SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Az NKA 204108/01360. számú „A Károlyi család történetének kutatási lehetőségei Műhelykonferencia megrendezése” című pályázathoz
2016. szept. 19.

A szakmai műhelybeszélgetés célja az volt, hogy a Károlyi családdal foglalkozó történészek és
levéltárosok találkozzanak, összehangolják a kutatásukat, közös célokat határozzanak meg a források
feltárása és közkinccsé tétele érdekében. A programon résztvevők körét a Károlyiak Szatmár megyét
érintő történetének kutatói alkották: Kovács Ágnes a Debreceni Egyetemről, Laczlavik György, Kohút
Sára és szakmai tanácsadóként a hungarika-kutatás referense, Arany Krisztina a Magyar Nemzeti
Levéltár Országos Levéltárából, Hágó Nándor Nagykárolyból és a kastélykiállítás egyik készítője, Szőcs
Péter a szatmárnémeti Szatmár Múzeumból, valamint Nyíregyházáról a Jósa András Múzeumból
Mohácsi Endre. A beszélgetést Kujbusné Mecsei Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa
vezette.
A zárt eszmecsere során az alábbi megállapításokat tették a résztvevők:
 Szatmár megye mellett több megye története is összefonódik a Károlyiakéval – a család
története feltárásának a szorgalmazása, nyomon követése kiemelt feladat az informális
csoportot alkotó Károlyi-kutatók számára
 Cél a közvetlen kapcsolat kialakítása mindazokkal, akik a témával foglalkoznak, illetve
témaajánlások tétele:
o a család különböző tagjai kutatásának ösztönzése (jelenleg ismert: Sándor: Kovács
Ágnes, György: Fazekas Rózsa; Klára: Mohácsi Endre; István: Buda Attila – Ferenc:
Kujbusné Mecsei Éva)
o uradalmak – Békés, Csongrád, Fejér, Szlovákia (nyitrai kerület, komáromi járás)
o építészet – paloták (Bara Júlia), templomok
o levéltárosok (Laczlavik György: Udvarhelyi Ferenc), tisztségviselők (Pál Judit: Erős
Gábor, Gyulai Éva: Kelemen Didák)
o levelek (Kovács Ágnes, Mohácsi Endre)
o térképek
o képek, festmények
o szép- és szakirodalom (Márton László: Biankó regény)
 „Baráti Kör” szervezése – esetleg évente egy előadás akár a családi találkozón, akár
közművelődési programban, konferencián vagy levéltári, múzeumi órán
 Konferencia, kiállítás előkészítése
 Könyvkiadás előkészítése – Kovács Ágnes (szerk.): Károlyi Sándor és Barkóczi Krisztina
levelezése, 2. kötet – pályázása az MNL SZSZBML által az NKA-hoz
 Témaajánlások előkészítése
 Még lappangó iratok feltárása – honlapra tájékoztatók, összegzők készítése
Az eszmecsere alapján a továbbiakra nézve az alábbiakat vesszük figyelembe:
-

a kutatói műhelymunkáról Laczlavik György tájékoztatja a Károlyi családot és az
együttgondolkodás érdekében felvázolja a kutatók által ajánlott lehetőségeket
a következő évi műhelybeszélgetés helyszíne a csurgó kastély lehetne
elsődlegesen a témával foglalkozókkal kell felvenni a kapcsolatot
a tematikus konferencia és a forráskiadási lehetőségeket kell feltárni

A zárt műhelybeszélgetést követően a Károlyi család története iránt érdeklődőkkel: levéltárosokkal,
muzeológusokkal, könyvtárosokkal, valamint a levéltárbaráti kör néhány tagjával, továbbá néhány

pályázata révén figyelemre méltó diákkal Nagykárolyba látogattunk, ahol a kastélyban
megtekintettük a kiállítást, amely alapján körvonalaztuk egy újabb, a budapesti volt Károlyipalotában majdan megrendezendő kiállítás lehetőségeit. Tapasztalatot cseréltünk a kutatási
eredmények nyilvánossá tételéről, a társadalmi és családi elvárások, valamint a történelmi hűség
tükröződésének összhangjáról, továbbá a vizuális élmény korhűvé tételéhez szükséges
forrásfeltárásokról.
A program sikeres volt, a tervezettek szerint zajlott. A költségfelhasználásban a kuratórium által
támogatott költségvetést valósítottuk meg.

Köszönjük a Tisztelt Kuratórium támogatását!

Nyíregyháza, 2016. szeptember 27.

Kujbusné dr. Mecsei Éva
projektfelelős

Linkek

A program meghívója és a nyilvánosságot biztosító híradás az alábbi linkeken érhetőek el:

Meghívó:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65444

Beszámoló a rendezvényről:
http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/muhelykonferencia

Beszámoló a rendezvényről honlapunkon:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65448
(melyben a „Galéria” hivatkozásnál) az alábbi képek tekinthetőek meg:

Honlapunkon megjelenő szakmai beszámoló:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/K%C3%A1rolyi.pdf

Hungaricana-n megjelenő szakmai beszámoló:

