
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Schuller Hugó 
    kb. 1884– 1937 

Anya 
 

Schuller Hugóné 
(szül. Rabinovszky Clairette) 

 kb.1890–1944/5 

Apai 
nagyapa 

 
Schuller ? 
? –1916 
 

Apai 
nagyanya 

 
Schuller ?-né 
(szül. ? Róza) 

?–? 

Anyai 
nagyapa 

  
Rabinovszky 

Károly 
?–1901  
(Eugen 

Rappoport) 
? – ? 

Anyai 
nagyanya  

 
Rabinovszky 

Károlyné  
(szül.  

Merényi Elza) 
?–? 

(Elsa Rappoport) 

Házastárs 
 

Nincs 
 
 
 

Interjúalany 
 

Merényi (Schuller) Lea  
1914 

Testvérek 
 

Merényi (Schuller) 
István 

1917 – kb. 1943/5  
Lőrinc Györgyné 

(szül. Merényi [Schuller] 
Zsuzsa) 

1925–1990 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Merényi Lea (Schullerről magyarosított)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1914 

 

Hol élt még? 

Hannover (Németország), 1916–1932 

 

Iskolai végzettség 

Höhere Töchterschule (felsőbb leányiskola, Hannover – hétéves iskola volt, nem 

adott érettségit), majd Szentpál Olga táncművészeti iskolája (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Mozgásművészet-tanár, táncos, némettanár 

 

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

gyermekkorában? 

Reformátusnak keresztelték, konfirmált is. Semmilyen zsidó vallási hagyományt 

nem adtak át neki a szülei, ő maga is csak az elhurcolásakor szembesült először 

igazán a származásával.   

 

Anyanyelv 

Magyar, német 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Francia 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Koncentrációs tábor: Bergen-Belsen (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

A MÁV Konzumnál irodai munkát végzett, némettanítást vállalt, táncosként és 

tánctanárként dolgozott a Honvéd Művészegyüttesben. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Merényi István (Schullerről magyarosított) 

Lőrinc Györgyné (szül. Merényi Zsuzsanna; Schullerről magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

István: Wuppertal-Barmen, 1917 (Németország) 

Zsuzsa: Wuppertal-Barmen, 1925 (Németország) 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek német 

 

Iskolai végzettség 

István: gimnázium 

Zsuzsa: Leningrádi Zeneművészeti Főiskola, balettművészeti tagozat 

 

Foglalkozás 
 

István: nem volt foglalkozása, tanulóként meghalt a világháborúban 

Zsuzsa: balettmester, az Állami Balett Intézet megalapítója, szakíró 

 

Hol él/élt?  

István:Budapest 

Zsuzsa: Budapest 

 

Hol élt még? 

István: Hannover (Németország), 1917–1934 

Zsuzsa: Hannover, 1925–1934, Szeged 1945–?, Leningrád (Szovjetunió, 

ösztöndíjasként), 1949–1952 

 

Gyerekek? 

Zsuzsa: van, de nincs adat 

István: fiatalon halt meg, nem volt gyermeke 
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Halálozási hely és idő 

István: hely ismeretlen, 1943/5 körül (elhurcolták, eltűnt) 

Zsuzsa: Budapest, 1990 

 

 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Nincs 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 



 

 

 
Apa 

 

Teljes név 

Schuller Hugó 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1884 körül 

 

Hol élt még? 

Hannover (Németország) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1937 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem 

 

Foglalkozás 

Kazánmérnök 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem tartotta a vallást. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A M. Kir. Honvédségben tartalékos tisztként az első világháború alatt, 

Dalmáciában. 

 

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 

Schuller ? 

 

Születési hely és idő 

Budapest, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1916  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Schuller ?-né (szül. ? Róza) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, egyszer elvitte az interjúalanyt a zsinagógába, mint egy 

turistát, csak hogy lássa, milyen egy zsinagóga, de a származásukról ekkor nem 

esett szó. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Nem volt      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Schuller Hugóné (szül. Rabinovszky Clairette) (Házasságkötés: 1913) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1890 körül 

 

Hol élt még? 

Hannover (Németország), 1900-as évek eleje – 1934 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944/5 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

A zsidó vallást nem tartotta, már az édesanyja kikeresztelkedett reformátusnak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

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? 

Rabinovszky 

Henriette 

Budapest, ? / ?, 

? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Rabinovszky 

Dinora 

Budapest, ? / ?, 

? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Rabinovszky 

Máriusz  

 

 

Budapest, 1895 / 

Budapest, 1953 

Művészettörté

nész, szakíró, 

1848–1953: 

Képzőművész

eti Főiskola, 

tanszékvezet

ő 

Szentpál Olga, 

táncpedagógus, 

tánckutató, 

koreográfus 

Lány, nincs több 

adat 

Lány (Mónika), 

nincs több adat 

Fiú, a feleségével 

Franciaországban 

él.  

Nem voltak 

vallásosak. 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Rabinovszky Károly  

(Eugen Rappaport – az anyai nagyanya második férje, aki az interjúalany 

családját segítette) 

 

Születési hely és idő 

Rabinovszky: nincs adat 

(Rappaport: Németország, 1880 körül)  

 

Hol élt még? 

Rabinovszky: Kairó (Egyiptom)  

(Rappaport: nincs adat) 

 

Halálozási hely és idő 

Rabinovszky: hely ismeretlen, 1901 

(Rappaport: hely ismeretlen – a holokauszt alatt eltűnt Németországban) 

 

Iskolai végzettség 

Rabinovszky: nincs adat 

(Rappaport: egyetem) 

 

Foglalkozás 

Rabinovszky: dohánygyár-tulajdonos Egyiptomban   

(Rappaport: orvos, a wuppertali opera fül-orr–gégész orvosa) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Rabinovszky: nincs adat  

(Rappaport: nem volt vallásos) 

 

Anyanyelv 

Rabinovszky: nincs adat  

(Rappaport: német) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Rabinovszky: nincs adat 

(Rappaport: német császári hadsereg, katonaorvos, első világháború alatt) 

 

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? 

Rabinovszky: meghalt korábban 

(Rappaport: eltűnt a második világháború során) 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Elsa Rappaport (szül. Merényi Elza) (1. házasságban: Rabinovszky Károlyné) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest, Wuppertal (Németország), az 1900-as évek elejétől 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat (eltűnt Németországban a holokausztban) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Operaénekesnő 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kikeresztelkedett reformátusnak.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

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? 

Eltűnt.  
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