
AZ ÉN SZÜLŐFALUM, 
KISMÁNYOK ÉS 

CSALÁDFAKUTATÁSOM 
EREDMÉNYE 1

Krász Lőrincné  szül.:Krämer Margit



◦„Az embernek értelme terveli ki útját,de 

az úr irányítja járását”
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(Példabeszédek 16,9)



A betelepülés lélekszámának alakulása

◦ 1720        7  háztartás

◦ 1721        13  háztartás

◦ 1767        48  háztartás

◦ 1784        408  fő

◦ 1891        635  fő

o 1944      122  háztartás        2  vizimalom,1  csárda        622  lakos                                                                             

ebből  egész  parasztgazdaság        18  ház        101  személy                          

fél  parasztgazdaság        20  ház         100  személy

kis házas        41  ház        223  személy

bányászok         18  ház        78  személy

iparosok        13  ház        55  személy                                                                       
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Rózsa, az őshazából, az 1700-as évekből
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Von Rosen Schleier



Honnan jöttek a kismányoki betelepülök?

Würtenberg : Altmann , Bauer , Bach , Frech , Heinemann , Hoffmann , Konzelmann ,

Merkl , Schmidt , Schneider , Stegmeyer 

Frank : Eckersberger , Heintze , Klein , Müller , Weber

Hessen : Allrutz , Blum , Deckmann , Drum , Feller , Grill , Friedrich , Glitsch , Hammel ,

Heß , Holzinger , Hufnagel , Keim , Kiefabel , Kirch , Knittel , Koller , Krähling ,

Krämer , Kamer , Kratz , Kreiner , Lehning , Poht , Reiter , Schäfer , Schlitt ,

Schultheis  , Schwab , Spitznagel , Thorau , Wagner , Weber , Wick ,Wießner,

Winterwerber , Zarth                                                                                             
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Malenkij robot

1945  Január  2-a    48  férfi    11  nő

14 férfi   2  nő  nem  térhetett  vissza  és  3  személy  

eltűnt

19  férfi  vesztette  életét  a  háborúban
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Édesanyám, Krämer Jánosné, 

született Ries Margit 18 évesen;

16 hónapot volt Dombaszban 

"malenkij roboton"



Kismányoki lányok, népviseletben
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1922-ben 

született 

fiúk a 

katonaság 

előtt



91922-ben született konfirmandusok (evangélikus vallásúak)
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Krämer család

1957-ben

Klitsch család

1949-ben

A Kismányokon maradt anyai szülőkkel 

és nagyszülőkkel. Négy generáció élt 

együtt (a kicsi én vagyok)

1948-ban kitelepített Krämer család(Sohland

NDK) első találkozás a nagyszülőkkel



Klitsch nagymama

I. vh. idején
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A dédnagymamám és 

dédnagypapám az I. vh. 

idején. A nagyobbik kislány 

a nagymamám
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Klitsch régi 

családnév 

bizonyítéka egy 

birtoklevél 1892-ből



Az izményi könyvből
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Az eredeti 

anyakönyvi 

kivonat másolata 

a Reichelsheimi

Levéltárból. 

Krämer Philipp 

aki M.o.-ra jött 

1724-ben 

Mucsfara

(Tolnamegye)
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Reichelsheim
ahonnan 
származnak 
az ősök 
(Hessen)
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Reichelsheim
ahonnan 
származnak 
az ősök 
(Hessen)



Szülőház, Ober- Gersprenz, Reichelsheim
(Odenwald) 
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A ház ahol születtek: Obergerspenz-Reichelsheim (nagy parasztgazdaság). A kutyával a férjem és én. 

Velünk egy baráti házaspár akikkel az ősök kutatása során ismerkedtünk meg.(Hamburgiak)



Tiszalöki fogság 1953 július 13-ig

20Johann Krämer

Heinrich Bauer

Krämer

nagypapám aki 

Tiszalökön volt 

kényszermunkán 

és nővérének a 

fia, aki szintén ott 

volt 1953 júliusáig



Tiszalöki emlékmű

21

A Tiszalöki Emlékműnél a három Krämer unoka (öcsém Pécsről, az unokahúgom Lipcséből és 

középen én). Az erőművet építették a foglyok.





Krämer nagymama és a
nagybácsi kitelepítés után
Keletnémetország, Sohland
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A Krämer nagymama karján a 
család unokájával akikhez egy 
parasztgazdaságba kerültek 
Németországban a kitelepítéskor 
édesapám öccsével

és a nagypapa aki Tiszalökről 
ment ki a családjához
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Az előbbi képen látható kislány a

nagymamám karján 1957 óta (az első

családlátogatás óta) a barátnőm,

akivel ma is élő szoros a kapcsolatunk.

(évenként látogatjuk egymást)



Bauer család
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Édesanyám testvére, Bauer Henrikné,

született Ries Erzsébet, kitelepítés után,

Keletnémetország, Werdau
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A családom most: a lányom, vőm és a két nagy unoka. A kicsi a fiam kislánya. 

Lányom a családjával Németországban Wernauban/Stuttgartnál él



27A fiam és a családja (Nagymányok)



28

Hagyomány 

gyűjtéseimből a 

kismányoki búcsú 

felelevenítése.

Minden évben 

megrendezésre 

kerül

(népviseletben a 

búcsús szülők : 

a férjem és én)



„Élettel és szeretettel 

ajándékoztál meg, 

és gondviselésed 

őrizte lelkemet.”

/Jób könyve 10,12/


