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STOROÈNICA PRVÉHO SLOVENSKÉHO ROBOTNÍCKEHO
ÈASOPISU
FRAÒO RUTTKAY
Najväèím strediskom slovenského robotníckeho hnutia do roku 1918 bola Budape.
Do Budapeti prilo ve¾a Slovákov hlavne v rokoch 18891893, keï v slovenských upách decimoval obyvate¾stvo hlad a krutá bieda. Boli to zväèa nízkokvalifikovaní robotníci, zamestnaní pri rozirujúcej sa výstavbe hlavného mesta, ako aj v tehelniach na jeho
okolí. Ilo o murárov, tehliarov, kamenárov, leenárov, tesárov, pomocných robotníkov,
ale aj o zamestnancov eleziarskych a strojárenskych podnikov. Brnianske noviny Rovnos roku 1896 tvrdili, e v lete bývalo v Budapeti a 200 000 Slovákov.1
V slovenèine vychádzajúce Uhorské noviny sa vtedy s pohàdaním vyjadrovali
o budapetianskych slovenských robotníkoch: Slovák v spoloènosti uhorskej teraz
neznamená viac ako d¾a prostého významu slovenský ichník, ktorý vo ve¾komestských putikách trávi hodiny svojho bezvýznamného ivota. Napriek tomuto ve¾kopanskému a odnárodòujúcemu postoju redakcia novín odporúèala podnikate¾om a statkárom, aby Slovákov prijímali do práce, lebo sú usilovní, pokojnej povahy, majú
malé nároky, na niè nedbajú, sú najlacnejí a pritom nikdy netrajkujú.2
Intenzívna maïarizácia sa na Slovensku uskutoèòovala aj prostredníctvom úradníckeho aparátu, osvetových a kultúrnych zariadení (Femke, Uhorský vzdelávací
spolok), ako aj vydávaním odnárodòujúcej tlaèe v slovenskej reèi. Vláda zaèiatkom
devädesiatych rokov zakázala pôsobenie petianskeho slovenského spolku Svornos
a vo zvýenej miere konfikovala slovenskú národnú tlaè.3
1. mája 1890 slovenskí robotníci v Budapeti spolu s ostatnými manifestovali za
osemhodinový pracovný èas, za nemocenské, invalidné a starobné poistenie, za zruenie noènej práce ien a detí, za uzákonenie kolektívnych zmluv medzi robotníkmi
a zamestnávate¾mi, ale aj za veobecné volebné právo, za základné obèianske slobody  slobodu tlaèe, zhromaïovania a spolèovania. Ich predstavite¾mi boli tefan
Martinèek, Gabriel Petrikoviè a Gustáv véni.4
Výrazný vplyv na rozvoj odborového hnutia Slovákov v Budapeti a na ich zapájanie sa do trajkových bojov mala Èeskoslovanská sociálnodemokratická strana robotnícka, ktorá mala aj v hlavnom meste Uhorska svoju organizáciu, lebo medzi
Slovákmi a Èechmi nebola taká jazyková bariéra ako medzi Slovákmi a Maïarmi.
Zásluhu na tom mal najmä èeský robotník Frantiek Tupý, ktorý priiel do Budapeti
z Brna po nezdarenom trajku. Tupý mal ve¾ké skúsenosti z organizovania odborového hnutia v Èechách, na Morave, ale aj vo Viedni. Práve on získal na túto prácu
v Budapeti najprv Jána Polónyiho, Jozefa Flocha a Jozefa Babica, ku ktorým sa
pridávali ïalí. Spoèiatku o prácu v odborovom hnutí slovenských robotníkov preja1
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vovali záujem aj poslucháèi práva ¼udovít Bazovský, Vladimír Krno, ba aj Milan
Hoda, pretoe hlasisti na rozdiel od národniarov mali ve¾ký záujem o spoluprácu so
slovenským robotníckym hnutím.5 Tak sa aj vytvorili podmienky na zaloenie Slovenskej odboèky Dìlníckeho vzdìlávacího spolku v Budapeti, ale aj Slovenskej
odboèky po¾ského robotníckeho spolku Sila.
