Magyar érdek, hogy Koszorús ezredes hősies tetteit megismerjük
Remarks of Frank Koszorus, Jr., at the book signing event, Pancelosokkal az Eletert,
Budapest, March 10, 2015
Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Nagykövet asszony, Tisztelt Koszorús Emlék Bizottsági Tagok, Tisztelt
Hölgyeim es Uraim. Meg szeretném köszönni Miniszter Urnak es Dr. Hantó Zsuzsának, a Koszorús
Emlékbizottság elnökének, hogy most itt lehetünk és, hogy e a fontos könyvet bemutatjuk.
Ez a könyv lehetőséget kínál arra, hogy egy egyedülálló történelmi tényt úgy külföldön mint
Magyarországon is megismertessük. Arra a kérdésre, hogy miért írta le a '44 júliusi eseményeket,
Koszorús ezredes így válaszolt: „leírásával és közreadásával tartozom a magyar jövőnek. Tartozom,
mert igen jellemző arra a korszakra, és midenek előtt igen nagy bizonyító erővel bír azok ellen a
rágalmak ellen, amelyek alapján Magyarországot sírba fektették. De le kellett írnom is mert a való
tényeket a szélsőséges pártpolitikák a saját javukra elferdítették. Az elferdített történet pedig értéktelen
a jövő számára.”
Koszorús Ferenc igaz magyar katona volt, aki becsületesen szolgálta hazáját, elhatárolódott minden
szélsőséges politikai irányvonaltól. Egyaránt elítélte a Magyarországra veszélyes kommunizmust és
nácizmust. Éppúgy ellenségnek tartotta Kun Bélát mint Baky Lászlót.
A háború után, Koszorús ezredes azt a megbízást kapta Washingtontól, hogy volt tisztességes magyar
katonákból álló szervezetet hozzon létre háttér kivizsgálást indítottak és erre a következtetésre jutottak:
"1951. december 6 Ez az ember (Koszorús) az egyik legmagasabb rangú volt tisztje a magyar
hadseregnek, akinek tiszta múltja van, sem a nácizmus sem a kommunizmus nem ejtett foltot
becsületén. Kivívta a magyar veteránok jobbik felének legnagyobb tiszteletét.”
1944-en pedig azzal írta be Magyarországot a történelembe, hogy az egyetlen német szövetséges volt.
amelyik katonai erővel akadályozta meg a több, mint negyedmillió budapesti zsidó deportálását.
Koszorús első páncélos hadosztályával önként jelentkezett, parancsot kért és kapott hogy meghiúsítsa
Baky László és Adolf Eichmann deportálási terveit.
A magyar Holocaust egyik legismertebb túlélője, Tom Lantos, néhai liberális demokrata amerikai
kongresszusi képviselő, így méltatta Koszorús ezredest az Egyesült Államok Kongresszusában: „példa
nélkül álló, kockázatos hőstett, amit igen veszélyes körülmények között hajtottak végre, eredményezte
azt, hogy Budapestnek a nácik általi végleges birtokba vétele három és fél hónappal kitolódott. Ez az
időszak számtalan zsidónak tette lehetővé, hogy biztonságot találjon Budapesten és megmeneküljön a
biztos haláltól. Ez tette lehetővé Raoul Wallenbergnek is, hogy sikeres és eredményes mentő küldetését
megvalósíthassa. Mindezekért nagy tisztelettel és büszkén szólok Koszorús hősies, hazafias
erőfeszítéseiről.”
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Tagadhatatlan, hogy Koszorús Ferenc ezredes és az első páncélos hadosztály egyedülálló akciója Baky
ellen annak érdekében is történt, hogy megakadályozza a budapesti zsidóság deportálását a német
haláltáborokba. Az akció kezdetén a tisztikarnak a következőket mondta Koszorús: „Lázár altábornagy
helyzettájékoztatása alapján, hogy a legfelsőbb parancs megtagadóiból kikényszerítjük a parancs
teljesítését […] Figyelmeztettem őket rá, hogy a Honvéd Esküben Isten előtt vállaltak alól csak a halál
vagy az mentheti fel a becsületes katonát, aki felesküdtünk; aki bármily más indoklással megtagadja a
Honvéd Esküben vállalt kötelezettséget, az esküszegő, becstelen. Figyelmeztettem őket rá, hogy a
Honvéd Esküben »feltétlen engedelmességet« fogadtunk, hogy Magyarország határait, függetlenségét
és alkotmányát megvédjük minden ellenség ellen, »bárki legyen az«. Most vannak olyanok, akik
mindezt semmibe sem véve, egy Magyarország függetlenségét elnyomó idegen hatalom segítségével
meg akarjak buktatni a magyar alkotmányt, a törvényes magyar államrendet, magyar állampolgárokat
törvényellenesen egy idegen államhatalom önkényének százezrével akarnak kiszolgáltatni. A Honvéd
Eskü és a magyar katonabecsület tőlünk azt kívánja, hogy akadályozzuk meg ezen áruló
becstelenségeket. Én ezt tartom a becsület útjának, én ezen az úton indulok. Ki hajlandó követni engem
a becsület útján?”
Nincs kétség, hogy Adolf Eichmann és Baky a budapesti zsidóságot 1944 júliusában deportálni akarta.
Ezért is hozták a felfegyverezett csendőröket Budapestre. És ahogy Koszorús írja: „a páncélos
hadosztálynak éppen azért kellett beavatkozni, mert Baky …
belügyi államtitkár és az alája tartozó csendőrség nem engedelmeskedett a Kormányzó parancsának,
nem ürítette ki Budapestet, hanem e paranccsal ellentétben a deportálást tiltó Kormányzót akarták
elfogni, hogy a budapesti zsidóság deportálását is végrehajthassák.” Ezt szokás a Baky-féle
csendőrpuccsnak nevezni. Más szóval, Koszorús azért is kényszerített csendőralakulatait a Budapestről
való távozásra, hogy ne tudják a zsidókat deportálni német haláltáborokba, ami kétségtelenül meg is
történt volna, ha nincs Koszorús-akció. És ennek embermentő következményét túlélőktől, résztvevőktől,
tanúktól és tárgyilagos és elismert történészektől származó dokumentumok támasztják alá.
De volt még egy Magyarországra nézve súlyos következmény, amitől ma nem volna eltekinteni.
Jánossy hadnagy megemlíti, hogy a „Pc. Hadtestet legjobb tudomásom szerint éppen azért, mivel
kormányzó hű volt, távolították el Budapestről. Nézetem szerint a háborúból való kiugrásunk, bár vér
árán, de sikerült volna, ha a páncélos erők a fővárosban maradnak.”
Meg kell említeni, hogy vannak páran, akik bár nem kérdőjelezhetik meg a júliusi Koszorús-akciót,
mert túl sok a bizonyíték, de jelentőségét lebecsülik. Vagy nincsenek tisztában vagy ideológia
indítással teszik. Ez nem történelmi írás hanem politikai aminek semmi köze nincs Koszorús ezredes
akciójának lényegéhez.
Soha nem felejthetjük el a holokauszt bűnöseit, nemcsak az áldozatok miatt, de amiatt is, hogy ilyen
barbarizmus nehogy ismét bekövetkezzék. Ugyanilyen fontos, hogy emlékezetünkbe véssük a
magyarok hősiességét és példaként állítsuk őket a jelennek. Magyarország e tragikus korszakának
történelme csak így lehet teljes.
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