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Narodil som sa v Senici dňa 3-ho júna 1826. (Krstil ma hlbockou vodou farár  Se- 
mian). Otec Fridrich Viliam Pauliny, syn trenčianskeho seniora Sigmunda, mati 
Kristína Dedinský. Môjho otca, ktorý bol najprv na Strede, potom v Senici 
farárom, som neznal, bo už 21-ho novembra 1827 zomrel. Ľudia, čo ho znali, 
hovoria o ňom, že bol muž veľmi vzdelaný. Matke po smrti otcovej trudné časy 
nastali; 22-ročnia vdova luteránskeho kňaza, k tomu matka, nebárs nájde v 
Uhorsku ešte útulku dákeho. Môj krstný otec bol Štefan Konrád, statkár v 
Kunove; u toho pána môj otec akiesi peniaze mal, ktoré — poneváč kmotor od 
kmotra obligácie nežiadal, veľmi po náhlej a nenadálej smrti môjho otca potom 
Konrád mojej matke vydať nechcel. Na dolíhanie rodiny konečne vydal zo seba 
obligáciu na 600 zl., ktoré ale až r. 1845 úplne vyplatil. Moja mati odišla na jar 
1828 zo Senice do Zemänského Podhradia k svojmu svokrovi Sigmundovi 
Paulinymu, kde dostal som od matky a dedka môjho prvé vyučovanie. Dedko 
môj ale tiež onedlho, a síce na Velikú noc 1831, práve keď pred oltárom 
požehnanie dával, v 81. roku života svojho zomrel. Vdovy jeho -mojej babky- 
a matere mojej ujal sa šľachetný statkár tamejší Gustáv Ostrolucký, ktorý týmto 
dvom vdovám jeden dom i s peknou záhradou (takrečený ,,Starýsvet") k 
obývaniu prepustil. Tuná živili sa tieto dve vdovice z práce rúk svojich a 
vychovávali deti svoje, mati mňa, babka syna Ladislava (narodeného 27. júna 
1815). Tamtá priadla a plátno bielila, táto šila, vyšívala a čepce prala. V blízkej 
Bošáci mali jednu velikú záhradu, ktorá im nemalý úžitok donášala, a moja mati 
mimo toho od akéhosi životoubezpečujúceho spolku viedenského skromnú 
podporu dostávala. 
Na jeseň roku 1832 vzal ma ku sebe ujčok Ján Roy, farár v Novom  Meste, kde 
učiteľom mojim bol Ján Dobrotka. Tuná chodil som dva roky do školy. V 
Rojovom dome bolo moc detí, a mimo týchto ešte i 2—3 kostoši, a preto Roy 
ostrú disciplínu držal v dome svojom. A čoby som sa v dome jeho nič iné nebol 
naučil, naučil som sa poslúchať — a to je veru dosť. V septembri 1834 zaviezla 
ma mati do Senice, kde starý Ján Valenčík ako učiteľ veľkej povesti požíval. 
Tuná strávil som zase dva roky. Valenčík spravil zo mňa výborného latináka. Mal 
so mnou dosť biedy, bo rozpustilý som bol veľmi, ale pri tom nie zlostný. A 
tuším, že som sa i dobre učil, bo pri superintendentiálnej vizitácii r. 1836 dostal 
som od Stromského ako „odmenu pilnosti" pekné Sväté Písmo. Na prázdniny 
prijdúc domov, usilovala sa mati, horlivá a verná dcéra národa slovenského, 
zbudiť vo mne cit národní. Rozprávala mi o velikosti slovanského národa, o jeho 
predošlosti a terajšej rozervanosti, upomínajúc ma vždy verne milovať národ 



ten, jehož členom byť poprial mi Hospodin. Naučila ma i pár zneliek 
Kollárových; menovite „Od Uralů k Tatrám", „Slávie o Slávie" a „Bože, Bože, 
který dobre mínil", a lásku k poézii hľadela vo mne zbudiť národnými piesňami, 
povesťami a Bürgerovou baladou „Lenóra", ktorú tuším práve vtedy bol 
Jungmann do češtiny preložil. Táto sa mi obzvlášte páčila, bo predmet jej  bol 
mi už z povesti slovenskej známy. Teprv pozdejšie, keď som už sám mysleť 
počal, zvedel som, prečo hlavne v lete 1836 o predmetoch týchto tak hojne a 
často rozprávala so mnou. Chcela ma dať na maďarskú reč, a bála sa jedu toho. 
