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Anotácia  

 Naša práca sa zameriava na židovskú problematiku na území Slovenskej republiky 

počas druhej svetovej vojny. Úvodná kapitola sa týka histórie Židov v rodnom meste našej 

pamätníčky – Bratislave, od vzniku židovskej komunity až po súčasnosť. Veľký vplyv na život 

Židov mala arizácia, ktorej sa venujeme v ďalšej kapitole, stručne aj so zameraním na 

Bratislavu. Hlavnou časťou našej práce je príbeh pani Lýdie Steinerovej-Piovarcsyovej, ktorým 

sme chceli dokázať vplyv antisemitskej politiky na jednotlivca a jeho rodinu. Ako vyznávačka 

židovského náboženstva a dcéra majiteľa známeho antikvariátu Steiner bola pani Lýdia 

ovplyvnená rôznymi protižidovskými nariadeniami a zákonmi. Po arizácii antikvariátu 

spisovateľom Ľudovítom Ondrejovom a deportácii svojich rodičov sa musela po zvyšok vojny 

skrývať. Medzi rokmi 1942 a 1944 v snahe prežiť precestovala veľkú časť Slovenska, od 

Bratislavy až po Kežmarok. Nakoniec ju po Slovenskom národnom povstaní chytilo gestapo 

a bola transportovaná do Terezína, ale vzhľadom nato, že vojna sa chýlila ku koncu, neprešla 

vyhladzovacím táborom. Naša pamätníčka vojnu prežila a ako jedna z mála Židov sa rozhodla 

ostať na Slovensku. Jej povojnový život, konkrétne štúdium a rodinu, sme opísali v posledných 

dvoch kapitolách našej práce.    
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Úvod 

 Autoritatívne a totalitné režimy v dvadsiatom storočí majú na svedomí obrovský počet 

ľudských životov. Nacistický režim nastolený v Nemecku sa už od svojho začiatku netajil svojou 

nenávisťou k Židom a snahou o ich úplné odstránenie zo  spoločnosti. Je prekvapivé, koľko 

podporovateľov a kolaborantov sa v tak krátkom čase našlo na vyvraždenie šesť miliónov 

nevinných Židov. Pani Lýdia Piovarcsyová je jedna z mála preživších, ktorá ochotne a otvorene 

hovorí o svojej minulosti. Práve jej odvaha, vytrvalosť, ale aj odkaz príbehu pre budúce generácie 

nás inšpirovali napísať túto prácu.  

Prvým krokom pri vypracovaní našej práce bola návšteva pamätníčky Lýdie 

Piovarcsyovej v Bratislave. Získali sme tu základné informácie o jej životnom príbehu, 

antikvariáte Steiner, ale aj o jej rodine. Následne sme si vybrali témy, ktorým sa chceme venovať 

v spoločensko-politickej časti práce a začali k ním zhromažďovať literatúru. Židovská 

problematika v Bratislave je spracovaná v knihe Židovská Bratislava od Kataríny Hradskej. 

Informácie o živote Židov  v predvojnovom období sme získali zo slovenského prekladu knihy 

židovského autora Huga Golda. Arizačný proces je obsiahlo spracovaný v publikácii Arizácie, 

v ktorej sa nachádza mnoho štúdií a výskumov od kolektívu autorov pod vedením Eduarda 

Nižňanského. Príbeh pani Piovarcsyovej je stručne a formou krásnej literatúry spracovaný 

v knihe Tisícročná žena od novinárky Ľuby Lesnej. Na spresnenie informácií o rodine 

Steinerovcov sme navštívili aj Slovenský národný archív, v ktorom sme sa napriek množstvu 

prehľadaných fondov dozvedeli iba minimum informácií. 

 Cieľom nášho projektu je spracovanie príbehu pani Lýdie Piovarcsyovej na základe 

historických okolností. Očakávame, že čitateľovi zanecháme trvácne poznatky o hrôzach 

holokaustu. Taktiež dúfame, že si rozšírime vlastné vedomosti, a to hlavne pomocou zásady 

uvedomelosti, ako aj spojenia teórie s praxou. Pri prezentovaní práce získame dôležitú spätnú 

väzbu. Z dôvodu aplikovania zásady postupnosti a systematickosti sme si náš projekt rozdelili 

na niekoľko častí. Postupne sme kapitoly v našej práci usporiadali od všeobecných poznatkoch 

o židovskej komunite až ku konkrétnemu príbehu pani Lýdie Piovarcsyovej. Na základe zásady 

trvácnosti sme do práce umiestnili aj rozsiahlu dokumentárnu a obrazovú prílohu, ktorá slúži na 

aktívnu interakciu s teoretickými vedomosťami.  Takto chceme aplikovať  pedagogické zásady 

Jana Amosa Komenského- učiteľa národov, ktoré sú aktuálne aj v súčasnosti, i keď sa na ne 

občas zabúda. 
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1 Židovská komunita v Bratislave 

 Významná židovská komunita sa v Bratislave začala vytvárať po tatárskom vpáde, keď 

kráľ Belo IV. pozval Nemcov na osídlenie Uhorska. Počas jeho vlády, ale aj neskôr, získavalo 

židovské obyvateľstvo rôzne privilégiá a Židia sa stali ekonomicky aktívnou súčasťou 

obyvateľstva. Po bitke pri Moháči boli Židia z Bratislavy vyhnaní,1 z tohto dôvodu sa až do ich 

návratu zachovalo iba minimum archívnych dokumentov. 

