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Gávavencsellő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nagyközség, Gáva és 
Vencsellő települések egyesítésével jött létre, 1971-ben. A két különálló 
település története azonban nem csak itt kapcsolódott össze, hiszen 
előfordult, hogy Gáva életét is befolyásolták a Vencsellő történetében 
felmerülő események. Így például 1785-ben a Dessewffy család 
tevékenysége, amely során Vencsellőre németeket telepítettek le. Ennek 
következtében az addig görög és református egyházzal rendelkező 
Vencsellő előtt lehetőség nyílt a római katolikus felekezet megerősítésére, 
templom emelésére. A templomon túl a németek letelepedésének többféle 
nyomát láthatjuk a vencsellői, de a gávai településrészen egyaránt. Egyik 
ilyen kiemelendő jegy a települések életének összefonódására, a német 
származásúakra mért történelmi trauma, hiszen a málenkij robotra való 
elhurcolás mindkét települést érintette. A vegyes házasságok révén 
időközben a Gáva településrészre elkerült leszármazottak sem 
mentesülhettek a kollektív bűnösség elve alapján történő felelősségre 
vonás alól. Mindkét településrészen kialakított emlékpark jelzi ma már a 
német nemzetiségiek múltját, ugyanakkor mindezek mellett több olyan 
jelet és jegyet látunk a térben, amely a nemzetiségi hovatartozásra utal, 
illetve amely a tudatos örökségesítés gyakorlatát mutatja. Ennek példáit a 
Gávavencsellő Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 
aktivitásának köszönhetően, mint az adott környezetbe táplált elemeket 
követhetünk nyomon. A Svábház, a Svábfalu utcatáblája, az emlékezeti és 
közösségi terek kialakítása, a meglévők aktivizálása rendre jelzik a német 
nemzetiség örökségesítési szándékát. Mindezeket kiegészítik a társas 
összejövetelek, illetve a virtuális és materiális térben működő közösségi 
formák, amelyek a történelmi múlt emlékét kapcsolják össze a jelen 
örökségesítési folyamataival, a jövő nemzedékeinek szánt fenntarthatóság 
szándékával.1 

A települések történetét tekintve jóval a honfoglalás előtti időkig 
nyúlhatnánk vissza, a témánkat illetően viszont elsősorban a 18. század 
végére, a sváb betelepítések idejére reflektálok, hiszen ettől kezdve 
dokumentálható Vencsellő társadalmi és környezeti képének egyik 
intenzíven átformáló szakasza. Az 1785-ös telepítés után a falu két részre 
választódott, külön Óvencsellő és Újvencsellő településekre, melyek az ott 
lakók után a magyar és a német falurész elnevezést is magukon viselték. 

                                                           
1 A szerző az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa. A kutatás és a 
tanulmány elkészítése az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával valósult 
meg. Itt szeretném megköszönni Rusz Péternének a gávavencsellői terepmunkák során 
nyújtott segítségét. 
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A különálló településrészeknek külön előljárósága volt (Kujbusné Mecsei, 
2000:93, 97). 

„Újvencsellőn, ahova a németek települtek, 1828-ban 78 ház állt, 
amelyben 98 család lakott. A férfiak közül tisztviselő és honorácior 1, 
polgár 1, nemesi szolga 10, földművelő 34, zsellér 85 volt. Nők és 
lányok 338-an voltak, fiúgyermekek 221-en. Összesen tehát 690-en 
lakták a falut. A német betelepítettek katolikusok [sic!] hitet vallottak, 
de élt a faluban néhány helvét vallású és egy 6 tagú zsidó család is. 
Összesen 70-en adóztak […]” (Kujbusné Mecsei, 2000:95). 

