa vysťahovávajú 

slobodní ľudia okolo 20 rokov, ktorí išli jasne za prácou. Naďalej pokračuje aj tendencia 

vysťahovania celých rodín častejšie ako jednotlivcov. V tomto prípade je to možné lepšie 

                                                           
171 Množstvo osôb v tejto skupine sa rovná číslu 1 148 osôb.  
172 Posledné dva roky z grafu vydeľujeme, nakoľko sa jedná o závratné množstvo ľudí (7 614 osôb) a keďže tieto dva 

roky tesne predchádzajú masovej emigrácii umiestňovanej do roku 1880, a môžu vykazovať už mierne iné tendencie.  

Pracujeme teda so vzorkou 4 220 ľudí.  
173 Údaje v grafe vychádzajú z mikrofilmov uložených v National Archives Building, Washington, D.C. Jedná sa o 

Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, NY, 1820-1897. M237. Rolls 275-432. 
174 Ibidem. Podrobnejšie štatistiky na základe veku a pohlavia ponúka pre každý rok od roku 1870 aj Thirring. 

Percentuálne sa jeho poznatky s našimi takmer zhodujú. Viď Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás..., str. 

141.  
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vypozorovať, vzhľadom k väčšiemu množstvu prameňov, ktoré máme k dispozícii. Je vidieť, že 

sa trochu rozširujú rodinné vzťahy, v rámci ktorých dotyční cestujú. Naozaj častým je prípad, 

kedy žena cestuje so všetkými, často skutočne malými deťmi, aby sa - pravdepodobne - pridala 

k manželovi, ktorý tam už je. Tým by sa potvrdzovala neskoršia tendencia, že najprv odchádzali 

muži a ich rodiny sa k nim pridali až po istom čase. Taktiež spolu často odchádzali starší a mladší 

súrodenci, deti so starými rodičmi, prípadne dve-tri rodiny z tej istej dediny. Toto by mohlo 

vyvracať predpoklad, ktorý sme vyslovili v predchádzajúcej kapitole o pomere vysťahovania 

jednotlivcov a skupín. Na druhej strane sa však množstvo jednotlivo cestujúcich ešte stále 

nevyrovnalo. Na základe toho sa dá teda konštatovať, že pomaly dochádza k prechodu 

k emigrácii jednotlivých osôb. 

Z uhorskej strany máme k dispozícii zoznam ľudí, ktorí sa rozhodli emigrovať, či už len 

dočasne alebo nastálo. Dohľadať ich v zoznamoch pasažierov sa podarilo u 41 % žiadostí. Z 

tohto vyvstalo niekoľko zaujímavostí. Po prvé, žiadatelia z jednej dediny väčšinou cestovali na 

jednej lodi, a často sa do týchto skupín pridávali ešte ďalší, ktorí si ale o pas oficiálne 

nezažiadali. Po druhé, ľudia odchádzali do prístavov hneď po obdržaní pasov a do dvoch, 

maximálne troch mesiacov boli v novej oblasti. V neposlednom rade až na pozretí sa na 

konkrétne žiadosti je jasne vidieť, ako fungovalo zapisovanie štátneho občianstva. I keď i tu 

nájdeme úplne nepochopiteľné zaradenia medzi Čechov a Dánov,175 obyvatelia mosonskej župy 

na samom západe Uhorska boli klasifikovaní ako Rakúšania, pretože zrejme hovorili aj nemecky. 

Niektorí z nich tiež nie sú viditeľní na dokumentoch štátu New York, pretože ich lode smerovali 

do Baltimore, MD. Ako už bolo povedané vyššie, ten bol ďalšou obľúbenou destináciou 

prisťahovalcov. Odtiaľ potom, na rozdiel od tých, čo priplávali do New York City, smerovali do 

Texasu alebo Arkansasu.176     

 

 

 

                                                           
175 Ide o prípady Schiffer Fanni alebo Regnera Józsefa. Viď NAB, Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, 

NY, 1820–1897. M237, roll 284, List Number 853, Line 43 (Schiffer Fanni) a NAB, Passenger Lists of Vessels 

Arriving at New York, NY, 1820–1897. M237, roll 414, List Number 681, Line 41 (Regner József).   
176 Z týchto môžeme menovať napríklad Rennerta Mártona alebo Ritter Jánosné. Viď NAB, Passenger Lists of 

Vessels Arriving at Baltimore, MD, 1820--1891. M255, roll 17, List Number 775, Line 2 (Rennert Márton) a NAB, 

Passenger Lists of Vessels Arriving at Baltimore, MD, 1820--1891. M255, roll 18, List Number 329, Line 37 (Ritter 

Jánosné).  
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5. Emigranti z Uhorska v USA 

5.1.  Ekonomické postavenie 

Väčšina ľudí, ktorí do USA prichádzala, pochádzala z najnižších sociálnych vrstiev. Na 

zakúpenie palubných lístkov na cestu za oceán išli často krát ich celoživotné úspory a po 

príchode  im veľa nezostalo. V časti o Castle Garden sme popísali nástrahy, ktoré na nich čakali 

počas plavby a tiež hneď po príchode do novej domoviny. Je teda na mieste zamerať sa teraz na 

to, čo týchto ľudí čakalo v nasledujúcich mesiacoch a ako sa s tým vyrovnávali.177  

Najzásadnejšou otázkou je rozhodne záležitosť financií a spôsob, akým sa prisťahovalci 

vyrovnávali s existenčnými problémami. Castle Garden im síce na úvod zaistila akú-takú 

orientáciu v nových podmienkach; ich ďalšie fungovanie však mohla uľahčiť aj skutočnosť, že už 

mali v USA príbuzných. Riešenie finančnej situácie a postupné včleňovanie sa do tamojšej 

spoločnosti sa dá vyčítať zo sčítaní obyvateľstva, ktoré sa v USA uskutočňovali každých desať 

rokov. Otázky, na ktoré sa v nich úradníci sústredili, neboli nijako rozsiahle. Medziiným sa 

v nich riešila otázka hodnoty majetku, a to konkrétne cena nehnuteľnosti (value of real estate) 

a cena osobných vecí (value of personal belongings). Problémom je, že kdežto sčítanie 

obyvateľstva v roku 1870 sa touto otázkou zaoberalo, o desať rokov neskôr tomu už tak 

nebolo.178 Nasledujúce sčítanie z roku 1890 nanešťastie zhorelo a sčítanie z roku 1900, ktoré už 

pre nás zaujímavé informácie má, je ale už príliš vzdialené. Vzhľadom k tomuto faktu nie je 

možné dokázať nejakú kontinuitu a vývoj smerom nahor. Istou, i keď asi nie dostatočnou 

náhradou môže byť informácia o povolaní. Pre veľké množstvo ľudí nie je možné -  

a v konečnom dôsledku to ani nie je cieľom tejto práce - pozrieť sa na túto problematiku 

detailnejšie. Navyše, sčítania zachytávajú len tých, ktorí čase jeho výroby boli práve v USA 

a tým tiež uniká istý počet osôb. Pri troche generalizácie však môžeme uviesť niekoľko 

neprekvapivých tendencii vyplývajúcich z analýzy prameňov. Po prvé, a to nie je nijako 

prekvapivé, sa viacero rodín, ktoré sa vysťahovalo spolu, usídlili na rovnakom mieste. Po druhé, 

                                                           
177 Veľmi dobrý popis podmienok a rôznych sfér ich života po príchode je podaný v Handlin, O., The Uprooted.  
178 Kým v roku 1870 sčítanie obyvateľov okrem základných údajov ako adresa, vek, pôvod, povolanie udávalo aj 

informácie k gramotnosti, návšteve školy, pôvodu rodičov, právu voliť, eventuálnemu postihnutiu a práve hodnote 

majetku, v roku 1880 sa zisťované informácie trochu zmenili. Základ zostal, a pribudla informácia o rodinnom stave 

dotyčného, dĺžke prípadnej nezamestnanosti. Zmizol naopak údaj o majetkových pomeroch. Na okraj je potrebné 

dodať, že až do roku 1910 otázka na pôvod bola formulovaná iba vzhľadom na konkrétny štát. Až v spomínanom 

roku došlo k zmene, kedy sa úradníci pýtali na hlavný jazyk dotyčného. Tak sa mohli v sčítaniach markantnejšie 

objaviť okrem iných aj Slováci.   
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nedochádzalo k veľkej fluktuácii ľudí, to znamená, že kde sa prisťahovalci usadili, tak až na 

výnimky zostali, a to sa týka aj ďalšej generácie. Rovnako nedochádzalo ani k zmene povolania. 

Ľudia, ktorí začínali ako robotníci či farmári (laborer, farmer) nimi boli aj o dvadsať rokov. 

Mladí ľudia začínali vo väčšine prípadov pracovať skutočne skoro, už po pätnástych 

narodeninách. Nakoniec, čo sa týka majetku, ani po desiatkach rokov sa väčšine nepodarilo 

dopracovať sa k domu. O trochu lepšie na tom boli prisťahovalci na stredozápade, ktorí ako 

farmári vlastnili farmy. Títo ako ľudia zameraní na poľnohospodárstvo ale tvorili očividnú 

menšinu.   

 

5.2.  Maďarské a slovenské komunity a spolky 

Etnická súdržnosť doviedla ľudí k združovaniu sa. Keďže najvýraznejšími uhorskými 

etnikami boli Maďari a Slováci, zameriame sa na tieto dve skupiny. Už v nami sledovanom 

období sa formovali oblasti, v ktorých sa jednotlivé etniká usídľovali a v väčšine týchto prípadov 

tieto etnické diaspory v obmedzenej podobe fungujú dodnes. Jedná sa o oblasti, v ktorých boli 

najmä bane a továrne spracujúce železo a oceľ. Sprvu to fungovalo okolo kostolov, ktoré slúžili 

omše v národnom jazyku. Až neskôr, keď do USA prúdilo stále viac a viac ľudí, začali byť 

úspešné snahy o zriadenie maďarských domov, spolkov na podporu novo prichádzajúcich, 

chorých alebo chudobných. Panovala vtedy ale veľká roztrieštenosť, spôsobená najmä veľkým 

množstvom náboženských vyznaní a neochotou navzájom spolupracovať. Na nasledujúcich 

riadkoch pojednávame o inštitúciách, ktoré boli založené už počas nami sledovaného obdobia, ale 

tiež o tých, ktoré vznikli o desaťročie neskôr a v mnohých prípadoch určovali chod tej ktorej 

komunity na prelome storočí.  

 

5.2.1.  Maďarské oblasti 

Maďari sú známi svojím vyhraneným nacionalizmom. Potreba etnicky sa vymedzovať sa 

teda prejavila veľmi skoro. Za oblasti najviac obývané Maďarmi sa dajú označiť štáty New York, 

New Jersey, Pennsylvánia a Ohio; v menšej miere potom susedné štáty zmienených štátov. 

Takmer výlučne sa sústredili do veľkých banských alebo priemyselných miest, kde najľahšie 

našli uplatnenie, čo bolo v protiklade ku skorším obdobiam, kedy prevládali poľnohospodárske 
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oblasti.179 Obľúbenými konkrétnymi destináciami boli v roku 1870 New York City, Chicago, St. 