Ve¾kú úlohu pri organizovaní slovenského robotníckeho hnutia v Budapeti zohrala
periodická tlaè vydávaná Èeskoslovanskou sociálnodemokratickou stranou. Z nej nahlas èítali závané èlánky zhromadeným slovenským robotníkom ich vzdelanejí druhovia. Táto tradícia sa udriavala medzi slovenským ¾udom u od èias túrovcov a ich
tzv. nede¾ných kôl.6 Ete v zápisnici viedenskej konferencie uhorských Slovákov v Dolnom Rakúsku zo dòa 29. 9. 1908 sa uvádza: Teraz sa o rozírenie slovenskej robotníckej tlaèe postaráme. Kto lepie èíta  nech v alandách predèíta.7
Významným dokladom spolupráce èeských a slovenských robotníkov bola osemstranová broúra Proklamácia k robotníkom Uhorska na 1. mája 1891, ktorá vyla
v Budapeti po maïarsky, nemecky, po¾sky a slovensky. Obsahovala závery II. Socialistickej internacionály z roku 1869. Mnohí Slováci a Èesi ete vtedy verili, e
presvedèia vedenie Sociálnodemokratickej strany Uhorska o potrebe vydávania socialistickej literatúry, novín a èasopisov nielen v maïarèine, ale aj vo vetkých jazykoch mnohonárodnostného Uhorska.8 Keï sa im to pre kategorický odpor predsedníctva strany nepodarilo, slovenskí robotníci v spolupráci s èeskými sa rozhodli kona
samostatne. Roku 1895 k sviatku 1. mája vydali v Budapeti v náklade dvetisíc exemplárov leták Hlas k slovenskému ¾udu robotníckemu, ktorý sa roziroval po celom
Slovensku. Autorstvo letáku sa dlho pripisovalo slovenskému robotníkovi Jánovi Polónyimu,9 ktorý vak bol jeho vydavate¾om, a nie autorom.10
Jeho autorom bol Èech Frantiek Tupý, ktorému pri zostavovaní textu pomáhal
Slovák Frantiek Barto. Poslovenèil ho slovenský vysokokolák v Budapeti Ján
Borovský.11 Pod¾a Vladislava Zapletala z èetiny do slovenèiny leták preloil iný vysokokolák  poslucháè práva ¼udovít Bazovský.12 Pokladáme to za vierohodnejie,
lebo ¼. Bazovský aj neskorie vystupoval ako reèník na zhromadeniach slovenských
robotníkov v Budapeti. Ján Polónyi prevzal namiesto Frantika Tupého pred budapetianskou porotou zodpovednos za leták, lebo inak by boli F. Tupého ako Èecha,
teda cudzieho tátneho prísluníka, vypovedali z Uhorska. Cudzinci v Uhorsku mali
toti zakázané vydáva alebo redigova akúko¾vek tlaè. Budapetianska porota potom
5

ZAPLETAL, V.: Poèiatky slovenského sociálnodemokratického robotníckeho hnutia v Budapeti
18931900. Praha, SPN 1969, s. 72.
6 Bliie RUTTKAY, F.: ¼udovít túr ako publicista a tvorca slovenskej politickej urnalistiky. Martin, MS 1982, 292 s.; Samuel Jurkoviè  priekopník európskeho drustevníctva. Bratislava, Svépomoc 1971, 319 s.
7 ZIMÁK, F.: Z poèiatkov sociálnodemokratického robotníckeho hnutia slovenského. Robotnícke
noviny, 6. 8. 1931.
8 HAPÁK, P.: Vzahy medzi slovenskými a èeskými robotníkmi v Budapeti v druhej polovici 19. storoèia. In: O vzájomných vzahoch Èechov a Slovákov. Bratislava, SAV 1956, s. 234; GOSIOROVSKÝ, M.: Dejiny slovenského robotníckeho hnutia (18481918). Bratislava, SVPL 1956, s. 94.
