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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Mi, baloldali gondolkodású fiatalok megdöbbentőnek tartjuk Kósa Lajos Polgármester 

Úr az idei ’56-os megemlékezésen, október 23-án elhangzott szavait. Elsősorban azért, mert 

véleményünk szerint teljesen jogtalanul egy kalap alá veszi a Magyar Szocialista Párt 

jelenlegi tagjait a már megszűnt Magyar Szocialista Munkáspárt tagságával, kivétel nélkül. 

Nem tartjuk helyesnek azt, amikor az 1956-ban és azt követően elkövetett bűnöket felróják 

olyan személyeknek, akik az adott korszakban még nem is éltek. 

Mi, fiatal baloldaliak, köztük személy szerint én is, már a rendszerváltás utáni 

évtizedekben szocializálódtunk. Nekem még a szüleim sem éltek 1956-ban, sőt egész eddigi 

életük során távol tartották magukat a politikától és a politikai pártoktól egyaránt. Én 

személyes elhatározásból, egy évvel ezelőtt léptem be a pártba és már akkor is tudtam, hogy 

nem egy kommunista ideológiával rendelkező szervezet, hanem egy szociáldemokrata 

közösség tagja lettem. Ezért érezzük úgy Mi, baloldali fiatalok, hogy az ilyesfajta politikai 

retorika megfeledkezik a Mi generációnk tagjairól, akik soha semmilyen szerepet nem 

vállaltak a régi rendszerben, hiszen többségünk még nem is élt akkor. Mi nem vagyunk sem 

kommunisták, sem pedig ’56-os bűnösök. Nem voltunk soha úttörők és nem daloltuk 

gyerekként a „mint a mókus fent a fán”-t. Mi is csupán fiatal demokraták vagyunk. 

Nekem személy szerint van, nem is egy jobboldali gondolkodású barátom, de soha 

nem bántanám meg őket, illetve áldoznám fel jó viszonyunkat az által, hogy politikai 

haszonszerzés céljából bármilyen sértő vagy éppen könnyen félreértelmezhető dolgot állítsak 

Velük kapcsolatban. Éppen ezért javasoljuk Mi, fiatal baloldaliak, a Societas-Baloldali 

Ifjúsági Mozgalom tagjai, hogy a politikai élet szereplői az ideológia viták, illetve a 

világnézeti különbségek hangsúlyozása helyett inkább a valós társadalmi problémákkal és az 

emberek érdekeinek a tényleges és megfelelő képviseletével foglalkozzanak, valamint 

hagyják meg 1956. október 23-át a hősök és áldozatok emlékének. 
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