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A PROJEKTRŐLA PROJEKTRŐL

Az „Élő archívumok – Emlékezzünk a múltra a közös jövőért” projekt fő célja feltárni 
és összegyűjteni a kulturális örökség azon elemeit, melyek az országhatár mind-
két oldalán azonos gyökerekkel rendelkeznek, és összekötnek bennünket. A projekt 
folytatása a 2018 és 2020 között megvalósított „Élő archívumok – A közös kulturális 
örökség ereklyéi” elnevezésű projektnek.

Az együttműködés az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 levéltári dokumentumok széleskörű, alapos kutatását,
 a kutatás eredményeit magában foglaló adatbázis kibővítését,
 három könyv kiadását, könyvbemutatók és nyílt napok szervezését,
 gyermek- és ifjúsági táborok szervezését,
 vándorkiállítás létrehozását,
 tudományos konferencia szervezését,
 az ártéri gazdálkodás és halászati bemutató kialakítását,
 a fa feldolgozásának és szállításának bemutatását,
 a tiszai hajóácsok munkáját bemutató szabadtéri tárlat felújítását,
 a kiállítási környezet (tó, növényzet) rehabilitációját.

A projekt fő feladata, hogy bemutassa a 19. és a 20. század fordulóján élő ember 
természetközeli életmódját, különös tekintettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyomá-
nyos halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban kialakításra, illetve felújításra 
kerül több szabadtéri tárlat, míg a zentai Történelmi Levéltár részéről folytatódik a 
korábban megkezdett levéltári kutatás.

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

A régi, eddig nem publikált iratok, illetve azok megfelelő interpretálása tu-
dományos hátteret biztosít a régió gazdasági, ipari és társadalmi helyzeté-
nek a megértéséhez. 

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

és a partnerintézmények tevékenységi köre 
is bővül, színesebbé válik.

Jó szomszédok 
a közös
jövőért



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, va-
lamint az első LIVES-projekt tapasztalatait felhasználva igyekszik a nyilvánosságot 
minél jobban bevonni a munkájába, valamint elsajátítani a partnerétől, hogy miként 
lehet a tudományos munkákból a nagyközönség számára is vonzó turisztikai tartal-
mat 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 találkozások legmarkánsabban megjeleníthető elemei a tárgyak, ame-
lyek bepillantást engednek a mindennapokba (családi élet, munkavégzés stb.), s 
amelyek által a történelem kézzelfoghatóvá válik. Ugyanakkor a tárgyak mögött rejlő 
társadalmi összképet, folyamatokat, a lokális és/vagy személyes történeteket, sorso-
kat az írott források világítják meg.

A szabadkai és a zentai Történelmi Levéltárban, valamint a Magyar Nemzeti Le-
véltár Csongrád-Csanád Megyei Levéltárában fellelhető dokumentumok (így például 
a cégbírósági, egyes gazdasági egyesületi iratok vagy a mezőgazdasági testületek 
iratai) szervesen illeszkednek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark felbe-
csülhetetlen értékű, a 19–20. század fordulójának életét bemutató tárgyi anyagá-
hoz, bizonyos értelemben kiegészítik azt.

Szerepelnek ebben az irategyüttesben jogi formulák, pénzügyi adatok, végren-
deletek, keresztlevelek, szerződések stb. Ezek és a különböző közigazgatási szervek 
iratai nyomán rekonstruálható, hogy a korszak embere milyen gazdasági, jogi hát-
térrel rendelkezett, hogyan születtek a családi gazdaságok, milyen volt a gazdálko-
dók társadalmi összetétele.

Az adatgyűjtés, levéltári kutatás a szabadkai és a zentai Történelmi Levéltárban,  va-
lamint a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád-Csanád Megyei Levéltárában zajlik majd.

Jó szomszédok 
a közös
jövőért



HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT DIÁKOK RÉSZÉREHELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT DIÁKOK RÉSZÉRE

A partnerintézmények 2021 őszén pályázatot hirdettek középiskolás diákok részé-
re. A pályázatra beküldött munkák feladata, a projekt fő céljával összhangban, hogy 
minél jobban bemutassák a 19. és a 20. század fordulóján a Tisza mentén élő ember 
természetközeli életmódját, különös tekintettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyomá-
nyos halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre.

A pályázat célja a történeti, néprajzi, helytörténeti kutatások népszerűsítése és a 
diákok tárgyalt időszakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése. A szakmai zsűri által 
legjobbnak ítélt pályamunka bekerül a projekt tanulmánykötetébe.
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KIADVÁNYOKKIADVÁNYOK

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

A tanulmánykötet (magyar és szerb nyelven, angol rezümével) a 19. és a 20. szá-
zad fordulóján élő ember természetközeli, környezettudatos, racionális, hosszú tá-
von is fenntartható életmódját mutatja be. 

