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lehetőségek
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Himesháza a német
betelepítések előtt
Himesháza története a X. századig vezethető vissza
• A falu nevének eredete: - Szent István Király idejében épülhetett a falu 1.
temploma, s tarkára festhették: Himes – cifra, tarka, ház – templom, más forrás
szerint az ajtaját festették színesre.
• Névváltozatok: Himesház, Imesház, Nemesház, Hymisház, Hamushás
A török előtti időszakban az eredeti falu ÉK-re helyezkedik el a maitól: Kis-Himes,
Pécsi Püspökséghez tartozik
Török hódoltság - elnéptelenedett, 1564 után valószínűleg lakatlan, nincsenek
feljegyzések
XVII: sz. közepe – Bartók István pécsváradi apát megszerzi
– utóda, Jány apát 1702-es halálakor a kincstár a Pécsváradi Apátság
minden birtokát lefoglalja

A betelepítések időszaka
• 1703-tól Nesselrodei Wilhelm Franz bárót nevezik ki pécsi
püspöknek,visszaszerzi Alsó és Felső-Himesházát a Pécsi Püspökség számára

megyés

• 1722-ben 120 paraszt családot hívott be a Fuldai Apátság területéről: Hüttendorf –
eredeti falutól délre
• 1724-ben továbbvándorolnak Észak felé. A mai Szebény felé vezető úton álló kereszt
helyén épült szalmatetős imaházuk, melyet 1725-ben szentelnek fel Mária születésének
tiszteletére. - 28 évvel később leégett.
• 1754 – Klimó György pécsi püspök kezdeményezésére: templom építése (tornyát 2 évvel
később lebontják, 1856-ban építik a templom épülete elé a jelenlegi tornyot)

A betelepítések időszaka
• Anton Gabrieli, a település harmadik plébánosa: 1729-1733:
o A telepesek származási helyét felvezeti a házassági anyakönyvekbe: a Fuldai Apátság
területéről Thalau, Tillmühl, Klesberg, Schmalnau, Weidenau, Roßbach, valamint
azon kívülről is, pl.: Frammersbach, Obersinn településekről érkeznek
o Az első betelepülő családok: Pöss, Clöss, Hasenauer, Sauer, Dornen, Schäfer
(Schöffer), Auth, Maul, Hergenröder, Hohmann, Müller, Kraft
o Himesháza filiái ekkor: Bozsok, Bár, Feked, Szűr, Geresd, Szabar, így ezen települések
német telepesei is szerepelnek az anyakönyvekben származási hellyel

• 1772-92 között újabb telepesek: Schwarzbach, Neustadt, Orb, Dielfried, Botelbraun,
Neuhoff

Sírhely a régi temetőben
Az 1754-ben épített templom körül valaha
temető állt. Erről már csupán csak egy régi
kereszt tanúskodik.

"Johannes Michael Ahn
seines Alters 33 Jahr
gestorben den 16. Abril 16. Anno 1775”
(a kép forrása:
http://www.himeshazanemetonkormanyzat.hu/hu/content/tortenelemkisboldogasszony-templom)

1732. márc. 13., katolikus házassági anyakönyv,
Himesháza
Schöffer Johann és Fleischer Anna

(forrás: PEL, E-Archivum)

Historia domus
• Részletgazdag, informatív forrásanyag
• Himesháza történetével és családkutatással kapcsolatos lényeges
információkat is tartalmaz néhány fényképpel kiegészítve
2 példa:
• 1933-ban Dr. Perényi Pál plébános Deutsch-Ungarische
Heimatsblätterből részleteket
• 1937 – fénykép a katolikus templomról

Historia domus

Forrás: Himesháza Historia Domus, Pécsi Egyzázmegyei Levéltár, online archívum

Forrás: Himesháza Historia Domus, Pécsi
Egyzázmegyei Levéltár, online archívum

(Forrás: Himesháza, Historia Domus, Pécsi
Egyházmegyei Levéltár, online archívum)

