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Kapitolky zo života Jozefa Zorvana Kárpatyho 

 

Mária ZORVANOVÁ 

 

Slovenský národ sa v 19. storočí nachádzal vo veľmi zložitej situácii ako jeden 

z národov Uhorského kráľovstva, ktorý v ňom nemal rovnocenné postavenie s Maďarmi, ba 

navyše bol od druhej polovice 19. storočia vystavený tvrdej maďarizácii, ktorá vrcholila na 

začiatku 20. storočia. Koncom 18. storočia vyšli prvé zákony o maďarčine, ktoré zaviedli 

tento jazyk ako povinný predmet na vyšších školách. Zakrátko nasledovali ďalšie jazykové 

zákony, vďaka ktorým sa tento jazyk dostal do súdnictva, úradov, cirkvi a taktiež sa 

o zamestnanie v štátnych úradoch nesmeli uchádzať ľudia, ktorí maďarčinu neovládali. 

Všetky tieto zákony podporovali maďarčinu, ktorá sa mala stať štátnym jazykom.  

Na Slovensku sa v tomto období síce uzákonila spisovná slovenčina a pod vplyvom 

osvietenstva a nacionalizmu nastaval aj boj o udržanie si svojej vlastnej národnej identity, ale 

tieto národotvorné aktivity nemali za sebou potrebnú štátnu oporu, akú mala napr. maďarčina. 

Vznikali rôzne spolky a združenia ako Spoločnosť československá (po jej zrušení ju nahradil 

tajný spolok Vzájomnosť), Tatrín, neskôr Spolok sv. Vojtecha, Živena a iné. Slovenskí 

národovci vydávali noviny a publikácie Slovenkje národňje novini s literárnou prílohou Orel 

Tatránski, Pešťbudínske vedomosti (neskôr Národné noviny), Slovenské noviny, Krátka 

mluvnica Slovenská, Slovenská čítanka, Hlas zo Slovenska a mnohé ďalšie. V druhej polovici 

19. storočia bola založená Matica slovenská a tri slovenské gymnáziá v Revúcej, 

Turčianskom sv. Martina a Kláštore pod Znievom. Zvolenský podžupan Béla Grünwald 

(rodák z Antola pri Banskej Štiavnici), ktorý bol popredným predstaviteľom Tiszovej 

maďarizačnej línie, považoval existujúce slovenské gymnázia za „hniezda panslavizmu“.408 

Inak to nebolo ani s Maticou slovenskou. 6. apríla 1875 nariadil predseda uhorskej 

vlády a minister vnútra K. Tisza zrušiť Maticu slovenskú pod zámienkou, že vyvíja politickú 

činnosť, ohrozujúcu integritu uhorského štátu, nezachováva stanovy a nedbanlivo spravuje 

majetok. Na obranu Matice slovenskej a slovenských národných práv sa v uhorskom sneme 

ozval srbský poslanec Svetozár Miletič. Na jeho interpeláciu K. Tisza uviedol, že Matica 

slovenská je panslavistická organizácia a jej majetok nemôže vrátiť vlastníkovi (slovenskému 

                                                            
408 Porov.: LETZ, R.: Náčrt dejín Uhorska a Maďarska s osobitným zreteľom na maďarsko-slovenské vzťahy. 
Bratislava : Polygrafia SAV, 1996, s.72. 
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národu), ktorý v Uhorsku hľadal, ale nenašiel.409 Matica slovenská a slovenské gymnáziá boli 

zrušené. Snahy slovenskej inteligencie o uznanie Slovákov ako svojbytného národa a 

autonómiu boli potláčané a trestne stíhane. Ivan Halász v svojom príspevku Tzv. lojálni 

