
A felszabadulás helytörténeti kutatása*

E tanulmány keretében nem kívánunk foglalkozni a helytörténetírás álta-
lános módszertani és elméleti kérdéseivel, s még azt sem tekinthetjük felada-
tunknak, hogy összefoglaló értékelést nyújtsunk magának a felszabadulásnak
helytörténeti irodalmáról. Sokkal gazdagabb és sokrétűbb problémák merül-
nek fel a jövő kutatói előtt a kérdés egészét tekintve, semminthogy egyetlen
előadás vagy dolgozat kimeríthetné azoknak a gazdag eseménysorozatoknak is-
mertetését, amelyek a felszabaduláshoz fűződnek. Még kevésbé tarthat igényt
bárki arra, hogy a felszabadulással megindult és utána széles körben kibontakozó
gazdasági, társadalmi és politikai élet minden megnyilvánulására kiterjedő
ismertetés végigkísérhesse a fejlődés vonalát, hiszen a részletmunkák sorozata
ezután fog majd napvilágot látni, mert minél erőteljesebben bontakozik ki a
szocialista kultúra egész arcvonala, annál égetőbbé válik a feladat, hogy annak
egyes mozzanatai megvilágítást nyerjenek. Ennek a tanulmánynak célkitűzése
inkább hozzászólás jellegű azoknak az eredményeknek felmérésénél, amelyek
gazdagon, áramlásszerűen győznek meg mindenkit, hogy a felszabadulás nemze-
tünk történelmének régen óhajtott új szakaszához vezetett el, és az egész magyar
nép életében minőségi változás előfeltételeit teremtette meg.

Mindenekelőtt szeretnénk egy látszólagos ellentmondásra rávilágítani akkor,
amikor a felszabadulás helytörténetének kérdéseit állítjuk a vizsgálódás előte-
rébe. A felszabadulás történelmi jelentőségének magyarázata ugyanis elsősor-
ban országos feladatot képez. A harcok menete, a katonai cselekmények befeje-
zése és ezzel a fasizmus katonai apparátusának megsemmisítése után megindult
szervezési és politikai nevelőmunka, a gazdasági élet fokozatos forradalmi át-
alakulása az egész országot érintő jelenségeket fogott át, tehát maga a történet-
írás elsődlegesen országosan érvényes áttekintést kell, hogy nyújtson. Mégis —ezzel
a céllal szemben —• a felszabadulás tudományos irodalmának hiányosságai első-
sorban a helytörténetírás területén jelentkeznek. A gazdasági, politikai, társa-
dalmi, kulturális kibontakozás, tehát magának az életnek megindulása és tovább-
fejlődése végeredményben a felszabadult falvakban, városokban, megyékben
zajlott le. Az események országos jelentőségű összehangoló tényezői között leg-
följebb s csaknem kizárólagosan országos áttekintésü erőként a Kommunista
Párt szervezetei kerülnek előtérbe, miután kezdetben az államigazgatás kiépü-
letlensége folytán egyedül az MKP tudta egybehangolni a helyileg felmerült

* Ez a tanulmány lényegében összefoglalója a Szolnokon 1960. február 11-én
a TIT által rendezett és a felszabadulás helytörténeti problémáit tárgyaló nagyobb
előadásnak.
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igényeket és követeléseket. Egyedül az látta meg, merre visz az ország kibonta-
kozásának útja, s milyen módszerrel kell a fasizmus katonai legyőzése után rá-
térni arra, hogy Magyarország többé ne az urak országa, hanem a dolgozó embe-
rek millióinak hazája legyen. Ezt a célt a Kommunista Párt világosan látta,
s ennek megvalósítására mozgósítani tudta a helyi forradalmi erőket, s fel tudta
zárkóztatni a társadalom haladó rétegeit.

Ebből az elgondolásból tekintve a kérdés egészét, a felszabadulás történe-
tének feldolgozása — nézetünk szerint — olyan induktív módszert követel, amely
a helyi sajátosságokra figyelve mutatja meg, milyen országos jelentőségű ese-
mények zajlottak le egy-egy területen, milyen mértékben érvényesültek a forra-
dalmi adottságokból származó helyi erők, azok mennyiben térnek el az általáno-
san jellemző vonásoktól, hogy azután a későbbi elrendezés során alárendeljék
sajátos érdekeiket az ország egészének. A helyi élet minden téren jelentkező
mozzanatai nem önállóan élő mozaikok még akkor sem, ha annak látszanak,
hanem egy épületrendszer alkotó tényezői, s ezeket az alkotó tényezőket kell a
tudományos szakirodalomnak feltárnia, hogy megérthesse az országos fejlődés
kibontakozását.