 
A németek hamar elmagyarosodtak, viszonylag rövid ideig alkottak 

különálló „szigetet”, ugyan eleinte igyekeztek saját közösségükön belül 
házasodni. A nemeziségi endogámia idővel nyitottabbá vált, magyar 
házastársat választottak maguknak, és egyre több gyermek kapott 
magyar nevet. (Vö. Kujbusné dr. Mecsei, 2000, p. 96.) Az együttélés, az 
asszimilálódás folyamata és a két település egyesítése azonban nem ment 
zökkenőmentesen. Óvencsellő magyarjainak és Újvencsellő németeinek 
összetűzése és a két falu egyesítésének története többek közül Gottfried 
Barna leírásában olvasható: „Zavargások” Vencsellőn, 1884-1896 címmel. 
A nézeteltérések kapcsán ismerteti Veress János református lelkésznek az 
alispánhoz címzett levelét, amely szerint a katolikus svábok sértegetik a 
református hitet és az azt valló magyarokat, „kutya magyar” és „karórágó 
kálvinista” kifejezésekkel illetik. A történetben Gottfried bemutatja a 
főszolgabíró jelentését is a helyzetről, ebből egyértelművé válik, hogy az 
összetűzések sokkal inkább a két településrész lakossága közötti kihívó 
magatartásból eredtek és nem a felekezeti, illetve nemzetiségi 
különbözőségből. Az adatok szerint az összetűzések következménye lett, 
hogy egy évre betiltották a fiatalság társas összejöveteleit (Gottfried, 
2000:138-139). 

„A kocsmáknak este 9 óra után zárva kellett lenniük. A dorbézoló 
fiatalokat 1 Ft bírsággal és 24 órai elzárással, a gazdákat 2 Ft 
büntetéssel sújtják. Az esetek ismétlődése esetén a büntetési tételek 
mindig a kétszeresükre emelkednek. A kocsmáros, ha dorbézoló egyént 
találnak az üzletében 5 Ft bírságot fizet. Az utcai rendzavarások, 
verekedések, dorbézolások, káromkodások esetére 1 Ft pénzbírságot és 
24 órai elzárást helyeztek kilátásba. A rendszabályok meghozatala 
mellett gondoskodtak azok végrehajtásáról is” (Gottfried, 2000:139). 

 
Végül 1889-ben egyesült a két kisközség egy nagyközséggé és lett 

Vencsellő a neve. A települések viszonylag hosszú időn keresztüli 
különállásának okaként a nyelvi nehézségeket is megemlítik, mivel a 
telepítéskor a németek nem tudtak magyarul, a vencsellői magyarok 
pedig nem beszéltek németül, ezért hozták létre Vencsellőn eleve a két 
községet (Gottfried, 2000:142-143). 

Az együttélés következtében viszont olyan kulturális elemek fejlődtek 
ki, amelyek ma sajátos színezetként jelzik a vencsellői németek 
telepítésének emlékét, a német örökség lenyomatait, meghatározzák 
Gávavencsellő lakosságának kulturális arculatát. 
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A hagyományozott tudás értéke 
 
A német betelepítés következtében mindenképp utalnunk kell arra a 
szellemi tudásbázisra, amellyel a telepesek rendelkeztek. A sajátosan 
alakuló kulturális, gazdasági és társadalmi alakzatok meghatározó 
összetevőjeként, kiegészülve az itt élő magyaroktól átvett 
sajátosságokkal, számos új elem jött létre. A hagyományozás és tudatos 
örökségesítés folyamata már ekkor egy olyan adott formát öltött, amely 
az átadás-átvétel során - a tradicionális keretek és az új befogadásához 
szükséges nyitottság együttesével - lehetővé tette, hogy a telepesek 
beilleszkedni tudjanak új társadalmi és biológiai környezetükbe. Kialakult 
egy olyan új tudáskészlet, amelyhez a „sváb” jelző társult, konnotálva 
valamilyen specifikus, valamilyen más és valamilyen az addigihoz képes 
modern jelleget.2 Ezt példázzák a mezőgazdaságban elterjedt 
növénytermesztési technikák, amelyek a kapcsolódó étkezési szokásokban 
is tükröződnek.  

A vencsellőiek például büszkék burgonyatermesztő tudásukra, és azokra 
az ételekre, amelyeket ebből készítenek. A tudás, amellyel jó minőségű 
burgonyát tudnak termeszteni, még a szomszédos települések figyelmét is 
felkeltette. Ibrányban úgy tudják, hogy a burgonyatermelés módját a 
rakamazi és vencsellői sváboktól tanulták el, bár ennek a történetnek a 
narratívájában az ibrányiak részéről negatív értelemben élő kifejezés 
maradt fenn, amellyel a svábokat „krumplihasúnak” csúfolták. (Nagy, 
1987, p. 75.) Valójában a tudás volt részükről irigylésre méltó, amely a 
kitartó munka, a takarékos és szorgos életmód mellett lehetővé tette a 
mezőgazdasági értékek kiaknázását és az abban való jártasságot a 
burgonya-, de akár említhetnénk a dohánytermesztés terén is.  

