Az erőszakkal a Szovjetunióba elhurcolt Kovács Bélára emlékeztek az
Országházban egy konferencián
KOSSUTH RÁDIÓ - KRÓNIKA 17:30 - 2017.03.02.
Műsorvezető (mv): Az erőszakkal a Szovjetunióba elhurcolt Kovács Bélára emlékeztek az Országházban
egy konferencián. A kisgazda politikust 1947 februárjában tartóztatták le, ezzel kezdődött meg az
egypárti diktatúra kiépítése Magyarországon. Kovács Béla kilenc évi rabság után szabadult. Mészáros
Kata és Beslin Bettina összeállítása.
Narrátor (R): A szovjet megszállás nem hagyott esélyt a polgári demokráciának Magyarországon, a
reményt végleg felváltotta a realitás, mondta Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság
elnöke a kisgazda politikus emlékére rendezett konferencián.
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Mindenki számára, vagy sokak számára
világossá vált, hogy nincsen más út egy szovjetek által megszállt országban, mint a kommunista pártnak
az egyeduralomra törekvése.
R: A kisgazdapárt akkori főtitkárát 1947-ben a kommunistákkal szembeni kiállása miatt tartóztatták le,
1955-ben térhetett vissza Magyarországra, de még itt is megjárta a börtönöket, mielőtt '56-ban
szabadon engedték. Kovács Béla egykori párttársa, Horváth János arra emlékeztetett, hogy a második
világháború után sokan próbáltak demokratikus társadalmat építeni, de az elnyomó rendszer legyőzte
őket.
Horváth János (Fidesz), volt országgyűlési képviselő: Osszuk meg ezeket a gondolatokat, próbáljuk ki
egymáson, hallgassuk meg egymást, és akkor Kovács Béla áldozata és Fáy Aladár áldozata és ezrek és
milliók áldozata értelmet nyer.
R: A magyarországi kommunista hatalomátvétel az ország történelmének egyik legtragikusabb
időszaka volt, mondta a megemlékezésen az Országgyűlés elnöke.
Gulyás Gergely (Fidesz), alelnök, Országgyűlés: Nincs, nem létezik és nem is létezhet emberarcú
kommunizmus.
R: Gulyás Gergely úgy fogalmazott, több százezer tönkretett élet, elszalasztott lehetőségek, kicsinyes,
hitvány árulások időszaka kezdődött el Kovács Béla hetven évvel ezelőtti elhurcolásával.
Gulyás Gergely: A legjobb bizonyíték arra, hogy a kommunizmus ellene mond mindennek, amit a
nyugati civilizáció évszázadok alatt alkotott, hogy Európában a nép akaratából kommunista párt soha
nem tudott hatalomra jutni.
R: A konferencia résztvevői az egyéni életsorsok és a kommunista diktatúra ellenségképei mellett az
üldöztetésekről, a hírszerzés és az elhárítás titkairól is hallhattak előadásokat.