9 GOSIOROVSKÝ, M.: c. d., s. 94.
10 Slovenské kapitoly III. Rovnos, 1896, è. 37.
11 ZIMÁK, F.: Z poèiatkov... Robotnícke noviny, 6. 8. 1931.
12 ZAPLETAL, V.: c. d., s. 30.

OTÁZKY URNALISTIKY  1997 3

235

odsúdila Jána Polónyiho ako autora a vydavate¾a letáka pre poburovanie na tri
mesiace väzenia a esdesiat zlatých pokuty.13 Odsúdili ho napriek tomu, e jeho
obhajca dr. Milo Krno, ktorý prevzal obhajobu bezplatne, iadal oslobodenie obvineného. Vo svojej reèi pred porotou kontatoval, e obsah letáka je len slabý náèrt
vetkých tých krívd, ktoré sa na slovenskom ¾ude páu. Pred odchodom do väzenia
posilòoval Polónyiho a daroval mu aj väèiu sumu peòazí.14
Priaznivý ohlas, s ktorým sa vydanie letáka medzi slovenskými robotníkmi stretlo, bol podnetom pre Èechov Frantika Tupého, Frantika Paøízka, ale aj pre Slovákov Jána Polónyiho a Michala Lichého, aby vystúpili s poiadavkou na vydávanie
socialistickej literatúry vo vetkých jazykoch mnohonárodnostného Uhorska na
V. zjazde Sociálnodemokratickej strany Uhorska, ktorý sa konal v Budapeti v dòoch
24. a 25. mája 1896. Zjazd najmä pod tlakom nemaïarských delegátov túto poiadavku schválil,15 no vedenie strany ju nesplnilo a odmietlo da peniaze na vydávanie
slovenskej socialistickej literatúry. Tento ovinistický postoj vedenia strany sa dal
oèakáva. Veï u roku 1895 s¾úbilo nemeckým robotníkom, e ak sa Népszava (Hlas
¾udu)  ústredný tlaèový orgán strany  stane obdenníkom, z jej ôsmich strán budú
tyri vychádza v nemèine, no tento s¾ub nesplnilo. Rovnako klamalo slovenských
robotníkov, keï im s¾úbilo, e Népszava bude ma raz do týdòa slovenskú prílohu.16
Preto aj roku 1896 si slovenskí a èeskí robotníci v Budapeti vytvorili Prípravný
výbor na zaloenie prvého slovenského robotníckeho èasopisu. Jeho èlenmi boli Gustáv
véni, Matej uòavec, Ján Polónyi, Koloman Bernát a Frantiek Tupý. Usporiadali
preò aj verejné peòané zbierky, na ktoré prispeli robotníci v Budapeti bez rozdielu
národnosti. Urobili tak potom, keï im vedenie strany opätovne odmietlo da poadované peniaze, a to èiastku z èlenských poplatkov jej slovenských èlenov, ktorá bola
urèená na stranícku agitáciu.
Prípravný výbor potom vydal v Budapeti slovensko-maïarsko-nemecký náborový leták, v ktorom sa úlohy a ciele slovenského robotníckeho èasopisu vysvet¾ujú
takto: My potrebujeme èasopis, ktorý by nás uèil, nae iadosti a túby verejne
vyjadroval, nae utrpenie a biedu svetu zvestoval, ktorý by výluène naim záujmom
slúil.17 V slovenskom znení letáka sa tento èasopis oznaèoval za zbraò naich robotníkov na porazenie náho najväèieho nepriate¾a  nevedomosti. Táto duevná
zbraò im pomôe, aby aj Slováci v krátkom èase zaujali miesto v radoch sociálnej
demokracie iných národov.