A könyv célja, hogy a muzeális értékek és a történeti értékű dokumentumok fel-
használásával egységes, komplex képet nyújtsunk a korszak emberének életéről, 
gazdasági tevékenységéről, különös tekintettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyomá-
nyos halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre. A kiadvány a lehető legközért-
hetőbb stílusban kívánja megszólítani az olvasókat, illetve megpróbálja bevezetni az 
érdeklődőket a közgyűjtemények izgalmas világába.

Jó szomszédok 
a közös
jövőért



A KIÁLLÍTÁSI KÖRNYEZET FELÚJÍTÁSAA KIÁLLÍTÁSI KÖRNYEZET FELÚJÍTÁSA

A projekt ezen szakaszában sor kerül a Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark-
ban található tó és közvetlen környezetének rehabilitációjára, a túlburjánzott tavi 
és a tóparti növényzet rendezésére, szakszerű ritkítására azért, hogy a környezet 
„szellősebb” és átláthatóbb legyen. Környezetbarát és vegyszermentes biológiai víz-
tisztítást követően előreláthatólag visszaszorul majd az algaképződés és csökken az 
iszaposodás. Mivel a kültéri bútorzat (padok, szemetesek) is elöregedett, veteme-
dett, ezért ezek cseréje is megtörténik majd.

ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS ÉS HALÁSZATI BEMUTATÓÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS ÉS HALÁSZATI BEMUTATÓ

Az ártéri gyümölcsösök nagyon fontos szerepet játszottak az egykoron itt élt embe-
rek életében. Komoly jövedelmet termelt a gyümölcs, lehetett aszalni, pálinkát főzni 
belőle, könnyen el lehetett adni. Egy részét tutajokon szállították hatalmas vessző-
kosarakban, majd elcserélték gabonára. A gyümölcstermesztés fontos része volt az 
ártéri gazdálkodásnak is. A 18–19. században termelt fafajták jelentős része mára 
teljesen ismeretlenné vált, így ezek bemutatása is fontos. A projekt keretében a 
gátőrház melletti szabad területen 30 db gyümölcsfából kialakításra kerül egy ártéri 
gyümölcsös. 

A fokgazdálkodás a Tisza mente egyik legfontosabb gazdálkodási formája volt, 
amely jelentős jövedelmet is biztosított az itt élő lakosságnak. Vannak kutatók, akik 
szerint már az Árpád-korban tudatos és kiterjedt halgazdálkodás folyt a Kárpát-
medencében. Ezeknek mindenképpen egyik fontos eredője volt a fokgazdálkodás. 
A   pro jekt során az Emlékpark egy roppant értékes kiállítóegységgel fog gazdagodni, 
amely a tágabban vett Tisza-vidék egykori életébe nyújt bepillantást. A környezet 
rendezése és a kiállítások fejlesztése során bemutathatóvá tesszük az egykor általá-
nosan alkalmazott fokgazdálkodást. Jelenleg az Emlékparkban a Körtvély-tó mellett 
látható egy tiszai halásztanya, nádtetős kunyhó, amely az egykor a Tiszán ősfog-
lalkozást űző kishalászoknak állít emléket. A halászkunyhó külsejét tekintve túlsá-
gosan magányos és elhanyagolt, ezért egy felújító tapasztás és állagmegóvás után 
a környezetét bővítjük majd a foglalkozáshoz szükséges tárgyakkal, eszközökkel, 
amelyek hűen jelenítik meg a halászélet hagyományos rendjét. A fejlesztés keretei 
között kialakításra kerül egy kisebb vízfelületű sekély halászóhely a halászkunyhóval 
szembeni tópartszakaszon, amelyben lehetőség nyílhatna az egyszerűbb halásza-
ti módszerek bemutatására. A környezet számos halászeszköz szemléltetésére és 
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interaktív szabadtéri foglalkozásokhoz (hálószövés, csomózás és egyéb halászati 
praktikák bemutatása) ad lehetőséget. A tópart egyik különleges látványeleme a hal-
tartó bárka, a Potyka. A régies nevén „álló” vagy haltartó bárka a super hajóácsok 
keze munkájának még ma is látható utolsó emléke. A halpiac közelében volt kikötve, 
és a rekeszeiben fajták szerint tárolták a halat. A végében „csárda” volt kialakítva, 
amely hálóhely és raktár volt. Orrtőkéje jellegzetesen faragott, nagybőgő végére em-
lékeztet, innen kapta a nevét: bőgőshajó. Ebben a kifogott hal hetekig friss maradt, 
nem pusztult el. Az oldalán lévő lyukak ugyanis lehetővé tették a víz átfolyását a 
rekeszeken. A projekt során a haltartó bárka is megújul.

