


Élő archívumok 

– A közös 

kulturális örökség 

ereklyéi
kul

Jó szomszédok 
a közös
jövőért



3

A projekt címe:  Élő archívumok – A közös 
 kulturális örökség ereklyéi
Rövidítés: LIVES
Projektazonosító:  HUSRB/1602/32/0218
Elkülönített forrásösszeg:  205.057,67 euró
Európai uniós 
hozzájárulás (IPA): 174.299,01 euró
A projekt kezdete:  2018. március 1.
A projekt zárása:  2020. február 29.
Vezető kedvezményezett:  Történelmi Levéltár, Zenta
Kedvezményezett:  Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
 Emlékpark Közhasznú 
 Nonprofi t Kft.



A PROJEKTRŐLA PROJEKTRŐL

Az „Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi” projekt fő célja feltárni és 
összegyűjteni a kulturális örökség azon elemeit, melyek az országhatár mindkét ol-
dalán azonos gyökerekkel rendelkeznek, és összekötnek bennünket.

Az együttműködés az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 levéltári dokumentumok széles körű, alapos kutatását,
 a kutatás eredményeit magában foglaló adatbázis létrehozását,
 négy könyv kiadását, könyvbemutatók szervezését,
 gyermek- és ifjúsági táborok szervezését,
 vándorkiállítás létrehozását,
 tudományos konferencia szervezését,
 mezőgazdasági gépek bemutatására szolgáló épület felépítését,
 a mezőgazdasági gépek helyreállítását,
 ismertető táblák elhelyezését.

A projekt fő feladata, hogy felkutassa és bemutassa a Dél-Alföld azon, a 19. szá-
zad végéről, illetve a 20. század elejéről származó ipari és agrártörténeti értékeit, 
melyekre mostanáig nem irányult kellő fi gyelem.

Ezek az értékek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark részéről elsősor-
ban mezőgazdasági eszközök, gépek, a zentai Történelmi Levéltár részéről pedig 
olyan iratok, melyek által a korszak gazdasági életét, a tárgyak mögött rejlő társa-
dalmi összképet, folyamatokat, a személyes emberi történeteket ismerhetjük meg.

A kutatás eredményeit a társadalomtudományok képviselői (levéltárosok, nép-
rajzkutatók és történészek) dolgozzák fel, és mutatják be különféle eseményeken, 
nyilvános megjelenéseken, promóciós anyagokon, publikációkon és ifjúsági táboro-
kon keresztül.

A régi, eddig nem publikált iratok, illetve azok megfelelő interpretálása tudomá-
nyos hátteret biztosít a régió mezőgazdasági, ipari és társadalmi helyzetének a 

megértéséhez. Úgy véljük, hogy ez egy olyan kutatási terület, amelyre eddig 
nem irányult megfelelő mértékű fi gyelem.

Az együttműködésnek köszönhetően a közös kulturális örökségről az 
elérhető információk mennyisége jelentős mértékben nő, 

és a partnerintézmények tevékenységi köre 
is bővül, színesebbé válik.
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A PROJEKTPARTNEREKRŐLA PROJEKTPARTNEREKRŐL

A zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark két 
fontos intézmény, melyek őrzik országuk és nemzetük kulturális örökségét. Mindkét 
intézményt – a saját régiójában és a saját tevékenységi területén – a legaktívabbak 
között tartják számon.

A zentai Történelmi Levéltár szakmai, tudományos munkája jelentős publikációs 
és kiadói tevékenységgel párosul. Ugyancsak fontos szerepet tölt be abban, hogy 
tudatosítsa a kulturális örökség és a kutatói munka fontosságát a társadalomban.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark aktív szerepet tölt be a modern 
múzeumi technika, a múzeumpedagógia alkalmazásában, a kulturális emlékek és 
kulturális örökség megőrzésében.