Prvý slovenský robotnícky èasopis Nová doba zaèal vychádza v Budapeti
1. mája 1897 ako mesaèník v náklade tisíc exemplárov. O dva týdne neskorie vyiel ïalí mesaèník Zora s podtitulom národohospodársky èasopis. Bolo to vak
jeho prvé a aj posledné èíslo. Ilo vlastne o jediný èasopis vydávaný pod dvoma
rozliènými názvami. Ich redakcia sa tak zbavila povinnosti zloi vysokú dvanástisícovú kauciu predpísanú pre dvojtýdenník. Zora prestala vychádza nie pre nedostatok peòazí jej vydavate¾ov a redaktorov, ale preto, lebo títo nemali na òu èas. Veï
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kadú vo¾nú chví¾u po skonèení svojho l214-hodinového pracovného èasu venovali
agitácii medzi slovenskými robotníkmi.18
Títo robotníci redaktori prvého slovenského robotníckeho èasopisu boli neskúsení a mali aj dos slabé veobecné vzdelanie. Skonèili len trityri triedy ¾udovej koly, a preto im aj spisovná slovenèina robila znaèné akosti. Výnimkou medzi nimi
bol tefan Martinèek  absolvent troch tried niieho gymnázia v Ruomberku. Preto sa aj obrátili o pomoc na slovenských vysokokolákov v Budapeti, zdruených
v Slovenskom spolku. Títo mladí ¾udia im aj pomoc pris¾úbili, no svoje s¾uby nesplnili. Báli sa vyhodenia z vysokej koly, ale aj iných represálií zo strany tátnej moci,
ktorá redigovanie panslávskeho socialistického èasopisu povaovala za preèin.
Dopisovate¾ brnianskej Rovnosti19 sa vtedy vyslovil, e snáï za svojich rodákovrobotníkov sa mladí slovenskí inteligenti hanbia, a preto nechcú im v akom boji za
oslobodenie ujarmenému ¾udu pomocnú ruku poda. Podobná situácia bola v lete
roku 1899, keï sa tefan Martinèek  vydavate¾ a redaktor Novej doby  usiloval
o jej obnovenie. Vtedy poiadal o pomoc slovenských vzdelancov Ivana Houdeka
a Duana Makovického,20 ale aj Miloa Krnu, neskorieho vydavate¾a Dolnozemského Slováka v Novom Sade.21 Preto vtedy tefan Martinèek so zatrpknutosou kontatoval, e slovenská inteligencia nie je v stave vyvihnú sa na ten stupeò, ktorý duch
èasu od nej poaduje. Bol vak presvedèený, e slovenskí robotníci aj bez nej zaplnia vetky úlohy, ktoré im pokrok udelil. Podobne sa na slovenských vzdelancov
saoval aj Koloman Bernát, spolupracovník Novej doby: Pri práci naej naráame
tie na neprekonate¾né prekáky, slovenská inteligencia stráni sa nás vdy viacej a viacej.22 Tento stav sa nemenil k lepiemu ani v neskorom období. Matej uòavec na
ve¾kom zhromadení slovenských robotníkov v Budapeti 11. decembra 1904 s po¾utovaním musel vzia na známos naprostú neúèas a neprítomnos slovenskej inteligencie  menovite tudenstva. Tak to bolo aj na iných zhromadeniach slovenských odborových organizácií v tomto meste.23
Nová doba bola prvým slovenským robotníckym èasopisom v starej vlasti. Prvým slovenským robotníckym èasopisom vôbec bol vak Robotník vydávaný od roku
1892 slovenskými vysahovalcami v Jersey City v New Yorku.24 Najvýznamnejím
redaktorom Novej doby bol tefan Martinèek, narodený 7. 7. 1874 v Budatíne pri
iline. Pochádzal z chudobnej jedenásèlennej rodiny stránika pri eleznici. Ukonèil tri triedy niieho gymnázia v Ruomberku, ale pre chudobu nemohol chodi ïalej do koly. Stal sa uèòom u vojenského pukára v tomto meste, z ktorého po vyuèení odiiel do Budapeti. Tu sa zapojil do èinnosti Sociálnodemokratickej strany
Uhorska a bol aj delegátom slovenských robotníkov na jej piatom a deviatom zjazde. V marci roku 1898 ako dvadsatyriroèný sa stal nástupcom Frantika Tupého vo
vydávaní Novej doby. Tento bol v dôsledku protirobotníckeho a protinárodnostného
teroru vlády grófa Dezidera Bánffyho z Budapeti vypovedaný. tefan Martinèek
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èasto poskytoval vlastné peniaze na vydávanie Novej doby, lebo nemal monos ich
zohna niekde inde. Nepomohli mu ani opätovné iadosti adresované predsedníctvu
Sociálnodemokratickej strany Uhorska. Ako delegát slovenských robotníkov na IX.
