Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos
rendezvényen elhangzott beszéde
Koszorús Ferenc emléknapján
2017. július 7, Budavár
Honvédelmi Minisztérium
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékező Közösség!
A Honvédelmi Minisztérium vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a mai, Koszorús
Ferenc tiszteletére rendezett megemlékezésünkön.
Az emlékezés az egyik legmeghatározóbb dolog az emberi életben, hiszen a múltunk nélkül nem
lenne jelenünk és nem lenne jövőnk.
Őseink tetteinek, küzdelmeinek és döntéseinek következményeiként lehetünk most itt, ezért
szívből jövő, szent kötelességünk az általuk ránk hagyott anyagi, szellemi és erkölcsi örökség
ápolása, gondozása és továbbvitele a jövő generációk számára.
Bizonyos, hogy minden történelmi kornak megvannak a maga sajátosságai, azok a kihívások és
nehézségek, amelyekkel egykoron elődeinknek, ma pedig nekünk kell szembenéznünk.
Ugyanakkor az is biztos, hogy a 20. század első fele az egyik leginkább embert próbáló időszaka
volt a történelemnek, amikor addig soha nem látott mértékű pusztításra került sor rövid időn
belül kétszer is.
Még szinte fel sem ocsúdott Európa az első világégés után, máris követte egy következő, még
drámaibb pusztítás.
Koszorús Ferenc ilyen történelmi körülmények között választotta a katonatiszti pályát, tette le
esküjét a haza szolgálatára, és maradt hű hozzá a legjobb tudása szerint azért, hogy ma itt,
Magyarországon nyugodtan élhessünk, és méltóképpen emlékezhessünk.
Egy olyan katona előtt hajtunk fejet a mai napon, akinek – sok társával együtt – egy rendkívül
zavaros történelmi időszakban kellett helyt állnia a hazáját szolgáló tisztként és érző,
gondolkodó emberként is. Óriási kihívás ez, különösen kiélezett helyzetben, hiszen a parancsot
teljesítő, kiképzett katonában a rá bízott feladat végrehajtásának kényszere mellett ugyanúgy ott
viaskodik a humánum, az emberi élet szeretete és védelme iránti igény. Így van ez évszázadok
óta, és így volt ez a két világháború alatt is. Koszorús Ferencnek is szembe kellett néznie ezzel a
megmérettetéssel.
Személyes példamutatása a mai kor gyermekei számára is irányadóak.
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Azért, hogy e tettek nem merültek a feledés homályába, külön köszönet illeti a körükben jelen
lévő ifjabb Koszorús Ferencet és a Koszorús Ferenc Emlékbizottság tagjait, akik áldozatos
munkájukkal, sokoldalú tevékenységükkel lehetővé teszik Koszorús Ferenc emlékének
megőrzését.
Emlékezzünk kegyelettel és hálával a szívünkben.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
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