Slováci v dualistickom Uhorsku („dobrí Slováci“, „úradní Tóti“, uhorskí vlastenci, maďaróni 

a tí druhí...)410 vysvetľuje postoj Uhorska nasledovne: „Väčšinová verejná mienka 

v národných štátoch je častokrát ochotná tolerovať národnostné menšiny len vtedy, ak tieto 

nežiadajú osobitné politické práva, nezdôrazňujú priveľmi svoju osobitosť, naopak, skôr 

predstavujú len určitý folkloristický doplnok k majoritnému koloritu. Približne takto možno 

charakterizovať aj postoj maďarskej oficiálnej politiky k slovenskému obyvateľstvu Uhorska 

v období po roku 1867. Teoreticky sa vychádzalo z toho, že občania Uhorska tvoria jednotný 

uhorsko-maďarský politický národ, tolerujúci jazykové rozdiely a do určitej miery aj 

individuálne práva, avšak zásadne odmietajúci akékoľvek formy verejnoprávnej autonómie na 

národnostnom základe. Mainstreamová politika tohto obdobia bola ochotná tolerovať osoby, 

ktoré sa verejne hlásali za Slovákov, ale zdôrazňovali svoju vernosť uhorskému štátu a jeho 

historickej tradícii, odmietali osobitné kolektívne práva pre národnosti a dištancovali sa od 

národných hnutí.“411  

Uhorsko nevnímalo nemaďarských občanov ako príslušníkov iného národa, ale len 

inej národnosti alebo dokonca len ako slovenskojazyčných maďarských občanov. Uhorská 

maďarizačná snaha sa stupňovala natoľko, že okrem zatvárania slovenských škôl, rušenia 

spolkov a zmeny vyučovacej reči v školách začala zakladať aj maďarizačné spolky ako 

napríklad Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok (Felvidéki Magyar Közmüvelödési 

Egyesület – FEMKE) a Sedmohradský maďarský vzdelávací spolok (Erdélyrészi Magyar 

Közmüvelödési Egyesület – EMKE). FEMKE bol založený v roku 1882 so sídlom v Nitre a 

slúžil na pomaďarčovanie Slovákov, zakladal ďalšie maďarské spolky, knižnice, čitateľské a 

spevácke krúžky, vydával svoj časopis. EMKE bol zameraný na pomaďarčovanie Rumunov.  

Dôležitú úlohu v procese maďarizácie zohrávali aj učitelia a kňazi, ktorí maďarskú reč museli 

ovládať, pretože práve oni boli jednými z hlavných šíriteľov promaďarských myšlienok 

a reči. Ak o niekom zistili, že nesympatizuje s Uhorskom alebo dokonca, že vyvíja činnosť na 

                                                            
409 Porov.: LETZ, R.: Náčrt dejín Uhorska a Maďarska s osobitným zreteľom na maďarsko-slovenské vzťahy. 
Bratislava : Polygrafia SAV, 1996, s.73 
410 Porov.: HALÁSZ, I.: Tzv. lojálni Slováci v dualistickom Uhorsku („dobrí Slováci“, „úradní Tóti“, uhorskí 
vlastenci, maďaróni a tí druhí...). In: Štefan Šutaj – László Szarka (ed.): Regionálna a národná identita 
v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20. storočia. Prešov : Universum, 2007, s.91-103. 
411 HALÁSZ, I.: Tzv. lojálni Slováci v dualistickom Uhorsku („dobrí Slováci“, „úradní Tóti“, uhorskí vlastenci, 
maďaróni a tí druhí...). In: Štefan Šutaj – László Szarka (ed.): Regionálna a národná identita v maďarskej 
a slovenskej histórii 18. – 20. storočia. Prešov : Universum, 2007, s.96. 
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povzbudenie slovenského národného povedomia, označili ho za pansláva. Ďalším krokom 

bolo premiestnenie nepohodlného na miesto, kde nespôsobí „veľa škody“ alebo suspendácia. 

Platil zákaz ukladania cirkevných peňazí v národne orientovaných slovenských peňažných 

inštitúciách, napr. v Tatra banke. Cirkev potláčala cyrilo-metodskú tradíciu, na niektorých 

miestach dokonca odstraňovali maľby a plastiky „panslávskych svätých“.  

