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Az MNL Somogy Megyei Levéltára 2019-ben Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 
somogyi emlékezete címmel tartotta meg levéltári napját. A megye vezetésének kérésére a Fő 
utca 10. alatti vármegyeház nagytermében rendezett konferencián tíz előadás hangzott el. 
Mint házigazda először Biró Norbert, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. A Magyar Nemzeti Levéltár nevében dr. Ö. Kovács József főigazgató-
helyettes üdvözölte a rendezvényt és méltatta jelentőségét. 
Az előadók sorát Gálné Jáger Márta, az MNL Somogy Megyei Levéltárának ny. főlevéltárosa 
nyitotta A rendszerváltás folyamata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc első 
hónapjaiban Somogyban címmel. Referátumában a jogszabályok és a helyi hatalmi tényezők 
tevékenységén keresztül lépésről-lépésre ismertette a törvényhatóság területén folyt politikai 
átalakulást. Másodiknak a résztvevők prof. dr. Hermann Róbert, az MTA doktora, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese A Dél-Dunántúl 
védelmének problémái 1848–49-ben című előadását hallhatták, illetve láthatták. Mondandója 
központjában a bécsi uralkodó körök által pártolt Jelačić horvát bán vezette betörés és a 
somogyi nemzetőrök tevékenysége állt. Prof. dr. Bona Gábor, az MTA doktora, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum ny. honvéd ezredese beszélt harmadikként. Ő A ’48-as 
honvédsereg Somogy megyei születésű tisztjei című összeállításában néhány életrajzi vázlatot 
adott. Negyedikként Kemény Krisztián, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár történész-
levéltárosa A 60. és a 61. honvédzászlóalj története az 1848–49. évi szabadságharcban című 
hadtörténeti krónikával szolgált rá a megjelentek figyelmére. Polgár Tamás, az MNL Somogy 
Megyei Levéltárának igazgatója Egy háborús emlékező, Tallián Károly honvédőrnagy a 
szabadságharcról címmel ötödikként a katonatiszt naplóját, illetve annak forrásértékét 
elemezte. A hatodiknak sorra került Solymosi József PhD, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár 
főlevéltárosa A 127. honvédzászlóalj a szabadságharcban címmel foglalta össze az alakulat 
tevékenységét. Katona Csaba történész, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársának Hős vagy gerilla? Adatok Noszlopy Gáspár életéhez című hetedikként 
elhangzó előadása toposzt romboló, hiteles képet festett egy mindent a szent célnak, az ország 
szabadságának alárendelő szolgabíróból lett szabadságharcosról. A nyolcadik előadó, Ress 
Zoltán, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtárának történész-könyvtárosa A Somogy 
Megyei Honvédegylet története, 1861–1911 címmel az egyesületi élet felvázolásával és 
nevesebb tagjainak bemutatásával már az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc egyes 
résztvevőinek utóéletébe engedett bepillantást. Nagy Zoltán Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának polgármesteri referense kilencedikként tartott ismertetőt Az első 
március 15-i megemlékezések Somogyban címmel. A hallgatóság megismerhette a később 
ünneppé avatott nevezetes dátum alkalmával tartott összejövetelek társadalmi bázisát és 
szertartásrendjét. Tizedekként Récsei Balázs, az MNL Somogy Megyei Levéltára 
főlevéltárosa az 1848–49 a helyekben és a nevekben Kaposvárott című előadását nézhették, 
illetve hallgathatták meg az érdeklődők. A hősi időket idéző és arra emlékeztető helyek, 
monumentumok stb. keletkezéstörténeteinek bemutatásával egészen napjainkig jutottunk el az 
1848–1849-es forradalom és szabadságharc eszmeiségének továbbélése egy aspektusa 
tekintetében. 
A levéltári napon mintegy 80 fő vett részt. 
A szakmai beszámoló elérhető a http://mnl.gov.hu/mnl/sml/kozerdeku_adatok aloldalunkon. 
 
Kaposvár, 2019. április 15. 

Polgár Tamás 
levéltár-igazgató 



Képek a rendezvényről 
 

 
 

 



 
 

 



 
 



 



 



 