Kétségtelen, hogy Magyarországnak a felszabadulás óta bekövetkezett fej-
lődésében mind az egyes vidékek között, mind pedig az élet különböző ágazatai-
nak sorában nagy változatosság jelentkezik. Amíg a történettudomány ezeket
a változatos jelenségeket nem tárja fel, még csak összefoglaló helyzetképet sem
lehet nyújtani a felszabadulásról. Nem lehet ezt megtenni egyes helységek, váro-
sok, intézmények életét tekintve sem, mert ebben a vonatkozásban is monog-
ráfiák tömegére lenne szükség történelmünk legnagyobb — de eredményes —
erőfeszítésének megismerése céljából. Megtámadhatatlan igazság ugyanis az, hogy
a felszabadulás adta lehetőség kihasználása olyan lendületes építőmunkát idé-
zett elő az egész országban, melyben még a harmincas években is legföljebb a
kommunisták hittek és bíztak.

Ügy gondolom, fontos feladatot teljesíthetne a történetírás, ha most már
nemcsak az elmúlt századok bibliográfiáját állítaná össze, hanem rendszerbe
foglalná a felszabadulás irodalmát is, kitérve az egykorú sajtótermékekben meg-
jelent leírásokra is. Eleinte talán tájbibliográfiai módszert kellene követni, hogy
azok alapján összeállítható legyen az egész országra kiterjedő tudományos és
sajtóanyag.

A felszabadulás helytörténetírása nem korlátozhatja megfigyeléseit magára
a katonai felszabadítás eseményeiből kiinduló változásokra, lianem fel kell figyel-
nie azokra a jelenségekre is, amelyek azt megelőzően az országban s az egyes
vidékeken bekövetkeznek. Maga a felszabadulás kétségtelenül katonai esemény,
vitathatatlanul a szovjet hadsereg erejének, szervezettségének, a marxizmus-
leninizmus alapján álló ideológiájának, a szovjet társadalmi rendszernek össz-
hatásaként jött létre. A szovjet hadsereg hadműveletei és katonai győzelme
nélkül Magyarország felszabadulása abban a történelmi helyzetben nem követ-
kezhetett volna be. Ez a győzelem tette lehetővé, hogy Magyarországon a forra-
dalmi erők szabadon és a nemzeti függetlenség teljes szélességével érvényesül-
hessenek, mert a szovjet hadsereg nem szólt bele az ország belügyeibe, szabadon
engedte érvényesülni a felszín alatt évszázadok óta meghúzódó forradalmi erő-
ket, s azok végre a nemzet és nép akaratának megfelelően lerázhatták bilincsei-
ket, széttéphették az uralkodó osztály által reájuk kényszerített elnyomás hálóit.

Annak hangsúlyozása mellett, hogy a felszabadulás a szovjet hadsereg ka-
tonai győzelmének tényeként következett be, alá kell húznunk a világháború
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folyamán érvényesülő nemzeti, népi mozgalmak jelentőségét, amelyek mintegy
belsőleg készítették elő a társadalmat a felszabadulás után várható változások
jelentőségének érzékelésére. Magyarország s azon belül a községek népének sorsa,
a háború folyamán antagonisztikus osztályerők harcának talaján alakult. És
itt minden várossal, községgel kapcsolatban két döntő tényezőre kell rámutat-
nunk: az egyik erő a kommunisták által vezetett antifasiszta mozgalom, a másik
pedig az uralkodó osztály hintapolitikája, majd kifejezetten áruló magatartása.
A háború második szakaszában a Békepárt öntötte szervezett formába a munkás-
osztály vezetése alatt az antifasiszta függetlenségi mozgalmat, különösen, amióta
létrehozta a Magyar Frontot. Tüntetéseket és tömeges antifasiszta megmozdu-
lásokat szervezett, s 1944. márc. 19-én kiadott röpiratával a katonákat fegyveres
ellenállásra hívta fel, miközben a munkásokat sztrájkra mozgósította az impe-
rialisták és fasiszták ellen.

A Békepárt mellett fontos szerepet játszott a SzDP, „amely az illegalitásba
kényszerített, üldözött KMP által kezdeményezett népfrontpolitikát" igyekezett
megvalósítani: antifasiszta harcot főként a kispolgárság és értelmiség körében.
(Marosán Gy.: Megjegyzések a szociáldemokrácia szerepének értékeléséhez...
Párttörténeti Közlemények, 1956. évf. 3. sz. 34. old.) Ez gyűjtötte össze „a radi-
kalizálódó tömegeket, munkásokat, parasztokat egyaránt, valamint a polgár-
ságnak és az értelmiségnek azt a részét, amely már kevesellte a polgári vagy
kispolgári pártok programját, de sokallta a kommunistákét." (U. o. 33. old.)