Louis, alebo Cleveland. Napríklad Philadelphia získavala na význame až v neskoršom období.180 

V neskoršom období získavali na popularite aj Chicago, IL, Philadelphia, PA, Bridgeport, CN, 

alebo South Bend, IN.181  

Z uvedeného je zrejmé, že sa Maďari sústredili hlavne na východné pobrežie a na oblasť 

Veľkých jazier; z južných štátov smerovali prevažne do Texasu, ak vôbec.182 V roku 1870 žilo 

v USA 3 737 ľudí narodených v Uhorsku. O desať rokov tento počet vzrástol na 11 526 osôb.183 

Z ekonomických dôvodov boli najranejšími spolkami organizácie na pomoc chudobným, alebo 

chorým krajanom.184  

Z hore zmienených oblastí sú pre naše obdobie dôležité hlavne tri, ktoré boli vtedy 

najpočetnejšie a významné pre ďalší vývoj amerických Maďarov. Prvou oblasťou, kde bolo 

najpravdepodobnejšie, že dojde k vytvoreniu akejsi komunity, bol New York City. Ako príklad 

ho môžeme menovať pre jeho multinacionálnosť a tiež preto, že to bolo miesto, kam 

prisťahovalci najčastejšie dorazili a v mnohých prípadoch už zostávali. Prvé výraznejšie osídlenie 

v tejto oblasti je zaznamenané už po maďarskej revolúcii.185 Zároveň sa sem datuje aj prvý 

maďarský spolok, Központi Magyar Egyesület (Centrálna maďarská jednota),186 ktorého úlohou 

bolo pomáhať politickým emigrantom a podporovať ich vec pred americkou vládou. Dalo by sa 

povedať, že New York City sa stal akýmsi centrom pre maďarskú politickú emigráciu po 

neúspešnej revolúcii.187 V tomto prípade Maďari osídľovali oblasť na hornom Manhattane, 

konkrétne na Upper East Side, na juhu Yorkville, približne ohraničenú sedemdesiatou až 

deväťdesiatou ulicou a prvou až treťou Avenue. Druhá oblasť sa tiahla pozdĺž druhej Avenue 

                                                           
179 Pre prehľad jednotlivých osídlení, a vývoja počtu rodených Maďarov v nich, viď Thirring, G. A., 

A magyarországi kivándorlás…, str. 338–339, 342. Pre prehľad podľa jednotlivých štátov, viď Ibidem, str. 341. 

Ohľadne údajov pre neskoršie obdobie, viď Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból…, str. 188.  
180 Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás…, str. 342.  
181 Ibidem, 194–195.  
182 Pre viac informácii k menej významným centrám, viď napríklad McGuire, J. P., The Hungarian Texans. 

University of Texas, Institute of Texan, 1994 alebo Kropog, R., The Story of Árpádhon: Hungarian Settlement, 

Louisiana, 1896–2006. Moran Printing, 2006.   
183 Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás..., str. 341. 
184 Z týchto by sme mohli menovať napríklad rané spolky typu Magyar Betegápolóegylet (New York 1852), 

Cleveland-i Német-Magyar Segélyegylet (Cleveland 1863) alebo Első magyar betegápoló egylet (New York 1865), 

ktoré však mali veľmi krátke trvanie. Viď Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban..., str. 263–264.  

Pre zoznam maďarských svojpomocných spolkov a náboženských kongregácii z 80. a 90. rokov, viď Thirring, G. A., 

A magyarországi kivándorlás..., str. 349–354.  
185 Pivány, J., Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok…, str. 34.  
186 Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban…, str. 122.  
187 Pre viac informácii, viď Lukács, L, Chapters on Hungarian Political Emigration, 1849–1867.  



56 

 

približne od štrnástej ulice po Houston Street.188 Všeobecne sa maďarské obyvateľstvo sústredilo 

hlavne okolo druhej Avenue. Na rozdiel od ostatných Maďarmi osídlených oblastí, v New York 

City zostávali hlavne obchodníci, vlastníci obchodov, malovýrobcovia a priemyselní špecialisti. 

V neskoršom období sa potom hlavne na Manhattane sústredilo maďarské židovstvo, konkrétne 

na Lower East Side.189 Ako inde, aj v New York City sa komunita združovala okolo kostolov. 

Prvé kongregácie tu začali vznikať hneď po prelome storočí. V týchto „maďarských štvrtiach“ 

však dnes už nájdeme maďarské osídlenie len zriedka. Pritom v období ich rozmachu žilo v New 

York City cez 12 000 Maďarov.190 Je samozrejmé, že v oblasti s tak hustou koncentráciou ľudí 

boli snahy o zakladanie spolkov omnoho aktívnejšie než inde. New York City však v mnohých 

prípadoch nebol mestom, kde sa tieto snahy stretli v úspechom ako prvé.   

Tým centrom, ktoré bolo pre maďarských prisťahovalcov významné, bol Cleveland, OH. 

Jednalo sa o ich najväčšie centrum. Toto priemyselné mesto na brehu Erijského jazera 

predstavovalo domov pre najväčšiu skupinu ľudí, keďže bolo v priamej blízkosti pracovných 

príležitostí. Početnejšie osídlenie v tejto oblasti môžeme datovať do prvej polovice 70. rokov, a to 

hlavne v juhovýchodnej časti mesta na okraji v okolí fabrík. Až po istej dobe sa presunuli 

o trochu viac do centra a pozdĺž Buckeye Road vytvorili „kolóniu“, ktorej sa po prelome storočí 

začalo hovoriť Little Hungary (Malé Maďarsko).191 Silné maďarské zastúpenie sa tu udržalo až 

do druhej polovice minulého storočia. Podľa štatistík dosiahol počet tamojších Maďarov počtu 

v roku 1900 1 500 osôb, kým o dvadsať rokov sa tento počet ustálil na čísle 20 000 osôb 

a naďalej rástol.192 V nami sledovanom období (1880) žilo v Clevelande 867 ľudí maďarského 

pôvodu.193 Je treba poznamenať, že veľa z týchto ľudí, hlavne tých prichádzajúcich na dobu 

určitú, bývalo v ubytovniach (boarding houses) prevádzkovaných ženami. S rastúcim počtom 

a postupom času rástol aj ich význam v rámci celej clevelandskej komunity. Postoj miestnych 

                                                           
188 Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból..., str. 189 
189 Ibidem., str. 189. Maďarské židovstvo v USA tvorí samostatnú kapitolu; pre viac informácii k tejto téme, viď 

Perlman, R., Bridging Three Worlds: Hungarian-American Jews, 1848–1914. Amherst: University of  

Massachussetts Press, 1991 alebo Prepuk, A., Benevolent Societies of Jewish Hungarian Immigrants in New York 

City (1880–1950): an Example of Social Integration. In: EJCESJ. Electronic Journal of Central European Studies in 

Japan. Inaugural Issue. December 2015, dostupné online na http://www.josai.ac.jp/jices/ejces/index.html (2. 4. 

2017).   
190 Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás..., str. 341. Tento údaj pochádza z roku 1890. V prelomovom roku 

1900 tu žilo už 31 516 v Uhorsku narodených ľudí.  
191 Mapa tejto oblasti je dostupná v Papp, S. M., Hungarian Americans and their Communities in Cleveland. 

Cleveland: Cleveland State University, 1981, str. 158–159.  
192 Cleveland Hungarian Museum, permanent exhibition (navštívené 18. 3. 2016).  
193 Thirring, G. A., A magyarországi kivándorlás..., str. 342. Kým v roku 1870 tak bolo podľa Thirringa iba 97 ľudí, 

do prelomu storočí tento počet narástol na 9 558 osôb.  

http://www.josai.ac.jp/jices/ejces/index.html
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k týmto prisťahovalcom bol značne protikladný; na jednej strane ich spočiatku vytesňovali 

z verejného života, pretože hovorili zvláštnym jazykom a boli ochotní vziať tú najťažšiu prácu; 

na druhú stranu sa o nich zamestnávatelia pochvalne vyjadrovali, že sú tvrdo pracujúci, tolerantní 

a „...niektorí zamestnávatelia ich pri náboroch vyslovene vyhľadávali.“194 Je jasné, že väčšina 

z nich zostávala v USA len dočasne, s cieľom zarobiť čo najviac a vrátiť sa domov do Európy. 

Relatívne skoro sa však niektorým z nich podarilo nazhromaždiť dostatočný kapitál, aby si mohli 

založiť vlastné podniky. Z týchto môžeme menovať napríklad rodinu Morrisa Blacka, 

maďarského Žida, ktorý do Clevelandu prišiel zakrátko po tamojšej návšteve Kossutha Lajosa 

a založil úspešný obchod s odevmi; alebo Theodora (Tivadara) Kundtza, stolára, ktorý bol po 

istom čase schopný zamestnávať niekoľko sto svojich krajanov.195 Vzhľadom k narastajúcemu 

počtu tohto etnika sa zakrátko vynorila potreba založenia náboženských inštitúcií. Obe hlavné 

denominácie boli úspešné už na začiatku 90. rokov. Reformovaní svoj prvý kostol, The First 

Reformed Church (Prvý reformovaný kostol), založili v roku 1891 a o dva roky nato došlo 

k založeniu St Elizabeth´s Church (kostol svätej Alžbety), ktorý je významný tým, že bol prvým 

rímskokatolíckym kostolom postaveným Maďarmi v celých USA. Tamojší katolíci si pre tento 

účel vyžiadali príchod maďarského kňaza z Uhorska, Charlesa Boehma, ktorý sa stal v miestnych 

kruhoch významnou osobnosťou.196 K tomuto ich priviedol najmä fakt, že dovtedy sa združovali 

v jednom kostole spolu s tamojšími Slovákmi. Nasledovalo ustanovovanie ďalších kostolov a po 

prelome storočí tu svoje svätostánky mali katolíci, protestanti, gréckokatolíci, ale aj Židia. 

V nadväznosti na tu bola tiež potreba založiť spolky, ktoré mali prispieť k zlepšeniu podmienok. 

Tieto však vo väčšej miere vznikali až po prepuknutí masovej imigrácie, to jest v 80. rokoch. 

Spočiatku sa sústredili na hmotnú výpomoc tým chudobnejším, chorým a zaistenie pohrebov; 

neskôr aj na pôžičky a zlepšenie pracovných podmienok. K nutnosti založiť inštitúcie tohto typu 

prvých osadníkov primäl hlavne prípad z polovice 80. rokov, kedy muž bez priateľov a rodiny 

                                                           
194 Papp, S. M., Hungarian Americans and their Communities…, str.163.  
195 Ibidem, str. 167. Kundtzov príbeh sa dá považovať za naplnenie amerického sna. V roku 1873 pricestoval 

chudobný do USA z Abaújskej župy a po trojročnom zamestnaní si kúpil vlastný obchod a dodával stolárske diely 

svojmu bývalému zamestnávateľovi.. Na prelome storočí zamestnával cez 2 500 ľudí a jeho firma sa zapojila aj do 

vojnovej výroby. Väčšinu jeho zamestnancov tvorili Maďari. Zomrel v roku 1937.   

Morris Black (1868–1938) bol maďarským podnikateľom v oblasti Clevelandu, ktorý sa už v USA narodil. Ttaktiež 

vo svojich odevných podnikoch zamestnával množstvo krajanov.  
196 Böhm Károly (1850–1932), v anglickojazyčnom prostredí známy ako Charles Boehm,, bol rímskokatolíckym 

kňazom pôvodom zo Spiša, ktorý bol na žiadosť clevelandských Maďarov poslaný na misiu do USA. Za jeho 

tamojšieho pôsobenia sa mu podarilo založiť kostol, pri ňom cirkevnú školu, a taktiež prvé maďarské katolícke 

noviny v celých USA. Položil tiež základy jedného z najvýznamnejších maďarských katolíckych spolkov na podporu 

chorých a pokúšal sa o zjednotenie maďarských katolíckych spolkov naprieč USA.  
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zomrel a jeho telo bolo odvezené nevedno kam.197 Tieto snahy často krát prebiehali na 

náboženskej báze. Prvou inštitúciou tohto typu ale bol Hungarian Aid Society (Maďarská 

spoločnosť na pomoc) založené už zmieňovanou rodinou Black v roku 1863, ktorá bola primárne 

ale výlučne židovská. Táto pomáhala chorým a podporovala tiež Maďarov v núdzi. V roku 1881 

sa pretransformovala na Hungarian Benevolent & Social Union (Maďarská ľudská a sociálna 

únia), ktorá sa už starala aj o pohreby a celkovo pohodlné nažívanie v rámci komunity.198 

S postupom času sa množstvo takýchto spolkov zvyšovalo a dá sa povedať, že okolo roku 1900 

bolo v Clevelande usadených už množstvo inštitúcii pre tento účel, existovali tam pobočky 

celoštátnych spolkov a kultúrny život tiež prekvital. Vznikali noviny, vzdelávacie spolky na 

výučbu anglického jazyka, ale aj divadelné či spoločenské spolky, organizujúce rôzne podujatia 

na pripomínanie maďarskej kultúry.199 Čo sa týka Ohia ako takého, iným obľúbeným cieľom 

bolo Toledo.    