1900-as évek eleje
• Virágzó mezőgazdasági település önellátásra termelő házi iparral, erős, összetartó
közösséggel

➢ mentalitás, gondolkodásmód, fejlett mezőgazdasági technika, új növények, német öröklési
szokások – 1. szülőtt fiú

• Zárt település, külterülete lakatlan, 3 pusztáról tudunk, melyek Himeshez tartoztak és
lakottak – legjelentősebb: Pálpuszta- bánáti németek
• Az összlakosság az 1880-as évektől folyamatosan emelkedett 1930-ig, kivéve 1900-1910
között, melynek okai valószínűleg az Amerikába való kitelepüléshullámban keresendők
• Német lakosság aránya mindvégig 94% fölött
• 1930-as években a németek parasztok vagy kiskereskedők, csupán az állami tisztviselők,
az orvos és állatorvos magyar
• Katolikus település – 1880-1930 között 98% fölött a katolikusok aránya
• I. Világháború és az utána következő évek – 79 áldozat az I. Világháborúban

A II. Világháború következményei
•

1944 november: Szovjetek kezére kerül Himesháza – ellenállás nélkül

•

2. VH áldozatainak száma Himesházán: 130 fő

•

1944-47. közötti rendeletek, megállapodások melyek a német lakosság magyarországi sorsát befolyásolták:

1. Az 1944. december 22-i 0060. számú szovjet hadparancs a frontvonal mögöttes területein végzendő jóvátételi
közmunka megszervezéséről és elvégzéséről – 1945 Jaltai konferencia
2. 600/1945. M.E. számú rendelet a
földhözjuttatásáról – földbirtokok elkobzása

nagybirtokrendszer

megszüntetéséről

és

a

földmíves

nép

3. Potsdami Egyezmény: 1945. július - német lakosság áttelepítése Csehszlovákiából, Lengyelországból és
Magyarországról Németországba
4. 12.330/1945. M. E. számú rendelet a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepítéséről – 1946.
májusában hirdetik ki Himesházán – kb. 100 család menekül meg hozzátartozóik hadifogsága miatt
5. A kormány 1947. októberében rendezte a kitelepítés kérdését (12.200/1947. M.E. Számú rendelet)
mentesség:
➢
Magyar nemzetiségű,de német anyanyelvű,
➢
Ipar- bánya- mezőgazdasági munkás,
➢
Kézműves kisiparos

Az I. és a II. Világháborúban
elesettek hősi emlékműve
Himesházán

forrás:https://www.kozterkep.hu/32901/i-es-ii-vilaghaboruban-elesettek-emlekere#vetito=297966

Kitelepítések - betelepítések
a II. Világháború után
- 676 családból 23-at telepítettek ki, sokakat kényszermunkatáborokba hurcoltak,
legtöbbjüket Kagyijevkába, ahol kb. 3-4-5 évet töltöttek
- Itthon maradtak közül is sokaknak az egyik napról a másikra el kellett hagyni
házaikat (222 lakóház és 164 gazdaság elkobzása, pécsi internáló tábor) – 19391947. között a németeket ért megpróbáltatásokról Müller Henriett és Mezei
Anikónak készül könyve
- Betelepítések:
•
•
•
•

1945.- első 10 székely család
1947. májusáig 82 bukovinai székely család: Hadikfalva –Hadikörs – Hadikvölye – és
Jòszeffalva – Fő utca
38 család Baranya más területeiről (Mecsekalja, Kárász-puszta, Szigetvár) – Új utca
40 szlovákiai magyar család érkezett : Kiskoszmàly – Kiskàlna – Nagykálna, Kisóvár