A Békepárt agitációja folytán 1944. áprilisában létrejött a Magyar Front,
amely ettől kezdve a felszabadulási mozgalom legerősebb politikai szervezete
volt. Helyi szervei vidéken működtek, s augusztusban megjelent lapjának első
száma, a Magyar Front, az ország különböző területein világította meg a fasiz-
mus elleni harc feladatait. Ez a Magyar Front volt „a nemzeti összefogás első
szervezeti megvalósulása." (Párttört. Közi. 1956. évf. 3. sz. 243. old.)

A hadműveletek különböző szakaszokban szabadították fel az ország terü-
letét. A szovjet hadseregnek egyik stratégiai előnye éppen az volt, hogy nem
frontálisan, hanem bekerítő szárnymozdulatokkal támadott. Tanulságos volna
annak helyi felderítése, hogy a hadműveletek során az egyes vidékeken milyen
egységek szerepeltek a szovjet hadsereg kötelékén belül, és hogyan fűződött
láncba a támadások—ellentámadások sorozata. Tóth Sándor tanulmánya ,,A
szovjet hadsereg felszabadító hadműveletei Magyarországon" címen e mozdula-
tok megvilágítására és részletezésére gazdag támpontokat nyújt. Az egyes tak-
tikai változásokra a Hadtörténelmi Levéltár anyaga és nagyrészt a visszaemlé-
kezések kimeríthetetlen kincsesbányája adhat felvilágosítást. A proletár nemzet-
köziség gondolatának elmélyítésére az ilyen természetű helytörténeti adatok
bőséges pedagógiai lehetőséget kínálnak.

A hadműveletek győzelmes előrehaladása a megfelelő lépcsők ismeretében
megengedi annak feltárását, hogy milyen politikai, gazdasági, társadalmi és
államjogi következményei voltak a felszabadulás egyes fázisainak. Már a VII.
kongresszusra kiadott tézisek is megállapították — és ebből kell kiindulnunk
—, hogy „a Szovjetunió győzelmes harca, amely hazánkat is megszabadította
a hitleri megszállás alól, kedvező lehetőségeket nyújtott a magyar népnek arra,
hogy megteremtse a népi hatalmat, s végleg megszabaduljon a kapitalizmus-
tól. A munkásosztály, a kommunisták pártja vezetésével, a nemzet haladó erő-
inek élén felszámolta a nagybirtokos rendszert, diadalra vitte a népi demokra-
tikus forradalmat, kivívta a proletárdiktatúrát,... uralkodóvá tette a szoci-
alista termelési viszonyokat." (Társadalmi Szemle, 1959. okt. 85. old.) A finánc-
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tőke és a nagybirtokosok helyét „a munkásság és parasztság demokratikus dik-
tatúrája foglalta el" mindjárt a katonai felszabadulással egyidejűleg s azzal
párhuzamosan. (Nemes Dezső: Magyarország felszabadulása, 1955. 150. old.)

A politikai szervezőmunka megindulása szinte nyomon követte a hadsereg
mozdulatait. Még tisztázatlan kérdés, de az ismert adatok alapján nyilvánvaló,
hogy a haladó erők összefogásának ügye az illegalitásból kilépő MKP feladata
volt, s ennek érdeme, hogy nemcsak a központban, hanem a vidéken is a helyzet
magaslatán tudott állni. A kommunisták felismerték, hogy a már korábban
kialakult forradalmi helyzet demokratikus átszervezést követel, tehát mindenek-
előtt a nemzeti ellenállás mozgató rugóit kell működésbe léptetni. A nemzeti
ellenállás osztálytartalmának volt azonban egy új vonása, s ez élesen előtérbe
került, nevezetesen az antifasiszta harc, amely pl. Debrecenben is az első pilla-
natokban elkergette vagy félreállította a németeket kiszolgáló fasiszta szervezetek
képviselőit. De ugyanakkor egy sajátos és új történelmi színezetet nyert a nemzeti
ellenállás azzal, hogy egyúttal antifeudális tartalmat adott neki a nagybirtok-
rendszer felszámolására irányuló százados követelés. Hogyan tudta a KP az
egyes városokban és falvakban élő osztályokat s azokon belüli rétegeket ennek
a kettősségnek tudatában az elvi harc álláspontjának feladása nélkül mozgósí-
tani, ez volt a legdöntőbb politikai stratégia.