 Aj napriek tomu, že Židia sa už od roku 1599 usídľovali v bratislavskom Podhradí, 

oficiálne sa mohli vrátiť do mesta až po zrovnoprávnení s ostatnými občanmi v roku 1848.2 

Krátko na to, v roku 1872,3 si založili vlastné inštitúcie, Židovskú náboženskú obec (ŽNO) 

a Ortodoxnú židovskú náboženskú obec. Židovské deti mali k dispozícii kvalitné vzdelanie 

v mnohých školách. Prvá svetská židovská škola vznikla už v roku 1820,4 neskôr sa k nej 

pripojili aj Ortodoxná ľudová škola či Chlapčenská meštianska škola s Dievčenskou meštianskou 

školou.5 Židovské obyvateľstvo sa taktiež angažovalo v rôznych náboženských a mládežníckych 

spolkoch, jeden z najznámejších je športový klub Makabi.  

 Aj keď sa napätie k Židom v spoločnosti stupňovalo už za čias prvej ČSR, radikálne 

zmeny nastali až po nástupe Adolfa Hitlera k moci. ŽNO sa snažila bojkotovať nemecké 

výrobky, ale sama sa stala terčom prvej demonštrácie už v roku 1936.6 Po vyhlásení Slovenského 

štátu 14.3.1939 sa Bratislava stala jeho hlavným mestom. V tom čase bola domovom pre viac 

ako 15 000 Židov, čo bola jedna z najväčších židovských komunít na Slovensku. Medzinárodné 

zlyhania, ako Viedenská arbitráž alebo Malá vojna, zvyšovali napätie voči židovskej komunite, 

ktorá bola vinená zo všetkých neúspechov.  

Po prijatí vládneho nariadenia o vylúčení Židov z verejných služieb bolo v Bratislave 

prepustených 290 židovských advokátov.7 Neskôr k nim pribudli aj lekárnici, lekári a novinári. 

Na židovských obchodoch sa začali objavovať nenávistné nápisy a slovenská tlač chŕlila 

protižidovskú propagandu. V Bratislave sa nachádzali aj inštitúcie, napr. nemecké  

veľvyslanectvo, ktoré slovenskej vláde aktívne radili nielen pri riešení židovskej otázky. 

 

1 GOLD, H. et al. Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti, s. 11. 
2 HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava, s. 42. 
3 GOLD, H. et al. Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti, s. 82. 
4 HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava, s. 136. 
5 GOLD, H. et al. Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti, s. 55. 
6 HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava, s. 197. 
7 Tamtiež, s. 203. 
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 Tvrdosť protižidovských opatrení sa začala rýchlo stupňovať po tom, ako radikálne krídlo 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany prebralo moc. Koncom februára 1941 zakázalo Policajné 

riaditeľstvo v Bratislave Židom vychádzanie z domu od ôsmej večer do piatej ráno.8 Výnimky 

boli prípustné v prípade dojazdu vlaku, choroby či nútených prác. V marci toho roku bolo 

bratislavským Židom zakázané pohybovať sa v určitých častiach mesta.9 Medzi ne patrili hlavne 

parky, kúpaliská, kaviarne a aj veľká časť nábrežia Dunaja. Vyvrcholením antisemitských 

opatrení bol Židovský kódex prijatý 9.9.1941. 

 Okrem arizácií sa v hlavnom meste riešila aj bytová otázka, nakoľko o židovské byty bol 

veľký záujem. V novembri 1940 sa v Bratislave nachádzalo 1311 židovských bytov, z toho 

väčšina bola dvojizbových.10 Rôznymi nariadeniami bolo Židom zakázané bývať v určitých 

častiach mesta, napríklad na Hlinkovom a Hitlerovom námestí.11 Z týchto oblastí mohol 

židovský majiteľ dostať dvojtýždňovú lehotu na vysťahovanie, z ostatných až štvortýždňovú.12 

   Slovenská vláda sa rozhodla riešiť židovskú otázku transportmi, ktoré začali v marci 

1942. V Bratislave začali úrady odosielať povolávacie rozkazy, na základe ktorých sa Židia mali 

zhromaždiť na stanici v Lamači.13 Do októbra, keď boli transporty pozastavené, bolo z hlavného 

mesta odtransportovaných približne 4000 Židov.14 Druhú vlnu transportov v roku 1944 mali na 

starosti nemecké okupačné úrady, ktoré neuznávali žiadne výnimky. Masové zatýkanie sa konalo 

v noci na 29.9.1944, počas ktorého bolo chytených asi 1600 Židov. 15 

 Po vojne bolo samotné židovské obyvateľstvo mimo bezprostredného ohrozenia života, 

za obeť totalitnému režimu však padli mnohé pamiatky. Ortodoxná synagóga bola zbúraná v roku 

1961 a neologická synagóga so Židovskou ulicou museli uvoľniť miesto pri stavbe mosta SNP. 

 Po roku 1989 nastalo oživenie židovského života. ŽNO v Bratislave je s 500 členmi 

v súčasnosti najväčšia na Slovensku. Usporadúva pravidelné pobožnosti a venuje sa aj 

kultúrnym, vzdelávacím a sociálnym aktivitám, napr. pri príležitosti židovských sviatkov alebo 

holokaustu - každoročné Čítanie mien transportovaných Židov.   