Mysliac, že som dosti pripravený a už i národne otužený ku kroku tomuto, 
zaviezla ma v septembri 1836 do Komárna. Býval som tu u profesora Jozefa 
Pálfyho, horlivého to Maďara a milovníka poézie maďarskej. Tento výtečný v 
metodike a výchovovede profesor vkrátce celkovite zničil prvé základy stavby 
matkinej, a poetickú ich čiastku obozretne vykoristil ku stavbe novej. Za rok 
som bol dokonalý Maďar a horlivý milovník básni Berzsenyiho, Kazinczyho a 
hlavne Kölcseyho. Nemajúc spôsobu kúpiť si knihy tie. naodpisoval som si zo 30 
hárkov samých maďarských básnía učil som sa ich naspamäť. Roku 1838 bol 
som tuná svedkom hroznej povodni a zemetrasenia. A pár týždňov na to 
pristúpil som tuná prvý raz k stolu Kristovému. V Komárne stal som sa 
výborným plavačom. Moja mati, mysliac, že uľahčí ďalšie vychovanie moje, 
vydala sa r. 1837 v jaseni za Michala D. Doležala, farára v Modre. Chudera, sebe 
tým nebars poslúžila. Doležal bol človek už starý, svojhlavý, rozmarlivý, nebárs 
milostne s materou zachádzal, jejžto namáhavé práce domáce značne zväčšili 
sa, bo Doležal mal moc detí. S počiatkom júla 1838 prišiel som do Modry do 
domu otčímskeho. Do školy som chodil jeden rok k Albrechtovi a potom štyri 
roky k známemu, práve vtedy do Modry došlému profesorovi Karolovi Štúrovi. 
Keď som domov došiel, a mati prvý raz sama so mnou bola, udrela na strunu 
lásky národnej; avšak videl som, že zhrozila sa zvuku struny tej u mňa. S bôľom 
zvolala: Bože môj, čo som urobila! a pustila sa do plaču. A veru veľa práce mala 
so mnou, kým vyliečila ma z choroby mad'arónstva, a ešte by jej viac bola mala, 
keby jej v diele tomto Karol Štúr, ktorý vtedy u nás za čas v koste bol, 
svedomite nebol pomáhal. Keď získala srdce moje, zase národu, z nehož ono 
pošlo, pridržovala ma k učeniu slovenských básní a k písaniu úloh rozličných. 
Prvá práca moja literárna bola preklad povesti ,,Die Pistolenlehre" do 
slovenčiny, s ktorou prácou moja mati veľmi spokojná bola. R. 1840 v septembri 
prišiel som do školy Štúrovej, ktorý medzi žiakmi ,,Slovenskú spoločnosť" bol 
založil, a keď stal som sa členom spolku tohto. Tuná prednášal nám Štúr 
latinsky slovenskú mluvnicu, pritom rečnili sme a donášali práce v prostomluve 
i vo veršoch, ktoré druhý žiak posúdiť musel, a potom o nich i Štúr mienku svoju 
vyniesol. Dobré práce zapisovali sa do ,,Pamätníka" spolkového. 



Moja mati, ktorá, ako som už spomenul, neúnavne pracovať musela okolo 
domu a gazdovstva, telesne i tak slabá súc, zo dňa na deň upadala. Na oberačky 
1840 — mali sme 14 dňové prázdniny — matka popriať mi chtiac dákej zábavy 
bez polínku otčímskeho, vystrojila ma pešky i s inými na Zahorie idúcimi žiakmi 
na cestu, abych navštívil môjho ujca v Prietrži, ktorý nedávno dostal sa ta za 
farára. Pravda, že mal som teprv 14 rokov, no bol som už vysoký ako teraz, a 
poneváč som ako dieťa (v Podhradí) len so starými ľuďmi obcoval, mal som kus 
toho, čo Nemec „Altklugheitom" nazýva, a preto ma už vtedy môj ujec so mnou 
viac ako s dospelým šuhajom zachodil. Ja rozprával som mu o mojich prácach, 
on mne o jeho. A zaraz mi predčitoval svoje pikantné „Výlety do Kocúrkova". 
Dňa 21. Októbra tiež takto spolu sedíme, rozosmiati nad smutnou figúrou pána 
Chudobica, tu naraz ktosi zaklope, vstúpi, posol z Modry, že moja mati včera 
zomrela. Les extrémes se touchent: zo smiechu najväčší žiaľ, plač, Ujec môj 
hneď najal formana, na noc zašli sme do Nádašu. Na druhý deň prišli sme do 
Modry k pohrabu. Moja mati — keď ju do truhly zabíjali, bola ešte teplá. 