A változatos krumplis ételek kialakulásában is megmutatkozik mindez, 
hiszen a nehéz munka, laktató és gyorsan előállítható, ám tápláló konyha 
működését vonta maga után. A krumplis ételek - az egyszerű és 
gazdaságos előállításuk következtében - igen elterjedtek a Nyírség és a 
Rétköz falvaiban. Egyéb sváb területen is megjelennek, mint 
jellegzetességek, egy-egy esetnél a lokális színezetet dokumentálhatjuk. 
Így a szatmári svábok is magukról szólván úgy nyilatkoztak, hogy 
„krumplit esznek krumplival” (Bődi, 2006, p. 32.) és a Nyírség számos 
településéről ismertek a lapcsánkák, krumpli-lángosok, nudlik, gombócok, 
krumplis pogácsák, stb. A vencsellői krumplis ételek a gömböc-krumpli, 
rőstölt krumpli, a cinke és a krumpli lángos.3  

                                                           
2 Ez nem jelenti azt, hogy ezt követően ne lett volna mód a hagyományozódásra, csak a 
benne áramló elemek már azok az új fejlemények, amelyeket az új élettérbe költözők és 
utódaik alakítottak ki. A 20. században ezeknek az új fejleményeknek a továbbadását, 
hagyományozódását és az alkalmazását láthatjuk. A 21. században viszont sokszor már 
csak a töredékei öröklődnek tovább ennek a tudáskészletnek, ennek következtében válik 
szükségessé az örökségesítés gyakorlata. 
3 Gömböc-krumpli: apróra vágott krumpli, tepertő, só, bors és pirospaprika keverékét 
töltenek disznógyomorba, majd az összevarrott gyomrot bő vízben 2 órán keresztül főzik. 



Jogok és lehetőségek a társadalomban 

188 

1. ábra. Krumplifesztivál 
 

 
Forrás: A szerző saját felvétele, Gávavencsellő, 2019. 

 
 

Az örökségesítők tehát éppen azt a folyamatot tapasztalva, hogy a sváb 
származástudathoz kapcsolódó tudás- (és ezzel együtt kulturális) elemek 
feledésbe merülhetnek, alakítanak ki olyan új tanulási stratégiákat és 
tereket, amelyen keresztül összekapcsolhatják a még meglévő ismeret 
átadásának helyét - a 21. századi modernizálódott és fogyasztói 
társadalom igényének kielégítésén keresztül - a fenntarthatóság 
lehetőségével.  

A burgonyatermesztésre utal és a krumplis ételek készítésének 
fortélyait, illetve alapvetően az örökségesítő generáció hagyományozott 
tudáskészletének értékként való közvetítését mutatja például a 
krumplifesztivál létrehozása is. 2019-ben már 18. alkalommal rendezték 
                                                                                                                                                                                     