Roman Holec vo svojom príspevku „Problémy vzťahu „cirkev – národ – štát“ v dlhom 

19. storočí a rok 1918“412 vysvetľuje, že už aj mladí klerici boli konfrontovaní na pôde 

seminárov a mnohí z nich ich museli predčasne a dobrovoľne opustiť. Zo seminárov mali 

vychádzať len lojálni a vlasti oddaní hlásatelia slova Božieho.413 Aj biskupi museli byť verní 

maďarským ideálom. O tom svedčí aj list ostrihomského arcibiskupa Jána Simora ministrovi 

Ágostonovi Trefortovi z roku 1871, ktorý sa snažil na biskupské stolce v slovenskom 

prostredí dosadiť ľudí predovšetkým svedomite vykonávajúcich svoje pastierske povinnosti 

a zároveň neprekážajúcich vláde. V spomínanom liste zhrnul, čo očakáva od osoby, ktorá 

mala obsadiť post banskobystrického biskupa. Nakoľko ide o diecézu obývanú prevažne 

„slovenským obyvateľstvom“, kde už niekoľko rokov prebieha „slovenské národné 

poburovanie“, ktoré je možné neutralizovať tým, že na biskupský stolec zasadne osoba 

nábožensky verná, dynasticky lojálna, rozhodná a maďarsky zmýšľajúca, ktorá by však 

zároveň bola schopná komunikovať s miestnym slovenským obyvateľstvom v jeho vlastnom 

jazyku.414  

 V takejto neuspokojivej a pre slovensky zmýšľajúcich ľudí ťažkej dobe sa objavuje 

osobnosť Jozefa Zorvana Karpatyho. Ten najskôr vyrastal v rímskokatolíckom obrade na 

strednom Slovensku a študentské roky prežil ako bohoslovec v Ostrihome v dnešnom 

Maďarsku a na Prenčovskej fare, kde spolu s Andrejom Kmeťom chodil botanizovať. 

V Ostrihome prežil pestré obdobie, keď padol do nemilosti školského vedenia, ale aj 

tamojšieho arcibiskupa a nakoniec musel seminár aj školu opustiť. 

                                                            
412 Porov.: HOLEC, R.: Problémy vzťahu „cirkev – národ – štát“ v dlhom 19. storočí a rok 1918. In: Peter Švorc 
– Ľubica Harbuľová – Karl Schwarz (eds.):Cirkvi a národy strednej Európy. Prešov : Universum, 2008, s. 39-57. 
357 s. ISBN 978-80-89-89046-47-8 
413 Porov.: HOLEC, R.: Problémy vzťahu „cirkev – národ – štát“ v dlhom 19. storočí a rok 1918. In: Peter Švorc 
– Ľubica Harbuľová – Karl Schwarz (eds.): Cirkvi a národy strednej Európy. Prešov : Universum, 2008, s. 47. 
357 s. ISBN 978-80-89-89046-47-8 
414 HALÁSZ, I.: Tzv. lojálni Slováci v dualistickom Uhorsku („dobrí Slováci“, „úradní Tóti“, uhorskí vlastenci, 
maďaróni a tí druhí...). In: Štefan Šutaj – László Szarka (ed.): Regionálna a národná identita v maďarskej 
a slovenskej histórii 18. – 20. storočia. Prešov : Universum, 2007, s.96. 
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Jozef Zorvan pochádzal z maloroľníckej rodiny. Narodil sa 17. marca 1882 v Kolpachoch 

(dnes Banský Studenec) pri Banskej Štiavnici. Ľudovú školu začal navštevovať v školskom 

roku 1889 – 1890 v svojej rodnej dedine. Tam ho učil len nekvalifikovaný učiteľ, ktorý 

úradný jazyk maďarčinu ani neovládal. Jozef bol nadaným chlapcom, veľmi rád sa učil 

a čítaval. Tamojší kňaz mu požičiaval knihy a časopisy písané v slovenskom jazyku, ktoré 

s veľkým nadšením študoval. Asi najviac ho nadchla monografia Veleba Sitna od Andreja 

Kmeťa, pretože Sitno bolo dominantou celého okolia a bolo dobre viditeľné aj z jeho rodnej 

dediny. Na jeho podnet ho rodičia poslali na ďalšie štúdiá, najprv pre zdokonalenie 

maďarčiny do ľudovej školy v Banskej Štiavnici, a od roku 1894 navštevoval štiavnické 

gymnázium, kde vychodil prvých päť tried. Pretože jeho rodičia už ďalej nemohli financovať 

synove štúdiá, v roku 1899 ho poslali do tzv. „malého seminára“ rádového gymnázia sv. 