A zentai Történelmi Levéltár szerepe az együttműködésben, hogy biztosítja a 
módszertani és kutatási hátteret a projekt lebonyolításához, míg az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark a 20 éves tapasztalatát adja, melyet a történelem át-
fogó és interaktív bemutatásában szerzett.

A zentai Történelmi Levéltár a magyarországi partner gyakorlatát átültetve igyek-
szik a nyilvánosságot minél jobban bevonni munkájába, valamint elsajátítani a part-
nerétől, hogy miként lehet a tudományos munkákból a nagyközönség számára is 
vonzó turisztikai tartalmat kialakítani. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, 
a szerbiai partnertől tanulva, szeretne bekerülni a tudományos vérkeringésbe.
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ADATGYŰJTÉS, LEVÉLTÁRI KUTATÁSADATGYŰJTÉS, LEVÉLTÁRI KUTATÁS

A múlttal való találkozás legmarkánsabban megjeleníthető elemei a tárgyak, ame-
lyek bepillantást engednek a mindennapokba (családi élet, munkavégzés stb.), s 
amelyek által a történelem kézzelfoghatóvá válik. A tárgyak mögött rejlő társadalmi 
összképet, folyamatokat, a lokális és/vagy személyes történeteket, sorsokat azon-
ban az írott források világítják meg.

A szabadkai és a zentai Történelmi Levéltárban, valamint a Magyar Nemzeti Le-
véltár Csongrád Megyei Levéltárában fellelhető dokumentumok (így például a cég-
bírósági, egyes gazdasági egyesületi iratok vagy a mezőgazdasági testületek iratai) 
szervesen illeszkednek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark felbecsülhe-
tetlen értékű, a 19. és a 20. század fordulójának mezőgazdaságát bemutató tárgyi 
anyagához, bizonyos értelemben kiegészítik azt. A tárgyalt időszakban működő, me-
zőgazdasági profi lú cégek iratanyagának adatgazdagsága több oldalról szemlélteti 
a századforduló agráréletét. Szerepelnek ebben az irategyüttesben jogi formulák, 
pénzügyi adatok, végrendeletek, keresztlevelek, szerződések stb. Ezek és a külön-
féle közigazgatási szervek iratai nyomán rekonstruálható, hogy a korszak gazdái 
milyen gazdasági, jogi háttérrel rendelkeztek, mennyi tőkét halmoztak fel, hogyan 
születtek a családi gazdaságok, milyen volt a gazdálkodók társadalmi összetétele.

Az adatgyűjtés, levéltári kutatás a szabadkai és a zentai Történelmi Levéltárban, 
valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárában zajlik majd.
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HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT DIÁKOK RÉSZÉREHELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT DIÁKOK RÉSZÉRE

A partnerintézmények 2018 áprilisában pályázatot hirdettek középiskolás diákok 
részére Elfelejtett múlt – az ipari és mezőgazdasági termelés gyökerei címmel. A 
pályázatra beküldött munkák feladata, hogy minél jobban bemutassák a Dél-Al-
földnek a 19. és a 20. század fordulóján létező mezőgazdaságát, iparát, gazdasági 
fejlettségét és sajátosságait. A pályázat célja a történeti, néprajzi, helytörténeti 
kutatások népszerűsítése és a diákok ismereteinek bővítése a tárgyalt időszakkal 
kapcsolatban. A szakmai zsűri által két legjobbnak ítélt pályamunka bekerül az első 
tanulmánykötetbe.
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HONLAP, ADATBÁZISHONLAP, ADATBÁZIS

A projekt honlapján (www.ipalives.com) naprakész információkat talál minden láto-
gató magáról a projektről, a projektben részt vevő partnerekről, az elért eredmé-
nyekről, illetve a tervezett eseményekről.