V neposlednom rade je to štát New Jersey všeobecne. I keď boli v danom období ďaleko 

väčšie maďarské usadlosti v Chicagu alebo Pittsburghu, New Jersey bolo obľúbené pre svoj 

špecializovaný priemysel. Na jeho území Maďari formovali početné komunity hlavne v malých 

mestách ako Perth Amboy, Trenton alebo New Brunswick. Rozkvet táto oblasť zaznamenala až 

v prvých desaťročiach 20. storočia, avšak početný maďarský kultúrny život tu pretrval až do 

dnešnej doby.200 Maďari sa tu usídľovali už tesne po roku 1880 a medzivojnovom období si New 

Brunswick vyslúžil prezývku „najmaďarskejšie americké mesto“. Svoj kostol, St Ladislaus´ 

Church (kostol svätého Ladislava), si úspešne založili v roku 1904 a zakrátko pri ňom vznikla aj 

škola a ďalšie inštitúcie.   

 

5.2.2. Slovenské oblasti 

V prípade Slovákov sa často jednalo o rovnaké vzorce jednania. Tiež vyhľadávali najmä 

priemyselné oblasti na východnom pobreží, farmáreniu sa venovali len ojedinele a preto 

sa hustejšie osídlené oblasti zhodujú. Jednalo sa o ľudí hlavne zo severných uhorských žúp; 

                                                           
197 Papp, S. M., Hungarian Americans and their Communities…, str. 172. Jednalo sa o Gróf Batthyáni Lajos Society 

(1888).  
198 Cleveland Hungarian Museum, permanent exhibition (navštívené 18. 3. 2016). 
199 Menovať môžeme napríklad noviny Szabadság (Sloboda), Cleveland Magyar Önképzőkör  (Clevelandský 

maďarský  záujmový krúžok) na výuku jazyka a uchovávanie maďarskej kultúry, St Stephen´s Dramatic Club alebo 

Cleveland Hungarian Young Men´s and Ladies´ Society.  
200 Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból…, str. 193.  
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dolnozemskí Slováci sa do USA vysťahovali len ojedinele a sústredili sa hlavne na priľahlé 

územia.201 Zo štatistík vyplynulo, že až 61 % z nich smerovalo do usadlostí v Pennsylvánii, New 

Yorku a New Jersey.202 Tam môžeme umiestňovať aj najranejšie slovenské prisťahovalectvo do 

USA. Keďže spolu s etnickými Maďarmi pochádzali z jedného prostredia, často s nimi zo 

začiatku zdieľali kostoly, ako sme mohli vidieť na príklade Clevelandu. Toto sa dialo tiež  

v súvislosti s Poliakmi alebo Čechmi. Prvým spolkom, na ktorom sa Slováci podieľali, bol 

Česko-slovanský podporující spolek založený v roku 1854 v St. Louis.203 V štatistikách sú 

konkrétne Slováci ako vysťahovalci zachytení až do 80. rokov 19. storočia veľmi ojedinele; 

vieme však, že vysťahovalecké vlny mali pôvod na Slovákmi osídlenom území. Preto môžeme 

len potvrdiť názor Puskás Julianny, že finálne destinácie pre masové vysťahovalectvo ako prví 

vybrali Slováci a maďarské obyvateľstvo ich potom do týchto oblastí nasledovalo.204 Najväčším 

z týchto centier sa aj do budúcnosti stal Pittsburgh. Je dôležité podotknúť, že ustanovenie 

organizácii v mestách s početným slovenským zastúpením potom malo veľký vplyv na situáciu 

a podmienky Slovákov v Uhorsku a neskôr tiež na vznik Československa.  

Ak by sme mali menovať konkrétne mestá a obce, do ktorých Slováci najviac smerovali, 

menovali by sme Pittsburgh, PA, Hazleton, PA, McKeesport, PA, Bridgeport, CN alebo Passaic, 

NJ. Z veľkých miest to potom boli hlavne New York City, obydlia v Minnesote alebo už 

spomínaný Cleveland. Toto sú oblasti, kam smerovali prví z osadníkov. Pre toto obdobie 

neexistujú oficiálne štatistiky ohľadom počtu konkrétne Slovákov, takže presný počet nevieme 

vyčísliť. Ak by sme sa pozreli na zoznam raných spolkov205, ktoré sa po začiatku masovej 

emigrácie neuveriteľne množili, zistíme, že sú takmer výlučne situované do hore uvedených 

oblastí. Tieto spolky mali skôr regionálny význam. V porovnaní s Maďarmi je však zaujímavé 

nasledujúce zistenie. I keď v nami sledovanom období ich množstvo nebolo nijako markantné, 

v neskorších dobách tiež boli v rámci uhorských vysťahovalcov tou najpočetnejšou skupinou 

a ľahko sa množstvom tvorených spolkov Maďarom vyrovnali. Na druhú stranu, hoci tiež 

                                                           
201 Pohyb dolnozemských Slovákov je dobre spracovaný v Sirácky, J., Dlhé hľadanie domova. Martin: Matica 

slovenská, 1985, Bielik, F. a kol., Slováci vo svete…, str. 132-139 alebo Bielik, F. – Baláž, C., Slováci v zahraničí…, 

str. 84–110.  
202 Polányi, I., A kivándorlás kérdéséhez : az északi megyék és a szlovák anyanyelvűek kivándorlása: 1870–1914. 

Szeged: Tanárképző Főiskola, 1964, str. 259. 
203 Ference, G. C., Slovak Immigration to the United States in Light of American, Czech and Slovak History. In: 

Nebraska History, Volume 74, Issue 3/4, 1993, str. 102-108.  
204 Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból…, str. 187. 
205 Zoznam týchto raných spolkov nám pre slovenskú emigráciu v USA poskytuje Bielik, F. – Baláž, C., Slováci 

v zahraničí…, str. 53–55. 
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v rámci USA osídľovali približne rovnaké územia, ani v jednom z týchto prípadov sa nedá 

hovoriť o nejakom centre, „malom/druhom Slovensku“ a podobne. Preto sa tu nevenujeme úplne 

konkrétnym oblastiam a ich vývoju ako to bolo v prípade Uhorska.  

Na slovenskej strane bol najstarším svojpomocným spolkom Perszi uherszko-szlovensky 

v nyemoci podporujúci szpolek. Bol založený v Yonkers, NY v roku 1887 a jednalo sa o spolok 

slovenských mužov zo Spiša. Zaujímavé sú práve jeho stanovy, ktoré sú písané síce po 

slovensky, ale so silným použitím maďarskej transkripcie, ktorá nasvedčuje tomu, že pisateľ mal 

očividne maďarské pozadie.206 Tento spolok existoval len rok, ale práveže zaujímavo dokladuje 

vzťah maďarského a slovenského jazyka v rámci USA.  

 

5.3.  Život v komunite 

Cieľom všetkých vyššie uvedených spolkov a mnohých ďalších bolo stmeliť slovenské 

a maďarské etniká, zabezpečiť pomoc na lokálnej úrovni a v neposlednom rade udržať 

povedomie, jazyk a zvyky zo svojho domova. Toto je jasne vidieť v neskoršom období, keď 

množstvo Maďarov respektíve Slovákov bolo v USA naozaj veľké a v mnohých oblastiach 

vznikali noviny v národných jazykoch, pri kostoloch existovali školy a jednotlivé spolky 

organizovali aj najrôznejšie kultúrne podujatia v národných jazykoch. Prvými takýmito novinami 

bol v prípade Slovákov litografovaný časopis Bulletin vychádzajúci od roku 1885 v Pittsburghu, 

ktoré podnietili o rok neskôr vydávanie Americko-slovenských novín.207 Maďari žili v USA 

o trochu dlhšie, a preto ich prvý novinový počin datujeme do roku 1853. Vtedy v New York City 

začali vychádzať noviny s názvom Magyar Számüzöttek Lapja (Noviny maďarských vyhnancov). 

Ďalšie sa objavili až na konci 70. rokov 19. storočia pod názvom Magyar Amerika (Maďarská 

Amerika).208 Ich rozkvet však nastal až v 90. rokoch, kedy  ich počet razantne vzrástol. Ich 

zameranie sa tiež rozšírilo; problémom však bolo, že v mnohých prípadoch nemali príliš dlhého 

                                                           
206 Prepis jeho stanov a načrtnutie jeho histórie poskytuje Bielik, F. – Baláž, C., Slováci v zahraničí..., str. 72–83.  

Autori zmienenej knihy zastávajú názor, že použitie maďarskej transkripcie naznačuje snahu o oslabenie 

slovenského národného uvedomenia. Textu však nejde uprieť slovenské etnické vymedzovanie sa. Článok 1 hovorí: 

„Ten to szpolek pozosztava z udu hlopszkeho pohlavja, a szlovenszkej recsi, a zsadne neverhi nyemaju bucz prijate, 

recs a jednanye premenyicz.“ 
207 Bielik, F. a kol., Slováci vo svete…, str. 88. Informovali o americkom živote, zákonoch a radili tiež, ako sa 

vyrovnať s problémami každodenného života.  
208 Informácie k prvým spomínaných novinám sú v Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban…, str. 125, k druhým 

potom v Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból…, str. 285. 



61 

 

trvania. Výnimkou v maďarskom prípade je Amerikai Népszava (Americké slovo ľudu) 

fungujúce od roku 1891. Svoj účel, šíriť osvetu medzi krajanmi ale i tak splnili.   

Už sme si predstavili niektoré z najranejších spolkov. Je potrebné ale ešte zmieniť 

niekoľko, ktoré síce vznikli mimo nami sledovaného obdobia, ale za roky svojej existencie sa 

vypracovali na celoštátne inštitúcie fungujúce dodnes. V prvom rade je to William Penn 

Association (Asociácia Williama Penna), ktorá vznikla v roku 1886 v Hazletone, PA pod názvom 

Verhovay Betegsegélyző Egyesület (Verhovayov spolok pre pomoc chorým).209 Sprvu bola 

určená na podporu svojich členov z radov pennsylvánskeho baníctva; postupne však jej 

pôsobnosť narastala. Ako stúpal jej vplyv a zázemie, začala pohlcovať menšie spolky podobného 

zamerania. Dnes má cez 28 000 aktívnych členov, regionálne oddelenia naprieč celými USA, 

združuje Američanov s maďarským pôvodom, uchováva kultúru a podporuje svojich členov.210 

Predtým sa prítomní Slováci pridávali do už fungujúcich českých alebo poľských spolkov.211 

Platformou, ktorá mala fungovať nadregionálne a združovať všetky slovenské spolky nezávisle 

na vyznaní či regióne, sa mal stať Národný slovenský spolok v Spojených štátoch, založený 

v roku 1890. V tom istom roku vznikla aj Prvá katolícka slovenská jednota, ktorá bola zriadená 

na podporu slovenských prisťahovalcov a zachovávanie slovenských tradícii.212 Skutočne vedúcu 

a zjednocujúcu rolu však po prelome storočí získala až Slovenská liga (1907).213  

Spôsob, akým sa Slováci a Maďari prezentovali na verejnosti tiež stojí za zmienku. Do 

USA často prichádzali v typických krojoch, ktoré predstavovali ich najlepšie oblečenie. Po 

príchode do práce sa však ukázali ako skôr ako prekážka. Tiež bolo podľa nich jednoduchšie 

odhadnúť, odkiaľ daný človek pochádza, a keďže sa títo noví prisťahovalci chceli vyhnúť 

odsudzovaniu a pracovnej diskriminácii na základe svojho pôvodu, začali nosiť viac 

štandardizované oblečenie a konfekciu.214  Postupné začleňovanie sa do americkej spoločnosti je 

zjavné aj z miery používania materinského jazyka. Kým prvá vlna prisťahovalcov ešte intenzívne 

                                                           
209 Várdy, S. B., Magyarok az Újvilágban..., str. 265-270. Dodnes William Penn Association funguje a okrem iného 

vydáva mesačník William Penn Life, ktorý informuje o činnosti jednotlivých oddelení a tiež maďarskej kultúre 

v rámci USA.   
210 Oficiálne stránky asociácie: http://www.wpalife.org/ (5. 4. 2017).  
211 Bielik, F. a kol., Slováci vo svete..., str. 92. 
212 Ibidem, str. 94. 
213 Slovenská liga v Amerike bola inštitúcia založená v roku 1907 v Clevelande, OH, ktorá funkčne zastrešovala 

ostatné slovenské spolky v USA. Dávala si za úlohu podporovať Slovákov v Uhorsku a vyvíjať snahy o emancipáciu 

Slovákov v rámci samostatného štátu. Počas prvej svetovej vojny sa výrazne podieľala na dohodách s Čechmi 

ohľadom vzniku spoločného štátu. Jej významnými predsedami boli napríklad Štefan Furdek alebo Ivan Daxner.  
214 Bielik, F. a kol., Slováci vo svete..., str. 78. 

http://www.wpalife.org/
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používala ku komunikácii medzi sebou maďarčinu respektíve slovenčinu, ich deti, ako 

prisťahovalci v druhej generácii už preferovali angličtinu, i keď svoj etnický jazyk ovládali. 