A Szegeden megalakult Központi Bizottság már november 9-én közös ta-
nácskozást tartott több pártszervezettel, s irányt szabott a Magyar Nemzeti
Függetlenségi Front megteremtésének. Egyidejűleg kimondotta, hogy „...csak
a valóban demokratikus erőket akarjuk a KP vezetése alatt végső fokon egye-
síteni, nem pedig a reakciós elemeket." (Nemes i. m. 147. old.) Ez a nyilatkozat
tehát szigorúan a társadalmi osztályharc elvi síkján állott, s a KP nem muta-
tott megalkuvást ezen a téren egyetlen faluban sem, amikor az antifasiszta fel-
adatok mellett kidomborította az antifeudális küzdelmek kérlelhetetlen meg-
vívását. Mindenütt megfigyelhetők az eddigi kiadványok alapján, hogy a M. N.
Frontot a kommunisták irányították, azoknak hangja egyetlen kezdeményezés-
nél sem volt megfojtható, s a cselekvés bármely területét vesszük szemügyre,
a zászlóvivők mindenütt a kommunisták voltak. A Függetlenségi Front tehát
olyan légkörben született meg, amikor a politikai munka célját a munkás—pa-
raszt forradalmi demokratikus diktatúra határozta meg. (Balázs B. Párt. Ért.
I. évf. 156. old.) Ez sokszor súlyos összeütközésekre vezetett főként a Kisgazda-
párt jobboldali tagjaival falvakon, vagy a koalíció más pártjainak egyes képvi-
selőivel városban.

1944. november 30-án a KP közzétette „Magyarország demokratikus újjá-
építésének és felemelkedésének programját" s ezt a célt mindenekelőtt a nemzeti
bizottságok megteremtésében, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásában,
az Ideiglenes Kormány megválasztásában látta. E program nyomán egymás
után alakultak meg vidéken a helyi alapszervezetek, s a felszabadulással együtt
terjedt a népfront-gondolat. Jellemző erre a debreceni front december 16-án
kiadott felhívása, amely az alapvető programmal teljes összhangban hirdeti,
hogy „végleg szakítanunk kell a német szövetséggel... A Szovjetunióval keres-
nünk kell a barátságot... A 25 éves magyar reakció minden gyökérszálát ki
kell tépnünk a magyar talajból... Gyökeres földreformot követelünk..." (Té-
nyek és adatok Hajdú-Bihar m. tört.-ből a felszabadulástól a hároméves terv
végéig, 16, 19. old.) Néhány hónappal azelőtt még fasiszta propaganda színhelye
volt a közgyűlési terem, most a felszabadulás pedig Debrecen népe előtt is fel-
tárta a nemzeti összefogás, az osztályharc igazán demokratikus útját.
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Ez az időszak volt a polgári demokratikus forradalom időszaka, amelyben
már jelentkeztek a szocialista forradalom kivívásának gondolatai.

Hogyan tudta elérni a KP ezt a hallatlanul gyors erőtömörítést? Mindenek-
előtt politikájának igazi eszmeiségével, azzal, hogy a nemzet akaratát tolmá-
csolta, hogy vallotta a magyar népnek igazi nemzetközi érdekeit a Szovjetunió
oldalán, hogy egyesíteni tudta a polgári forradalom igényeinek következetes
megvalósítását a szocialista célkitűzésekkel. Elérte, hogy a politikai frontsza-
kaszok tisztázása után és azzal párhuzamosan minden erőt mozgósított az újjá-
építésre. ..Földet a parasztságnak! Kenyeret a munkásságnak! Szabadságot a
népnek!" — ez volt a február 11-én elhangzott kommunista programrendszer
súlypontja. Ennek jegyében valósította meg a földreformot, hozta létre az üzemi
bizottságokat, az igazoló bizottságokat. Erre a gondolatrendszerre épített a
Kommunista Párt további munkája során, amely 1948-ban elvezetett a két
munkáspárt egyesüléséhez, a proletárdiktatúra kivívásához és a szocializmus
alapjainak megszilárdulásához. Ezeket az eredményeket akarta szétrombolni
az 1956 őszén lezajlott ellenforradalom, amely a revizionista hazaárulásnak kí-
vánt harci területet biztosítani.

De a felszabadulással felszínre tört erők éltek akkor is, legyőzve az ellen-
forradalmat és ismét bebizonyítva, hogy Magyarország függetlenségének leg-
igazabb barátja a szocialista Szovjetunió.

Mindezeket a kérdéseket helyileg feltáró tanulmányok hosszú sora húzza
alá, s a jövőben éppen ezekre a helyi tanulmányokra van nagy szükség. Szükség
van tehát arra, hogy figyelemmel legyünk az írott források és kiadott történeti
tanulmányok tömegére, ezen kívül pedig elsősorban a helyi levéltári adatokra,
amelyek a közgyűlési jegyzőkönyvekben, a nemzeti bizottságok iratai között,
az üzemek termelési adataiban bújnak meg. De nem nélkülözhetők az élő for^
rások, a visszaemlékezések, a sajtóanyag, a statisztikai jelentések és a múzeumok-
ban őrzött tárgyi emlékek forrásai sem. A helytörténészek előtt feltáratlan for-
rások tömegei sorakoznak!

Dr. Komoróczy György
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