 

8 HALLON, Ľ. et al. Kronika Slovenského štátu 1939-1941, s. 229. 
9 Tamtiež, s. 234. 
10 HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava, s. 216. 
11 HALLON, Ľ. et al. Kronika Slovenského štátu 1939-1941, s. 197. 
12 HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava, s. 216. 
13 Tamtiež, s. 225. 
14 Tamtiež, s. 227. 
15 Tamtiež, s. 238. 
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2 Arizácie 

Úspešné podnikateľské aktivity Židov boli už od stredoveku jedným zo základných 

zdrojov antisemitizmu. Špecifické oblasti židovského podnikania, ako bankovníctvo, 

poskytovanie pôžičiek či prevádzkovanie pohostinských zariadení, vyvolávali u ľudí závisť 

a túžbu po ich majetku. Cieľavedomá koncepcia prevodu židovského majetku do rúk Slovákov, 

čiže arizácia,  sa začala vytvárať v období autonómie a počas vojnovej Slovenskej republiky sa 

realizovala v dvoch líniách. Okrem ideologických cieľov chcela Slovenská republika arizáciou 

dosiahnuť aj finančný zisk či zlikvidovanie židovskej konkurencie.  

 Evolučná fáza arizácie vychádzala z plánov vytvorených ešte počas autonómie 

a praktizovala sa až do rokovaní v Salzburgu v júli 1940. Presadzovalo ju hlavne umiernené 

krídlo HSĽS. Táto fáza bola založená najmä na princípe relatívnej dobrovoľnosti a čiastočnej 

spolupráci medzi arizátorom a vlastníkom.16 Medzi hlavné donucovacie prostriedky k arizácii zo 

strany štátu patrili napr. revízie živnostenských oprávnení alebo dosadzovanie štátnych 

zástupcov do väčších židovských podnikov.17 Prijatím prvého arizačného zákona18 č. 113 Sl. Z. 

z 25.4.1940 bola stanovená konkrétna podoba arizácie.19 Z právneho hľadiska ju zastrešovali 

župné úrady a Hospodárska úradovňa predsedníctva vlády (HÚVP) na čele s Augustínom 

Morávkom.20 Radikálne krídlo HSĽS, ktoré sa dostalo k moci po salzburských rokovaniach, 

nesúhlasilo s priebehom arizácie, a preto predseda vlády Vojtech Tuka dňa 11.9.1940 pozastavil 

účinnosť prvého arizačného zákona, podľa ktorého bolo do tej doby arizovaných približne 50 

podnikov.21 

 Po tom, ako Snem Slovenskej republiky dňa 3.9.1940 schválil tzv. zmocňovací ústavný 

zákon, nestálo nič v ceste k spusteniu revolučnej arizácie.22 Druhý arizačný zákon zo dňa 

30.11.1940 nerátal s výkupom, ale s núteným poštátnením židovského podniku a jeho následným 

odpredaním.23 V prípade arizácie žiadateľ za podnik zaplatil likvidačnú hodnotu, inak bol podnik 

zlikvidovaný, aby nebránil kresťanskej konkurencii. Vládnymi nariadeniami boli obmedzené 

práva židovských majiteľov na slobodné nakladanie s ich majetkom. Arizačný proces sa rapídne 

 

16 NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 12. 
17 MIČEV, S. et al. Slovenské národné povstanie 1944, s. 43. 
18 Celý názov zákona: o židovských podnikoch a židoch zamestnaných v podnikoch. 
19 NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 16. 
20 HALLON, Ľ. et al. Kronika Slovenského štátu 1939-1941, s. 158. 
21 Tamtiež, s. 158. 
22 Tamtiež, s. 180. 
23 NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 23. 



9 
 

urýchlil, nakoľko arizátori neboli vyberaní podľa kvalifikácie, ale na základe korupcie či 

klientelizmu. Záštitu nad arizáciami prebral Ústredný hospodársky úrad (ÚHÚ), na čelo ktorého 

sa dostal vyššie spomínaný karierista a radikál Augustín Morávek.24 Ako úrad bol podriadený 

iba predsedovi vlády a v rozhodovaní o arizácii si zachovával autonómnosť od ostatných 

orgánov Slovenskej republiky.25 

 Do marca 1942 bolo židovským majiteľom odobratých približne 12 300 podnikov, 

z ktorých bolo k 25. októbru 1941 11 272  zlikvidovaných.26 Z ekonomického hľadiska neboli 

arizácie výhodné, nakoľko sa takmer celý zisk v hodnote 1,1 mld. slovenských korún použil na 

„osídľovací poplatok“, pričom štát prišiel o veľkú časť kvalitných podnikov.27 Arizácie pripravili 

Židov o prácu a urobili z nich „nepotrebných“ občanov určených na transport.  

2.1 Arizácie a likvidácie podnikov v Bratislave 

 V hlavnom meste Slovenskej republiky sa nachádzalo veľké množstvo židovských 

podnikov, a preto sa prvá vlna arizácie začala už na jar v roku 1940.28 Koordinoval ju mestský 

notársky úrad spolu so župným úradom. Do marca 1940 bolo zlikvidovaných 66 najbohatších 

živností, zameraných hlavne na textilný či potravinový priemysel.29 V druhej, revolučnej, fáze 

arizácie, ktorá v Bratislave trvala do konca roka 1941, bolo zlikvidovaných sedem 

veľkopodnikov a viac ako 980 maloobchodov.30 Bratislavská župa bola po Šarišsko- zemplínskej 

druhá v počte zlikvidovaných podnikov, k októbru 1941 to dovedna činilo 2187 závodov.31     

  

  

 

 

 

 

 

 

24 NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 21. 
25 Tamtiež, s. 22. 
26 Tamtiež, s. 76. 
27 MIČEV, S. et al. Slovenské národné povstanie 1944, s. 43. 
28 HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava, s. 208. 
29 Tamtiež, s. 209. 
30 Tamtiež, s. 210. 
31 NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 76. 
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3 História Steinerovcov v Bratislave 

 Dejiny kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave môžeme chronologicky rozdeliť 

do troch generácií. Sigmund Steiner sa narodil v moravskom Kojetíne do rodiny obchodníka so 

železom. Po tragickej smrti svojho otca ho mama vyzvala, aby sa aj so súrodencami presťahovali 

za starším bratom Adolfom do Bratislavy. Sigmundove začiatky v Bratislave boli veľmi ťažké. 