Minden esetben fényképes beszámolók kísérik a lezajló eseményeket.
A levéltárakban található törvényszéki iratanyag feltérképezése, sziszte ma tikus 

kutatása és feldolgozása nagymértékben kiegészíti a zentai Történelmi Levéltárban 
őrzött, cégekre vonatkozó iratanyagokat, illetve hiánypótló információkhoz jutunk 
az általunk nem ismert cégek működésére vonatkozóan (amelyekről nincs iratanyag 
levéltárunkban). A kutatott anyag digitalizációja során webes felületű, bárki számára 
elérhető, kereshető adatbázist építünk. Az adatbázis jelentős mértékben segíti majd 
mind a levéltár saját munkáját, mind a történészszakma érdekeltjeit, de nem hagy-
hatjuk ki a helytörténet-kutatás és -írás iránt érdeklődőket sem.

A honlap fontos és kiemelt része a gyerekeknek szánt tudásfelmérő kvíz, melynek 
segítségével játszva ismerkednek meg a programban részt vevő közgyűjtemények 
munkájával, feladataival, valamint a pályázatban megvalósított beruházásokkal, a 
gépparkkal, a levéltári kutatás eredményeivel, a kiadott szakmai igényű kötetekkel.
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jövőért



KIADVÁNYOKKIADVÁNYOK

Az első tanulmánykötet (magyar és szerb nyelven, angol rezümével) a régió agrár-
történeti múltját mutatja be. A könyv célja, hogy a muzeális értékek és a történeti ér-
tékű dokumentumok felhasználásával egységes, komplex képet nyújtsunk a korszak 
paraszti, mezőgazdasági társadalmáról s annak életéről. A kiadvány a lehető legköz-
érthetőbb stílusban kívánja megszólítani az olvasókat, illetve megpróbálja bevezetni 
az érdeklődőket a közgyűjtemények izgalmas világába.

A kutatás alapján felépített, webes felületű, bárki számára elérhető, kereshető 
adatbázis egyszerűsített, szerkesztett változata kerül bele a két forráskiadványba. 
A cégek alapadatai szerepelnek benne egyszerű, könnyen áttekinthető, táblázatos 
formában. Külön-külön kiadványban jelennek meg a szabadkai és a szegedi Magyar 
Királyi Törvényszék iratanyagában fellelt adatok. Mindkét kötetben egy bevezető ta-
nulmány ismerteti a törvényszékek történetét, a kutatás módszertanát és a közlés 
módját.

A negyedik kiadvány konkrét esettanulmányokat közlő kötet lesz. A szegedi és a 
szabadkai cégbíróság iratanyagából – melyet a forráskiadvány készítése során már 
alaposan megismertünk – kiemelésre kerül 6–8 cég iratanyaga, amely viszonylag tel-
jesnek tekinthető, és melyek segítségével bemutathatóak a régió, valamint a korszak 
ipari, gazdasági sajátosságai.

VÁNDORKIÁLLÍTÁSVÁNDORKIÁLLÍTÁS

A tíz kiállítási egységből álló kétnyelvű (magyar, szerb) kiállítás bemutatja a projekt-
ben részt vevő partnerek munkáját, elért eredményeit, ismerteti a levéltárakban 
zajló kutatómunkát, a fellelt iratanyag sajátos, rá jellemző irattípusait, illetve az em-
lékparkban történő beruházást, különös tekintettel a géprestaurálás folyamatára.

A kiállítás először az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban nyílik meg 
2019 őszén. A kiállítás ezután útra kel, és felkeresi azokat az intézményeket, me-
lyekben a kutatás zajlik: a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárát, a 
szabadkai Történelmi Levéltárat, és végül bemutatásra kerül Zentán is. 
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBORGYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR

A 2019 nyarán sorra kerülő nyári táborok keretében az általános és középiskolás 
diákok a koruknak megfelelő formában ismerkedhetnek meg a közös kulturális gyö-
kereikkel és örökségükkel.

