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Abstract:
Švoliková, M. 2020: Vladimír Všeslav Aladár Kráľ (1852 – 1881), the eldest son
of Janko Kráľ. Acta Musei Tekovensis Levice 12: 174 – 185.
The life of Vladimír Kráľ, the eldest son of Janko Kráľ, poet of the Štúr generation
is connected with Levice. He completed the first four ears of secondary grammar
school there. After graduating from the Faculty of Law in Bratislava, he returned
to Levice in 1875 and worked there as a legal assistant for Ladislav Belcsák. His
career came to a close in our city, he died unmarried at the age of 29 in Levice and
his grave lies in the old Protestant part of the city‘s cemetery.
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ÚVOD
Janko Kráľ bol jedným z tých členov štúrovskej družiny, ktorí nedodržali prísnu
regulu „cesty národnej askézy“ Ľudovíta Štúra: neženiť sa, nezakladať si rodiny,
ale venovať celý svoj život práci pre národ. Porušil Štúrove direktívy „národného
bezženstva“. Búrlivák Janko Kráľ, „divný Janko“ sa oženil. Po účasti v revolúcii
v rokoch 1848/1849, po viacnásobnom väznení a po prepustení na slobodu, Kráľ
odišiel v novembri 1849 do Pešti. Tam si podal žiadosť o prijatie do štátnej služby a už
od začiatku decembra 1849 do roku 1854 pracoval ako stoličný pisár v Balážskych
Ďarmotách.
Po revolúcii sa život Janka Kráľa zmenil. Z veľkého revolucionára a rebela sa stal
obyčajný človek. Rozhodol sa oženiť, zobral si sestru Karola Alexandra Modrányiho,
zabudnutého štúrovského básnika, s ktorým sa zoznámil počas povstania 1848/1949.
Karol Modrányi bol kapitánom slovenských dobrovoľníkov. Ten mu údajne poslal
fotografie svojich dvoch sestier a on si z nich vybral svoju nevestu. Dňa 7. apríla
1851 sa v Horných Ozorovciach oženil s mladučkou, 17-ročnou Máriou Polexínou
Modrányiovou, dcérou úradníka panstva rodiny Zay v Uhrovci. Janko Kráľ o svojom
kroku do manželského života napísal najbližšiemu priateľovi Jozefovi M. Hurbanovi
20. apríla 1851: „Ďalej pomyslite si, čo som nevykonal! Dňa 7. Dubna b. r. som sa
v Trenčianskej stolici oženil a vzal som si Máriu Modrányi za svoju družku – tedy aj
ja som už do radu ženáčov vstúpil. Čo Ľudevít Štúr na to povie, ktorý to slabosťou
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a zmyslnosťou nazýva!“1 Hurbanova odpoveď na tento Kráľov list sa nezachovala, ale
kto mohol jeho krok lepšie pochopiť ako Hurban, ktorý sa oženil v roku 1845. Štúr
túto svadbu označil ako Hurbanov pohreb. No Jozef M. Hurban sa nedal odradiť od
sobáša s krásnou a nadanou Aničkou Jurkovičovou, ktorá bola celý život jeho oporou
a podporovateľkou a vyvrátila tak mylný názor Ľudovíta Štúra, že žena je v mužskom
boji za slobodu len príťažou.

Mária Polexína Kráľová. Zdroj: BRTÁŇ, Rudo. Život básnika Janka Kráľa.

1

ORMIS, Ján V. Listy Janka Kráľa, list č. 7. In Literárny archív. Martin : Slovenská národná knižnica,
1971, 8: 29 – 30.
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Prvorodeného syna Janka Kráľa pokrstili v evanjelickom kostole v Balážskych
Ďarmotách v pamätný deň, 15. marca 1852. Dostal meno Vladimír Všeslav. Život
Kráľovho najstaršieho syna Vladimíra, ktorý neskôr začal používať krstné meno
Aladár, je úzko spojený s Levicami. V Leviciach absolvoval prvé štyri roky gymnaziálneho štúdia, po ukončení štúdia práva sa do Levíc vrátil a pracoval tu ako koncipient
u advokáta Ladislava Belcsáka, neskôr ako samostatný advokát. V našom meste sa
jeho životné osudy aj zavŕšili, zomrel mladý, vo veku 29 rokov a je tu i pochovaný.