Situácia sa pomaly začala zlepšovať až po jeho svadbe s Josephinou Bendinerovou v roku 

1848.32 Napriek pôvodnému úmyslu stať sa rabínom, bol učiteľom vtedajšej židovskej základnej 

školy. S manželkou sa presťahovali na Klariskú ulicu, kde sa im v roku 1848 narodil syn 

Hermann.33 Sigmund založil v Bratislave antikvariát. Počas šesťdesiatych rokov sa mu  začal 

zhoršovať zrak, až oslepol. Z toho dôvodu ich podnik už od roku 1869 viedol syn Hermann. 

 Druhá generácia znamenala pre Steinerovcov výrazné zvýšenie prestíže rodiny, ale aj 

úspechy v podnikaní. Mladý Hermann mal 18.11.1877 svadbu s mladou, osemnásťročnou, 

Selmou Goldebergerovou.34 Počas ich 47-ročného manželstva mali desať detí, z ktorých sa deväť 

dožilo dospelosti. Pani Selma bola hlavou domácnosti, kým Hermann sa venoval 

podnikateľským, meštianskym a náboženským aktivitám. V roku 1880 manželia kúpili 

trojposchodový dom na Ventúrskej 22, kam sa presťahoval antikvariát a mnohodetná rodina 

Steinerovcov. Vzhľadom na rastúcu popularitu antikvariátu sa Hermann rozhodol založiť 

pobočku na Suchom mýte.  

 Po smrti Hermanna Steinera v roku 1926 a jeho manželky dva roky predtým sa majiteľmi 

antikvariátu stali synovia Jozef a Maximilián. Pobočku na Suchom mýte viedol už od 

predvojnových čias najstarší syn Wilhelm. Významným členom rodiny bol aj syn Siegfried, 

ktorý bol spoluzakladateľ sionistického združenia Mizrachi a taktiež prevádzkoval advokátsku 

kanceláriu.35 Jeho brat Gustav Steiner vyštudoval medicínu a jeden rok sa v praxi zdokonaľoval 

v Nemecku. Všetky deti Hermanna Steinera pokračovali v silnej náboženskej tradícii a boli 

aktívnymi členmi ortodoxnej náboženskej obce. Rodina Steinerovcov sa medzi rokmi 1919-1936 

rozrástla o sedemnásť detí a rodinný antikvariát prekvital.36 Všetko zmenila až druhá svetová 

vojna.   

 

32 TRANČÍK, M. Medzi starým a novým, s. 38. 
33 Tamtiež, s. 39. 
34 Tamtiež, s. 59. 
35 Tamtiež, s. 134. 
36 Slovenský národný archív Bratislava, Sčítanie ľudu 1930, Bratislava 1930. 
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4 Príbeh Lýdie Piovarcsyovej 

 Lýdia Piovarcsyová, rodená Steinerová, sa narodila 2. 4.1933 do významnej  bratislavskej 

židovskej rodiny Steinerovcov.37 Jej otec Jozef Steiner bol spoluvlastník známeho antikvariátu 

Steiner. S manželkou Margitou, rod. Abrahámovou, mali harmonické manželstvo.38 Margita bola 

jedna z najkrajších Bratislavčaniek, pracovala ako pokladníčka v antikvariáte a vždy sa obliekala 

elegantne. K dcére mala relatívne vlažný vzťah, a preto sa o ňu už od mala starala rakúska 

vychovávateľka. Vďaka tomu sa malá Lydka naučila po nemecky a neskôr aj po maďarsky.  

 Antikvariát Steiner, ktorý sa nachádzal v Bratislave na Ventúrskej ulici č.22, založili 

v roku 1847 Lýdiini prastarí rodičia.39 Pôvodne slúžil ako požičovňa kníh, ale neskôr sa rozšíril 

na kníhkupectvo a predajňu vzácnych tovarov. Nachádzali sa v ňom rôzne známe publikácie, ale 

aj rytiny a hudobniny. Stého výročia sa nanešťastie nedožil, v roku 1941 ho arizoval slovenský 

spisovateľ Ľudovít Mistrík - Ondrejov. Najvzácnejšie publikácie stihla rodina presunúť do 

Jablonice, kde ich neskôr znehodnotili Rusi. V súčasnosti sa na jeho mieste nachádza obnovený 

antikvariát, založený v roku 1991 zásluhou pani Selmy Steinerovej.40 

 Detstvo malej Lydky bolo ovplyvnené antisemitskými nariadeniami. V Bratislave 

navštevovala ortodoxnú židovskú školu na Zochovej ulici. Krátko po vzniku Slovenského štátu 

sa oproti ich domu na Ventúrskej ulici nasťahovali príslušníci ozbrojených jednotiek nemeckej 

nacistickej strany. Z tohto dôvodu trávila letné prázdniny v roku 1939 u starých rodičov 

v Bánovciach nad Bebravou. V meste stretla aj Jozefa Tisa, ktorý tu pôsobil ako kaplán.  