Himesháza német lakossága
1880-2001.
Év
összlakosság száma
német nemzetiségű

1880
1455
1396

1890
1637
1573

1900
1691
1637

1910
1603
1522

1920
1629
1562

1930
1706
1616

forrás: KSH és Hungariarcana oldalain található népszámlálási adatok alapján

1941
1610
1487

1990
1287
705

2001
1220
660

A XX. század második felétől napjainkig
- A faluközösség megbomlása, társadalmi feszültség
- Mezőgazdasági szövetkezet 1946-ban, államosítás, új gazdasági és társadalmi helyzet
- a svábokra jellemző szorgalom, takarékosság, a munka megbecsülése, a szolidaritás eredményeiképpen a
németek a nulláról újra építik egzisztenciájukat
- a fiatalabb generációknál a tolerancia, elfogadás, a kultúrák és a közösségek keveredése keveredik felül
- 1977:
• 221 német család
• 105 magyar
• 29 német/magyar
• 107 német özvegy
• 40 magyar özvegy
- A Rendszerváltás után s napjainkban: - fiatalok elvándorlása, munkahelyek megszűnése, mezőgazdasági
termékek értékesítési nehézségei
- Jövő: magángazdálkodók, helyi szolgáltatások, oktatás, kultúra
- 1990 –Himesháza lakói: \Himeshaza_lakoi003.jpg

Kutatási lehetőségek és nehézségek
Himesháza és filiái:
1729: Bozsok, Bár, Feked, Szűr, Geresd, Szabar
1768: Lak, Szabar, Geresd, Márok, Gercsin, Doboka,

1788-tól már nem tartozik ide: Püspöklak, Geresd, Fazekasboda
1984-től Fazekasboda, Maráza, Geresdlak, Erdősmárok, Székelyszabar, Szűr,

Kutatási lehetőségek és nehézségek
1. Családi dokumentumok, emlékek, elbeszélések
2. Levéltárak
- Adatvédelmi törvény – védett időszak
- 1734 után sokáig hiányzanak a korra, szülőkre,
származási helyre vonatkozó adatok, valamint a feleség
családneve is sok esetben)
• Baranya Megyei Levéltár
• Pécsi Egyházmegyei Levéltár
E-Archivum: https://e-archivum.pecsiegyhazmegye.hu/hu/login
• Kereszteltek: 1931-ig
• Házasságok 1955-ig
• Halottak 1960

Kutatási lehetőségek és nehézségek
• Familysearch – indexált adatbázis 1895-ig (születések) - félre
indexálások!

Kutatási lehetőségek és nehézségek
• Fulda anyakönyvei: https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/fulda/

Kutatási lehetőségek és nehézségek
• Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com
• Magyar Elektronikus Könyvtár - Országos Széchényi Könyvtár:
https://mek.oszk.hu
• Világháborús áldozatok: https://adatbazisokonline.hu/
• Elhunytakról információ:
• Gyászjelentések: https://dspace.oszk.hu
• Tájékoztatás kérése elhalálozott személyről – ügyfélkapu
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=3225f4ac-100f-4bca-83e325d7f71dff5f&_n=tajekoztatas_kerese_elhalalozott_szemelyrol
• Temetők – személyesen vagy online
• Gyertyaláng: https://www.gyertyalang.hu

Források
• Das Siedlerdorf Himeshàza, szerk.: Hohmann Adam és Hohmann Andreas; Gröbenzell, Hohmann, 1982.
• Himesháza Lakói a múltban és a jelenben, szerk.: Aubert Antal, JPTE Tanárképző Kar, Földrajztudományi
Intézet 1991.
• Ludescher Gabriella: A helyi társadalmak szerepe a falvak sikerességében:
https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/14834/ludescher-gabriella-phd2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• Mindent elvettek tőlünk. Svábsors Baranyában, Géczi Endréné _ Peszt Miklósné _ Hesz Péterné, Pécs 2010 https://docplayer.hu/208666096-Mindent-elvettek-tolunk.html
• http://baranyaidombsag.ucoz.hu/index/0-27
• http://www.dittrich.hu/himes/index.html
• http://www.himeshaza.hu/
• http:// www.himestajhaz.hu
• http://www.himeshazanemetonkormanyzat.hu/
• https://www.kozterkep.hu/32901/i-es-ii-vilaghaboruban-elesettek-emlekere#vetito=297966

Köszönöm a figyelmet!