Ezt követően tepsibe teszik, szalonnacsíkokkal betakarják és ropogósra sütik. Rőstölt 
krumpli: sós vízben főzött krumplit összetörnek, hagymás-paprikás zsírral meglocsolják, 
ezt az apró kockára vágott és kevés olajon megpirított kenyérre teszik, majd együtt 
összepirítják. Aludttejjel fogyasztják. Cinke: a sós vízben főtt krumplit liszttel és a saját 
főzőlevével áttörik, majd felfőzik. Ezt követően tepsibe vagy lábosba szaggatják, tetejére 
pirított hagymás zsír, tejföl vagy túró kerül. Krumpli lángos: a kockára vágott krumplit 
sós vízben megfőzik, összetörik, majd ha kihűlt, liszttel és tojással egy jól nyújtható 
állagú tésztát állítanak össze. Kis korongokat vágnak ki belőle, kerek lappá nyújtják és a 
„sparhelt” tetején mindkét oldalát megpirítják. Fokhagymás olajjal megkenik, feltekerve 
vagy összehajtva tálalják. Egyéb sváb étel még a habart rizskása leves, sváb szalonnás 
káposzta, törtpaszuly. (Csisztu–Danku–Kenderné Türk–Rusz, 2014, pp. 24–26. Illetve 
Rusz Péterné elmondása alapján, Gávavencsellő, 2019.) Kállósemjéni és nagykállói 
gyűjtéseim során sváb származású családnál szintén találkoztam a cinke, a 
krumplilángos, a törtpaszuly és a szalonnás káposzta készítésével. Ezen utóbbit „pergelt 
káposzta” elnevezésben ismertem meg, amely annyiban tér el a vencsellőitől, hogy nem 
főzték, hanem a káposztát hagymával lepirították és sült szalonnával fogyasztották. Ezt a 
formát a cinkéhez is készítették. (B. E. közlése alapján, Nagykálló, 2020.) A tunki is 
ismert Gávavencsellőn, úgy mint Hercegkúton, illetve a vencsellői gömböc-krumplihoz 
hasonlót találunk Balmazújvároson, krumplis gömböc néven. (Ezen utóbbit lásd: 
http://www.nemetfalusi.hu/index.php/erdekessegek) 
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meg Gávavencsellőn, ahol egyszerre van jelen a helyi sajátosságok és a 
nemzetiségi szimbólumjegyek kihangsúlyozása. A fellépő német 
nemzetiségi előadók, vagy az Ulmer Schachtel krumpliból készült 
kicsinyített mása a fesztiválon együttesen szimbolizálja a betelepítés 
kulturális hozadékát és az azóta eltelt idők leszármazottainak kialakult és 
hagyományozott értékeit. 

 
Sváb örökségük 
 
A szellemi tudáshoz tárgyiasult elemek járulnak, így a meglévő sváb 
örökségek sorában mikroszinten az egyes háztartások, lakóépületek még 
használt vagy emlékként eltett tárgyanyagai mellett mezoszinten a 
templomot, a temetőt, a kápolnát, a Kápolna utcát és a rajta lévő 
lakóépületek építészeti jegyeit kell hangsúlyoznunk. Ezek egyébként a 
lokális német nemzetiségi közösség részéről is azok a meghatározott 
örökségelemek, amelyek kijelölik az egykori telepesek letelepedési helyét. 
(Lásd: „Meglévő sváb örökségünk” Csisztu et al., 2014:10-13). A 
gávavencsellői Kápolna utcán és annak folytatásában találjuk meg ezeket 
a nagyobb léptékű örökségelemeket, gyakorlatilag 1,5 km távolságon 
belül.  

A templom és a kápolna szinte egy időben jött létre, mintegy két pólusa 
annak a területnek, amelyet a szakrális térszerveződéssel is sajátjukként 
jelöltek meg a letelepülők.4 A templom alapkövét 1828-ban rakták le, 
berendezésével együtt csak 1834-ben készült el, ekkor szentelték fel 
Nagyboldogasszony tiszteletére (Csisztu et al., 2014:12). A templom 
barokk stílusban, toronnyal épült, amely 1912-ben ledőlt, majd a második 
világháború alatt az újjáépített tornyot felrobbantották, így 1945-ben csak 
a homlokzatot renoválták. 1974-ben állítottak mellé haranglábat, 1977-
ben pedig renoválták. 2003-ban a plébánia épületét újították fel és 
kialakítottak egy közösségi termet is.5 

A másik szakrális pont, a kápolna. Létrejöttének előzménye az 1831-es 
kolerajárvány, amelyet követően Szent Flórián és Szent Sebestyén 
tiszteletére emeltek szobrot a helyiek. Ezek helyére építtette a grófi család 
a kápolnát 1832-ben (Csisztu et al., 2014:11). „Őseink gyakran betértek a 
kápolnába imáikkal hálát adni, vagy segítséget kérni.”6 
  

                                                           
4 A szakrális tér alakulásáról és a környezettel való kölcsönhatásairól lásd: Bartha, 2017. 
5 A Vencsellői Római Katolikus Egyházközség – Nagyboldogasszony plébániatemplom – 
története. http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?pageid=1132 
6 Rusz Péterné közlése. „Megújult a svábok régi kápolnája”. Kelet-Magyarország, 2011. 
július 13. (szerda) 6. old. 
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2. ábra. A kápolna falán elhelyezett tábla 
 

 
Forrás: A szerző saját felvétele, Gávavencsellő, 2018. 