V roku 1941 sa o arizáciu antikvariátu Steiner prihlásil Ľudo Ondrejov. Zo začiatku tu 

nechal pracovať Lydkinho otca Jozefa a jeho brata Maximiliána, nakoľko nemal na prevádzku 

antikvariátu dostatočné skúsenosti.41 Knihy z podniku predával alebo odnášal do Matice 

slovenskej a za utŕžené peniaze si kupoval alkohol. Situácia sa rapídne zmenila 12. júna 1942, 

keď Ľudo Ondrejov poslal ministerstvu vnútra Slovenskej republiky list, v ktorom píše: 

„Prehlasujem, že vo svojom kníhkupectve v Bratislave, na Ventúrskej ul.č.22 nepotrebujem 

týchto Židov: Maxa Steinera, Jozefa Steinera, Regínu Lebensfeldovu, Žigmunda Steinera 

a Viliama Steinera.“42 Našiel si za nich náhradu v osobe pána Viliama Fábryho z Martina.  

 

37 Pozri príloha, dokument č. 1. 
38 Pozri príloha, obr. č. 2. 
39 TRANČÍK, M. Medzi starým a novým, s. 46. 
40 Pozri príloha, obr. č. 12, 13. 
41 Pozri príloha, dokument č. 3. 
42 HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava, s. 212. 
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4.1 Skrývanie a transport rodičov 

Jozef usúdil, že ich čoskoro zatknú, a preto sa s rodinou rozhodli ukryť na roh ulíc 

Konventnej a Suchého mýta. Majiteľkou skladu drogérie, v ktorom sa rodina ukrývala, bola 

partnerka Margitinho brata. Aj napriek tomu, že nebola Židovka, sa im so všetkým snažila 

pomáhať. O zlých podmienkach v úkryte sa pani Lydka vyjadrila: „Ukryla ich tam na slame 

s vedrom.“43 Na svoj vek veľmi samostatná Lýdia robila rodičom jedinú spojku so svetom. Často 

im nosila potrebné veci, či chodila na nákupy. Raz ju rodičia poslali do bytu na Ventúrskej. 

Takmer ihneď po jej príchode do bytu prišli aj dvaja tajní spolu s Ľudom Ondrejovom 

a zatykačom na jej otca Jozefa. Ondrejov sa jej spýtal: „Kde máš otca?“ Na čo si malá Lydka 

rýchlo vymyslela odpoveď: „U zubára.“44 Po krátkom dialógu začali prehľadávať byt, čo jej 

umožnilo utiecť. Na Suché mýto bežala tak rýchlo, že na to aj dnes s údivom spomína: „Dodnes 

hovorím, že neviem, kde to v tej hlave deväťročného dieťaťa všetko mohlo skrsnúť“45 Aj napriek 

očividnému nebezpečenstvu skrývanie otec Jozef psychicky nevydržal a spolu s rodinou sa po 

dvoch-troch týždňoch vrátili na Ventúrsku ulicu. 

V tom čase sa stavala Riazanská ulica a Jozefovi sa podarilo nájsť si prácu ako drvič 

kameňa. Vďaka nej dostal označenie hospodársky Žid, a preto nebol ihneď transportovaný. Pre 

chudého človeka, akým bol pán Steiner, bola práca veľmi náročná. Svojej dcére veľmi chýbal, 

pretože doma celú dobu iba spal. Nakoniec mu ani to nepomohlo. Jedného júlového  dňa sa vrátil 

domov, kde ho čakal policajt so zatýkacím rozkazom. Mladému policajtovi bolo tejto rodiny ľúto 

a povedal: „Ja mám zatýkací rozkaz iba na Jozefa Steinera, toto dievčatko nezoberiem.“46 

Margita bola veľmi naviazaná na svojho manžela a rozhodla sa ísť s ním aj keď nemusela. Ako 

znak vďaky sa rozhodla dať policajtovi detskú postieľku. Pani Lydka si dodnes kladie otázku, 

ako by sa zachovala ona a či by dokázala opustiť svoje dieťa. Otec sa s dcérou lúčil tradičným 

židovským spôsobom, vystrel nad ňu ruky a dlho ju požehnával. Keď to Lýdia už nevydržala, 

tak mu povedala, že už stačí. Vtedy videla svojich rodičov poslednýkrát. Odišli spolu 52. 

transportom zo Žiliny do Osvienčimu, Jozef zomrel v plynovej komore a Margitu 15. 8.1942 

roztrhali nemecké ovčiaky na appelplatzi.47 

 

43 Z osobného rozhovoru s Lýdiou Piovarcsyovou. 
44 Tamtiež. 
45 Tamtiež. 
46 Tamtiež. 
47 Z osobného rozhovoru s Lýdiou Piovarcsyovou. 
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4.2 Potulky po Slovensku 

 Po tom, čo Lydkini rodičia odišli, sa o ňu starala jej vychovávateľka z detstva, Lívia 

Heidová. Bola rakúska Židovka, ale bezpečnosť jej zabezpečovali falošné švajčiarske doklady. 