Vladimír Všeslav Kráľ. Zdroj: BRTÁŇ, Rudo. Život básnika Janka Kráľa.
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Najstarší syn Janka Kráľa zdedil básnický talent po otcovi a výzor po matke. V rodine ho volali Mirko. Na rukách ho možno varovala aj Božena Němcová, keď v roku
1853 v Balážskych Ďarmotách navštívila svojho muža, Josefa Němca, ktorého tam
preložili na okresné finančné riaditeľstvo. Vladimírovho otca, Janka Kráľa, Němcová
opísala ako veľkého cynika, ale dobrého chlapa, aj keď divocha bez taktu, ale veľkého
básnika.2 Božena Němcová ho spomenula v liste priateľke Žofii Rottrovej-Podlipskej
17. mája 1853: „Návštěva, kterou mám každý den pooběde, je pán Janko Král, je to ale
přece jediný člověk, s kterým možno promluvit, ovšem že se musí na jeho nezpůsoby
zvyknout.“3 K prvorodenému Vladimírovi postupne do rodiny pribudli ešte Mladen
Radivoj Basilius (1853 – 1940), Anastázia (1857 – 1933) a najmladší Ivan Ján (1861 –
1885).4 Rodina od roku 1862 žila v Zlatých Moravciach, kam Janka Kráľa začiatkom
roku preložili za prísediaceho súdu Tekovskej župy.
ROKY ŠTÚDIA
Vladimír Kráľ študoval od školského roku 1862/1863 na gymnáziu v Leviciach.
Absolvoval tu prvé štyri gymnaziálne triedy, bol výborným študentom. Triednym
profesorom v prvom ročníku mu bol Anton Tóth, ktorý učil latinčinu, maďarčinu,
zemepis a matematiku. V druhom ročníku (1863/1864) bolo v triede až 46 chlapcov.5
Mladý Kráľ býval na Levickom hrade (asi v Dobóovskom kaštieli alebo v Kapitánskej
budove) u rodičov spolužiaka z triedy Eugena Beőszeho, ktorého otec František Beősze
bol župným úradníkom.6 Spolužiakmi Vladimíra Kráľa na levickom gymnáziu boli
napríklad Viliam Csekey, ktorý neskôr pôsobil v Leviciach ako právnik, člen mestského
zastupiteľstva a kurátor Zboru reformovanej cirkvi v Leviciach a tiež Ignác Frommer.
Ten ukončil štúdium medicíny a v Leviciach pôsobil ako mestský lekár, člen mestského
zastupiteľstva a organizátor spoločenského života. Spolužiakom mu bol aj bratranec
Ján Modrányi, syn matkinho brata Karola Modrányiho, prísediaceho na súde v Trenčíne.7 V treťom ročníku, v školskom roku 1864/1865 Vladimír býval u Šimona Ungera
na Mártonfyho ulici (dnes Ulica P. O. Hviezdoslava). Neskôr u Františka Rácza na dnes
už neexistujúcej Hadej ulici (po maďarsky Kigyó utca), ktorá sa nachádzala za dnešnou
strednou odbornou školu a II. základnou školou na Ulici sv. Michala. Spolu s ním tu
už býval aj mladší brat Mladen, ktorý v tomto roku tiež začal študovať na levickom
2
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BRTÁŇ, Rudo. Prvotiny básnikovho syna Mirka. In Slovenské pohľady, 1972, 88/3: 16.
V tomto liste je známy výrok, týkajúci sa mladej ženy Janka Kráľa „ta jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa, a on ji má tak právě co děvečku “.
Staršia odborná literatúra zaoberajúca sa životom a dielom Janka Kráľa, uvádza iba tri deti Janka Kráľa,
najstaršieho syna Vladimíra nespomína. Napr. PIŠÚT, Milan. Básnik Janko Kráľ a jeho dráma sveta.
Martin : Matica slovenská, 1948, p. 25. Tiež BRTÁŇ, Rudo. Osudy Janka Kráľa. Turčiansky Sv. Martin
: Všeslovanská slovesnosť, 1946, p. 79.
Triedny profesor Ján Dezső, vyučoval latinčinu a maďarčinu.
Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Levice (ďalej ŠAN-PLV), fond (ďalej f.) Gymnázium v Leviciach, adm. spisy 1863, zoznam žiakov, šk. rok 1863/1864, škatuľa (ďalej šk.) č. 60.
ŠAN-PLV, f. Gymnázium v Leviciach, Triedny katalóg 1863/1864, 2. ročník, šk. č. 60. Vladimír Kráľ pod
poradovým č. 20.

