„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag”
(Petőfi Sándor)
Időszaki kiállítás helyszínei:
• Jósa András Múzeum 118. sz. kiállító helyisége, Nyíregyháza
• Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény, Csenger
• Szatmárnémeti Szatmár Múzeum, Szatmárnémeti- Románia
A kiállítás címe: „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag”
A kiállítás Nyíregyházi megnyitó időpontja: 2013. szeptember 23. 14 óra
A kiállítás célja kettős, egyrészt bemutatjuk a pozsonyi országgyűlésen és a fővárosban történt
eseményeket 1848 tavaszán, illetve 1848. március 15-én, másrészt bemutatjuk szűkebb
pátriánkban az egykori Szabolcs vármegyében végbement történéseket 1848-1849-ben.
Az esemény időszerűségét a 165. évforduló, azon belül szeptember 12. adja. 1848.
szeptember 12-én szentelték fel Nagykállóban a szabolcsi önkéntes, később szabolcsi 48.
honvédzászlóalj zászlóját, mely a tavaszi, majd a nyári hadjárat után Komáromba került,
ahonnan a zászlóalj tisztjei Szabolcsba csempészték haza, s az idők folyamán e zászló a Jósa
András Múzeumba került, ahol – immár restaurálva – őrizzük
A kiállítás szövegeit és fotóanyagát 12 roll-up állványon (200 x 100 cm méretben) helyezzük
el. A tárlat végig követi a – később utolsónak bizonyult – rendi országgyűlés eseményeit 1847
végétől 1848 március elejéig, majd a pozsonyi alsóház döntéseit. Párhuzamosan szólunk a
pesti eseményekről, részletesen március 15-éről. A kiállítás további részében szűkebb
pátriánk, Szabolcs vármegye eseményeivel ismertetjük meg a látogatókat. A tablókon helyet
kapnak a nemzetőrség szervezésének eseményei, majd a honvédtoborzás eredményei,
melynek során – országosan elsőként – a debreceni 10. honvédzászlóalj szervezése fejeződött
be. E zászlóaljba Szabolcs vármegye 623 újoncot (a zászlóalj létszámának a felét) küldte. A
következő tablókon az 1848 nyarán felállított újabb megyei önkéntes zászlóalj, a későbbi 48.
honvédzászlóalj tevékenységének helyszínei, eredményei jelennek meg. Ez a zászlóalj 1848
őszétől a komáromi fegyverletételig végig harcolta a szabadságharcot, ott voltak Ozoránál, a
móri csatában, majd a dicsőséges tavaszi hadjárat isaszegi csatájában, a budai vár ostrománál,
ahol a zászlóalj parancsnokát a III. osztályú katonai érdemjellel tüntették ki. Ott voltak a nyári
hadjárat zsigárdi, majd peredi csatáiban, 1849. július 2-án a komáromi csatában mutatott
vitézségükért a zászlót a III. osztályú katonai érdemjellel is kitüntették, a tisztek közül pedig
jó néhányan kaptak III., illetve II. osztályú vitézségi érmet. Szabolcsiak adták teljes egészében
a Nyíregyházán felállított 43. honvédzászlóaljat és részben a debreceni 28. honvédzászlóaljat
is.
A fotók mellett eredeti tárgyak: fegyverek (S-kengyeles szablyák, szuronyok, bécsi és
lengyel légiós kardok), egyenruha darabok (csákók és egy vörössipka) és a szabolcsi 48.
honvédzászlóalj zászlója a szalagokkal is a tárlat része lesz. Szintén a kiállításba kerül a 43.
honvédzászlóalj zászlójának másolata és egy császári-királyi 6. Württemberg huszár és egy
honvéd gyalogos egyenruhájának másolata is.
A kiállításon szerepel egy LCD monitor, melyen a forradalomról és a
szabadságharcról készült játékfilmeket vetítünk.
A kiállítás Jósa András Múzeumban való lebontása után a 2014. évben
vándorkiállításként „bejárja” Szabolcs-Szatmár-Bereg megye múzeumait, általános és
középiskoláit, valamint eljut a romániai Szatmár megye megyei múzeumába,
Szatmárnémetibe is. Célunk ezzel a történelmi tudat, az egészséges lokálpatriotizmus
erősítése, a nemzeti büszkeség emelése.