Kúpila si ich za peniaze, ktoré jej zverili Steinerovci, keď vláda Židom obmedzila množstvo 

financií na bankových účtoch. Dokonca pomocou nich zachránila aj malú Lýdiu od gardistov, 

ktorí si pri razii automaticky mysleli, že je jej dcéra. Neskôr, na základe tých dokladov, utiekla 

Lívia aj s rodinou do Švajčiarska. Počas pobytu u vychovávateľky bola Lydka, vplyvom odchodu 

rodičov, taká  popletená, že si za 100 korún dokonca kúpila kurz plávania na dunajských 

pontónoch. 

Približne po mesiaci prišiel po vnučku starý otec Jakub, ktorý v tom čase býval 

v Kežmarku s Margitinou sestrou Irenou. Príbuzní jej vybavili sfalšovaný krstný list na meno jej 

vychovávateľky, bola teda Lívia Hejdová. V Kežmarku začala chodiť do štvrtej triedy 

rímskokatolíckej ľudovej školy. Lydka tu mala dobré zázemie, nakoľko manžel tety Ireny bol 

synom majiteľa textilného obchodu. Cez prázdniny navštevovala známych v Bratislave.  

 V roku 1944 trávila Lydka letné prázdniny v obci Jablonica pri Smoleniciach. Žil tu 

mamin brat Vilko, vzdelaný farmakológ s dvoma vysokými školami. Okrem prázdnin tu 

strávila aj september, schovaná v lekárenskom sklade. Vilkovi sa dokonca podarilo vytvoriť liek 

na čierny kašeľ, ktorým liečil miestne deti. Po porážke Povstania  Nemci chceli od neho  získať 

tento liek a keď s tým nesúhlasil, tak ho odtransportovali. Nakoniec, už po oslobodení Slovenska, 

zomrel v koncentračnom tábore Landsberg na brušný týfus.  

 Po predĺžených prázdninách chodila Lydka do školy k uršulínkam v Bratislave. Ostrihala 

svoje krásne kučeravé vlasy nakrátko, tak, že ju nespoznali ani známi. Žila na Dunajskej ulici, 

u rodinnej známej, pani Takácsovej. Vďaka tomu, že pani Takácsová vedela iba po maďarsky, 

tak sa tento jazyk bola nútená naučiť aj Lýdia. Inak to bola žena so srdcom na správnom mieste: 

„Ona bola taká dobrá osoba, že ukrývaným ľudom varila obedy.“48 Vždy o dvanástej sa u nej 

všetci stretli, aby sa naobedovali. V roku 1944 bola veľmi tuhá zima: „Sneh bol do výšky 

dospelého človeka a len na chodníku bola urobená cestička“49 V tom čase začali navyše 

bombardovať Bratislavu a v decembri všetky školy zatvorili.    

   

 

48 Z osobného rozhovoru s Lýdiou Piovarcsyovou. 
49 Tamtiež. 
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Pani Takácsová pomáhala rôznym ľuďom, aj svojej neteri, slobodnej mamičke 

s pätnásťročným synom. Táto neter nemala žiaden príjem a netajila sa tým, že potrebuje získať 

peniaze. Štvrtého januára 1945 všetkých, čo tam obedovali, udala.50 Do bytu prišlo gestapo: 

„Prišli a vyzdvihli všetkých, ako keď sa vajíčka zbierajú.“51 Lydka sa v chaose mohla vytratiť, 

ale neter pani Takácsovej svojou mohutnou postavou zablokovala dvere. Keď videla, že sa okolo 

dvier moce dieťa a čaká na jej nepozornosť, tak chytila kľučku a Lydke vynadala do drzých 

Židoviek, ktoré chcú prefíkane mariť právoplatný policajný zásah. Za každého zatknutého Žida 

dostala odmenu.  

 Gestapo odviedlo všetkých zatknutých ľudí do centrály na Vlčkovej ulici (dnes ulica 

Podjavorinskej). Na druhý deň po nich prišlo nákladné auto a odviezlo ich do tábora v Seredi. 

Tu malá Lydka prenocovala a ráno už boli pristavené tri dobytčie vagóny, ktoré ich odviezli do 

Magdeburských kasární v Terezíne.52  

4.3 Terezín 

 Terezín bol prestupnou stanicou do Osvienčimu, ale v januári 1945 sa transporty už 

nekonali, pretože Osvienčim mal byť čoskoro oslobodený. Tábor v Terezíne zíval prázdnotou, 

odišli z neho už aj jednotky SS a na väzňov dávalo pozor iba pár dozorcov. V tom čase tu 

pracovala aj Lydkina sesternica Selma, ktorá jej vybavila lôžko mimo kasární, v detskom 

domove. Selma v tábore pomáhala lekárovi ako ošetrovateľka. Vždy, keď prišiel transport 

z Bratislavy, sa snažila pomôcť nielen svojim príbuzným. Okrem Lydky pomohla aj dvom 

ďalším sesterniciam. Väzenská strava bola jednotvárna, väčšinou to boli krúpy varené vo vode, 

navyše  aj nedostatočná: „ Na týždeň bol takýto krajček chleba, ako je moja dlaň, kúsok masla 

veľký ako necht a dve čajové lyžičky  cukru. To bolo všetko.“53 Našťastie, Lydka mala veľmi rada 

krúpy, a tak hladom netrpela. 

 V tábore boli väznené aj české židovské učiteľky, ktoré sa aj napriek zákazu rozhodli 

vyučovať deti. Učili matematiku a češtinu, ktorú sa Lýdia odmietla učiť. Dostala však veľmi 

kvalitnú matematikárku. V tom roku preberali zlomky, ktoré sa naučila tak perfektne, že po 

návrate domov sa celý rok s matematikou nemusela trápiť.   