177

Titulný list zošitu Vladimíra Kráľa z predmetu náboženstvo. Ktovie, či ten portrétovaný muž má
konkrétnu predlohu? Je to senior Massányi, ktorý vyučoval náboženstvo, alebo dokonca otec
Janko Kráľ? Zdroj: Literárny archív SNK Martin.

gymnáziu.8 Štvrtý ročník spolu s Vladimírom Kráľom ukončilo 28 študentov. Kráľ má
v zozname študentov 4. ročníka zapísanú maďarskú národnosť, v nižších ročníkoch je
v zoznamoch študentov ako jediný z triedy uvedený ako „szláv“ (po maď. Slovan).
Vladimír Kráľ bol v školskom roku 1865/1866 šiestym najlepším študentom štvrtého
ročníka.
Janko Kráľ 8. mája 1867, v čase blížiaceho sa vyrovnania, v liste Jozefovi M.
Hurbanovi písal o svojich synoch: „Mám čeľaď, do školy súcich chlapcov a pri mo8

V školskom roku 1871/1872 sa stal študentom levického gymnázia aj najmladší syn Janka Kráľa,
Ján Ivan (nar. 1861).
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Rukopis úvahy o voľbe povolania. Zdroj: Literárny archív SNK Martin.

jich slabých dôchodkoch nie som v stave ich tak ako ja chcem vychovať, aby z nich
tej istej myšlienky hodní zastavači byť mohli ... preto kvôli mojim deťom umienil
som si obeť urobiť a tam sa vysťahovať, kde Slovanstvu priaznivejšie slnce svieti.“9
Prosil Hurbana o pomoc pri presťahovaní sa do Srbska alebo do Ruska. Nevedno, či
by bol tento svoj zámer uskutočnil, lebo plány na presťahovanie sa do Srbska mal aj
po revolúcii v roku 1849. Hurban na jeho list napísal odpoveď 13. mája 1867: „aby
ostal tu, pri národe opustenom; vysťahovanie by len v masách prospelo: keď takí
ľudia preč odídu, ako Kráľ – čo bude z národa?“10 Janko Kráľ sa nakoniec k odchodu
9

10

ORMIS, Ján V. Listy Janka Kráľa, list č. 9 z 8. mája 1867. In Literárny archív. Martin : Slovenská národná
knižnica, 1971, 8: 31.
ORMIS, Ján V. cit. d., p. 43.
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neodhodlal a ostal v Uhorsku. Ostávalo mu deväť neradostných rokov života, prežitých v chudobe. Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní sa situácia rodiny Janka Kráľa
radikálne zmenila. Kráľa zbavili skromného miesta úradníka na župnom úrade, preto
si musel rýchlo urobiť advokátsku skúšku. Živil sa potom ako výpomocný prísažný
pravotár a pisár v advokátskych kanceláriách, naposledy u Emila Bittnera.
Vladimír po ukončení štyroch tried nižšieho gymnázia v Leviciach pokračoval
v štúdiu kvôli finančným problémom rodiny až po ročnej pauze. Študoval (5. – 8.
ročník) na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, kde zmaturoval 24. júna 1871.11
V osobnom fonde jeho otca Janka Kráľa, uloženom v Literárnom archíve Slovenskej
národnej knižnice v Martine, sa zachovali Vladimírove rukopisy, zošity z obdobia
levického aj z banskoštiavnického štúdia a tiež poznámky z prvého roku štúdia práva.
Pravdepodobne počas štúdia v Banskej Štiavnici vznikla a v osobnom fonde otca sa
zachovala Vladimírova úvaha o voľbe povolania (Pályám választása). V nej gymnazista napísal, čo si predstavuje ako svoju najlepšiu možnú životnú dráhu – vyštudovať
právo a venovať sa právnickej praxi.
Vladimír sa po maturite zapísal na právnickú akadémiu do Bratislavy, štúdium
začal v jeseni roku 1871. Od jesene 1872 si zároveň odslúžil aj dobrovoľnícky rok
v armáde. Právnické štúdium ukončil 19. júla 1874, vypomáhal začas otcovi v kancelárii, praxoval aj v iných advokátskych kanceláriách. Advokátsku skúšku zložil 4.
októbra 1874.
NÁVRAT DO LEVÍC
V roku 1875 sa vrátil do Levíc a pracoval u advokáta Ladislava Belcsáka. Advokátsku prax skončil v Leviciach 31. júla 1875 a od 21. novembra 1875 bol už samostatným advokátom.12 Mladý Kráľ sa snažil zapadnúť do miestnych spoločenských
kruhov. Od jesene 1875 zapísaný ako Vladimír Král, bol členom pánskeho spolku
Kasíno združujúceho miestnu i vidiecku honoráciu. Na spolkových podujatiach Kasína sa zúčastňoval spolu s Ladislavom Belcsákom. Belcsák hral na klavír, aktívne
vystupoval na podujatiach Kasína a bol tiež členom levického spevokolu (Dalárda).
Od konca roka 1875 využíval tiež knižnicu Kasína. Vďaka zoznamom požičaných
kníh, ktoré sa zachovali v archívnom fonde Kasíno v Leviciach, môžeme sledovať,
aké knihy si požičiavali a čítali Levičania v poslednej tretine 19. storočia. Podľa
denníka čitateľov knižnice si Vladimír Kráľ požičiaval rôzne literárne diela, čítal
maďarskú, anglickú a francúzsku klasiku: Móra Jókaiho (Nový zemepán), Charlesa
Dickensa (Klub Pickwickovcov) a Victora Huga (Človek, ktorý sa smeje). Prečítal si
aj dobrodružné romány Julesa Verna Michail Strogov a V krajine kožušín.13 V tomto
období boli populárne série románov francúzskeho spisovateľa Xaviera Henriho Aymon Perrin (Xavier de Montépin), napr. Červená bosorka, čítal ich aj Kráľ. Za jednu
výpožičku v knižnici platili 5 grajciarov. Knižnica Kasína v roku 1881 obsahovala
11
12
13