Zdokladované je to v sčítaniach obyvateľov, ktoré sa v roku 1900 venujú aj ovládaniu angličtiny. 

Ústup materinského jazyka je ale koniec koncov trend, ktorý je badateľný u všetkých etnických 

skupín amerických prisťahovalcov. Tomu nasvedčuje i fakt, že s postupom 20. storočia klesal 

počet novín v materinskom jazyku. 

Fluktuoval aj obraz daného etnika. Maďari zažívali vrchol svojej popularity v rokoch 

tesne po neúspešnej maďarskej revolúcii, kedy sa v USA nepochybne odohrávalo akési šialenstvo 

obklopujúce Kossutha Lajosa. Revoluční exulanti sa tešili obľube pre svoj boj za slobodu a ich 

šľachtické tituly im dodávali punc starobylosti.215 Vzdialenosť domova tiež ponúkala možnosť 

vykonštruovať si svoju minulosť a za grófa sa vydávať pridaním si prídomku pred meno. Za 

americkej občianskej vojny bolo známych pár veliteľov a jednotiek maďarského pôvodu. 

S postupných nárastom masovej emigrácie však došlo k tomu, že Maďari začali byť považovaní 

za podradných neohrabaných roľníckych prisťahovalcov, teda sa na nich aplikoval stereotyp 

imigrantov z celej strednej Európy. Pejoratívne boli označovaní ako Huns alebo Hunkies. Tento 

pohľad pretrvával až do druhej svetovej vojny, kedy do USA dorazilo množstvo maďarských 

intelektuálov, ktorí výrazným spôsobom zasiahli do americkej vedy a kultúry. Rovnako sa 

správalo aj k imigrantom maďarskej revolúcie z roku 1956. Dôvodom tak radikálneho prepadu 

v priebehu pár desaťročí 19. storočia je jednoduchý fakt, a síce sociálne postavenie oboch skupín 

vysťahovalcov. Kým vystupovanie exulantov z roku 1848 bolo na vysokej úrovni a boli to ľudia 

vzdelaní, ľudia, ktorí do USA začali prúdiť v 70. rokoch boli často na najnižších pozíciách 

v sociálnom rebríčku v Uhorsku. Boli to roľníci, ktorí hľadali prácu v priemyselnom sektore 

a nebolo neobvyklé, že boli negramotní. Tu opäť prichádzame k problému etnického pôvodu 

týchto prisťahovalcov – v týchto prvotných štádiách ich väčšina pochádzala z hornouhorských 

žúp a hoci po maďarsky vo väčšine prípadov nehovorila a rozhodne sa nimi necítila byť, za 

Maďarov pre neznalosť považovaná bola. Touto percepciou potom do istej miery trpeli aj 

skutočne etnickí Maďari, i keď títo pochádzali z podobnej sociálnej vrstvy.  

Trochu iná situácia panovala v prípade Slovákov. Síce máme zaznamenaných 

prisťahovalcov už okolo polovice 19. storočia, jednalo sa skôr o ojedinelé a izolované prípady. 

                                                           
215 Várdy, S. B., Image and Self-Image Among Hungarian-Americans  Since the Mid-Nineteenth Century. In: East 

European Quarterly, XXXV, No.3, September 2001, str. 312–316.  Američania obľubovali šľachtické tituly natoľko, 

že nimi jednotlivcov označovali úplne bežne.  



63 

 

Ako už bolo tiež niekoľkokrát zmienené, Slováci neboli priamo odlišovaní od maďarského 

etnika. Niektorí z nich sa navyše označovali podľa regiónu, odkiaľ pochádzali, a nie podľa štátu 

alebo etnika. Toto všetko prispieva k zložitosti zachytenia ich obrazu v USA. Podobne ako 

Maďari a ostatné etniká strednej Európy boli považovaní za tú najnižšiu vrstvu v spoločnosti. 

S postupom času, vzrastom ich národného uvedomenia a snahám o zisk slobody a vytvorenie 

vlastného štátu sa táto percepcia pomaly menila.216 Tamojší prisťahovalci to vnímali podobne; 

jeden z nich vo svojej korešpondencii napísal nasledovné: „Amerikánska Slovač na slobodnom 

vzduchu dýcha slobodne a používa zlatú príležitosť k svojmu a národu prospechu a pokroku. 

Skutočne plesá slovenská duša, keď porovná pomery toho úbohého toho úbohého ľudu v dobe 

svojho vysťahovania a dnes. Pokrok národný, spoločenský, hmotný a morálny zjavný je 

všade.“217 

Nepochybne zaujímavý je aj vzorec panujúci vo výbere životného partnera. Väčšina 

prisťahovalcov boli slobodní muži, a v prípade, že sa rozhodli v USA žiť, potrebovali si nájsť 

vhodnú partnerku. Nie je prekvapujúce, že ich v USA vyhľadávali v radoch ľudí so spoločným 

pozadím; v našom prípade sa jednalo o Maďarky, Slovenky, Češky alebo Poľky. Do ostatných 

skupín sa väčšinou neženili, ojedinelou výnimkou boli Íri. Toto bolo samozrejme možné najmä 

v neskoršom období, keď za prácou odchádzali v hojnejšom počte aj slobodné ženy. Slobodné 

ženy sa hneď vydávali a podľa vysťahovalcov „je bez ženy ťažké začať farmárčiť. Americké 

dievčatá nestoja za veľa.“218 Zaujímavým riešením tejto situácie sú potom dva vyústenia: po 

prvé, daný muž sa vrátil domov do Uhorska, našiel si tam partnerku, a s ňou sa potom vrátil do 

USA. Často s týmto pomáhali „doma“ zostaní príbuzní, ktorí tento zväzok najprv dohovorili. Na 

to nadväzuje druhé riešenie časté hlavne po prelome storočí, kedy sa dvaja ľudia na diaľku 

dohodli, že sa vezmú, a žena potom odcestovala do USA, kde ju v Castle Garden/Ellis Island 

                                                           
216 Pre viac informácii k tejto problematike, viď napríklad Stolarik, M. M., The Slovak Search for Identity in the 

United States, 1880-1918. In: Canadian Review of Studies in Nationalism/Revue Canadienne et Etudes sur le 

Nationalisme, 20, nos. 1–2, 1993, str. 45–55.  
217 Jedná sa o úryvok z listu Petra Víťazoslava Rovnianka (1867–1933), významného predstaviteľa slovenského 

kultúrneho života v Pittsburghu, duchovnému v Uhorsku, punlikovanému v Bielik, F. – Baláž, C., Slováci 

v zahraničí..., str. 233.  
218 Steidl, A. – Fischer-Nebmeier, W., Transatlantischer Heiratsmarkt und Heiratspolitik von MingrantInnen aus 

Österreich-Ungarn in den USA, 1870–1930. In: L'Homme: Europäische Zeitschrift für Feministische 

Geschichtswissenschaft, Vol. 25, Issue 1, Juni 2014, str. 51. V originále: „Die Amerikanischen Mädchen sind nicht 

viel Werth.“, teda, „americké dievčatá nemajú veľkú hodnotu.“  
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vyzdvihol jej „snúbenec“ a vzápätí sa vzali.219 Teda aj na vzorcoch svadieb prevládal etnický 

princíp.  

Jedným z primárnych dôvodov, prečo také množstvo ľudí prúdilo do USA, bol dopyt po 

pracovnej sile a najmä výška platu. Na platové podhodnotenie práce v Uhorsku upozorňovali aj 

americké noviny.220 Zatiaľ čo muži pracovali v USA ako robotníci v baniach a ťažkom 

priemysle, ženy sa zamestnávali ako slúžky, šičky, a ďalšie generácie, ktoré sa naučili jazyk, aj 

ako predavačky. Bolo známe, že v USA bolo možné za deň zarobiť aj 2 doláre a niečo z toho aj 

ušetriť, kým v Uhorsku to bolo maximálne 60 centov.221 I tak ale táto pláca bola na americké 

štandardy príliš nízka a je pozoruhodné, že z nej dokázali prisťahovalci vyžiť, poprípade z nej 

ešte posielať nejakú časť domov do Európy. Ľudia, ktorí mali šťastie na prácu sa vracali naspäť 

s celkom peknou kôpkou peňazí a doma sa stávali bohatšími ľuďmi. Väčšina ľudí, ktorá sa 

nevrátila naspäť, zostala celý život v jednom odvetví; profesijný rast nebol pre tieto osoby príliš 

možný, hoci poznáme výnimky. Tomto sa venovali aj slovenskojazyčné noviny v Uhorsku, kedy 

na jednej strane prinášli správy o úspechoch krajanov (napríklad o tesárovi Danielovi Šustekovi), 

ale na druhej strane upozorňovali na úskalia, ťažkosti a neistotu budúcnosti v USA a vystríhali 

pred vycestovaním.222 Práca v baniach bola nebezpečná a často dochádzalo k smrteľným úrazom. 

Aj pre to sa postupne začali robotníci búriť a organizovať štrajky za lepšie pracovné podmienky. 

223  

To, ako silne bola Amerika a dočasné odchody do nej zakorenené v uhorskom povedomí, 

dokazuje aj výskyt piesní. Hlavne v slovenskej slovesnosti existuje množstvo textov, ktoré 

hovoria o ceste do Ameriky za prácou. Mnohé z nich tiež spomínajú na ďaleký domov. Taktiež 

sa sústredia aj na opis každodenného života v USA. Vznikali tiež básne o podmienkach v baniach 

a častých úmrtiach, ktoré boli zasielané domov do Uhorska. Piesne vznikali na nápevy ľudových 

piesní a ich tradovanie bolo tiež spôsobom, ako si udržať spolupatričnosť. Pre ukážku môžeme 

                                                           
219 Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium levéltára, K 150–1867–III–2, 14. csomó (Schiffer Fanni). 
220 Indianapolis News. 22. 12. 1880. Písalo sa v nich, že muži v Uhorsku dostávajú dennú plácu 13 centov, ženy 9 

centov a deti 5 centov. Slovenská literatúra to len potvrdzuje, viď Bielik, F. a kol., Slováci vo svete..., str. 17. 

Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups uvádza na str. 928 15 až 30 centov.  
221 Thernstrom, S. – Orlov, A. – Handlin, O. (eds.), Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, str, 465. Pre 

prehľad mzdy v rokoch 1890–1910, viď Puskás, J., Kivándorlás Magyarországból..., str. 205 alebo Bielik, F. a kol., 

Slováci vo svete..., str. 76.  
222 Národný hlásnik. 15. 4. 1880, citovaný v Bielik, F. – Rákoš E., Slovenské vysťahovalectvo..., str. 70-72.   
223 Bielik, F. a kol., Slováci vo svete..., str. 100. Charakteristikou 90. rokov sú potom časté štrajky a boj za lepšie 

podmienky, ktoré v mnohých prípadoch ale nekončili pre baníkov šťastne.    
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uviesť napríklad: „Amerika zem široká, v celom svete rozchýrená, ej, kto tam príde, mnoho 

skúsi, v Amerike robiť musí.“224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 Bielik, F. a kol., Slováci vo svete..., str. 8. Pre ukážku z maďarskojazyčnej proveniencie, viď Puskás, J., 

Kivándorlás Magyarországból..., str. 210.  



66 

 

6. Obraz maďarských/slovenských imigrantov v amerických novinách 

Je nesporné, že miestni obyvatelia nejakým spôsobom reagovali na rastúce množstvo 

prichádzajúcich, a prirodzene ich rozlišovali podľa národnosti. Samozrejme, zväčša sa jednalo 

o individuálne názory jednotlivcov, ktoré záviseli od miery styku s prisťahovalcami a od typu 

skúseností. Tieto názory zostávali súkromné, respektíve boli zaznamenávané do denníkov. 

S rastúcim počtom imigrantov sa však konkrétne zmienky začínajú objavovať aj v dobových 

periodikách a dá sa teda predpokladať, že do istej miery odzrkadľovali názor väčšiny.  

V tomto momente je dobré si uvedomiť, že články alebo stĺpčeky k nami skúmanej 

problematike sa netýkali vždy nutne len vysťahovalectva. Prirodzene, správ tohto typu bolo 

najviac, keďže stúpajúci počet európskych emigrantov sa stal vážnou vecou; ale mimo toho sa 

objavujú aj správy omnoho obyčajnejšej povahy. Sú to jednak správy o politickej situácii 

vo vtedajšom Uhorsku, a jednak prepisy zákonov vo vzťahu k Uhorsku. Početné sú tiež ponuky 

typických maďarských produktov k sekcii reklamy. Konkrétni ľudia sa spomínajú len zriedka; je 

to dané tým, že väčšina pôvodne uhorských obyvateľov bola vtedy buď novousadlíkmi alebo 

súčasťou práve prichádzajúcej masy. Samotných článkov v zásade až toľko nie je; poskytujú nám 

ale cenný príspevok k pochopeniu, ako Američania chápali tehdajšie Uhorsko, Maďarov 

a Slovákov.  

Zhrňme si teraz jednotlivé typy správ konkrétnejšie. Správy, ktoré sa týkajú Uhorska ako 

krajiny, sú nadmieru pozitívne. Istý cestovateľ vo svojom stĺpčeku píše o návšteve Budapešti, o 

tom ako videl kráľovský sprievod a ako na ňom Maďari zanechali vynikajúci dojem, svojimi 

ľudovými krojmi, peknými tvárami a nezávislým vystupovaním.225 V periodikách sú tiež 

uverejňované náučné články o tamojších zvykoch, zmieňujúc hlavne stereotypné neustále 

fajčenie, rozmanitú kuchyňu a klimatické a sociálne podmienky. Tiež sa jedná o neutrálne správy 

o záplavách či hladomore. Na druhú stranu, nájdeme tu aj pár negatívnych komentárov 

o spiatočníctve v porovnaní s Rakúskom, vysokej úmrtnosti a miere násilia.226 Okrem toho sa 

jedná takmer výlučne o politické správy. 

Čo sa týka správ týkajúcich sa záležitostí v Novom svete, jednalo sa hlavne o reklamy na 

maďarské produkty ako tokajské víno alebo maďarské trávové semeno, ktoré boli dosť 

                                                           
225 Wilmington Daily Commercial. 22. 6. 1869, str.1.  
226 Oba typy správ napríklad v Sacramento Daily Union. 17. 7. 1869, str. 3 alebo The Sun. 20. 5.1880, str. 1.   
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populárne. Tieto „upútavky“ mali formu typickú pre vtedajšie novinové reklamy.227 Ponúkala sa 

tiež minerálna voda alebo sušené slivky. Obrazové reklamy často pracovali s maďarskými 

stereotypmi ako fúzatý muž jazdiaci na koni a uhorský znak. Pre informáciu nie tak znalých 

čitateľov je napríklad problematika maďarských vín bližšie vysvetlená v samostatnom článku. 

Rovnako boli v novinách z agrárnych oblastí pravidelne uverejňované ceny týchto plodín. 

Populárne boli tiež koncerty a divadelné vystúpenia majúce v programe maďarské tance.228 

Konkrétni ľudia a ich záležitosti sa v článkoch objavovali len výnimočne. Výnimkou je niekoľko 

bulvárnych informácii (keď sa nejaký obyvateľ Uhorska podieľal na zločine)229, úmrtia zmámych 

osobností a potom reminiscencie na Kossutha Lajosa a jeho návštevu Spojených štátov. 

V súvislosti s tým bol uverejnený oznam o vydaní Kossuthových memoárov z exilu,230 kde sú 

popísané Kossuthove činy a je k nim vysledovateľný obdiv autora článku, ktorý tvrdí, že práve 

on, Kossuth, zaručil Uhorsku miesto v spoločnej monarchii s Rakúskom. Tiež je vyzdvihované 

jednanie Kossuthovej sestry pri práci s vysťahovalcami231 a vlastníkov takzvaných Kossuthových 

zmeniek.  

Keďže noviny boli v sledovanom období jediným médiom, boli v nich uverejňované aj 

znenia prijatých zákonov, nariadení alebo priebeh jednaní v Senáte. Preto v nich môžeme nájsť aj 

niekoľko týkajúcich sa vzťahov s Uhorskom. Menovite sú to napríklad Dohoda medzi Spojenými 

štátmi americkými a Rakúsko-Uhorskou monarchiou o právach atď. konzulov v oboch krajinách 

podpísanou 11. 7. 1870 (Convention between the United States of America and the Austro-

Hungarian Monarchy, Rights, etc. of Consuls). Rozoberané sú tiež okolnosti získania konzula. 

V prezidentovom výročnom prejave je v rámci zhodnotenia zahraničných vzťahov USA 

v súvislosti s Rakúsko-Uhorskom spomenuté vymenenie si konzulárnych a naturalizačných 

dohôd.232 

Tým sa dostávame k samotnému zobrazeniu prisťahovaleckej problematiky vo vzťahu 

k emigrantom z Uhorska. Článkov, stĺpčekov a komentárov je na túto tému pochopiteľne najviac. 

                                                           
227 Ako  príklad môžeme uviesť: „Heuréka! Našli sme to! To čo vy všetci farmári chcete! Druh trávy, ktorá vyrastie 

naplno aj za suchej sezóny – maďarská! Seno ktoré vyrastie aj vo vlhkej pôde  – maďarská! Najlepšie seno pre kone 

– maďarské! Seno po ktorom túži dobytok – maďarské! Seno ktoré majú radi ovce – maďarské! Trávové semeno 

ktoré vynáša tri až štyri tony na aker – maďarské! Farmári, poorajte svoje unavené polia!“  
228 The New York Herald. 27. 7. 1869, str. 12.  
229 Wilmington Daily Commercial. 30. 4. 1868, str. 2.  
230 The New York Times. 7. 7. 1880, str. 3. 
231 The New York Times. 3. 4. 1880, str. 8.  
232 The Fremont Weekly Journal. 8. 12. 1871, str. 2.  
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Môžeme povedať, že i keď ich autori zachovávajú objektivitu pri podávaní informácii, celkové 

vyznenie je takpovediac jednohlasné. Jednotlivé úryvky sa však líšia mierou a výrazovými 

prostriedkami. Všeobecný náhľad na problematiku ponúka stručný článok vo Friends´ 

Intelligencer. Ako dôvody pre odchod Európanov za oceán považuje vyhnutie sa povinnej 

vojenskej službe a hľadanie lepších podmienok. Uvádza, že vrchol imigrácie z pohľadu počtu 

ľudí bol dosiahnutý v roku 1872  a potom úmerne klesal. Dôvod vidí v priemyselnej a finančnej 

kríze, ktorá následne trvala až do konca desaťročia. Zdôrazňuje tiež príliv kapitálu a pracovnej 

sily (a naopak, považuje väčšinu z nich za kvalifikovaných) pre USA, a predpovedá prudký 

nárast v budúcnosti.233 O trochu realistickejší a rozsiahlejší pohľad ponúka Kansas Monthly,234 

ktorý okrem iného upozorňuje aj na prínos imigrácie vo forme talentu, umenia a znalostí 

napríklad vo vinohradníctve a dopodrobna popisuje postup imigrantov po príchode do Castle 

Garden. Niektoré noviny uvádzajú celkové počty imigrantov,235 ale prevažne sa jedná hlavne o 

nárazové čísla na lokálnej úrovni.236  

Z jednotlivých článkov sa môžeme dozvedieť aj dôvody jednotlivcov na vysťahovanie. 

Na konci 60. rokov 19. storočia je ešte možné dohľadať správy o tom, že vysťahovalectvo 

z Uhorska je nepatrné, a Uhorsko samo o sebe potrebuje príliv pracovnej sily.237 S postupom 

času, finančnými krízami a prírodnými katastrofami sa však tento stav mení.  V jednom z nich sa 

píše o veľkej skupine drevorubačov, ktorým komisia pre emigráciu musela nájsť prácu hneď po 

tom, čo prišli a nemali žiadne peniaze, ani len na vlastné raňajky. Podľa redaktora „je ťažké sa 

s nimi dorozumieť, keďže nehovoria anglicky, nemecky ani francúzsky. ... Pochádzajú zo 

zaplavených oblastí Uhorska. ... Predali všetko, čo mali, aby si mohli zaplatiť cestu do tejto 

krajiny, ktorá bola nutne drahá, keďže museli cez Nemecko a Liverpool. Oblasť z ktorej 

pochádzajú sa teší nevysloviteľnému menu Sarosmegye.“238 Autor taktiež predpokladá, že 

                                                           
233 Friends´ Intelligencer. 31. 7. 1880, str. 1.  
234 Kansas Monthly. 1. 12. 1880, str. 2.  
235 Ohio Farmer. 17. 7. 1875, str. 3. Dané periodikum uvádza, že za uplynulý mesiac prišlo do prístavu New York 

celkovo 13 989 ľudí z Európy, čo je takmer o polovicu menej ako v júni predchádzajúceho roku. Odkiaľ dané čísla 

noviny majú, nevedno. 
236 Jedná sa o formulu “v predchádzajúcom týždni prišlo do prístavu XY ľudí odtiaľ a odtiaľ.“ Viď napríklad The 

Sun. 20. 5. 1880, str. 1. 
237 The New York Herald. 17. 8. 1868, str. 2.  
238 The New York Times. 16. 12. 1879, str. 3. 



69 

 

ubytovanie v podpalubí bolo doteraz najlepšie, aké sa im kedy dostalo. Spoločne so správcom 

Jacksonom sa však obáva, že si títo následne dajú poslať po svoje podobne zúbožené rodiny.239   

V závislosti na novinových správach opisujúcich katastrofálne podmienky a klamanie 

imigrantov sa objavujú výzvy na peňažnú pomoc, ale aj na konanie dobročinnosti v praxi.240 

Nešlo len o individuálnu pomoc; už pomerne skoro sa formovali spolky, ktoré si dávali za cieľ 

zlepšiť situáciu. Zmieniť môžeme napríklad ustanovenie oficiálnej organizácie na konferencii pre 

podporu imigrácie 19. októbra 1868 v Baltimore v štáte Maryland.241 V niektorých novinách sa 

tiež uverejňovali oznamy pre imigrantov, ktoré opisovali miestnu krajinu a výhody usadenia sa 

v nej. 