 

 

50 LESNÁ, Ľ. Tisícročná žena, s. 201. 
51 Z osobného rozhovoru s Lýdiou Piovarcsyovou. 
52 Tamtiež. 
53 Tamtiež. 
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4.4 Útek 

 Lekár v terezínskej nemocnici, ktorému Selma robila ošetrovateľku, pochádzal 

z Bratislavy a volal sa Pavol Majer. Koncom apríla sa mu podarilo zohnať nákladné auto, 

a keďže tábor bol v tom čase veľmi slabo strážený, navyše s otvorenou bránou, tak sa mu 

podarilo utiecť. Spolu s  manželkou zobrali aj Lydku a pár väznených Bratislavčanov.  

 Z Terezína sa vybrali do Prahy, kde v repatriačnom úrade dostali doklady, stravné lístky 

a poukaz na ubytovanie v hoteli Axa: „To bol veľký hotel a aj veľmi slávny, päťhviezdičkový.“54 

Pani Lydka bola veľmi rada, že po takom dlhom čase dostala izbu s bielymi perinami a kúpeľňou. 

Konečne sa mohla okúpať. 

 Keďže utečenci v Prahe nikoho nepoznali, tak sa rozhodli vrátiť domov, do Bratislavy. 

Nejazdili vlaky, ale lekárovi Majerovi sa podarilo znovu vybaviť odvoz nákladným autom. 

V Brne ich zastavil vysoký sovietsky dôstojník. Bol vychovaný a inteligentný: „Slušne sa spýtal, 

či môže k nám vysadnúť na korbu a každému podal ruku.“55 Aj počas cesty sa správal milo, ale 

Lydka od neho chytila svrab, čo mu ako frontovému vojakovi nikdy nevyčítala.  

 V Bratislave lekár jej chorobu zle diagnostikoval ako avitaminózu. Lydka tu strávila máj 

a jún, až kým po ňu neprišiel starý otec z Kežmarku. S rodinou sa počas vojny skrýval 

u nemeckej rodiny Schwingovcov, ktorým v zadnej izbe ako skúsený hodinár opravoval 

hodinky. Keď počas oslobodenia prišli Rusi, mali o služby starého otca Jakuba tiež záujem: 

„Papaša, zdelaj mne časy.“56 A nosili mu pokazené budíky, aby z nich vyrobil náramkové 

hodiny. V Kežmarku Lydka navštívila veľmi známeho lekára, ktorý hneď zistil, že má svrab. 

Liečil ju pomocou liekov zo Švajčiarska a sírovej masti, ktorá bola prekvapivo účinná. Choroba 

pominula a Lydka sa začlenila do novej, povojnovej spoločnosti. Zo širokej Steinerovskej rodiny 

však zostalo iba torzo.  

 

 

 

54 Z osobného rozhovoru s Lýdiou Piovarcsyovou. 
55 Tamtiež. 
56 LESNÁ, Ľ. Tisícročná žena, s. 202. 
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5 Život pokračuje po vojne 

 V školskom roku 1945/1946 prijali Lydku do kežmarského gymnázia.57 V tom čase sa 

nerobili prijímacie skúšky, navyše z minulého školského roka nikto nemal vysvedčenie. Stačilo 

povedať, že chodila do prvého ročníka meštianskej školy a hneď ju v gymnáziu zaradili do 

sekundy. V septime sa Lydka spoznala s Karolom Piovarcsym a zaľúbila sa doňho. Po maturite 

v roku 1952 sa rozhodla, že s ním pôjde študovať do Prahy.58 

 V danej dobe si uchádzač nemohol slobodne vybrať vysokú školu. Pani Lydka dostala na 

výber iba dve možnosti, ekonómiu a strojné inžinierstvo, čo bola pre dievča jasná voľba. Začala 

študovať na Vysokej škole politických a hospodárskych vied, ktorá sa počas jej štúdia 

premenovala na Vysokú školu ekonomickú. Spolu s priateľom Karolom bývali na internáte 

a dokonca dostali aj spoločnú izbu. Dňa 13.11.1953 mali svadbu a v júni nasledujúceho roka sa 

im narodil syn, ktorého sa rozhodli pomenovať po otcovi. Obaja boli ešte stále študenti, manžel 

študoval Vysokú školu železničnú, a preto dali syna do jaslí. V roku 1957 obaja úspešne 

spromovali a manžel Karol dostal pracovnú ponuku do Vagónky Poprad.  

 V Poprade dostali Piovarcsyovci od Vagónky trojizbový byt, ktorý sa nachádzal pri 

súčasnej galérii. Karol pracoval a pani Lydka v roku 1958 porodila dcéru Janu. Po materskej 

dovolenke jej manžel vybavil miesto učiteľky v Strednej ekonomickej škole v Poprade. Konečne 

tu žila pokojný život s rodinou. Po federácii začala reorganizácia hospodárskej sféry a manžel 

Karol dostal pracovnú ponuku na generálnom riaditeľstve rudných baní a magnezitových 

závodov v Bratislave. Ponuku prijal a začal pracovať na týždňové smeny.  

 Aj pani Lydka dostala v roku 1972 výhodnú pracovnú ponuku na odbore školstva 

Krajského národného výboru v Bratislave. Lýdia bola veľmi rada, že sa môže vrátiť do svojho 

rodného mesta a tráviť viacej času s manželom. Pani Lydka kariérne stúpala, od radovej 

inšpektorky sa vypracovala až na vedúcu odboru. Pracovala tu až do dôchodku. 