Opili doktori a felčiari robili pokusy,či je mŕtva alebo nie, a povedali konečne, 
že je skutočne mŕtva. Ja voždy škrupule mám, bojac sa, že ju predsa len ešte 
živú pochovali. Veru čas by bol i po našich mestách raz už smrtné domy 
pozakladať, aby aspoň v takýchto nejistných pádoch dala sa dietkam istota, že 
zomrel rodič jejich. 
Asi za 4-5 mesiacov po smrti bol môj otčim lepší ku mne nežli k svojim vlastním 
deťom. No netrvalo to dlho. Sprvu chcel zo mňa kňaza vychovať, a že vraj 
vezme si ma za kaplána. Na Štedrý večer 1840 (v 14-tom roku) som musel už 
(prvý raz) kázať, obecenstvo bolo veľmi početné, a ako sa potom hovorilo, 
rečou mojou uspokojené, no nie tak vekom mojím. Dajedni to Doležalovi veľmi 
za zlé mali, že takého chlapčiska pustil na kanceľ. Predmet kázne mojej bol 
medzitým nie dogmatický, ani morálny, lež historický, že v najpríhodnejšom 
čase narodil sa Kristus Ježiš, teda predmet to osobe mojej vtedy dosť 
primeraný, bo o dogmach rozprávať, alebo moralizovať, nebars hodí sa do úst 
nedospelého chlapca.Mimoriadna láska otčima môjho ku mne len veľmi krátce 
trvala. Ešte za matkinho života začal som sa učiť klavír hrať a maľovať, 
a neobyčajné schopnosti vyvinul som v behu pár mesiacov v umeniach týchto. 
V piatom mesiaci po smrti matkinej musel som oboje tak nechať, bo nechcel 
to mať otčim, že vraj s tým večným klimprovaním a mazaním len svoje školské 
veci zanedbávam: abych si sám ako tak pomáhal, počal som privata dávať, a 
síce u p. Emresa, jehož dvoch synov a jedno dievčatko som vyučoval. 
Na poli literárnom ešte vždy „Slávy dcera" bola mojím ideálom. I vznikla vo mne 
túžba, dač podobného vytvoriť. Dal som sa do básnenia. Bol som trochu 
buchnutý, i pustil som sa teda do ospevovania vňad krásky mojej. Naklepal som 
hrúzu tých zaľúbených básní, a raz jich pekne odpísané doniesol do ,,Slov. 



spoločnosti". No stalo sa práve contrarium toho, čo som očakával. Myslel som, 
že ma K. Štúr za to dajako mimoriadne vychváli a tu, dal sa do mňa rozhnevaný, 
akého som ho málokedy videl, a znosil ma hrozne. „Vecheť za uši, ale nie 
zaľúbené básne — puer!" bol refrain kritiky jeho. Keď sa utíšil, dokazoval nám, 
že romantizmus vôbec protiví sa duchu slovanstva, že je to len pre Nemcov, a 
že keď básniť chceme my mladí šuhajci slovenskí, aby sme si predmety k tomu z 
našich národních povestí vyberali. Po počutí úsudku Štúrovho o jednoročnej 
práci mojej, som bol ako omráčený. Držal som sa za dač lepšieho od ostatních 
školákov mojich, a tuto takto naraz morálne zničený. Ochorel som. Dostal som 
žlčovú zimnicu. Štúr to badal, že jeho ostrý úsudok ma tak veľmi zronil, navštívil 
ma, a veru otcovský ukojil, ba cele zahojil rany moje. Keby toto nebol urobil, 
viem, žeby ch nikdy viac v mojom živote nebol proboval jednoho veršíka 
napísať. Keď som ozdravel, ešte raz som prečítal moje básne milostné, tú, pre 
ktorú ma Štúr najviac znosil, som si na pamiatku skoval, ostatnie som spálil. Tá 
jedna báseň zachovaná je v povesti „Trinásta pieseň" v druhom ročníku „Lipy" 
na strane 338. — Po spálení básni mojich cítil som sa byť po druhý raz sirotou v 
živote mojom. No čas, ten najlepší lekár bôľov duševných, i túto ranu v krátce 
zahojil. Potom nasledoval som radu Štúrovu a písal som povesti vo veršoch. 
