
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!
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