A táborok módszertani megközelítése (kirándulások, látogatások a különféle 
közgyűjteményekben és a projektpartnereknél szervezett interaktív bemutatók és 
játékok) remélhetőleg hatékonyan fogja átadni a fi ataloknak a projektben össze-
gyűjtött tudást, és igyekszik őket minél jobban bevonni a kulturális örökségünk aktív 
ápolásába.

Az általános iskolások részvételével zajló gyerektáborra Ópusztaszeren, míg a kö-
zépiskolás diákok számára szervezett ifjúsági táborra Zentán kerül sor. 
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TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKTUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK

A projekt első tudományos konferenciája Ópusztaszeren lesz 2019 őszén. A konfe-
rencia bemutatja az elkészült forráskiadványokat, összegzi az addig elért eredmé-
nyeket és további teendőket.

A projekt zárókonferenciájára 2020 februárjában kerül sor Zentán. A konferencia 
összegzi a projekt, illetve az előző két év kutatásainak eredményeit.
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MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FELÚJÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FELÚJÍTÁSA 

Az emlékpark felbecsülhetetlen értékű mezőgépgyűjteményének állaga, fedett kiállí-
tótér hiányában, az elmúlt évtizedek során jelentős mértékben megromlott.

Az 1980-as évektől gyűjtött, növénytermesztésben használatos gépek a kezde-
tekben a skanzen szélén, egy erre a célra kialakított, hatalmas, kibetonozott gyűrűn 
kaptak helyet, a gyűjteménybe ebben az időszakban bekerültek a korszaktól idegen 
mezőgazdasági gépek is. Az ezredforduló után a szegedi Móra Ferenc Múzeum mun-
katársai, érzékelve az ellentmondást, kezdeményezték a kiállított anyag profi ltisztí-
tását. A munka eredményeként kikerült a kiállításból például egy rizsarató kombájn 
és egy mezőgazdasági repülőgép, illetve meghatározták, beazonosították a kiállított 
eszközöket.

Bár tervek korábban is készültek egy fedett, esőtől védett bemutatótér kialakítá-
sára, forrás és megnyugtató megoldás híján a gépek a szabad ég alatt vészelték át 
az elmúlt időszakot.

A projekt során a gépeket felújítják, és színvonalas ismertetőanyag mutatja majd 
be a gyűjteményt.
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KIÁLLÍTÁSI ÉPÜLET ÉPÍTÉSEKIÁLLÍTÁSI ÉPÜLET ÉPÍTÉSE

A felújított mezőgazdasági gépek számára fedett kiállítótér létesül. 
A gépgyűjtemény épületének tervezése során korabeli paraszti és uradalmi épü-
lettípusok szolgáltak mintaként, főként mezőgazdasági épületek, az állattartás, ter-
mény- és géptárolás témaköréből. 

Mivel az emlékpark területét a 20. század elején magában foglaló Pallavicini-
uradalom gépparkja a jelenlegi gépgyűjteményhez hasonlóan már tartalmazott erő-
gépeket, cséplőgépeket, traktor vontatta eszközöket és lóvontatású ekéket, boroná-
kat is, így végül egy uradalmi major gépparkja, valamint annak korabeli elhelyezése 
adta a példát az épület kialakításához.
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AZ INTERREG-IPA MAGYARORSZÁG–SZERBIA HATÁRON AZ INTERREG-IPA MAGYARORSZÁG–SZERBIA HATÁRON 
ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMRÓLÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMRÓL

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az 
Európai Unió 2014–2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsat-
lakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A részt vevő országok – Magyarország 
és Szerbia – „közös irányítási rendszerében” végrehajtva a Program különféle szer-
vezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és 
Bács-Kiskun megyéből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: 
Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és 
Szerémség. 

A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általá-
nos életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei 
közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség 
kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságá-
hoz és biztonságához.

További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.
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JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg.   A dokumentum tar-
talmáért teljes mértékben a zentai Történelmi Levéltár vállalja a felelősséget, és az semmilyen 
körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalá-
sát tükröző tartalomnak.