Hneď prvá moja povesť ,,Kríž" veľkej úľuby došla u Štúra. Dal ju zapísať do 
Pamätníka. Odpis jej ja už nemám, no toľko pamätám i ja, žedosť podarená bola 
a že v nej o láske ani slova nebolo. Potom napísal som druhú povesť „Tátoše", 
ktorý predmet neskôr i sám K. Štúr k jednej práci použil v povesti svojej o 
Smolenickom zámku. Tuto už zas i láska došla na tkanivo. Nato pustil som sa 
ešte ďalej; napísal som dlhšiu romanticko epickú povesť „Cínia", ktorá sa tiež 
veľmi ľúbila. R. 1842 zomrel Doležalov syn Gustav; ja som musel jeho čižmy 
nosiť, mal ich 5 párov; boli mi veľmi malé. Tak skazil som si nohy. Prsty sa mi 
skrčili, a jeden na druhý preložiť sa zvykli. 
V jaseni 1843 prešiel som z Modry do Prešporka jus študovať. Ľudovíta Štúra 
som už v Modre u brata častejšie videl, a znal ma aj on. Ako všetkých, tak i mňa 
v krátce okúzlil duchom svojím, a stal som sa jeho najvernejším obdivovateľom. 
Krásny to bol život, ten prešporský; oh, bárby slovenská mládež na všetkých 
školách taký mala. Štúr vzbudil vo mne chuť k filológii a histórii. Obe vedy som 
so zvláštnou obľubou v prednáškach jeho sledoval, však systematične neučil 
som sa ani jednu. Boli to samé rapsódie. Čítal som Adelunga, Boppa; výpisky 
som si robil z nich, ktoré dosiaľ mám, zostavil som si zbierku rozličných 
alfabetov, zbierku keltických slov atď., ale to všetko bola viacej hračka ako 
vážne trudoviny. No ani básnenie som nezanedbal, ačpráve som — 
porovnávajúc namáhavé prácičky moje so vzletuplnými výtvorami starších 
súdruhov mojich — s istotou tušil, že to na tomto poli ani len ku strednej 
obstojnosti nikdy nedovediem. Nič menej, bol som nadmier ščastný, keď meno 



moje prvý raz skvelo sa verejne pod básňou „Hviezda", uverejnenou v 7-om 
čísle Orla tatránskeho. Bolo to vtedy v Prešporku neobyčajné vyznačenie. Po 
odstránení Ľ. Štúra z katedry slovenskej chcel som i ja s ostatními do Levoči; no 
otčim mi písal, že mi nikdy viac ani grajciara nedá, ak odídem a abych mu ani 
nikdy viac na oči nechodil. Prinútený som teda bol len v Prešporku zostať. Na to 
vyvolili ma v „Ústave" za knihovníka a v „Jednote" za spisovateľa. A pomaly 
živorili sme i ďalej. 
V týchto časiech nás často navštevoval, t. j. vlastne Štúra, Hurban, 
novovyvolený farár hlbocký. Keď sme večer boli u Štúra, my mladí sme ako 
prorokov počúvali reči týchto posvätencov národa, a dúškom pili v seba slová 
jejich. Boli to pekné večierky. R. 1845 na Veľkú noc sme mali hrať divadlo 
(Dvojčatá) na Myjave. Úlohu dvojčeniec mne zverili Cesta na Myjavu — rozumie 
sa — išla cez tú vtedajšiu Mekku slovenskú, cez Hlboké. Zábava za zábavou, 
radosť za radosťou sprevádzali nás na výlete tomto. Mimochodom i to 
spomeniem, že v Hlbokom stal som sa  stal členom blahonosne skvetajúcich 
vtedy na Slovensku — spolkov miernosti. Vakácie som obyčajne na suplikáciách 
strávil. Roku 1843 som suplikoval v Novohrade, Gemeri, Honte, Spiši; r. 1844 v 
Prešporku, cez vakácie roku 1845 som bol vychovavateľom u p. Pavla 
Bukovinského v Hlohovci; a vakácie r. 1846 som strávil v Hlbokom, v Prietrži, na 
Myjave a u Hajnocziho v Skalici. Takmer každú nedeľu kážuc v daktorej cirkvi na 
Záhorí, abo pod Javorinou. 
Ústav slovenský r. 1845 k tatrínskemu zasadnutiu do S. Mikuláša dvoch 
vyslancov poslal. Bol to Černo a ja. Krásna to bola cesta hore a dolu Považím, no 
ešte krásnejšie doby národních radovánok v Liptove. Na spevokoloch Ústavu 
slovenského som vždy účasť brával, a býval som voždy rozpustilo veselý. Videl 
som, že moja veselosť iným radosť robí, oddal som sa jej teda celkovite; 
ačpráve duša moja neraz i pri tých najrozpustilejších žartoch zadumená bola. 