Benedikta v Ostrihome ako klerika. Tam najprv musel zložiť skúšky, a práve cesta na tieto 

skúšky mu priniesla učiteľa, ale aj priateľa, s ktorým viedol pravidelnú korešpondenciu 

a u ktorého počas prázdnin naberal nové skúsenosti a poznatky z mnohých odborov. Týmto 

človekom bol Andrej Kmeť.415  

O zoznámení sa s Kmeťom vo svojom rukopise píše: 

„Keď po skončení V. triedy gymnázia išiel som konkurovať za klerika do Ostrihomu, poberali 

sme sa na voze na stanicu do Nemiec. Koníky išli rezko. Práve sme došli na Prenčov, kde tu 

naraz praskne koleso a my sme sa skoro vysypali z voza... Neostávalo iného, ako ísť do 

kováča, aby nám požičal koleso, abo, keď je to ešte možné, pozbíjal naše. Zatiaľ sme zašli 

s našim pánom rechtorom, ktorý ma na konkurz sprevádzal, na faru. Tak som sa zoznámil 

s Andrejom Kmeťom. Tu som sa začal vypytovať na veci, ktoré boli opísané vo „Velebe 

Sitna“. Kmeťovi sa veľmi páčilo, že ma to zaujíma a povedal: „Jožko, keď ťa príjmu za 

klerika a keď chceš, môžeš prísť na prázdniny ku mne. Tu síce budeš musieť pracovať, ale sa 

mnoho užitočného naučíš“. Za klerika ma prijali a tak som zavítal na Prenčov.“416  

Spolu s Kmeťom chodil botanizovať, pomáhal pri odkrývaní slovanského pohrebiska 

na Sitne a pri preparačných prácach bešeňovského mamuta. Pod vplyvom Andreja Kmeťa 

Zorvan posilňoval lásku k svojmu ľudu a Slovanstvu.  

Počas jedného leta, keď bol Zorvan opäť na fare v Prenčove, prišli k Andrejovi 

Kmeťovi na návštevu dvaja českí profesori a spisovatelia. Vtedy bol okrem Zorvana na fare aj 

bohoslovec Štefan Hlavatý. Všetci sa spolu vybrali na Sitnu ku turistickej chate. Tam bola 

                                                            
415 Porov.: ZORVAN, V.: Po stopách Jozefa Zorvana. V Prešove 29. 5. 1972, s.1. Rodinný archív.  
416 Porov.: ZORVAN, V.: Po stopách Jozefa Zorvana. V Prešove 29. 5. 1972, s.4. Rodinný archív. 



402 

 

uložená pamätná kniha, do ktorej sa všetci podpísali, buď po česky alebo slovensky, a to aj 

napriek tomu, že študentské postavenie Zorvana a Hlavatého ich napomínalo na opatrnosť. 

Českí hostia si potom začali celu pamätnú knihu prezerať a našli stranu so slovenskými 

podpismi pukanských národovcov a pod ich menami poznámky maďarónov, ktoré urážali 

vyššie podpísaných. Kmeť preto zo žartu napísal pod mená Zorvana a Hlavatého poznámku: 

„Bojte sa panslávov!“ a odkaz na stranu, kde boli spomenuté urážky. Štiavnickí maďaróni 

našli v pamätnej knihe podpisy študentov aj s poznámkou a už o týždeň po tomto incidente 

ich štiavnické noviny označili za vlastizradcov a vyzývali pozornosť predstavených 

ostrihomského semináru, „akých hadov prechovávajú na prsiach vlasti“. Na radu kaplánov 

