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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a 2020. év
Zrínyi  Miklós-emlékévvé  nyilvánításáról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

a 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról

1. Az Országgyűlés Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója alkalmából – tisztelettel adózva a
magyar  nemzetért  tett  hadvezéri,  hadtudományi,  költői  és  politikai  munkásságának,  valamint
erőfeszítéseinek – a 2020-as esztendőt Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánítja.

2.  Az  Országgyűlés  támogatja  és  szorgalmazza  a  Kárpát-medence  és  a  diaszpóra  magyarsága
körében  olyan  rendezvények,  megemlékezések  szervezését,  valamint  tudományos  és
ismeretterjesztő  kiadványok,  filmek,  illetve oktatási  anyagok készítését,  amelyek méltó emléket
állítanak Zrínyi Miklósnak és munkásságának.

3.  Az Országgyűlés  hangsúlyozza,  hogy Zrínyi  Miklós  kiemelkedő  szerepet  játszott  a  magyar-
horvát közös történelmi múlt kulcsfontosságú eseményeiben, ezért az emlékév egyben a magyar-
horvát kétoldalú kapcsolatok elmélyítésének is méltó eszköze.

4.  Az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy  az  1-3.  pontban  foglaltak  figyelembevételével
állapítsa meg a Zrínyi  Miklós-emlékévhez kapcsolódó egyes feladatokat,  és azok megvalósítása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Zrínyi  Miklós  kiemelkedő  magyar  hadvezér,  katonai  gondolkodó  és  személyiség,  aki
munkásságával és tetteivel maradandó nyomot hagyott a magyar történelemben és irodalomban.
Katonai pályafutásának legfontosabb célja az ország újraegyesítése, az oszmán hatalom kiűzése
a Magyar Királyság területéről. Ebből a bécsi udvar támogatásának hiányában sem engedett. Az
oszmán ellenes küzdelmének lett a szimbóluma Új-Zrínyivár, amelyet Zrínyi saját költségén és
birtokán  építtetett.  Hadvezérként  számos  sikert  ért  el.  Többek  között  Kiskomárom  várának
visszafoglalása,  a  Kosztajnica  település  melletti  diadal,  vagy  az  1663–64.  évi  téli  hadjárat,
amelynek eredményeként 240 km mélységbe nyomult ellenséges területre és égettette fel a török
utánpótlás szempontjából fontos eszéki hidat. Sikereire, de különösen utóbbira Európa- szerte
felfigyeltek, kitüntetésekkel, elismerésekkel halmozták el.

Zrínyi  Miklós  hadi  érdemei  mellett  kiemelkedő  hadtudományi  tevékenységet  folytatott.
Megteremtette  a  magyar  hadelméleti  irodalmat,  munkái  −  csekély számuk ellenére  −  szinte
műfaji teljességet jelentenek. Személyében tisztelhetjük az első magyar katonai teoretikust, aki
máig  ható  munkáit  magyar  nyelven  írta.  A  Tábori  kis  tracta az  úgynevezett
szabályzatirodalomhoz kötődik, a Vitéz hadnagy a jó hadvezér portréját rajzolja meg, a Mátyás
király életéről való elmélkedések a királytükör hagyományait követi, a Ne bántsd a magyart – Az
török  áfium ellen  való  orvosság című  műve  pedig  tökéletesen  illeszkedik  az  oszmánellenes
röpiratok  sorába.  Zrínyi  ezekben  valamennyi,  a  korban  fontos  hadászati  kérdést  érintett,  az
állandó  hadsereg  felállításának  és  ellátásának  fontosságát,  a  török  elleni  offenzív,  támadó
harcmodort, illetve a velük szembeni nemzetközi összefogás szükségességét.

Zrínyi Miklós nemcsak hadvezérként, hanem íróként és költőként is jelentőset alkotott. A Szigeti
veszedelem megírása a magyar irodalom klasszikusai közé emelte.

Zrínyi jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az utókor tisztelete. Ezt alátámasztja, hogy a
magyar hadtörténelem minden jelentősebb eseményében és a katonai oktatásban is felbukkan a
Zrínyi  név.  Először  az  1848–49-es  forradalom  és  szabadságharc  idején,  ekkor  jött  létre  az
úgynevezett Zrínyi-szabadcsapat. Az Osztrák–Magyar Haditengerészet flottájának kötelékében
két hadihajó, míg a második világháborúban rohamlöveg viselte a Zrínyi nevet. 1996 és 2012
között Magyarország egyetlen katonai felsőoktatási intézménye is Zrínyi Miklós nevét kapta. Ma
laktanya és egyetemi campus viseli az első magyar katonai teoretikus nevét.

Zrínyi Miklós ezer szállal kötődött a horvát néphez. Családja horvát főnemesi felmenőkkel is
rendelkezett. Otthona, Csáktornya, ahol 1620. május 3-án született, majd horvát bánként élt, a
mai Horvátország területén található. Az emlékév jó alkalmat biztosít arra, hogy a többszáz éves
horvát-magyar  együttélés  gazdag  történelmi  örökségén  keresztül  tovább  mélyítse  a  magyar-
horvát kétoldalú kapcsolatokat.

Zrínyi Miklós szimbóluma annak a szellemiségnek, amely képes egy magasabb célnak, ügynek

2



alárendelni  az  életet,  képes  áldozatot  hozni  hazájáért,  nemzetéért.  Az  ilyen  emlékévek  és
emléknapok erősítik a hazaszeretetet és a nemzeti önbecsülést.
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