
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: H/13655.

Benyújtás dátuma: 2020-11-10 21:22

Parlex azonosító: PK04G2C70001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Kocsis Máté (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), L. Simon László (Fidesz), 
Lezsák Sándor (Fidesz)
Határozati javaslat címe: A 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a 2022. és
2023.  év  Petőfi  Sándor-emlékévvé  nyilvánításáról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

a 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról

1. Az Országgyűlés Petőfi Sándor – a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb
alakja  –  születésének  200.  évfordulója  alkalmából,  valamint  a  méltó  megemlékezések
megszervezésének biztosítása céljából a 2022-es és 2023-as esztendőt – különös figyelemmel 2022.
szeptember  1-től  2023.  augusztus  31-ig  a  2022/2023-as  tanévhez  kötődve  –  „Petőfi  Sándor-
emlékévvé” nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések, rendezvények szervezését,
oktatási  anyagok  és  művészeti  alkotások  készítését,  amelyek  Petőfi  Sándor  életművével
kapcsolatosak és hozzájárulnak a méltó emlékezéshez.

3.  Az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy  az  1-2.  pontban  foglaltak  figyelembevételével
állapítsa  meg  a  Petőfi  Sándor-emlékévhez  kapcsolódó  egyes  feladatokat,  valamint  azok
megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

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

Hazánk  egyik  legkiemelkedőbb,  legismertebb  és  legnagyobb  hatású  irodalmi  alakja,  Petőfi
Sándor, 1823. január 1-jén született. 2023-ban ünnepeljük születésének 200. évfordulóját. Petőfi
Sándor az egyik legnagyobb magyar lírikus, aki rövid öt esztendő alatt olyan fényes pályát futott
be, hogy ahhoz hasonlót a világirodalomban is keveset találunk. 1848 első hónapjaiban a napi
politika izgalmai belesodorták a forradalmi hangulatba,  majd március 15-én a márciusi  ifjak
egyik vezére lett.  A nemzet  kívánságait  tartalmazó Tizenkét  Pont mellé  az ő Nemzeti  Dalát
nyomtatták  ki  a  szabad  sajtó  első  termékéül.  1849-ben  csatlakozott  Bem  József  tábornok
seregéhez,  majd  július  31-én  beteljesítette  sorsát,  és  a  szabadság oltárán áldozta fel  életét  a
segesvári csatában.

Petőfi Sándor szüntelenül jelen van a magyar irodalomban, megkerülhetetlen példakép és mérce.
Nincs olyan magyar, aki ne tudná kívülről a Petőfi versek számos sorát. Költészete hitelesíti
nagyszerű, ám gyorsan véget érő életét, mint ahogy költészetének eszméit hitelesíti élete és hősi
halála.  Ő a magyar irodalomtörténeti  középpont:  tudatosan folytatta mindazt,  ami a nép felé
fordul és a népet fejezte ki, és minden, ami ő utána következett a magyar költészetben, belőle
származik.  Ő nem csak  a  maga  korának  volt  egyik  leghaladóbb  elméje,  hanem aktualitását
időtlenné is tudta tenni. Az ő forradalmisága ma is forradalmiság, az ő szerelmi lángolása ma is
szerelmi lángolás.

A poéta, aki az egyszerű nép soraiból származott, és egyszerűségében zseniális költeményeit a
nép nyelvén adta át  olvasóinak,  forradalmi gondolataival,  lelkesedésével,  hazaszeretetével  és
páratlan igazságérzetével olyan hatást gyakorolt a magyarságra, aminek révén a világ bármely
pontján  képes  megszólítani  nemzete  fiait  mind  a  mai  napig.  Születésének  200.  évfordulója
alkalmából, valamint a méltó emlékezés megszervezésének céljából az Országgyűlés a 2022-es
és  2023-as  évet  –  különös  figyelemmel  2022.  szeptember  1-től  2023.  augusztus  31-ig  a
2022/2023-as tanévhez kötődve – „Petőfi Sándor emlékévvé” nyilvánítja.
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