 V súčasnosti je pani Lýdia Piovarcsyová 87-ročná prababička.59 O svojom neobyčajnom 

príbehu, ktorý v sebe tie desaťročia skrývala, začala rozprávať len približne pred desiatimi rokmi. 

Dokonca aj svojim deťom ho povedala, až keď boli dospelé. Vždy je však rada, keď môže svojím 

príbehom prispieť k tomu, aby sa na hrôzy druhej svetovej vojny nikdy nezabudlo.  

 

57 Pozri príloha, obr. č. 5. 
58 Pozri príloha, obr. č. 6. 
59 Pozri príloha, obr. č. 9. 
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6 Záver 

 V teoretickej časti našej práce sme čitateľovi chceli objasniť historické pozadie 

antisemitskej politiky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Veríme, že poznatky zozbierané 

z odbornej literatúry sú základom pre pochopenie historických okolností príbehu pani Lýdie 

Piovarcsyovej. Dávajú čitateľovi možnosť si vytvoriť informovaný názor na historické okolnosti 

tohto príbehu. Venovali sme sa nielen židovstvu v Bratislave, ale aj arizačnému procesu, ktorý 

dal slovenským úradom zámienku na vysťahovanie židovského obyvateľstva. Kapitolou o rodine 

Steinerovcov v Bratislave sme chceli zdôrazniť historický, kultúrny a spoločenský význam tejto 

kníhkupeckej rodiny. 

 Sme presvedčení, že jedným z najlepších spôsobov, ako priblížiť históriu, je pomocou 

príbehu výnimočnej osoby. Utvrdila nás v tom zásada uvedomelosti, keď sme počas rozhovoru 

s pani Lýdiou skombinovali teoretické vedomosti z hodín dejepisu s praxou. V jadre nášho 

projektu sme využili primárne pramene, čiže rozhovor a archívne materiály. Sústredili sme sa 

hlavne na obdobie druhej svetovej vojny, aby sme zdôraznili vplyv tohto obdobia na život 

pamätníčky. Aj napriek tomu, že etapa holokaustu bola v srdci našej pamätníčky dlho skrytá 

a zabudnutá, tak sa nakoniec odvážila o nej hovoriť. V súčasnosti je už takmer 

osemdesiatosemročná Lýdia Piovarscyová nekonečným zdrojom inšpirácie a vytrvalosti.  

 Náš cieľ, čiže spracovať celoživotný príbeh pani Lýdie Piovarcsyovej a pomocou neho 

vytvoriť dôkaz antisemitskej politiky v období Slovenskej republiky, sa nám podarilo splniť.  

 Prácu by sme chceli odprezentovať spolužiakom počas hodiny dejepisu alebo seminára 

z dejepisu, prípadne v rámci Týždňa vedy a techniky. Očakávame, že dostaneme spätnú väzbu a 

podľa tejto zásady sa budeme v budúcnosti zlepšovať. 

 Počas písania tejto práce sme sa dozvedeli veľa nových informácií a rozšírili sme si 

vedomosti v mnohých oblastiach. Vieme, že naše stručné dielo je iba minimom toho, čo by pani 

Piovarcsyová, ale aj iní pamätníci holokaustu mohli odkázať budúcim generáciám. Napriek tomu 

dúfame, že sme zachovali trvalý odkaz, ktorý pomôže v boji proti extrémistickým ideológiám a 

oživí slabú ľudskú pamäť.   

 Ako sme už uviedli v úvode,  v práci sme sa snažili využiť didaktické zásady a myšlienky, 

ktorých autorom je práve Jan Amos Komenský a ktoré sú aktuálne aj v súčasnosti. Práve on 

zdôrazňoval, že medzi ľuďmi by nemala byť nenávisť. Žiaľ, ako o tom svedčí príbeh našej 

pamätníčky, ľudstvo na to často zabúdalo. 
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Dokument č. 2: Lýdia s mamou v zozname Židov 

(Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív) 

 

Dokument č. 3: Žiadosť o pracovné povolenie pre Jozefa Steinera 
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Obrazová príloha 

Obr. č. 1: Rodokmeň rodiny Steinerovcov 

 (Zdroj: autor) 

 

Obr. č. 2: Rodičia pani Lýdie Piovarcsyovej v Trenčianskych Tepliciach 

(Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 
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Obr. č. 3:otec Jozef Steiner, spolumajiteľ antikvariátu Steiner 

(Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 

 

Obr. č. 4: Jednoročná Lýdia 

 (Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 
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Obr. č. 5: Lydka s mamou pred domom na Ventúrskej 22 

(Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 

 

Obr. č. 6: Lýdia s rodičmi 

(Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 
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Obr. č. 7: Lýdia po vojne 

(Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Lýdia pred maturitou v Gymnáziu v Kežmarku 

(Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 
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Obr. č. 9: Pani Piovarcsyová s manželom 

(Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 

 

Obr. č. 10: Pani Lýdia pred pamätnou tabuľkou antikvariátu Steiner 

(Zdroj: súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej) 
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Obr. č. 11: Pani Piovarcsyová v dobe nahrávania rozhovoru 

(Zdroj: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Obnovený antikvariát Steiner 

(Zdroj: autor) 
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Obr. č. 13: Pamätná tabuľa na Ventúrskej ulici 

(Zdroj: autor) 

 

 