 
A kápolna jelentőségét jelzi, hogy a 21. században is fontosnak 

tartották a felújítását és megőrzését az utókor számára, legyenek azok, 
akik helyiként bejárják a településrészeket, legyenek elszármazottak vagy 
még olyanok is, akik esetlegesen gávai születésűek, de 
származástudatuknál fogva mégis kötődhetnek az itt említett 
helyszínekhez. A két településrész kulturális összefonódása ilyen 
értelemben több szintéren megjelenik, egységesen megalkotva a mai 
Gávavencsellő jellegzetességeit, amelyet a nemzetiségi együttélés 
jelentős mértékben formált. 

A gávavencsellői temetők felmérése során egyértelmű jeleket találtam 
arra utalván, hogy a vegyesházasságok révén többen a vencsellői részről 
Gávára kerültek, és annak is egyértelmű leképeződéseit olvashattuk ki a 
temető képéből, hogy a temetkezés helyszíneként már sokan a lakóhelyet 
választották és nem a származás helyét. Így találunk több olyan nevet a 
gávai temetőben, amely a család sváb származására utal. A sváb 
származáshoz kapcsolódó örökségelemek felsorakoztatásánál azonban a 
vencsellői temetőre kell fókuszálnunk, hiszen itt találhatók azok a térbe 
táplált elsődleges jegyek, amelyek a betelepüléstől kezdve jelzik a svábok 
jelenlétét és az örökségesítés szándékát. A vencsellői ótemető és a régi 
temető emlék- és sírkövei, az ótemetőben álló emlékkereszt azok az 
örökségelemek, amelyek most már több évszázados múltat vetítenek az 
arra járók elé. Az ótemetőben néhány sírkő, sírkereszt és egy feszület őrzi 
az egykori ősök emlékét, a régi temetőben pedig már nemcsak a 
betelepülésre látunk utalást, hanem a történelmi múlt traumatikus 
eseményére, az elhurcolás következtében kialakult emlékállítás rítusára. 
Több olyan síremlék található itt ugyanis, amelyen a távolban elhunyt 
elhurcoltaknak emléket állítva jelzik, hogy milyen csapás érte a helyi sváb 
közösséget. 
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A sírkövek állagmegóvása, illetve (a helyi elnevezésben) „svábkereszt” 
felújítása szintén az örökségesítés törekvését mutatja, és az emlékezethez 
szükséges színtereik fenntartásának biztosítását. Így 2011-ben ezt szem 
előtt tartva újították fel a keresztet:  

„Június 30-án a vasárnapi szentmise után a római katolikus 
egyházközség és a Gávavencsellői Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében megáldották a régi temetőben álló úgynevezett ’sváb 
keresztet’. Azt a keresztet engesztelő áldozatul állíttatták a jó öregek 
sírja fölé a hálás gyermekek még 1844-ben, majd felújíttatták a hálás 
unokák 1932-ben. Most pedig elhelyezték az eredeti német szövegű 
feliratot, amely az ősök tiszteletére, emlékük őrzésére kéri a késő 
utókort.”7 

 
Vencsellőn számos példát látunk az örökségjegyek fenntartására, 

tudatos bemutatására, az utódok számára történő tudatos ismertátadásra, 
a tanításra, a történelmi múlt és az eredetmítosz átörökítésére. A 
hagyományozódás során elsajátított tudás továbbadására a családokon 
belül ugyan van lehetőség, de ma már ez egyre nehezebb annak 
következtében, hogy nem jellemző a több generáció együttélése, amely 
mindezt lehetővé tenné. A fiatalok közül sokan elhagyták a települést. A 
közösségépítésben és a nemzetiségi örökségesítésben leginkább az 
idősebb korosztály tagjai vesznek aktívan részt. A középkorúakat 
bekapcsolva és a fiatalok irányába mutatva viszont a meglévő elemek 
mellett az újak létrehozása, olykor a modernizálódó új nemzedék számára 
is érdeklődést kiváltó formába öltöztetése is megjelenik, így közelítve az 
idősebb nemzedék értékeit a fiatalabb korosztály felé. „Mindannyiunk nem 
titkolt szándéka, hogy gyermekeinkkel, unokáinkkal megismertessük 
történelmünk azt a részét is, amely a sváb eredetre vonatkozik” (Csisztuet 
al., 2014:14). 