Profesoria moji boli v jus Michnay, fyziku, geometriu atď. som pod Martinym 
študoval, v teológii Boleman a Šimko. Moja mati bola veľmi nábožná osoba; a 
nakoľko som okolo nej bol, i mňa v tom staroluteránskom smeru vychovávala. 
Racionalistickí prešporskí profesoria ale i toto stavanie nábožnej matky sprznili 
vo mne zásadami nevery svojej, čo hlavne na morálnu stranu života môjho 
veľmi škodný vplyv malo. Keby Štúra nebolo bývalo, istotne utonul by som bol v 
lumpáctve a svetáctve racionalizmom profesorov neodsúdenom. 
R. 1846 dokonal som teologické štúdiá. Vakácie som trávil na Záhorí. V 
septembri dostal som, na odporúčanie Štúrovo, pedagógiu v Kovíne za srb. 
Belehradom u zemského pána Despinića. Žiadalo sa znanie 6 reči, mimo toho 
kreslenie a hudba. Prijal som to pozvanie a šiel som ta. Ale keď som už tam bol, 
reknul mi pán D., že zaviazať sa musím, že 10 rokov u neho zostanem. No to, 
myslím si, to je nie pre mňa. A vrátil som sa naspak. Za ustávanie mi dal p. D. 



100 zl. Pri tejto príležitosti navštívil som i pár srbských miest, a hlavne Belehrad; 
kde som sa tri dni bavil, veľmi pohostinne prijatý súc od tamojších národovcov. 
Cestopis môj mám, ale ten sa už prežil. Už nie je pre túto dobu. Vráťac sa 
naspak, zostal som u Kadavého v Pešti. Tuná trávili sme milé dni. Bol tu vtedy 
Francisci, Daxner, Nosák; i bývali sme veselí,keď sme groše mali. V októbri 
dostal som pozvanie za vychovávateľa na tri miesta; z týchto vyvolil som si 
Slovensku najbližšie: v Honte, v Horních Príbelcach u p. Miklúša Laskáryho. 
V Dolných Príbelcach bol učiteľom Ján Rotarides, s ktorým som sa tuná často 
schádzaval. Potom v jaseni 1847 prišiel k nemu i Janko Kráľ; boli sme teda traja, 
rovne zmýšľajúci. Tešili sme sa, zabávali po našsky, výlety robili do hôr a učili sa 
z pištôľ do cieľu strieľať. 
V auguste 1847 dostal som povolanie za profesora do Kremnice. Na nabídnutie 
môjho ujca Jána Seberinyho prijal som ho. Plat som tuná mal síce skromný, no 
bol som samostatný a pomáhal som si privátmi. Viacej komorských úradníkov 
učilo sa odo mňa maďarsky a dajedni  paničky(= kišasoňky!) francúzsky a 
maďarsky. Tu som už i častejšie kázaval miesto príbuzného mi pána Hlaváča. 
V ohľadu národnieho dejstvovania v Kremnici veľmi neúrodné pole bolo. 
Polovičato prebudených pár remeselníkov už i vtedy bolo síce, ale tí utíchli, 
zamíkli celkovite, keď videli roku 1848 oslepujúcu slávu Maďarstva. Keď 
„belügyminiszter" Szemere Bertalan vydal svoj rozkaz o strežení panslávov (dňa 
8. júna 1848. „Közlöny"' No 7), i ja prišiel som pod ostrú dohliadku. Ostatne ale 
držal som sa celkom ticho a mal som pokoj. Avšak napokon ani toto 
neprospelo. Keď doletel chýr o výprave Hurbanovej, zavolať ma dal k sebe 
komisár Benicky Lajoš a všemožne usiloval sa dač vytiahnuť zo mňa. Ja, pravda, 
nevedel som nič, a tak ani čo bych bol chcel dačo povedať, nemohol som. Hrozil 
mi šibeniciami, mámil ma sľubami atd., pravda, všetko darmo. Keď toto 
neosožilo, dali ma zavreť. Práve to bolo po dvanástej na poludnie v nedeľu (24. 
