Koszorús Ferenc Ezredes Szobor Avatás Beszéde
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Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Miniszter úr. Tisztelt Művész úr. Tisztelt Koszorús Emlékbizottsági tagok és Elnök
Asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akik ma eljöttek, hogy emlékezzenek egy becsületes katonára és
katonai akciójára. Nagy megtiszteltetés nekem es családomnak, hogy részt vehetünk (Koszorús Ferenc
ezredes) édesapám szoboravatásán. De sokkal nagyobb a tett mint egy családi esemény. Mire gondolok?
Arra, hogy 71 év után egy magyar katonára méltóan emlékezzünk akinek akciója következményeként (több
száz ezer) zsidó honfitársa megmenekült a náci haláltáborokba történő deportálástól, amit a német
megszállók es (a Magyar hatóságok) – Baky Lászlóék -- végre akartak hajtani 1944 július 6-án.
Ahogy Tom Lantos, túlélő és néhai liberális demokrata amerikai kongresszusi képviselő méltatta Koszorús
ezredest az Egyesült Államok kongresszusában. “Túlságosan is gyakori, hogy a nácik ellen küzdők
erőfeszítéseit nem ismertek el. Idén, a Magyar holokauszt 50. évfordulóján a világ a tanulságokon
elmélkedik. Büszke vagyok arra, hogy a tiszteletemet fejezhetem ki a hazafi, emberbarát es hős Koszorús
ezredes előtt.” Így a mai esemény elősegíti a magyar történelemnek a politika mentes ismertetését erről a
borzalmas és sötét évről.
A világhírű történész John Lukacs így fogalmaz: “1944 volt Magyarország újkori történelmének
legszomorúbb es legtragikusabb éve. Akkor is voltak becsületes jó magyarok; de nevük majd hogy
ismeretlen. A Jó Isten persze tudta es tudja. De egy-két hősre had emlékezzünk. Ilyen volt Koszorús Ferenc
ezredes. Számtalan életet mentett meg, de mindennek mélyén létezett az ő valódi emberszeretete, olyan
mértékben, hogy az ő munkája nemcsak a magyar politikai történelembe tartozik, hanem mindenkori nagy
magyar érték.”
Soha nem feledhetjük el a holokauszt bűnöseit, nemcsak az áldozatok miatt, de amiatt is, hogy ilyen
barbárság soha ne következzen be. De ha az elképzelhetetlen mégis fenyegetne, itt most ma segítünk
bemutatni egy példaképet, hogy hogyan is kell fellépni a gonosz ellen.
Fenyvesi Charles, ismert író, újságíró, így fejezte ki:
“Nagyon örülök, hogy lesz végre szoboravatás; sajnálom, hogy nem lehetek jelen. Koszorús Ferenc ezredes
történelmi mintakép: ritka emberbarát volt a gyűlölet korszakában. Életét kockáztatta, hogy megállítsa a
magyar fővaros 200,000 főnyi zsidóságának kiirtását. Mi, a túlélők, örök hálával tartozunk neki."
De ne itt álljunk meg. Legyen a mai szoboravatás és Koszorús ezredes megemlékezése egy kezdő pont, hogy
folytassunk higgadt, kulturált és indulat nélküli pár beszédet. Legyen ez egy maradandó következménye a
mai eseménynek, úgy mint a gyönyörű bronz szobor is egy maradandó emlékeztető arról, hogy mi történt
1944 júliusában.
Ezek a lehetőségek azért léteznek, mert Önök támogatták és támogatják az emlékezést Koszorús ezredes
hőstettére. Ezért minden józan gondolkodó embernek köszönet jár.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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