 
A létrehozott helyi értékek 
 
A meglévő örökségelemek mellett „Létrehozott értékek” kifejezéssel 
olvashatjuk az elmúlt évtized eredményeit a Gávavencsellő Nagyközség 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, „Svábok Vencsellő régen és ma” című 
kiadványában (Csisztu et al., 2014:14-16). Itt egy újabb felületét látjuk a 
tudásátadásnak, hiszen már nemcsak a térben, hanem nyomtatott 
formában - így a tértől függetlenül terjeszthető és tudatosítható módon - 
összegezve kerülnek egymás mellé a már meglévő örökségelemek az 
újonnan kialakítottakkal, megalkotva együtt a vencsellői svábok 
továbbítandó értékeit. 
  

                                                           
7 KM. A szorgalmas sváb elődökre emlékeztek az utódok. Kelet-Magyarország. 2013. 
július 11. (csütörtök) 8. old. 
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3. ábra. Csisztu Miklósné, Danku Károlyné, Kenderné Türk Ágnes és  
Rusz Péterné közös munkájának eredménye 

 

 
Forrás: Saját fénykép 

 
A kiadványban közreadott adatok, mintha összegezni kívánnák az 

olvasó számára a térbe táplált látható értékeket. Közöttük több újonnan, 
már a 21. században megalkotott elemet találunk, a sváb származástudat 
kifejezőiként, a nemzetiségi hovatartozást megerősítő információként, 
nyomot hagyva az utókor számára. Ezek közül csak röviden térünk ki két 
példára: a Svábház kialakítására és egy közösségi alkalom 
megszervezésére. 

A Svábház - Helytörténeti gyűjtemény 2011-ben létesült, amely a helyi 
közösség összefogásának eredménye, a közösségi együttműködés, az egy 
cél érdekében való cselekvés szép példája. A felajánlott 
tárgymennyiségnek és a helyiek segítő munkájának köszönhetően rövid 
időn belül összeállt a sváb lakóépület berendezési tárgyegyüttese, amely a 
sváb származásúak 20. századi lakókörnyezetét mutatja be. A gyűjtés 
következtében olyan mennyiségű és sokszínű szentképgyűjtemény is 
létrejött, hogy egy önálló tárlatot alakítottak ki belőle, egy különálló 
lakóépületben.  

A Svábház és környezete rendszeresen megtelik élettel, nemcsak a 
kiállítást megtekintő turisták látogatásával, hanem a helyi gyerekeknek 
szervezett foglalkozások alkalmával, esetleg egy-egy társas összejövetel 
megrendezésével.8 

                                                           
8 Rusz Péterné közlése alapján, Gávavencsellő, 2019. A strudli a szatmári svábok 
jellegzetes krumplitészta alapú sült étele, amely más nyírségi település elmagyarosodott 
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Sváb-forgatag címmel hat alkalommal rendeztek összejövetelt, ahol 
előfordult, hogy „sramlizene szólt a finom strudli mellett”9. 
Hagyományteremtő célzattal találták ki a szervezők, helyszínét a Svábház 
udvara és az egykori telepesek utcája, a német falurész, ma már Kápolna 
utca adta. A helyi német nemzetiségi közösség ünnepségéhez csatlakozott 
több olyan településről érkező csoport, akik szintén német 
származástudattal rendelkeznek, így például Nagymajtény, Rátka és 
Hercegkút svábjai is vendégeskedtek a településen. A helyiek mellett 
pedig az elszármazottaknak is emlékezeti teret nyújt a kialakított 
gyűjtemény és a hozzá kapcsolódó rendezvények kínálata is. Így 
gyakorlatilag több generációt is megszólít a tevékenykedők csoportja. 