Zorvan napísal do novín osvedčenie, že u Kmeťa nepolitizujú, ale učia sa od neho ako od 

príkladného kňaza. Po chvíli našťastie všetko utíchlo.417  

Počas roka si Zorvan s Kmeťom dopisoval. Vo svojich listoch Kmeť podporoval 

a povzbudzoval všetkých bohoslovcov, aby sa vzdelávali vo svojej materčine. To tiež prispelo 

k tomu, že Zorvan upadal do stále väčšej nemilosti. So seminára ho vylúčili spolu s dvoma 

spolubratmi po tom, ako ho jeden spolužiak udal, že čítava slovensky písané listy a spieva 

slovenské národné piesne. Priťažujúcou okolnosťou bolo aj to, že bol predsedom slovenského 

samovzdelávacieho krúžku a že redigoval rukou písaný časopis, do ktorého prispieval aj 

článkami. Tento časopis vychádzal týždenne, a to tak, že jedno číslo vyšlo v Ostrihome 

a druhé o týždeň vo Viedni. Za viedenské číslo časopisu bol zodpovedný Jozef Čársky.  

Po tomto neúspechu sa Zorvan snažil pokračovať v štúdiách niekde inde. Najprv sa 

hlásil k banskobystrickému biskupovi. Tu ho najprv prijali, no po tom čo zistili, že sa priatelí 

s Kmeťom, poslali ho preč. Potom sa Zorvan hlásil do rádu Milosrdných bratov, kde bol 

prijatý, chceli však od neho, aby študoval medicínu, k čomu Zorvan nemal vzťah. Nakoniec 

na radu Andreja Kmeťa odišiel k rádu Pavlínov v Čenstochovej, kde nastúpil do noviciátu. 

Táto rehoľa mala svoj filiálny kláštor neďaleko Ostrihomu, vo Svätom Kríži (Szentkereszt). 

Preto tam Jozefa Zorvana ako novica poslali a odtiaľ so opäť vrátil do Ostrihomského 

seminára. Ako pavlínsky mních musel prázdniny tráviť v kláštore vo Svätom Kríži, ktoré bolo 

veľkým pútnickým miestom. Toto miesto bolo inak celkom pusté, okrem kláštora s veľkým 

kostolom tam bol len hostinec a horáreň. V lesnickej horárni bol nadlesným Ján Krupár, ktorý 

tu žil aj so svojou rodinou. Mal štyroch synov a dve dcéry, Annu a Margitu. Tieto dve 

dievčatá chodievali ozdobovať oltár kláštorného kostola. Mladý pavlínsky novic Zorvan sa 

zaľúbil do dcéry nadlesného, Margity a hľadal príležitosť ako sa z ňou zoznámiť. Príležitosť 

                                                            
417 Porov.: ZORVAN, V.: Po stopách Jozefa Zorvana. V Prešove 29. 5. 1972, s. 6-7. Rodinný archív. 
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sa naskytla, keď husi Krupárovcov vošli do areálu kláštora. Predstavený poslal Zorvana 

vyhnať tento kŕdeľ a pri tejto príležitosti sa mu podarilo prihovoriť Margite. Títo dvaja sa 

potom stretávali tajne na prechádzkach a na tajnom mieste si nechávali listy.418  

Medzitým sa novic Jozef dozvedel, že na východnom Slovensku okolo Prešova sú aj 

takí katolícki kňazi, ktorí sa pred vysviackou môžu oženiť. Aj v Ostrihome študovalo 

niekoľko bohoslovcov gréckokatolíckeho obradu. Zorvanovi sa na tomto obrade páčilo aj to, 

že bohoslužby sa odbavujú v staroslovenskom jazyku a podľa východného obradu, ktorý 

počas Veľkomoravskej ríše k nám priniesli sv. Cyril a Metod, ktorých si mladý Zorvan už 

vtedy vybral za patrónov a ostal cyrilo-metodskej tradícii verný po celý svoj život.  

