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SLOVO (1933 – 1934) – NEÚSPEŠNÝ POKUS
JOZEFA IGAZA VYDÁVAŤ TÝŽDENNÍK
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU 1
Ján DŽUJKO
Týždenník Slovo začal vychádzať v roku 1933 v Košiciach s podtitulom Nepolitický
riportný týždenník Joža Igaza-Biskupického. Jozef Igaz bol zároveň hlavným redaktorom a aj majiteľom periodika. Zodpovedným redaktorom bol Vojtech Marenčin.
Tlačil sa v Kníhtlačiarni Grafika na štyroch stranách. Cena jedného čísla časopisu
bola jedna koruna, predplatné na rok činilo 50 korún. Časopis už pri svojom vzniku
mal problémy údajne z dôvodu neprajnej kampane ďalšieho košického periodika –
Echo východu (1932 – 1935). Periodikum chcelo stáť na strane tých, ktorým sa krivdilo a byť hlásateľom znášanlivosti a porozumenia. Osloviť chcelo každého Slováka
a Čecha, aby spoločne prispeli k zlepšeniu vtedajšej situácie. Podľa redaktora Vojtecha Marenčina na Slovensku chýbali kvalitné noviny, akými Slovo malo ambíciu
byť. Tie chceli byť apolitickými, pretože politické straníctvo považovali za škodlivé.
Uvedomovali si túto skutočnosť predovšetkým v súvislosti s tým, že vychádzali
v Košiciach, v meste, ktoré bolo ,,akýmsi koncentračným táborom všetkých nepriateľských elementov“. Ich poslaním teda nebolo obhajovať žiadne politické idey, ale práve
naopak predsavzali si, že svojím obsahom budú chrániť slobodu a práva Slovákov
v republike a svojimi radami budú podporovať roľníkov a robotníkov.
Z obsahovej stránky sa periodikum venovalo predovšetkým dianiu vo východoslovenskom regióne a na Slovensku. Zahraničné spravodajstvo na stránkach časopisu absentovalo, pretože sa redakcia snažila venovať predovšetkým dianiu na
východe krajiny. V súvislosti s tým chcela zriadiť spravodajskú agentúru, ktorá by
dodávala informácie všetkým slovenským, českým, maďarským a nemeckým periodikám vychádzajúcim v Československej republike. Postupne sa v časopise sformovalo len niekoľko pravidelných rubrík: Blúdiac Slovenskom, Malý oznamovateľ, Všeličo. K bohatšiemu obsahu periodika mali prispieť aj spolupracovníci zo slovenských
miest, ktorým redakcia za ich podporu vo forme príspevkov sľubovala aj finančnú
odmenu.
Redakcia týždenníka mala veľké ambície, už začiatkom druhého ročníka svojej
existencie avizovala, že má v pláne vydávať periodikum denne, avšak táto snaha
skončila neúspechom. Na jeho stránkach plánovala redakcia riešiť problematiku
vzájomného vzťahu Slovákov a Čechov v spoločnom štáte, slovenskej kultúry či židovskú otázku. Všetko svoje úsilie chcela adresovať slovenskému ľudu a podpore
Československej republiky. Založiť tiež chcela Nepolitické združenie Slovákov, ktorého
členom sa mohol stať každý Slovák, bez ohľadu na svoje politické či náboženské
presvedčenie. Zaoberať sa malo hospodárskymi a kultúrnymi otázkami a rozhodne
sa nemalo stať politickou stranou, ale skôr záujmovou organizáciou.
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Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-15-0036 Východné Slovensko v 19. a 20. storočí vo
vzťahu centra a periférie.
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Napokon v roku 1934 vyšiel časopis iba raz a zanikol. Pravdepodobnou príčinou
bol slabý záujem čitateľov o takýto druh periodika, nízky počet abonentov, ako aj
finančné problémy.
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