zjazde strany v Budapeti darmo iadal jeho úèastníkov, aby prikázali vedeniu strany viac sa zaobera národnosami a viac robi pre ich záujmy.25
Roku 1902 sa tefan Martinèek v dôsledku nezamestnanosti vysahoval do Spojených tátov severoamerických. Tu naïalej pracoval v slovenskom robotníckom hnutí
a v máji roku 1911 sa stal jedným zo zakladate¾ov Americko-slovenskej socialistickej strany. Roku 1959 zomrel v USA,26 no jeho urna s telesnými pozostatkami je
uloená v Slávièom údolí v Bratislave.
Redaktorom Novej doby bol aj Gustáv véni, narodený 6. 11. 1870 v Prievidzi.
Zomrel asi roku 1918 v okolí Budapeti. V hlavnom meste Uhorska pracoval ako
rezbár. Bol delegátom slovenských robotníkov na V. zjazde Sociálnodemokratickej
strany Uhorska v máji roku 1897, ale aj prvým a posledným Slovákom zvoleným do
jej vedenia. Ako redaktor Novej doby bol jednou z prvých obetí teroru vlády grófa
Dezidera Bánffyho (18951899), ktorá v snahe potlaèi robotnícke a národnostné
hnutie rozpúala jeho organizácie, kultúrne spolky, likvidovala odborové organizácie a zatvárala ich funkcionárov, zakazovala ich schôdze a konfikovala ich tlaè.
1. februára 1898 polícia vykonala prehliadku v budapetianskom súkromnom byte
Gustáva véniho, kde bola aj redakcia Novej doby, a zhabala mu vetky rukopisy
a èasopisy, ktoré tam nala.27 Aj jeho, ako i ïalích funkcionárov robotníckeho hnutia vtedy polícia násilne odfotografovala. Z ich fotografií zostavila policajný album,
ktorý rozoslala vetkým upanom s príkazom, aby sledovali kadý pohyb fotografovaných osôb a podávali o tom hlásenie. Takto evidovaní ¾udia len ve¾mi ako mohli
dosta zamestnanie. Zo slovenských funkcionárov sa to týkalo Gustáva véniho, Kolomana Bernáta, Jána Polónyiho, tefana Martinèeka, tefana Schaffraneka, Eugena
Matoa, Frantika evèíka a Henricha Kálmana.
Gustáv véni bol po pädòovom pobyte vo väzení a po zaplatení pokuty pädesiat
zlatých 16. marca 1898 z Budapeti vypovedaný raz navdy. Po odpykaní trestu ho
polícia postrkom dopravila do rodnej obce. Potom si prechodne naiel zamestnanie
v Banskej Bystrici, no aj odtia¾to udriaval sústavné listové spojenie s Budapeou, najmä s Matejom uòavcom. 5. mája 1898 Gustáva véniho predvolali pred súd do Budapeti, aby sa tu zodpovedal za svoje dva èlánky uverejnené v Novej dobe (Bratia, u sa èas
blíi, len sa k èinu! a Poèiatok boja). Tu sa sám obraòoval pred obvinením z poburovania a z búrenia. Porotný súd nepripustil na pojednávanie ako svedka stavite¾a Jána Nepomuka Bobulu  vodcu Novej koly slovenskej. Nakoniec súd vyniesol oslobodzujúci
rozsudok, no vénimu nariadil, aby ete v ten istý deò opustil Budape.28
Gustáv véni potom ako 15. 8. 1904 v Budapeti vydal jediné èíslo robotníckeho
mesaèníka Duch èasu, opustil Sociálnodemokratickú stranu Uhorska a preiel k opoziènej Mezöffiho Reorganizovanej sociálnodemokratickej strane Uhorska. Za túto
stranu kandidoval roku 1905 do snemu v obvode Naïlaku v dnenom Rumunsku,
ktorý mal prevane slovenských obyvate¾ov. Táto strana sa vak èoskoro rozpadla.29
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Redaktorom Novej doby bol aj Matej uòavec, narodený v Pribyline 11. 11. 1874.