Zaradenie podľa národnosti bolo viac než problematické, a nebolo to len kvôli 

všeobecnosti pojmu hungarian. Stalo sa, že Maďari boli považovaní za Nemcov, pretože po 

nemecky rozprávali.242 Oblečenie zavádzalo tiež: „...tu ich môžeme nájsť v najrôznejších 

kostýmoch: od maďarských bielych kabátikov z ovčej kože po hrubé vlnené deky 

Holanďanov.“243 V ovčej koži chodili oblečení skôr pastieri z dnešných oblastí Slovenska; a na 

toto je poukazované aj v niekoľkých ďalších článkoch. Na margo toho sa dá poznamenať, že 

poznámky o ich oblečení, či ovčích kožiach, vlnených zvláštnych odevoch alebo vyšívaných 

krojoch sú viac než časté.244 O nevedomosti o slovenskom etniku, a o skutočných podmienkach 

vysťahovalcov sa môžeme dočítať z nasledujúceho článku, ktorý pre jeho výrečnosť uvádzame 

celý: „Vyhladovaní imigranti bez peňazí v kabátoch z ovčej kože, ktorí nedávno pristáli v Castle 

Garden a koho reportéri nazývajú Maďarmi, sú v skutočnosti Slováci, etnikum počítajúce asi 

1 000 000 duší, ktoré obýva severozápadnú časť Uhorska a nemá žiadnu príbuznosť v jazyku, 

predkoch alebo zvykoch k Maďarom. Slováci sú pravdepodobne najignorantnejším a 

najúbohejším roľníctvom kresťanskej Európy. Ich krajina je drsná a chudobná, a oni sami žijú 

hlavne na zemiakoch. Ich jazyk patrí k slovanskej vetve a má blízko k češtine viac ako 

k akémukoľvek inému jazyku. Nemá literatúru. Skupiny Slovákov často opúšťajú svoje farmy 

a idú do rakúskych a maďarských miest, kde vykonávajú tie najhoršie práce. Ženy pracujú 

                                                           
239 The New York Times. 16. 12. 1879, str. 3. 
240 The Jewish Messenger. 8. 4. 1880, str. 1. 
241 The Sun. 20. 10. 1868, str. 1. Vyslanci jednotlivých štátov, ako aj zástupcovia jednotlivých spolkov, medzi inými 

aj Slovanskej lipy alebo Českej národnej únie sa dohodli, že budú Kongresu predkladať návrhy na zlepšenie celého 

imigračného procesu, napr. zabrániť platiť vysoké poplatky tým, ktorí do USA emigrujú cez kanadské prístavy.  
242 Chicago Daily Tribune. 6. 4. 1880, str. 5.  
243 Kansas Monthly. 1. 12. 1880 str. 2.  
244 St. Louis Post – Dispatch. 20. 2. 1880, str. 2.  
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s mužmi, a zriedkakedy môžu byť od nich odlíšené podľa tváre alebo oblečenia. Nie je neobvyklé 

vidieť slovenské ženy vo Viedni kopať kanály, čistiť ulice alebo nosiť tehly a maltu na strechy 

budov. Imigranti ktorí prišli do New York City boli vyhnaní zo svojich domovov hladom, 

vzchádzajúcim zo zničenia ich úrod záplavami. Podmienky ich krajiny pripomínajú tie 

v Sliezsku. Maďari, s ktorými si týchto úbohých ľudí pletú, emigrujú len zriedka. Majú úrodnú 

krajinu, a sú inteligentní, pracovití a silne patriotickí. Jediný povážlivý príliv maďarských 

imigrantov prišiel po potlačení revolúcie v roku 1848.“245  

Je otázne, čo z tohto článku môžeme vyvodzovať. Je nespochybniteľné, že podmienky na 

území dnešného Slovenska neboli v sledovanom období najlepšie, krajina bola silne 

poľnohospodárska a ľudia migrovali za prácou do miest z týchto regiónov viac ako z iných. 

Dochovali sa články, v ktorých je zmieňované, že samotných maďarských prisťahovalcov je 

minimum a že drvivá väčšina tých, ktorých za Maďarov považujú sú vlastne Slováci. Upozorňuje 

na to aj sestra Kossutha Lajosa, ktorá prišla do Castle Garden podporiť krajanov a zasadzovala sa 

o prijatie prekladateľa, aby si prichádzajúci Slováci dokázali ľahšie nájsť prácu.246 Väčšina 

ostatných článkov, ktorá popisuje mizerné životné podmienky prichádzajúcich,247 však vždy 

operuje s pojmom Hungary, hungarian a preto sa možno domnievať, že táto nesúrodosť pramení 

z neznalosti etnických a jazykových hraníc a značného zjednodušovania. Ľudia z územia 

Uhorska, označovaní ako Maďari, boli všeobecne považovaní za tých najúbohejších spomedzi 

všetkých emigrantov a bol na nich všetkých rovnako aplikovaný stereotypný obraz 

stredoeurópskeho vysťahovalca, ktorý sa len čiastočne zakladal na skutočnosti. Ak by sme mali 

citovať, tak „boli najbiednejšími žobrákmi, akí tu kedy pristáli“. Existujú zmienky, že sú spolu 

s Poliakmi a spodnou vrstvou Talianov tými najhoršími, a vyžijú z toho čo ešte aj Číňania 

odchodia. Práve preto, a tiež lebo sú údajne odmalička učení nerešpektovať zákon a štátnu 

autoritu, sú hrozbou pre spoločnosť.248 Na druhú stranu je často vyzdvihovaná ich chuť pracovať 

a ich nejasné zotrvanie v krajine, nakoľko ich rodiny museli z finančných dôvodov zostať 

v Európe.249   

                                                           
245 New York Evangelist. 1. 4. 1880, str. 6.  
246 The New York Times, 3. 4.1880, str. 8.  
247 Tu môžeme citovať ďalšie úryvky: „Úboho oblečení a so známkami utrpenia, straty a hladu v tvárach, krčili sa pri 

sebe okolo pece.  Pochádzali z Maďarska, vyhnaní núdzou.“ Ďalej sú farbisto popisovaný ich príbeh. Články tohto 

typu majú skoro vždy rovnaký priebeh a sú väčšinou nazvané „Tales of Suffering from Central Europe“.  
248 The Arizona Weekly Journal-Miner. 9. 5. 1894, str. 2.   
249 The New Orleans Daily Democrat. 23. 3. 1880, str. 5. 
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Keď sa na vyššie zmienené príklady pozrieme súhrnne, vyvstáva nám niekoľko faktov. Po 

prvé, dalo by sa povedať že Američania sú do istej miery fascinovaní Uhorskom a maďarskou 

kultúrou. Jednak si ho vážia kvôli Kossuthovi, ktorého návšteva je témou ešte aj po vyše 

dvadsiatich piatich rokoch; a jednak organizujú množstvo kultúrnych podujatí s maďarskou 

tématikou a možnosť nákupu maďarských produktov až zarážajúce, ktorých počet je až 

zarážajúci. Po druhé, a to je na druhej strane po vyššie zmienenom nadmieru protichodné, je fakt, 

že emigranti z Uhorska sú jednými z najčastejšie označovaných za najchudobnejších, 

najzúboženejších a najochotnejších zobrať akúkoľvek prácu. Z článkov sa dá dokonca cítiť akési 

skryté opovrhnutie. A nakoniec, tretí bod sa týka národnostného odlíšenia. Je zaujímavé, že aj 

keď sa v oficiálnych dokumentoch slovenská národnosť vôbec nevyskytuje, v novinových 

článkoch sa už s týmto pojmom operuje. Je to vlastne jediný zo skúmaných prameňov, v ktorom 

sa priamo o Slovákoch ako etnickej skupine hovorí. V hore zmienenom prípade ide síce skôr 

o negatívne vymedzenie sa, ale i tak sa z neho dá usudzovať, že skupina emigrantov zo severných 

častí Uhorska sa sama za Slovákov považovala, a v každodennom živote spoločnosti sa tak 

prezentovala. Je pravdou, a štatistiky uvedené v predchádzajúcich kapitolách spolu z novinovými 

článkami so skomolenými názvami250 to len potvrdzujú, že väčšina ľudí, pochádzala z územia 

dnešného Slovenska, konkrétne zo Zemplína a Šariša.  

Dá sa povedať, že všetky noviny sa zhodujú na tom, že ľudia z územia Uhorska sú úbohí 

a prichádzajú do USA vyslovene z núdze. Či už sú to Slováci alebo Maďari, nehovoria cudzím 

jazykom a väčšina z nich zanechala svoje rodiny za oceánom. Komisia pre emigráciu s nimi 

prichádza do kontaktu často, pretože sú to chudobní ľudia a často im aj hľadajú prácu. Tej je, ako 

pravidelne informujú noviny, dostatok. Potom sa však názory značne rozchádzajú a môžu byť 

značne ambiguitné: môžu vyzdvihovať prínosy prisťahovalcov, ale tiež ich zatracovať. Príklady 

tohto už boli uvedené vyššie. Oproti tomu je Amerika skutočne zobrazovaná ako „zem 

zasľúbená“, s množstvom pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí sú ochotní pracovať.  

Toto všetko nám dáva dokopy komplexnejší, aj keď značne dichotomický obraz reakcie 

na prisťahovalectvo všeobecne. Miera pravdivého zobrazenia je na zváženie; avšak dovolíme si 

tvrdiť, že ak si odmyslíme v niektorých pasážach zveličovanie a prehnanosť, dá sa tomuto obrazu 

veriť. Odráža proces, v ktorom sa postupne so zvyšovaním počtu prichádzajúcich začalo 

                                                           
250 Napríklad Karshow ako skomolenina pravdepodobne pre názov Kassa (maďarský názov pre Košice), Somariska, 

Prsov (Prešov)... 
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dištancovať od pomoci a vítaniu novej pracovnej sily a začala sa presadzovať nedôvera, ktorá 

neskôr vyústila v prvé imigračné zákony reštriktívneho typu.  
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7. Problematické záležitosti 

Z predchádzajúceho textu vyvstáva niekoľko oblastí, ktoré sú buď nejasné, alebo 

podnecujú ďalšie otázky a vymedzenia. Aspoň tie najdôležitejšie preto treba popísať a jasne sa 

k nim postaviť.  

Prvou, a nesporne najmarkantnejšou záležitosťou je nepomer medzi počtami ľudí, ktorí si 

oficiálnou cestou podali žiadosť o vysťahovanie a požiadali o pas, a na druhej strane o počet 

dorazivších do USA. Mohlo by sa preto zdať, že to, čo sme predložili, je od základov chybné 

a nespoľahlivé. Vzhľadom na škálu prameňov, ktoré sme mali k dispozícii, nie je vylúčené, že 

isté odchýlky v počtoch budú. Tento nepomer sa však dá zdôvodniť. Po prvé, je tu okruh 

prameňov, ktoré sme spracovávali. Na maďarskej strane boli spracovávané všetky dostupné 

fondy k danej téme z daného obdobia s výnimkou lokálnych archívov. S oficiálnymi štatistikami 

sme nepracovali, nakoľko už historiografia predošlých rokov ukázala ich nespoľahlivosť. Na 

americkej strane sa potom pracovalo so zoznamami pasažierov na jednotlivých lodiach. 

Konkrétne registračné dokumenty vyplňované v Castle Garden sa žiaľ nezachovali, nakoľko ich 

veľká časť zhorela pri požiari Ellis Island v roku 1897. Tým sa dostávame k druhému problému, 

ktorý sa zároveň vzťahuje aj na dokumenty z jednotlivých prístavov. Vzhľadom k tomu, že 

emigrácia v sledovanom období nebola ešte stále do počtu tak markantná ako v neskorších 

obdobiach, vyplňované dokumenty neboli tak podrobné. Preto z nich nie je očividné, či je to 

dotyčného prvý vstup na americkú pôdu, alebo či sa do USA plaví za účelom emigrácie. 