Jó szomszédok 
a közös
jövőért



FAFELDOLGOZÁS ÉS -SZÁLLÍTÁS, FAFELDOLGOZÁS ÉS -SZÁLLÍTÁS, 
A „SUPER” MESTERSÉG BEMUTATÁSAA „SUPER” MESTERSÉG BEMUTATÁSA

A tutajként megérkezett faanyagot az alföldi emberek úgynevezett gatter fűré-
szekkel darabolták a kívánt méretű deszkákra és pallókra. Az ennek emléket állító 
gatterház ugyan szerkezetileg nincs rossz állapotban, mégis szükség van egy átfogó 
felújításra. Az ott látható tájékoztató táblák felújítására, cseréjére is sor kerül. 

A tóparton jelenleg látható a tiszai hajóácsok (superek) munkáját láttató sza-
badtéri tárlat. A kiállítást befogadó épület szerkezetileg jó állapotban van, annak 
jelentős javítására nincs szükség. A kiállítás azonban elavult, új kiállítás létrehozása 
indokolt. Ez tartalmazza majd a tárgyak egy részének felújítását, a bemutató tárló 
cseréjét, a super mesterséget bemutató fotókiállítás teljes cseréjét, valamint új tár-
gyak beszerzését. Az épületben kerül bemutatásra a tiszai fokgazdálkodást szem-
léltető makett is.
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HONLAP, ADATBÁZISHONLAP, ADATBÁZIS

A projekt honlapján (www.ipalives.com)naprakész információkat talál minden láto-
gató az Élő archívumok projektekről, a projektben résztvevő partnerekről, az elért 
eredményekről, illetve a tervezett eseményekről.

Minden esetben fényképes beszámolók kísérik a lezajló eseményeket.
A törvényszéki iratanyag levéltárakban zajló feltérképezése, szisztematikus ku-

tatása 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). Az „Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi” projekt kere-
tében megkezdett kutatás során webes felületű, bárki számára elérhető, kereshető 
adatbázist építettünk. Jelen projekt során ez az adatbázis kerül kibővítésre új ada-
tokkal.

Jó szomszédok 
a közös
jövőért



VÁNDORKIÁLLÍTÁSVÁNDORKIÁLLÍTÁS

A tíz kiállítási egységből álló kétnyelvű (magyar, szerb) kiállítás bemutatja a projekt-
ben résztvevő partnerek munkáját, elért eredményeit, ismerteti a levéltárakban zaj-
ló kutatómunkát, a fellelt iratanyag sajátos, rá jellemző irattípusait, illetve a Emlék-
parkban történő felújítási munkálatokat.

A kiállítás először az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban nyílik meg 
2022 őszén. A kiállítás ezután útra kel, és felkeresi azokat az intézményeket, melyek-
ben a kutatás zajlik: a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád-Csanád Megyei Levéltárát, 
a szabadkai Történelmi Levéltárat, és végül bemutatásra kerül Zentán is. 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBORGYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR

A 2022 nyarán sorra kerülő nyári táborok keretében az általános és középiskolás 
diákok a koruknak megfelelő formában ismerkedhetnek meg közös kulturális gyö-
kereikkel és örökségükkel.
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A táborok módszertani megközelítése (kirándulások, látogatások a különböző 
közgyűjteményekben, valamint a projektpartnereknél szervezendő interaktív bemu-
tatók és játékok) remélhetőleg hatékonyan fogja átadni a fi ataloknak a projektben 
összegyűjtött 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 szervezendő ifjúsági táborra Zentán kerül sor. 

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKTUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK

A projekt első tudományos konferenciájára Ópusztaszeren kerül sor. Bemutatásra 
kerülnek az elkészült kiadványok, összegzésre kerülnek az addig elért eredmények 
és további teendők.

A projekt zárókonferenciája 2022 őszén lesz Zentán. A konferencia összegzi a 
projekt, illetve az előző évek kutatásainak eredményeit.

NYÍLT NAPOK, LEVÉLTÁR-PEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOKNYÍLT NAPOK, LEVÉLTÁR-PEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK

A Levéltár az első LIVES-projekt során fontos tapasztalatokat szerzett azzal kapcso-
latosan, hogy miként lehet a tudományos munkákból a széles nyilvánosság számára 
is vonzó turisztikai tartalmat kialakítani. Ennek jegyében az intézmény nyílt napok, 
illetve iskolai foglalkozások keretében játékos formában mutatkozik be a nagykö-
zönség előtt. 

Jó szomszédok 
a közös
jövőért



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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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.