„A gasztronómiai, kulturális, hagyományőrző programon túl az emberi 
kapcsolatok mélyítése, a sváb közösséghez való tartozás erősítése volt 
a cél. Az előző évekhez hasonlóan most is szentmisével kezdődött a 
program. […] A sváb tájház udvarán felállított tábori oltár adott méltó 
helyszínt az ünnepi eseménynek. […] Rendezvényünkön évről-évre 
egyre több elszármazottat köszönthetünk, akiket bár szülőfalujuktól 
messze sodort az élet, szívükben megmaradt vencsellőinek. Nagy 
szeretettel szemlélik a helytörténeti gyűjteményben szüleik, nagyszüleik 
használati tárgyait, felidézve általuk gyeremekkoruk emlékeit. Igazi 
nosztalgiadélután részesei, amiről a vendégkönyvbe írt sorok 
tanúskodnak.”10 

 
A fenti kiadvány, a rendezvények és a helyszín ismeretében is azt lehet 

mondani, hogy az örökség és az emlék kifejezések szinonimaként 
jelennek meg. Az örökül kapott, vagy fennmaradt értékek az emlékezet 
részévé válnak, ugyanakkor az a tudatos építkezés is látható, amely 
túlmutat a jelenen. A német nemzetiségi közösség aktív tagjai 
egyértelműen azzal a szándékkal cselekszenek, hogy ők maguk is nyomot 
hagyjanak, örökséget, adott esetben egy élményt és egy emléket az 
utódoknak, mint ahogy nekik is hagytak az elődök. Ennek következtében 
az örökségtermelés, örökségesítés itt egyértelműen, tudatosan valósul 
meg. 

 
A háború emlékezeti alakzatai 
 
A létrehozott értékek kategóriába is sorolhatnánk a néhány éves/évtizedes 
múltra visszatekintően kialakított emlékezeti tereket és ünnepi 
alkalmakat, amelyek közül itt az elhurcolás traumáját feldolgozó közösségi 
alakzatokra reflektálok. 

                                                                                                                                                                                     

német származású családjainál is fellelhető, így például Kállósemjénben is ismert, 
ökörnyelv néven. (B. E. közlése alapján, Nagykálló, 2020.) 
9 KM. Sramlizene szólt a finom strudli mellett. Kelet-Magyarország. 2013. július 10. 
(szerda) 6. old. 
10 KM. Sramlizene szólt a finom strudli mellett. Kelet-Magyarország. 2013. július 10. 
(szerda) 6. old. 
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4. ábra. A vencsellői Nagyboldogasszony Plébániatemplom oltára az elhurcolás 
75. évfordulójának megemlékezésén 

 

 
Forrás: A szerző saját felvétele, Gávavencsellő, 2020. 

 
1945. január 23-án elrendelték a német nevűek összeírását a dadai 

felsőjárásban, amely Vencsellőt is érintette (Konczné Nagy, 1997:311). 
338 fő szerepel azon a listán, amely felsorakoztatja a Vencsellőről 
elhurcoltak névsorát (Galambos, & Kujbusné Mecsei, 2017:54-72) és 
ugyanitt láthatjuk a Gáváról elhurcolt személyek létszámát (Galambos, & 
Kujbusné Mecsei, 2017:48-53), így ez Gávavencsellő vonatkozásában 
több mint 400 főt jelent.  

A gávavencsellői temetők síremlékei mellett külön-külön két parkban, a 
gávai és vencsellői világháborús hősi halottaknak és az elhurcoltaknak 
emelt emlékezeti formákat alakítottak ki. Az egyesített Gávavencsellő 
lakossága tehát több alkalommal és helyszínen emlékezik meg a málenkij 
robot szenvedéseiről és elszenvedőiről. A gávai és vencsellői katolikus 
templomokban szent mise keretén belül és az emlékparkokban 
koszorúzással egybekötve gondolnak az áldozatokra. 

A 75. évfordulós megemlékezést 2020. január 19-én a gávai 
templomban és egy héttel később, január 26-án a vencsellői római 
katolikus templomban tartották. A vencsellőiek eseményén a 
gyertyagyújtást és koszorúk elhelyezését dokumentálhattuk a 
templommal szemközti emlékparkban, a szentmise utáni közös 
megemlékezést követően. 
 

*** 
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A meglévő örökségelemek és az újonnan létrehozottak közül a legtöbb 

működik, mára már a hagyományszerűen fenntartott szokások 
környezetében. Az újabb és újabb közösségi terek és alkalmak 
kialakításával pedig újragenerálódik az örökségesítés szándéka. Ebben 
kiemelt szerepe van a Gávavencsellő Nagyközség Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak és azoknak az aktív tevékenykedőknek, akik tudatosan 
törekednek az állagmegóvásra és az értékek fenntartására. 
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