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Apa 
 

Lövith Max 
(1890–1934) 

Anya 
 

Lövith Berta  
(szül. Pardesz Berta) 

1896–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Lövith ? 

? – ? 
 

Apai 
nagyanya 

 
Nincs adat 

Házastárs 
 

Lövith Margit 
(szül. Breuer Margit) 

1925–1999 
 

Interjúalany 
 

Lövith Márk Egon 
1923 

Testvérek 
 

Lövith Irén 
1932–1944 

 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Pardesz  ?-né 

(szül. ?) 
? – 1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Pardesz ? 

? – 1930-as 
évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Lövith Márk Egon 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1923 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Mexikóváros (1926–1936) (Mexikó) 

 

Iskolai végzettség 

Ion Andreescu Művészeti Intézet 

 

Foglalkozás 

Szobrászművész, egyetemi tanár (Ion Andreescu Művészeti Intézet) 

 

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei 

gyermekkorában? 

A szülők tartották a szombatot, volt péntek esti gyertyagyújtás. Fiukat 

körülmetéltették. Gyermekkorában, Mexikóban anyja nem vezetett kóser 

háztartást, de főztek tradicionális szombati ételeket. Kolozsváron az anyai 

nagyanya vezette háztartás kóser volt. A szombatot megtartották (legalábbis a 

külsőségeket), de a nők hétköznap általában fedetlen fővel jártak. Mikvébe nem 

jártak. Szombaton a még otthon élő nagybácsik eljártak a zsinagógába.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Spanyol, jiddis, román 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Nagybányán (110/63-as katonai egység), majd Baja, majd 

Törökbálint (megszökött);  

Bujkálás: Budapesten (elkapták és Kistarcsára vitték) 

Koncentrációs tábor: Türkheim (Németország), Dachau (Németország), majd 

ismét Türkheim. 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte iskoláit, majd tanított a kolozsvári művészeti főiskolán és szobrászattal 

foglalkozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Lövith Irén 

 

Születési hely és idő 

Mexikóváros, 1932 (Mexikó) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskolás volt a deportálás idején. 

 

Foglalkozás 

Elemi iskolás volt. 

 

Hol él/élt?  

Kolozsvár (1936-tól) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Lövith Margit (Margó) (szül. Breuer Margit) 

 

Születési hely és idő 

Debrecen, 1925 

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1935-től), Kolozsvár (1945-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen (Anyja és öccse a holokauszt során halt meg, ő maga Ravensbrückben és 

Türkheimben volt koncentrációs táborban.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Öt gimnáziumi osztály (a háború előtt). A budapesti zsidó leány árvaházban 

nevelkedett nevelkedett (mint apátlan árva), varrónői szakképesítést kapott. 

 

Foglalkozás 

Varrónő 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1999 (Románia) 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Breuer Ernő (báty) (Debrecen, 1920-as évek – Izrael, 1980-as évek): cipész; a 

háború alatt Budapesten bujkált, majd kitelepült Palesztinába; nem volt 

gyermeke. 

Breuer Sándor (öcs) (Debrecen, 1920-as évek – Hely ismeretlen, 1944): 

koncentrációs táborban halt meg.  

? ?-né (Breuer Rózsi) (nővér) (Debrecen, 1920-as évek – Budapest, évszám 

ismeretlen): iskolázatlan volt, mosónőként kereste a kenyerét, majd egy 

szállodában dolgozott. Férjének lovaskocsija volt, azzal szállított, nagyon vallásos 

volt (ciceszt is viselt). Két gyermekük volt. Rózsit a háború alatt anyjával együtt 

Ausztriába deportálták, ő visszatért Budapestre, az anyja meghalt. Férjéről, 

gyermekeiről nincs adat. 

Breuer Éva (Debrecen, 1931 körül): a bátyjával együtt kivándorolt Palesztinába 

közvetlenül a háború után. Egy kibucban élt, férjezett volt, volt gyermeke is, de 

nincsenek közelebbi adatok. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincs, nem volt gyermekük. Lövith Margit a ravensbrücki koncentrációs táborban 

olyan orvosi kísérlet áldozata lett, hogy nem lehetett gyermeke. 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Lövith Max (Miksa) 

 

Születési hely és idő 

Szimferopol, 1890 (Orosz Birodalom) 

 

Hol élt még? 

Svájc (itt tanulta az órásmesterséget), Zilah vagy Zilah környéke, Kolozsvár 

(1920-1921-től), Mexikóváros (1923/24-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Mexikóváros, 1934 (Mexikó) 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi + valamilyen magasabb szakvégzettség 

 

Foglalkozás 

Órásmester 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ha tehette, tartotta a szombatot Mexikóban is, a péntek esti szertartást mindig 

megtartották, de nem vezettek kóser háztartást.  

 

Anyanyelv 

Ukrán, esetleg jiddis, de a családban magyarul beszéltek.   
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A cári hadseregben, az első világháború alatt. Hadifogolyként került Zilah 

környékére. 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Lövith ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Szimferopol (Orosz Birodalom) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 
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Anyanyelv 

Nincs adat 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat  

 

Hol élt még? 