BRTÁŇ, Rudo. Život básnika Janka Kráľa. Martin : Matica slovenská, 1972, p. 147.
BRTÁŇ, Rudo. Život básnika, p. 147.
Z cyklu Podivuhodné cesty, ktorý sa odohráva v Kanade.
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794 zväzkov, 451 maďarských a 322 nemeckých kníh, ďalších 21 kníh bolo v iných
jazykoch, napr. vo francúzštine. Knihovníkom v Kasíne bol František Jaross. Popri
požičiavaní kníh si páni v Kasíne mohli prečítať aj noviny a časopisy. Spolok odoberal
noviny Pesti Napló, v nemčine vychádzajúce Pester Lloyd a periodiká v maďarčine:
Magyar Újság, Zenészeti Lapok, Fővárosi lapok, politický denník A Hon a populárny
týždenník Vasárnapi Újság.
V roku 1876, 23. mája, umrel v Zlatých Moravciach Vladimírov otec, Janko
Kráľ. Podľahol brušnému týfusu, na zlatomoraveckom cintoríne ho pochoval levický
evanjelický kňaza a tekovský senior, Michal Massányi. Na otcovom parte sa Vladimír
asi prvýkrát podpísal ako Aladár. Po smrti manžela sa Mária Kráľová presťahovala
k Vladimírovi do Levíc. Tri mesiace po smrti Janka Kráľa, Michal Massányi zosobášil
v Leviciach 15. augusta 1876 Anastáziu Kráľovú a Edmunda Kacziányiho. Jedným zo
svedkov sobáša bol príbuzný Ladislava Belcsáka, Andor Belcsák, ktorý v tom čase
pôsobil ako hospodársky správca v Švábovciach na Spiši.
V roku 1878 Rakúsko-Uhorsko
okupovalo Bosnu a Hercegovinu, Vladimír Kráľ musel narukovať.14 Počas
tvrdých bojov v nehostinnom teréne
dostal maláriu a vrátil sa do Levíc. Až
do konca 19. storočia ľudia nevedeli,
čo je pôvodcom malárie, považovali
ju za chrípku alebo nejaký špecifický
druh horúčky. Tušili, že súvisí s vodou,
pravdepodobne so špinavou, preto ju aj
Podpis Vladimíra – Aladára Kráľa, rok 1880.
nazývali horúčkou z močiaru alebo baZdroj: ŠAN-PLV.
hennou zimnicou. Začiatočné symptómy malárie sú podobné chrípke. Zimnica, horúčka, bolesti hlavy a kĺbov. Pôvodca
a mechanizmus nákazy maláriou a tiež účinné lieky boli objavené až začiatkom 20.
storočia. Dovtedy prakticky jediným liekom na liečbu malárie, resp. na tlmenie jej
príznakov bol chinín. Môžeme predpokladať, že Vladimíra zvyšok života pravidelne
trápili malarické záchvaty, sprevádzané horúčkou a zimnicou.
Vladimír sa po návrate z Bosny vrátil do práce i do spoločenského života.
Na zhromaždení levického Kasína 21. decembra 1879 ho zvolili za advokáta spolku.
Za predsedu spolku vtedy zvolili MUDr. Františka Bracha, za riaditeľa Jozefa Gyenesa, za zástupcu riaditeľa MUDr. Ignáca Frommera, zapisovateľom a pokladníkom bol
František Jaross, Vladimír Kráľ je v zápisnici uvedený ako Aladár Kráľ. Po Vladimírovej smrti sa advokátom Kasína stal Viliam Csekey.15 Nevieme, kde V. Kráľ počas
svojho pôsobenia v Leviciach býval. Na konci svojej životnej púte býval v podnájme
v dome lekárnika Eduarda Bolemana, na ulici, kde stála budova Kasína (po maď.
Kaszíno utca č. 266). V tomto dome aj zomrel.