Opakované cesty za oceán totižto neboli úplne neobvyklé a je teda možné, že sa niektorí jedinci 

objavujú v dokumentoch viac krát. Zo sledovaného obdobia máme takisto niekoľko dokladov 

o cestách dobre situovaných ľudí plaviacich sa prvou triedou, v prípade ktorých sa ťažko dá 

hovoriť o emigrácii z ekonomických dôvodov alebo o emigrácii všeobecne. Ostáva teda len veriť 

oficiálnym americkým štatistikám.251 Dá sa však konštatovať, že ciest zámožných ľudí 

a opakovaných vstupov do USA nebolo toľko, aby spôsobili radikálny rozdiel v tu 

prezentovaných počtoch osôb. Do istej miery by sa to však mohlo zdôvodniť nelegálnymi 

emigráciami. Z uhorských prameňov vieme, že dotyční niekedy, keď sa byrokratický proces 

                                                           
251 Ľudí, ktorí sa vysťahovali a skutočne v USA potom zostali, by sa dalo najlepšie dokladovať skrze analýzu 

naturalizácii, v ktorých je vždy uvádzaní aj rok príchodu. Podľa vtedy platných naturalizačných zákonov platilo, že 

americkým občanom sa mohol stať ten, kto sa na americkom území zdržiaval nepretržite 5 rokov. Vzhľadom 

k zameraniu a rozsahu práce, a tiež preto, že tieto dokumenty sú uložené v regionálnych archívoch naprieč celými 

USA, však toto vykonané nebolo.  
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príliš vliekol, odišli aj bez toho, aby mali v ruke pas. Z toho môžeme usudzovať, že tu dosť 

možne bola skupina ľudí, ktorá si o pasy ani nezažiadala a odišla len tak.252 K množstvu týchto 

osôb štatistiky neexistujú. Pri príchode do Castle Garden sa vyžadovalo predloženie pasu; či bolo 

možné tento postup nejako obísť, nám nie je známe. Niektorí z vysťahovalcov tiež preferovali 

zažiadanie o povolenie vysťahovať sa len do niektorého z nemeckých prístavov, a odtiaľ potom 

bez príslušných dokladov pokračovali ďalej za oceán.  Nezrovnalosťou však je aj stúpajúci počet 

osôb prúdiacich do USA, i keď počet žiadostí o pasy na uhorskej strane klesá. Tu sa môže jednať 

o chýbajúce zložky v Magyar Országos Levéltár; ako nám však bolo na mieste niekoľko krát 

povedané, všetky dokumenty k našej tematike sú uložené tam a neboli presunuté do Viedne. Vo 

Viedni sa nachádzajú len podklady k vysťahovalectvu rakúskych štátnych občanov a všeobecné 

záležitosti pokrývajúce fungovanie rakúsko-uhorských konzulátov. Nemyslíme si však, že 

skutočne došlo k poklesu výdaju pasov - skôr sa prikláňame k možnosti, že dokumenty sú 

uložené inde alebo už neexistujú.  

Problematickosť štatistík tiež dokladá zapisovanie národnosti. Noviny dokladajú, že sa 

v USA rozlišovalo medzi jednotlivými etnikami rakúsko-uhorskej monarchie. V rámci monarchie 

sa rozlišovalo medzi rakúskym a maďarským občianstvom a podľa toho bola aj do zoznamov 

pasažierov vpisovaná krajina pôvodu. Ako však bolo dokázané vyššie, dochádzalo k zámenám, 

a to najčastejšie na jazykovom princípe. Rozlišovanie etnika podľa materinského jazyka sa 

v amerických prisťahovaleckých dokumentoch objavuje až v polovici 90. rokov 19. storočia a do 

amerických sčítaní obyvateľstva zaviedlo až v roku 1910. Je teda dosť možné, že isté percento 

ľudí sa objavilo v kategórii “z Uhorska“ nedopatrením a naopak, že isté percento sa týmto 

spôsobom „stratilo“. 

Tým sa dostávame k etnickej otázke. Je zaujímavé, že na základe novinových článkov sa 

zdá, že k rozlišovaniu etník v rámci Uhorska dochádzalo len v negatívnych konotáciách. 

V sledovanom období sme nenašli jediný prípad, kedy by Slováci boli v novinách podávaní 

v pozitívnom svetle; vždy to bolo v súvislosti s ich ošarpanosťou a zaostalosťou. Novinári ich 

striktne oddeľovali od Maďarov. Otázkou však je, kto sa vlastne pod pojmom Slováci myslel. 

Porovnanie najranejšieho slovenského a maďarského vysťahovalectva ukázalo, že niektoré 
                                                           
252 Pozrime sa napríklad na prípad Hausera Simona, ktorý si spolu so svojimi susedmi žiadosť o pas podal a po 

urgovaní o urýchlenie procesu a žiadnej zmene jednoducho odišiel. Ak vyhľadáme jeho meno v zoznamoch 

pasažierov, nájdeme vedľa neho všetkých, ktorí o pas žiadali s ním, ale tiež niekoľko ďalších z rovnakej dediny, 

ktorých mená sa medzi žiadosťami o pas neobjavujú. Takíto odchádzali len s predbežnými potvrdeniami od obce 

alebo prostredníctvom agentov, ktorí ich zlákali.  
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osobnosti považujú oba národy za svoje. Preto je na mieste sa pýtať, podľa čoho bola etnická 

príslušnosť posudzovaná. Zaraďovanie do kategórie podľa priezviska je vylúčené, nakoľko to 

mohlo prejsť za dobu svojej existencie premenami, poslovenčením respektíve pomaďarčením 

a nemusí už dávno odrážať skutočnosť. Naopak posudzovanie podľa rodiska alebo miesta pobytu 

prichádza v úvahu viac. V našom období sa ľudia často nesťahovali, a už vôbec na veľké 

vzdialenosti a zväčša žili tam, kde po stáročia ich predkovia. Hornouhorské oblasti sú historicky 

jazykovo slovenské a preto by sme mohli všetkých z týchto žúp označiť za Slovákov. 

Národnostná hranica však bola, podobne ako dnes, nejasná, a preto v zmiešaných oblastiach 

zemplínskej alebo abovsko-turnianskej župy nie je jednoznačné, kam jedinca zaradiť.253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
253 Pre viac informácii k problematike národnostnej hranice, viď napríklad Varsík, B., Národnostná hranica 

slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach. Bratislava: SUS, 1940.  
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8. Maďarská a slovenská stopa v USA v súčasnosti 

Masové vysťahovalectvo a udalosti 20. storočia - rozpad Rakúsko-Uhorska, pád 

krátkotrvajúcej maďarskej komunistickej vlády, druhá svetová vojna a tiež sovietska intervencia 

v roku 1956 prispeli k tomu, že do USA vycestovalo široké spektrum ľudí rozličných pozadí. 

Mnohým umelcov či vedcom, ktorí sa do USA prisťahovali dočasne alebo na trvalo, sa podarilo 

presadiť a dostať sa do širšieho amerického povedomia. Preto považujeme za primerané ukončiť 

túto prácu stručným prehľadom týchto osobností s maďarskými či slovenskými koreňmi. 

Z veľkej časti sa jednalo o židovské obyvateľstvo. Americký filmový priemysel prvej polovice 

20. storočia bol obzvlášť bohatý na osobnosti s maďarskými koreňmi. William Fox254 založil 

filmové štúdio, Béla Lugosi255 sa preslávil ako herec v hororoch, maďarské korene mali aj herec 

Tony Curtis256 či režisér George Cukor.257 Do USA bol tiež pozvaný režisér Kertész Mihály, 

ktorý sa stal ako Michael Curtiz258 vyhľadávaným režisérom. Maďari sa presadili aj vo vede, keď 

sa ich hneď niekoľko podieľalo na Manhattan Project, alebo pôsobili na amerických 

univerzitách. Na slovenskej strane sa známymi stali napríklad Eugene Cernan259 či Andy 

Warhol,260 potomkovia emigrantov narodení už v USA, a ku slovenským koreňom sa hlásil 

napríklad aj Paul Newman.261 Jozef Murgaš,262 priekopník v rádiotelegrafii alebo Štefan Banič,263 

modernizátor padáku tiež pôsobili istý čas svojho života v USA. 

                                                           
254 William Fox (1879–1952), pôvodným menom Fuchs Wilhelm, bol americkým filmovým producentom. Jeho 

rodina sa z Uhorska do USA vysťahovala, keď bol ešte batoľa. Začínal prevádzkovaním raných kín a po 

nazhromaždení kapitálu založil jedno z prvých hollywoodskych filmových štúdii, Fox Film Corporation (1915–

1935). To sa následne stalo základom dnešného 20th Century Fox.  
255 Béla Lugosi (1882–1956), vlastným menom Blaskó Béla Ferenc Dezső, bol hercom už za Rakúsko-Uhorska. Po 

páde Maďarskej republiky rád emigroval na západ, kde hral v nemeckých filmoch. V roku 1920 emigroval do USA 

kde sa preslávil stvárnením grófa Draculu v rovnomennom filme Dracula (1931) a následne bol obsadzovaný do 

hororov. 
256 Tony Curtis (1925–2010), vlastným menom Bernard Schwartz, bol synom uhorských vysťahovalcov a 

americkým hercom 20. storočia. Z jeho najznámejších filmov môžeme menovať Some Like It Hot (1959), Spartacus 

(1960) či The Boston Strangler (1968).  
257  George Cukor (1899–1983) bol americkým režisérom s maďarskými koreňmi. Režíroval filmy ako The 

Philadelphia Story (1940), Gaslight (1944) alebo My Fair Lady (1964).  
258 Kertész Mihály (1888–1962), v USA známy pod menom Michael Curtiz, bol etablovaným režisérom už v Európe. 

V USA režíroval filmy rôznych žánrov ako Casablanca (1942), Mildred Pierce (1945) alebo Yankee Doodle Dandy 

(1942), ale dnes prekvapujúco nepatrí k najrešpektovanejším.  
259 Eugene Crnan (1934–2017) bol americkým astronautom československého pôvodu a podarilo sa mu niekoľko 

krát letiež do vesmíru a kráčať po povrchu Mesiaca.  
260 Andy Warhol (1928–1987) bol americkým umelcom a predstaviteľom pop artu a jeho výtvory sa stali ikonickými. 

Bol synom slovenských emigrantov a dodnes má v Medzilaborciach múzeum.  
261 Paul Newman (1925–2008) bol americkým hercom, ktorého matka bola slovenská emigrantka. Medzi jeho 

najznámejšie filmy patrí Butch cassidy and the Sundance Kid (1969), The Long Hot Summer (1959) alebo The Sting 

(1973).  
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V dnešnej dobe už v USA nenájdeme zomknutejšie maďarské a slovenské komunity. 

Pripomienkou ale môžu byť miestne názvy napríklad ulíc. Mindszenty Square, ktoré si názvom 

pripomína kardinála Józsefa Mindszentyho,264 môžeme nájsť v New Brunswick, NJ ale aj v Los 

Angeles, CA. Vo Philadelphii, kde Tomáš Garrigue Masaryk mal niekoľko krát prejav, sa 

v centre nachádza Masaryk Place. Taktiež dodnes pre ľudí s maďarskými či slovenskými 

koreňmi fungujú spolky, ktoré majú za cieľ uchovať toto dedičstvo. Už sme menovali najväčšiu 

zastrešujúcu organizáciu Maďarov, William Penn Association. American Hungarian 

Foundation265 sa skrze Hungarian Heritage Center v New Brunswick, NJ snaží o udržanie 

maďarskej kultúry v USA. V samotnom New Brunswicku potom každoročne počas prvého 

júnového víkendu prebieha Hungarian Festival266 a Hungarian American Athletic Club267 

usporadúva celoročne akcie prednášky, večere, workshopy alebo koncerty folklórnej hudby. 