sept.) prišiel ku mne meský kapitáň a zaviedol ma na meský dom. Vraveli mi 
tam, že majú akési hrozné dôkazy o mojej vlastizrade a že ma k výstrahe 
obecenstva neomylne veľmi ostro trestať musia. Prišiel som zase i pred 
Benického, ten mi dal alternatívu, abo stať sa honvédom, abo dať sa obesiť. Na 
mnohé hrozby a výhružky odhodlal som sa k prvému a stal som sa z profesora 
honvédom. Dňa 25-ho sept. tiahnul oddiel novákov z Kremnice do Pešti, 
s týmto i mňa ta poslali. Asentiroval nás kapitáň Lányi v Ďarmotách. Do Pešti 
sme dorazili, práve keď najväčšia trma-mrva  bola, bolo to v ten deň po 
zavraždení Lamberga. Ešte ten deň v noci poslali nás za Dunaj k Stolnému 
Belohradu. Na bojište pri Pákozde sme dorazili, keď už bolo po bitke (30.sept.). 
Potom išli sme s táborom hore cez Ráb až k Parendorfu. Tuná bola bitva pri 
Švechate dňa 30. októbra, v ktorej sme výprask dostali. Nato reterirovali sme 
do Rábu. Nabili potom nás ešte pri Bábolne a Téténe. Tak prišli sme, utekajúc 



ako prasce z póľa, do Pešti. „Non plus ultra" myslel som si. Potiaľ a nie ďalej. A 
tak som učinil. (Ohlásil som. sa, že som chorý, prišiel som do nemocnice.) 
Maďari dňa 5-ho odtiahli k Debrecínu, ja ostal som v Pešti. Oznámil som sa u 
Windischgrätza, a generál Rousseau dostal rozkaz do ruk vziať vec moju. 
Nemajúc kvartieru, vyžiadal som si, aby ma poslali do Neugebäude k mojim 
priateľom, ktorí tam viac týždňov zavretí boli: Francisci, Daxner, Bakuliny, 
Belani, Nosák a j. Tuná strávili sme pár milých dní. Dňa 12-ho januára 
prepustení sme boli všetci na slobodu.Nahovárali nás, aby sme pristali za 
vojakov do Tarského pluku, my ale sme rekli, že my pod Hurbanom chceme byť 
dobrovoľníkmi. Dali nám teda pasy a 60 zl. na cestu a poslali nás k Leopoldovu. 
Najsmutnejšie to bolo, že tu o Hurbanovi ani chýru ani slychu nebolo. Velel 
tuná Janeček a nie Hurban. O nezaveľa i nás porobili za dôstojníkov a tak boli 
sme do konca januára pri oblíhaní Leopoldova. Potom tašli sme ku Komárnu, 
kde sme sedem týždňov strávili. Keď sme naspak ísť prinútení boli, poslali nás 
do Skalice, kde veliteľstvo zboru b. Levartovsky prejal, a nás v máji znovu 
organizoval a špartánsky prísnu disciplínu zaviedol. V auguste som ochorel. 
Dňa 21. novembra 1849 zbor náš na Žpanej lúke v Bratislave rozpustený bol. 
Ja ostal som v Prešporku a zaneprázdňoval som sa s literárnymi prácami. 
Pracoval som i do nemeckých prešporských novín. V máji 1850 prijal som úrad 
osnovníka pri župnom úrade v Trenčíne pod Rud. Kučinym. V novembri 1850 
vymenovaný som bol podslúžnym do ochodzi oslansko-rudnianskej v 
Nitrianskej župe, v novembri 1851 hlavným služným okresu bytčianského v 
Trenč. župe. Tuná strávil som pol druha roka. Ľud ma velice rád mal, nie menej 
kňazstvo. Keď som, vymenovaný za stoličného 1-ho komisára, z Bytče do 
Kečkemétu odchádzal, spravili mi obec „Fackelzug" a asi na tristo vozoch 
vyprevodili ma do Považskej Bystrice. Do Kečkemétu som dorazil dňa 3-ho 
augusta 1853 a strávil som tuná potom takmer 8 rokov. Sprvu som mal život 
príjemný, bo chef môj Michal Horváth, bol človek veľmi statočný. Neskôr 
zmenilo sa to; Horváth zomrel (20. dec. 1855); chorľavel dlho. Ja bol som za 
celé dva roky dočasným predstatom stolice Žoltskej. V máji 1856 prišiel potom 
istý Šustrík, rodom z Ružomberku, ktorý si meno na Róžahediho premenil. Bol 
odrodilec, a tak teda už i tým dostatočne charakterizovaný. Žili sme veľmi zle 
spolu. Dňa 5-ho augusta stal som sa mladoženíchom Míny Tóthovej, 
pochodiacej z jednej z najprednejších rodín kečkemétskych. Dňa 6-ho augusta 
som ochorel na choleru. Práve vtedy ma bol navštívil Samo Ruttkay. Nebavil 
sa dlho a odišiel s malou nádejou na vyzdravenie moje. Už vzdali sa i lekári 
všetkej nádeje. Vtedy v Kečkeméte cholera hrozne zúrila. Zvonilo a pochovávalo 
sa každý deň, len dva razy, pred obedom o 10. a po poludní o 4. voždy 45—50 
mŕtvych naraz; každý deň asi 100. Dňa 10. v piatok som bol najhoršie. Nato 



obrátila sa choroba, dostal som týfus. Po týfusi som za viacej dní na 
pomätenosť rozumu trpel; konečne ale celkom ozdravel. 