Bol jedným z liptovských murárov pracujúcich v Budapeti. A v robotníckom spolku
sa nauèil èíta a písa. Od roku 1896 aktívne pôsobil v tamojej odborovej organizácii murárov, ako aj v Sociálnodemokratickej strane Uhorska. Roku 1897 vstúpil do
Slovenskej spoloènosti leenárskych robotníkov. V auguste t. r. bol za úèas na jej
trajku zatknutý. V marci roku 1898 po vypovedaní Frantika Tupého a Gustáva véniho z Budapeti sa ve¾mi obetavo staral o Novú dobu ako zodpovedný redaktor spolu s jej vydavate¾om tefanom Martinèekom. Aj po zániku Novej doby naïalej pracoval v slovenskom robotníckom hnutí. Roku 1904 sa zaslúil o zaloenie Slovenských
robotníckych novín a roku 1905 o vznik Slovenskej sociálnodemokratickej strany.
Po roku 1918 pôsobil ako funkcionár Zväzu robotníctva stavebného a kamenno-keramického priemyslu v Èeskoslovenskej republike. Zomrel ako sedemdesiatpäroèný v Pribyline 27. mája 1849.30
Spolupracovníkom Novej doby bol nitriansky rodák Koloman Bernát, ktorý sa
roku 1891 druhý raz usadil v Budapeti, keï ho vypovedali z Viedne za rozirovanie
socialistických letákov. Pod¾a vetkého bol aj autorom letáka Pozor, slovenský ¾ud
robotnícky v Budapeti, ktorý vyiel ete pred zaloením Novej doby. Súdne ho stíhali nielen za leták, ale aj za èlánok uverejnený v Novej dobe. Po vypovedaní z Budapeti sa usadil v Nitre, kde naïalej pôsobil v robotníckom hnutí. Zomrel roku 1909
po zranení spôsobenom andárskou gu¾kou.31
Spolupracovníkom Novej doby bol aj stolársky pomocník Rudolf Lapár  èlen Slovenského spolku v Budapeti, známy agitátor medzi slovenskými robotníkmi v Köbányi
pri Budapeti, ako aj ich delegát na V. zjazde Sociálnodemokratickej strany Uhorska.32
Nová doba mala dopisovate¾ov a informátorov medzi robotníkmi nielen v Budapeti, ale aj v Bratislave, Banskej Bystrici, iline, Martine, vo Vrútkach, v Ruomberku, Liptovskom Mikulái, Luèenci, Uhrovci, v Békeèabe a v Petrovci na Dolnej
zemi. Jej redakcia dostávala listy aj od slovenských robotníkov vysahovalcov zo
Spojených tátov severoamerických, najmä z New Yorku, kde bola roku 1898 zaloená Prvá slovenská socialistická beseda.32
Prvý slovenský robotnícky èasopis Nová doba bol medzi pracujúcimi ve¾mi ob¾úbený, a to aj napriek tomu, e ho úradná vrchnos èasto ikanovala a prenasledovala.
Autori jeho èlánkov stáli tyri razy pred porotným súdom. Redakciu Novej doby èastejie postihovali úradné prehliadky, vypoèúvali redaktorov, prenasledovali korportérov, habali èísla èasopisu a ikanovali èitate¾ov.
Vedenie Sociálnodemokratickej strany Uhorska, ktoré podporovalo politiku maïarského nacionálneho ovinizmu, nikdy neuznalo Novú dobu a Zoru za svoje stranícke èasopisy, a preto im ani nedalo nijakú finanènú pomoc. Niè pritom nedbalo na
argumenty predstavite¾ov slovenského robotníckeho hnutia, ktorí oprávnene tvrdili,
e socialistické uèenie medzi Slovákmi mono úspene rozirova len v ich materinskej reèi, pretoe maïarèine iba èiastoène alebo vôbec nerozumejú.33
29
30
31
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Bliie HAPÁK, P.: Slovenské robotnícke hnutie v Budapeti koncom 19. storoèia. In: Historický
èasopis SAV, 1965, è. 1, s. 52 a n.