Jozefa však chceli vysvätiť predčasne už v prvom semestri štvrtého ročníka, pretože filiálny 

pavlínsky kláštor mal nedostatok kňazov hovoriacich po maďarsky. Ten s tým nesúhlasil 

a požiadal Rím o povolenie prestúpiť na gréckokatolícky obrad. Rektorát Ostrihomského 

seminára jeho žiadosť neodporúčal a pre odopretie poslušnosti bol Jozef Zorvan z kláštora aj 

seminára opäť vylúčený. 419 

V zúfalej situácii mu poradil Andrej Kmeť. Podľa slov Kmeťa mal Zorvan navštíviť 

biskupa Fischera Colbrieho v Košiciach, ktorý bol známym útočiskom všetkých 

„skrachovaných“ slovenských bohoslovcov. Na jeho príhovor ho prijal gréckokatolícky 

biskup Dr. Ján Vály a Zorvan doštudoval štvrtý ročník aj gréckokatolícke obradoslovie. 

Keďže odpoveď z Ríma neprichádzala, Fischer Colbrie poradil Zorvanovi, aby poslal žiadosť 

ešte raz, ale najprv nech si zmení meno. Po dlhom rozhodovaní mu sám Andrej Kmeť 

navrhol, aby si zmenil meno na Karpaty, podľa slovenských hôr. Jeho žiadosti 

o pomaďarčenie priezviska zo Zorvana na Karpaty nevyhoveli, ale povolili mu zmenu na 

Kárpáti, podľa maďarských pravidiel. Napriek tomu sa stále podpisoval oboma menami, a to: 

Jozef Zorvan Karpaty. 420 

Po povolení zmeny priezviska žiadosť „nového bohoslovca“ Kárpátiho bola poslaná 

do Ríma, aby mu povolili zmenu obradu. Medzitým Jozef Zorvan Karpaty v školskom roku 

1906/1907 úspešne ukončil štúdium v Prešove na bohosloveckej akadémii a v lete 4. augusta 

1907 sa oženil s Margitou Krupárovou.  

Súhlas z Ríma stále nechodil, a preto bol Jozef poslaný do Jakubovan pri Starej 

Ľubovni, kde už dlhšie nemali kňaza. Tam vysluhoval pobožnosti okrem liturgií a vyučoval 

na škole. V Jakubanoch bol od 1. novembra 1907 do 31. augusta 1908.  
                                                            
418 Porov.: ZORVAN, V.: Po stopách Jozefa Zorvana. V Prešove 29. 5. 1972, s. 10-11. Rodinný archív. 
419 Porov.: ZORVAN, V.: Po stopách Jozefa Zorvana. V Prešove 29. 5. 1972, s. 11. Rodinný archív. 
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Nasledujúci školský rok bol menovaný za profesora na Gréckokatolíckom učiteľskom ústave 

v Prešove, kde učil prírodopis, fyziku a chémiu.  

Keďže dlho očakávaný súhlas z Ríma neprichádzal, Zorvan Karpaty si demonštratívne 

na znak protestu zapustil fúzy a bradu.  

Keď začiatkom roku 1910 bol prešovský biskup Vály na služobnej ceste v Ríme, 

osobne zaintervenoval v prospech Jozefa Zorvana Karpatyho a ten konečne dostal súhlas na 

zmenu obradu. Po potrebných prípravách bol Jozef Zorvan Karpaty dňa 28. augusta 1910 

v prešovskej katedrále vysvätený za gréckokatolíckeho kňaza a bol menovaný na svoju prvú 

farnosť do Hradiska.421 

Tento príspevok na základe konkrétneho príkladu poukazuje na podmienky štúdia 

slovenských bohoslovcov v čase maďarizácie. Mnohí slovenskí bohoslovci tej doby boli buď 

zo seminára vylúčení, alebo sa museli prispôsobiť požiadavkám, ktoré boli na nich kladené. 

Jozef Zorvan je špecificky tým, že napriek mnohým prekážkam sa nakoniec stal kňazom, aj 

keď vo východnom obrade katolíckej cirkvi. Ako kňaz sa okrem iného zaoberal šírením 

osvety, zakladaním rôznych spolkov, zasahoval do diania gréckokatolíckej cirkvi na 

Slovensku  a bohatá bola aj jeho publikačná činnosť. 
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