Podobnou inštitúciou je Magyar Ház,268 maďarský dom v New York City, alebo Hungarian 

Cultural Center of Northeastern Ohio269 v Hiram, OH. V Clevelande tiež existuje Slovenský 

inštitút270, pokrývajúci taktiež široké spektrum aktivít. V Pennsylvánii, ako v štáte s najväčšou 

koncentráciou amerických Slovákov, funguje Western Pennsylvania Slovak Cultural 

Association.271 Tiež dodnes funguje Slovenská liga. Ani zďaleka to však nie je všetko. Podľa 

amerického ščítania obyvateľstva z roku 2000 sa k maďarským predkom hlási 1 398 724 

a k slovenským 797 764 ľudí.272 Naprieč celými USA fungujú menšie či väčšie miestne 

organizácie podporujúce spoločné kultúrne dedičstvo. Existujú na edukačnej, športovej, 

náboženskej či kultúrnej báze a ich existencia závisí na snahe miestnych o ich prevádzkovanie. 

                                                                                                                                                                                            
262 Jozef Murgaš (1864–1929) bol slovenským kňazom, vynálezcom a maliarom, ktorý sa preslávil svojimi objavmi 

na poli bezdrôtovej telekomunikácie a rádiového prenosu. V USA si dal svoje objavy patentovať a taktiež bol 

aktívne činný v tamojšej slovenskej komunite.   
263 Štefan Banič (1870–1941) bol slovenským konštruktérom, ktorý emigroval za prácou do USA, tam modernizoval 

padák dáždnikového typu, sám ho otestoval a nechal si ho aj patentovať.  
264 Mindszenty József (1892–1975) bol ostrihomským arcibiskupom, ktorý počas svojho života bránil cirkev, a preto 

bol prenasledovaný ako nacistami, tak aj komunistami. Za komunistického režimu bol odsúdený na doživotie, počas 

revolúcie v roku 1956 bol prepustený a zvyšok života dožil v azyle na ameickom veľvyslanectve v Budapešti.  
265 Bola založená v roku 1955 Oficiálne stránky: https://www.ahfoundation.org/ (16. 4. 2017).  
266Tento rok sa uskutoční už jeho 42. ročník a opäť predstaví tradičnú maďarskú kuchyňu a piesne a tance. Oficiálne 

stránky:  http://www.hungarianfestival.org/ (16. 4. 2017).  
267 Bola založené v roku 1913. Oficiálne stránky: http://haac.us/ (16. 4. 2017).  
268 Funguje tu od roku 1966. Oficiálne stránky: http://www.magyarhaz.org/hu/ (16. 4. 2017). 
269 Vznikol z niekdajšieho St Stephen´s Dramatic Club. Oficiálne stránky: http://www.hungarianclub.org/ (16. 4. 

2017).  
270 Funguje od roku 1952. Oficiálne stránky: http://www.slovakinstitute.com/ (16. 4. 2017).  
271 Založená bola v roku 1997 slovenským honorárnym konzulom v USA. Oficiálne stránky: http://wpsca.org/ (16. 4. 

2017).  
272 https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk (25. 4. 2017).  

https://www.ahfoundation.org/
http://www.hungarianfestival.org/
http://haac.us/
http://www.magyarhaz.org/hu/
http://www.hungarianclub.org/
http://www.slovakinstitute.com/
http://wpsca.org/
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk
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Cudzojazyčné noviny sa tiež obmedzujú na lokálnu pôsobnosť. Preto sa dnes už nedá hovoriť 

o maďarských a slovenských diasporách v pravom zmysle slova.273  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
273 Pre širšie rozvedenie tejto problematiky, viď Papp, A. Z. (ed.), Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai 

magyarokról. Budapest: Magyar Kulügyi Intézet, 2008, str. 451–455.  
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9. Záver 

Cieľom tejto práce bolo zachytiť celé jedno obdobie v histórii uhorského vysťahovalectva 

do USA, a to na základe archívnych dokumentov a sekundárnej literatúry. Venovali sme sa jeho 

priebehu ako na uhorskej, tak na americkej strane a na základe primárnych prameňov sme 

vytvorili štatistiky. Nevynechali sme ani spoločenskú reflexiu, ktorú sme sledovali na základe 

dobových periodík a zároveň sme pojednali o každodennom živote a raných spolkových snahách.  

V úvode práce sme vyslovili zámer charakterizovať nami sledované obdobie, keďže sa 

chronologicky nachádza medzi dvoma pomerne výraznými medzníkmi. Jedným bola politická 

emigrácia po neúspešnej maďarskej revolúcii a druhým masová emigrácia zo strednej 

a východnej Európy, ktorá sa spustila začiatkom 80. rokov 19. storočia. Predpokladom bolo, že 

charakter obdobia rokov 1867–1880 bude skôr určovaný ekonomickými faktormi. Toto sa 

ukázalo ako správne. Analýza preukázala nárast počtu vysťahovalcov v rokoch ako 1873, kedy 

došlo ku krachu na viedenskej burze a tiež epidémii cholery; môžeme teda predpokladať, že 

k výkyvu došlo práve pre tieto externé faktory, ktoré zhoršili podmienky na život. Hlavne 

v posledných rokoch sa potom rok čo rok počet ľudí radikálne násobí. Ľudia odchádzali hlavne 

z okrajvých oblastí, ktoré ležali ďaleko od priemyselných centier. Taktiež nám toto tvrdenie 

podporuje aj fakt, že ľudia, plaviaci sa v nami sledovanom období do USA, boli takmer výlučne 

roľníci a nevzdelaná trieda. V prípade exulantov z konca 40. rokov 19. storočia to naopak bola 

väčšinou inteligencia na úrovni. Priamy vplyv na neskoršie obdobie nami sledované obdobie 

nemalo, ale aj tak sa podobnosť s obdobím masovej emigrácie nedá poprieť. Navyše už môžeme 

v tomto období vysledovať  aj niekoľko nadväzností a styčných bodov. Je zachovaný vyšší podiel 

mužov na vysťahovalectve. Geograficky sa tiež koncentruje do približne rovnakých oblastí. 

Vekovo sa vzorka časom postupne omladzuje a vzrastá miera sezónneho vysťahovalectva. 

Nakoniec, tejto miernej zmene v charaktere emigrácie nasvedčuje aj fakt, že pomaly dochádza 

k prechodu vysťahovalectva celých rodín ku odchodu jednotlivcov.  

Tvorba štatistík len opäť poukázala na zložitosť celej problematiky migrácie. Ich 

prezentácia a zdôvodnenie nezrovnalostí na uhorskej a americkej strane zdôraznilo, ako nám 

prihliadanie k mnohým čiastkovým záležitostiam (návraty a sezónna migrácia, ilegálna 

emigrácia) môže umožniť urobiť si reálnejší obraz. Zhotovenie skutočnosť odrážajúcich štatistík 

však v Uhorsku komplikuje aj národnostná situácia. Ukázalo sa, že hoci americké oficiálne 
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dokumenty typu zoznamy pasažierov alebo sčítania obyvateľov neodlišujú Slovákov od 

Maďarov, slovenské etnikum sa v USA pomerne rýchlo začalo vymedzovať skrze najrôznejšie 

spolky. Mohli by sme teda povedať, že slobodné americké prostredie a existencia týchto 

amerických spolkov čiastočne prispela k rozšíreniu národného uvedomenia a teda priaznivo 

ovplyvnila proces vzniku samostatného slovenského štátu. V závislosti na ňom však na prelome 

19. a 20. storočia došlo k rozsiahlemu vyľudneniu celých oblastí.  

Spoločnosť zaujímala k spomínaným imigrantom značne rozpoltený postoj. Dosť sa 

v ňom odrážala aktuálna politická situácia a množstvo ľudí daného etnika, ktoré do USA v tej 

dobe prúdilo. Došlo k podobnému procesu ako v prípade Írov - aj z nich sa v okamihu, keď ich 

počet prekročil rozumné číslo, stali neželaní prichodiaci z najnižších sociálnych vrstiev. Je však 

zaujímavé, že stále do istej malej miery pretrváva priaznivejší pohľad na konkrétne Maďarov. Je 

to vidieť na poznámkach v niektorých článkoch, kde je spomínané uhorské vysťahovalectvo. 

Informácia o príchode Maďarov (Hungarians) v núdzi že nasledovaná vetou, že sú to vlastne 

Slováci, jedno z uhorských etník. Môže to jednak ukazovať na snahu byť pri podávaní správ čo 

najpresnejší, ale tiež odlíšiť Maďarov od ostatných uhorských etník a poukázať na ich odlišnosť.  

Hoci maďarské a slovenské vysťahovalectvo vykazujú v zmysle vnímania ostatnými 

množstvo odlišností, v zásade sa jedná o podobný proces. V oboch prípadoch mali vysťahovalci 

rovnaké sociálne pozadie. I keď maďarské etnikum bolo v USA o niečo skôr, spolková činnosť 

oboch skupín sa datuje do rovnakého obdobia a má rovnaký priebeh. Napriek tomu, že sa 

niektoré spolky podarilo založiť už v priebehu 60. a 70. rokov 19. storočia, ľudská základňa 

nebola taká široká, aby boli schopné sa udržať dlhšiu dobu. Výnimkou bol Cleveland, kde v tej 

dobe boli Maďari už silnejšie etablovaní. Pre nejasnosť etnickej hranice zmienenej vyššie 

nemôžeme preto toto obdobie presne vymedziť určiť vekové a genderové pomery a tak porovnať 

zo štatistického hľadiska vysťahovalectvo oboch etník. Odhadom však môžeme vyhlásiť, že po 

vekovej stránke boli tieto pomery vyrovnané; odlišným sa zdá byť len pomer vysťahovalcov 

z jednotlivých žúp. Hornouhorské župy nepredstavovali v nami sledovanom období významný 

región pre odliv obyvateľstva a ako stanovuje odborná literatúra, slovenské vysťahovalectvo 

začala skutočne až začiatkom 80. rokov, ale o to silnejšie.  

Americký sen je pojmom, ktorý je s USA spájaný po takmer celú dobu ich existencie. 

Určiť, nakoľko sa celej skupine podarilo naplniť ho, je i vzhľadom k individuálnosti každého 

prípadu prakticky nemožné. Taktiež je otázkou, čo zvoliť za kritériá posudzovania. Ak by sme 
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k tomu pristupovali z ekonomického hľadiska, tak väčšine, ktorí v USA zostali, sa podarilo 

uchytiť, i keď denná mzda nebola prevratne vysoká. Hlavne na stredozápade po istom čase 

vlastnili farmu. V ostatných oblastiach sa jednalo hlavne o priemyselných robotníkov, ktorí po 

celý svoj život zostávali na jednom mieste a na jednej pozícii, a k tomu ešte posielali domov istú 

čiastku. U nich bola teda táto možnosť naplnenia trochu vzdialenejšia, ale nie vylúčená. Na druhú 

stranu, ak sa na prisťahovalecké rodiny pozrieme v dlhšom časovom období, môžeme na ne 

„americký sen“ aplikovať lepšie. Je všeobecne prijímané, že rodičia sa snažili zabezpečiť deťom 

lepšie postavenie ako mali oni. V tomto smere americké prostredie určite pomohlo; ak rodičia 

ešte nevedeli čítať ani písať a boli zapísaní ako robotníci alebo roľníci, ich deti sa už orientujú na 

remeslá. V neposlednom rade pre nich USA znamenalo nové možnosti, či už individuálne alebo 

slobodu a priestor na rozvoj vlastného národa. Samotní imigranti svoj život v USA chápali 

pozitívne a domov posielali listy, ktoré šírenie amerického sna iba podporovali.   

Sledované obdobie sa teda dá aspoň v prípade Uhorska považovať za akýsi „predstupeň“  

a rozbeh masovej emigrácie spôsobenej ekonomickými príčinami. Skôr ako tvorí svoje vlastné 

charakteristiky, preberá znaky z ostatných období. Nijako to ale neznižuje jeho význam. 

V konečnom dôsledku, ekonomická migrácia sa dodnes prejavila v mnohých formách a stále sa 

vyvíja. Jednou z jej predností je, že priamo reaguje na politickú a ekonomickú situáciu danej 

krajiny. Hlavne v posledných rokoch je stále aktuálnejšou témou a preto by sa aj jej výskum mal 

posúvať vpred.     
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