OTÁZKY URNALISTIKY  1997 3

239

O tom, v akých podmienkach pôsobili redaktori Novej doby, svedèia aj spomienky Gabriela Petrikovièa, ktorý vtedy pracoval v Budapeti: Tak sa to robilo. My
spolupracovníci pri èasopise sme sa naò týdenne, ko¾ko ktorý môe, po 2030 grajciaroch sme sa zaviazali prispieva. Najviac nám na ná slovenský èasopis prispievali
èeskí súdruhovia  Hlavsa, zámoènícky majster a Hruba, stolársky majster. Dávali
po 1 zl.34
Nová doba mala spoèiatku náklad tisíc, neskôr tisíctristo exemplárov. Jej roèné
predplatné bolo jeden zlatý, prièom sa jednotlivé èísla predávali po tyroch grajciaroch. Èasopis sa predával v Budapeti, ale aj v Bratislave, Koiciach, v Banskej
Bystrici, v Pécsi (Pätikostolí) a inde. Tento predaj vak nestaèil na krytie výloh spojených s jeho vydávaním. Navye sa jeho redakcia èastejie saovala na svojich vidieckych kolportérov, od ktorých, napriek urgenciám, stále nedostávala peniaze.35
Propagácia, rozirovanie a kolportá Novej doby spoèívala iba na pleciach uvedomelých slovenských robotníkov, najmä v Budapeti. Títo dobrovo¾níci vdy po vyjdení
nového èísla chodili ho ponúka a predáva do tovární, na stavby, do ulíc, robotníckych kolónií, ale aj do biednych, provizórnych ubytovní  alánd, ktoré boli na stavbách i v tehelniach Budapeti a jej okolí. V sobotu po výplate chodili èasopis predáva aj po kaviaròach, krèmách a putikách  pálenkáoch , o ktorých vedeli, e ich
slovenskí robotníci navtevujú. Bola to aká úloha, lebo mnohí tamojí Slováci boli
málo vzdelaní, ba aj negramotní, národne neuvedomelí, prièom o socialistickom uèení
vedeli len ve¾mi málo.
V prvom slovenskom robotníckom èasopise sa presadzovalo splnenie základných
demokratických poiadaviek  rovnos obèanov pred zákonom, sloboda tlaèe, spolèovania a zhromaïovania, veobecné volebné právo, osemhodinový pracovný èas,
zákaz noènej práce ien a detí, sociálne, invalidné a starobné poistenie, právo na
trajk, zvyovanie kultúrnej úrovne robotníkov, ale aj národná rovnoprávnos v Uhorsku a uplatnenie slovenèiny v kolách, úradoch a vo verejnom ivote.
Èasopis prináal informácie o ivote robotníkov a propagoval aj rozvíjanie enského a mládeníckeho robotníckeho hnutia. Venoval ve¾kú pozornos aj zakladaniu odborových organizácií medzi Slovákmi. Jeho redakcia povaovala za svoj hlavný cie¾
u¾ahèenie osudu utrápeného slovenského ¾udu. Za svoj ve¾ký úspech redakcia povaovala najmä to, e sa jej rozvinutím ve¾kej agitaènej akcie podarilo dosiahnu zvolenie
desiatich slovenských delegátov na V. zjazd Sociálnodemokratickej strany Uhorska,
ktorý sa konal v dòoch 6.8. júna 1897. Pri tejto príleitosti sa 7. júna t. r. konala
v Budapeti ve¾ká manifestácia, na ktorej sa zúèastnilo aj ve¾a slovenských robotníkov,
o èo sa zaslúila budapetianska slovenská robotnícka odborová organizácia, ktorá sa
zhromaïuje dos husto okolo oboch slovenských robotníckych mesaèníkov Nová doba
a Zora.36
Redakcia Novej doby ako nevyhnutné propagovala organizovanie kurzov gramotnosti pre slovenských robotníkov, lebo len keï budú vedie po slovensky èíta a písa,
budú môc úèinnejie podporova boj za národnú rovnoprávnos Slovákov ohrozených násilnou maïarizáciou. Práve ju oznaèil ve¾ký priate¾ Slovákov, nórsky spisovate¾ B. Björnson za genocídu národa. Nazval ju najväèím priemyslom Uhorska.