14
15

Okupácia Bosny a Hercegoviny sa začala 29. júla a skončila 20. októbra 1878.
ŠAN-PLV, f. Kasíno v Leviciach, rok 1879.
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Pozvánka pre V. Kráľa na uzavretý tanečný večer na podporu levickej nemocnice, ktorý sa konal
vo veľkej sále starého hotela Lev pod záštitou tekovského župana Štefana Majlátha, predsedu
spolku levickej nemocnice. Nie je presne datovaná, podujatie sa uskutočnilo pravdepodobne v
roku 1880, alebo v januári 1881. Zdroj: ŠAN-PLV.
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Pravdepodobne koncom apríla 1881 sa Kráľov zdravotný stav zhoršil, jeho lekár
MUDr. Karol Medveczky16 ho ošetroval posledných 12 dní života, až kým 2. mája 1881
o pol dvanástej pred obedom nezomrel. Príčinou jeho smrti bola mozgová porážka.
Pochovali ho 4. mája. V správe o pohrebe v novinách Bars z 8. mája 1881 sa uvádza,
že pohreb bol za veľkej účasti verejnosti. Doma nad rakvou dojemnú slávnostnú reč
predniesol levický evanjelický kňaz, Armin Schleiffer. Pri hrobe prehovoril kolega
zosnulého, advokát Alexander Konkoly - Thege (1852 – 1937). V rozlúčkovom prejave konštatoval, že v zomrelom stratili právnické kruhy pracovitého, vzdelaného člena
a dobrého priateľa.17 Vladimír Kráľ zanechal po sebe aj literárne rukopisné práce,
v ktorých cítiť vplyv tvorby jeho otca. Sú to prozaické úvahy Búrka a Na horách
liptovských, básne Dumka, K rodu môjmu, Janko a Anička.18
ZÁVER
Vladimír Kráľ je pochovaný v evanjelickej časti mestského cintorína. Jeho hrob,
na rozdiel od hrobu jeho otca, sa zachoval, aj s pomníkom, ktorý pravdepodobne dali
zhotoviť matka a súrodenci. Od 80. rokov minulého storočia sa o hrob starali študentky
Strednej pedagogickej školy v Leviciach a pracovníci Okresnej knižnice v Leviciach.
Dňa 21. mája 1980 Odbor kultúry Okresného národného výboru v Leviciach vydal
rozhodnutie o priznaní pamiatkového charakteru hrobu V. Kráľa.19 Zámery na renováciu hrobu a pomníka zostali v roku 1993 len v rovine plánov, ale podarilo sa ich
uskutočniť o päť rokov neskôr. Dňa 18. júna 1998 na pôvodnom pomníku pribudli
tabuľky v slovenskom jazyku. O ich inštaláciu sa zaslúžil Miestny odbor Matice
slovenskej v Leviciach.20
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Detail pomníka V. Kráľa, súčasný stav. Foto: Ľudovít Mészáros.

184

PRAMENE
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine:
osobný fond Janko Kráľ
Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Levice, fondy:
Gymnázium v Leviciach
Kasíno v Leviciach
Okresný národný výbor v Leviciach, Odbor kultúry
Recenzent: PhDr. Milan Belej, CSc.

185