V dome mojej nevesty všetko vymrelo, ostala len ona sama (jej brat 
vtedy v Prešporku chodil do školy). Oženil som sa dňa 14-ho októbra 1855. 
Moja žena bola vtedy číro čistá Maďarka. Počas môjho 8-ročnieho úradovania v 
Kečkeméte obľúbil si ma hlavne tamejší ľud; bo bol som s ním vľúdny a 
pomohol som mu, kde som mohol. Národovcov v župe Žoltskej tiež zopár bolo: 
župný sekretár Jozef Škultéty, v Kiš Kéreši Ľudovít Žello a Frico Salay. Boli to 
vždy opravdivé radovánky, keď sme sa zišli. 
I v Kečkeméte držal som vždy Lichardove (Slovenské) noviny, Lumira, Pohľady, 
Priateľ školy a literatúry, viacej slovanských novín a vôbec po celý ten čas 
nevyšla slovenská kniha, ktorú bych ja nebol kúpil. Zaňatý súc veľmi úradnými 
prácami, na poli slov. literatury som moc nerobil síce, ale predsa celkovite 
nezaháľal som. Písal som i maďarsky, a síce „Magyarország chronologiaja". 
Dielo veľkých rozmerov, ktoré ale potom následkom výbuchu 20. októbra 
nedokončené zostalo. S koncom januára 1861 presídlil som sa do Budína. 
Maďari mi ponúkali v Peštianskej stolici úrad, avšak neprijal som ho. V Budíne 
našiel som Dobrianskeho, Francisciho. Ešte v Kečkeméte presvedčil som sa zo 
života, jak veľmi učinkovať môže humor a satira na obecenstvo, menovite 
Jókayho ,,Nagy Tökör" a potom i Tóth Kálmanov „Bolond Miška". I odhodlal 
som sa, ačpráve som humoristom nikdy nebol, založiť taký list, mysliac, že však 
na Slovensku nájdu sa i humoristé a satirici, a ja že len redigovať budem, čo mi 
naposielajú. A vskutku, nesklamal som sa. Dňa 8. marca 1861 vyšlo prvé číslo 
Černokňažníka. Veriac svätosvätým sľubom náčelníkov a novín maďarských, že 
nás už nebudú utláčať, že sa smiera s nami, že nám dajú, čo je naše po práve 
božom, bol smer listu môjho až do prosriedku júna 1861 smíerlivý. Keď ale 
vyšlo šidlo z mecha, keď i na Sv. martinský kongres sypať sa počali pomluvy a 
osočovania a podozrievania, keď videl a presvedčil som sa na vlastnie oči a uši, 
že Maďari od roku 1848 ani ako mak nezmúdreli: zanechal som i ja smer listu 
smierlivý a počal som hromžiť na nich, ako som najlepšie mohol. A veru dosť 
často, dosť s dobrým výsledkom. Nejednoho, ktoré(ho) všetky argumentácie 
rozumu nekapacitovali, zahlušil dáky skromný vtipčok Černokňažníka. Pri sv. 
mart. kongrese som bol prvým zapisovateľom. Dňa 12. dec. 1861 vo Viedni s 
deput. R. 1861 zaniknul Dobšinského Sokol. S koncom roku prejal som ho tiež. 
Prvé číslo mnou vydaného Sokola vyšlo v Budíne dňa 21. jan. 1862. (V dec. 1861 
neprijal som ponúkaný mi úrad podžupana v Pešti.) I české časopisy, menovite 
Hlas. častejšie veľmi priaznivé úsudky vyniesol o skromnom Sokolovi. Pri 
vypracovaní Stanov matičných som činný podiel bral a vyzvanie k pristúpeniu 
tiež podpísal. . . 



Dňa 13-ho júla 1863 presídlil som sa z Budína do Skalice. Černokňažník zaniknul 
s koncom r. 1864. 