Szimferopol (Orosz Birodalom) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Lövith Berta (szül. Pardesz Berta) 

 

Születési hely és idő 

A mai Litvánia területén valahol, 1896 (Orosz Birodalom) 

 

Hol élt még? 

Zilah vagy Zilah környéke, Kolozsvár (1920-1921-től), Mexikóváros (1926–1936), 

Kolozsvár 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (valószínűleg négy polgári iskola) 

 

Foglalkozás 

Házasságkötése után háztartásbeli (Mexikóban átmenetileg dolgozott egy 

halfeldolgozó üzemben), majd özvegyen visszatérve Kolozsvárra gyógyszergyári 

munkásnő, majd cipő- vagy ruhakereskedelmi cégnél ügynök. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Mexikói tartózkodása alatt mérsékelten tartották a hagyományokat, hazatérve 

anyja mellett kóser háztartásban élt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis vagy litván (később, a gyerekekkel magyarul beszéltek). 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Pardesz János 

 

 

A mai Litvánia 

területén 

valahol, 1899 

(Orosz 

Birodalom) / 

New York, 1993 

(USA) 

Kémikus 

(egyetemet 

végzett, az 

1930-as évek 

elején 

vándorolt ki). 

Magyarországi 

magyar nőt vett 

feleségül (nem 

zsidó).  

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

Pardesz Herman 

(Hari) 

 

 

A mai Litvánia 

területén 

valahol, 1903 

(Orosz 

Birodalom) / 

Ukrajna, 

munkaszolgálatb

an, 1944 (?)    

Főkönyvelő  

volt egy 

szállítási 

vállalatnál 

(kereskedelmi 

iskolát 

végzett). 

Magyar zsidó nőt 

vett feleségül, 

Kolozsváron 

éltek, nem tudja, 

mi történt vele a 

háború alatt. 

Volt egy gyermek, 

nem tudja, mi 

történt vele a 

háború alatt. 

Nem volt vallásos (bár 

ameddig anyja 

háztartásában élt, 

szombatonként eljárt 

zsinagógába). 

Pardesz Jenő 

 

 

A mai Litvánia 

területén 

valahol, 1905 

(Orosz 

Birodalom) / 

Kolozsvár, 1995 

(Románia) 

Órás, majd 

“nehéz fizikai 

munkát 

végzett”, 

túlélte a 

munkaszolgál

atot. 1945-től 

raktáros egy 

vasipari 

üzemben, 

majd 

anyagbeszerz

ő. 

Pardesz Szerén 

(sz. ? Szerén) 

(mindketten 

elmúltak 60 

évesek a 

házasságkötés 

idején).  

Nem volt 

gyermekük. 

 

Nem volt vallásos (bár 

ameddig anyja 

háztartásában élt, 

szombatonként eljárt 

zsinagógába). 

? Edit (Bilman 

Károlyné) (szül. 

Pardesz Edit) 

 

 

Zilah megye, 

1916 (Osztrák-

Magyar 

Monarchia) / 

Holon (Izrael), ? 

Könyvelő (4 

polgárit 

végzett). 

1. férj: Bilman 

Károly (Samu), 

gazdag medgyesi 

üveggyáros vagy 

–kereskedő fia, 

Bécsben járt 

konzervatóriumb

Lia (Kolozsvár, 

1944) 

Judit (Kolozsvár, 

1945). Mindketten 

regáti zsidó 

fiúkhoz mentek 

férjhez, és 

Tartották a 

szombatot. 
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a. Könyvelő volt, 

a háború után 

volt egy üzlete. 

Az 1960-as 

években halt 

meg 

Kolozsváron. 

2. férj: magyar 

származású 

Izraelban élő 

zsidó, kis üzlete 

volt. 

férjükkel, valamint 

anyjukkal együtt 

kivándoroltak 

Izraelbe az 1960-

as években. Lia 

muzsikus, Tel-

Avivban él, zenét 

tanít. Judit 

számítógépes 

szakmát tanult.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Pardesz ? 

 

Születési hely és idő 

A mai Litvánia területén valahol, évszám ismeretlen (Orosz Birodalom)  

 

Hol élt még? 

Zilah vagy Zilah környéke, Kolozsvár (1920-1921-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1930-as évek (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Erdőkitermelő szakember 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de nem nagyon. A neológokhoz tartozott. Szolid szakállat viselt. 

 

Anyanyelv 

Litván vagy jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Korábban meghalt. 

 



 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Pardesz ?-né (szül. ?)  

 

Születési hely és idő 

A mai Litvánia területén valahol, évszám ismeretlen (Orosz Birodalom) 

 

Hol élt még? 

Zilah vagy Zilah környéke, Kolozsvár (1920–1921-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Az Auschwitzba (Lengyelország) tartó vonaton halt meg, útközben, 1944 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fiatalkorában volt postáskisasszony, később végig háztartásbeli volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, de az 1930-as évek végén már elnézte, ha fiai és 

unokája sertéshúsból készült felvágottfélét vitt haza. Az ünnepeket tartották, de 

kendőt csak az ünnepeken viselt. Mikvébe nem járt. Fiának megtiltotta, hogy gój 

nőt vegyen feleségül. 

 

Anyanyelv 

Litván vagy jiddis 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Az Auschwitzba tartó vonaton halt meg. 
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