34 ZAPLETAL, V.: c. d., s. 35.
35 Hlas, 18981899 /I./, s. 181; ZAPLETAL, V.: c. d., s. 31.
36 Národné noviny 11. 6. 1897.
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Tento priemysel, pokraèoval ïalej, kde knihou a bièom, zákonom a zbraòou vtåka sa do detí maïarèina, je tie najväèím priemyslom analfabetov na celom svete:
80 percent analfabetov u Rumunov, 49 percent u Slovákov, 43 percent u Nemcov
a 44 percent u Maïarov  to sú praktické výsledky politiky kultúrneho tátu, v ktorom jedna kola pripadá na 10 000 duí.37
Nová doba venovala pozornos aj rieeniu slovenskej národnej otázky s osobitným zrete¾om na vnútropolitický vývoj v Uhorsku. Èasopis tu nepresadzoval vlastnú
robotnícku, ale celoslovenskú národnoobrannú politiku, ako aj národné zjednotenie
Slovákov, tak ako ho navrhovali najmä hlasisti  Milan Hoda, Vavro robár, Pavel
Blaho, Anton tefánek, Fedor Houdek a iní. Uverejòovala aj ich príspevky týkajúce
sa predovetkým boja proti násilnej maïarizácii. Na druhej strane stúpenci Novej
doby uverejòovali svoje èlánky v Hlase (Koloman Bernát) a v martinských Národnych novinách (Ján Polónyi).
Nová doba odmietala akúko¾vek formu nacionálneho ovinizmu a presadzovala spoluprácu vetkých národov a národností Uhorska. Zdùrazòovala pritom nevyhnutnos udelenia národnej rovnoprávnosti pre vetkých Nemaïarov. Jej redakcia to zdôvodòovala
tým, e netreba vedie po maïarsky, aby bol niekto èlovekom, netreba by Maïarom, aby
mohol ma ¾udské práva. My spoji sa musíme vak so vetkými robotníkmi národností
iných, nech je to Maïar, Èech, Nemec, Francúz, Poliak, my vetci sme od kapitalistov
jednako potlaèení, a preto musíme sa tie spoloène bráni proti nim.38
Prvý slovenský robotnícky èasopis vinou nepriaznivých spoloèenských pomerov
a pre chudobu slovenských robotníkov vychádzal pomerne krátko, a to od 1. mája
1897 do 31. októbra 1898 nepretrite. Od 1. novembra 1898 do 28. 2. 1899 nevychádzal vinou bánffyovského vládneho teroru. 1. marca 1899 bola obnovená jeho tlaè,
potom ako sa získali financie z peòanej zbierky, na ktorú prispeli robotníci z Budapeti bez oh¾adu na národnos. O tyri mesiace neskôr  v júli roku 1899  èasopis
prestal vychádza a napriek viacerým pokusom, ktoré trvali do roku 1902, sa ho nepodarilo obnovi.
Bez úspechu sa ho usiloval zachráni najmä jeho posledný vydavate¾ a redaktor
tefan Martinèek, ktorý aj na VI. zjazde Sociálnodemokratickej strany Uhorska v apríli
roku 1899 naliehavo poadoval od vedenia strany peniaze na záchranu tohto jediného
slovenského robotníckeho mesaèníka. Narazil vak na hluché ui, a tak niè nedostal.
Preto aj v poslednom èísle Novej doby s roztrpèením napísal: Nestaral sa o nás
nikto, ani vedenie strany.39
Napriek svojej krátkej existencii prvý slovenský robotnícky èasopis zohral významnú úlohu v sociálnom a v národnom hnutí Slovákov.
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