Dňa  1864 vyvolený som bol za seniorálneho inšpektora v Nitre. Prvá moja 
práca, báseň Hvězda vyšla v Štúrovom Orlovi (tatránskom) v čísle 7. Potom pár 
básničiek v Lichardovej Pokladnici, v Hurbanových Pohľadoch, v Dobšinského 
Sokolovi, v Radlinského Tatranovi. Povesť Jedna noc na Považí napísal som v 
karceri v Prešporku 1846. Maďarónski profesori ma preto dali zavrieť, že som v 
kaviarni noviny čítal. Dramatickú báseň Ľudská komédia napísal som v 
decembri 1846 v Príbelcach. Je v nej zrejmé tušenie toho, čo dialo sa potom r. 
1848. (Jozef = spev slovenský, Marína = slovenčina, Krivánsky = Slováci, Tekeni 
= vláda, Dóža = princíp prevratov, Elena = maďarská sloboda atď.) Dlhšiu báseň 
„Zlatý prsteň" napísal som v Prešporku v apríli 1850. Polit. brožúra „Vek 
slobody" napísal som v Kremnici 1848. Tlačou vyšla v Bystrici. R. 1848 vydal som 
osobitne aj Snemové zákony v slov. preklade s výkladom. Povesť Trinásta pieseň 
napísal som v Príbelcach r. 1847. V Kečkeméte napísal som r. 1857 smutnohru 
„Matúš Trenčiansky", ktorá ale dosiaľ nevyšla, ba strojím sa ju do reči viazanej 
prerobiť. 
V bojoch pravoveriacich luteránov s neveriacimi buntošmi vlasteneckej církve 
som činný podiel bral, menovite v Čemokn. týchto ostro napadal. Keď ale Sekáč 
et consortes tajili snahy svoje o unii, znovu vydal som 1862 jejich „Navrženie" 
na vlastné útraty a rozdal medzi cirkve slov. R. 1862 napísal som populárne 
pojednanie o Slovákoch. Vyšlo vo Viedni v prvom zväzku Jánošíka. Za toto 
pojednanie odsúdili ma v Pešti na žalobu maďarských magnášov k 
štyrmesiačnemu väzeniu. Jediný audítor maďarón bol v Pešti. Pálfy ma tomu 
odovzdal. Dňa 30-ho marca som išiel do väzenia. Dňa 17. apríla (z prípadnosti 
menín careviča Rudolfa) som dostal amnestiu. 
Mimo toho vydal som dva kalendáre. Jeden na rok 1862, druhý na rok 1864. 
Zostavil som i Keltský slovár; vyšiel v Sokolovi. Z oboru jazykospytného jest 
vôbec viac článkov odo mňa v Sokolovi. Na mojom smetisku uliahlo sa 
odvodzovanie názvov Cech a Lech od česti a lesti, Ország od Rusko atď. 
Detí mám štvoro: Mínu, Oľgu, Marinu, Elenu. Syn Viliam a dcéra 
Viera zomreli. Žena moja je vlastne odo mňa vychovaná. Skrz mňa mnohé 
nepríjemnosti mala. Mojej osobe neprajní sudcovia i v ohľade majetku jej veľmi 
uškodili. Na jar r. 1863 rozhodnutý bol viac rokov tiahnuvší sa proces, nimžto 
moja žena o 21,000 zl. prišla. Keď som na jar r. 1861 službu neprijal, namrzela 
sa. Ba v jäseni 1861, keď som ponúkaný mi úrad podžupana v Peštianskej stolici 
neprijal, mlčala, bo znala, že som si s viacej rovesníci slovo dal, jedine v 
povolenom „Slovenskom okolí" službu prijať. 
Trpko jej padlo uväznenie moje, znajúc zmýšľanie a vernosť moju naproti trônu, 
pár razy vzdychla: No už tuším ozajst niet pravdy. 



Do Skalice za mnou s krvácajúcim, za jej milými pustinámi srdcom; ale predsa 
vďačne a so slepou dôverou podrobila sa vôli mojej. Rodom je Maďarka, 
srdcom a dušou spravodlivá Uhrínka, ktorá miluje svoju reč, vlasť, a len to si 
želá, aby (v) úprimnom bratstve požívali národy Uhrie. S najmladšími dvoma 
deťmi prinútená je slovenský vraveť, bo tiež už maďarsky neznajú. 
Všetko za národ. 
N. B. Kópiu tohto nástinu nemám. 
 


