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Vörös terror Spanyolországban*

A polgárháború kirobbanásának 75. évfordulója (1936. július 18.) kapcsán 
Hispániában megszaporodtak az e témához kapcsolódó könyvek. Ám a 
polgárháború aktuálpolitikai vita tárgyává is vált. Legfrissebben a Real 
Academia de Historia történeti életrajzokat közlő 40 kötetes kiadványa 
lett a liberális és baloldali napisajtó céltáblája, mivel Franco tábornok és 
más, a francóista diktatúrában exponált személyiségek pozitív megítélést 
kaptak az ultrakonzervatívnak elkönyvelt Királyi Történeti Akadémia 
szerzőitől.

A vita kirobbanása egyébként a 2007-ban elfogadott Ley de la Memoria 
Historica-tól (Törvény a történeti emlékezetről) datálható, amely törvényt 
a baloldali, köztársasági érzelmű civil szervezetek követelésére fogadta el 
a szocialista többségű parlament, hogy utólag rehabilitálja és kárpótolja a 
francóista diktatúra áldozatait, illetve családjaikat, bizonyos korlátok között 
pedig a számonkérést is lehetővé téve s támogatva a történeti kutatásokat 
(pl. a tömegsírok feltárását, a még élő személyek emlékeinek rögzítését, 
stb.) és publikációkat.

A törvény a francóista emlékek és szimbólumok (köztéri szobrok, utca-
nevek, emlékművek stb.) eltüntetését s az ezzel kapcsolatos iratok megis-
merését is előírta.

A törvény persze riadalmat és felháborodást keltett a jobboldalon, de 
ugyanakkor lökést adott azoknak a kutatásoknak, amelyek a köztársasági 
tábor által elkövetett atrocitások, a rombolás és pusztítás bemutatására vál-
lalkoztak. 

Így került sor José Javier Esparza: A vörös terror Spanyolországban. 
Epilógus: a fehérterror című 2005-ben írt könyvének újrakiadására, amely-
hez az ismert észak-amerikai hispanista történész, Stanley G. Payne írt tá-
mogató előszót. Payne utal arra, hogy sajátos számháború alakult ki arról, 
hogy melyik tábor áldozatainak a száma a nagyobb. Esparza érdemének azt 
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tartja, hogy egy terjedelmes utószóban a francóista terrorról is ír, összeha-
sonlítva ennek jellemzőit, adatait a köztársaságiak kegyetlenkedéseivel.

Esparza könyvének már a címe is provokatív. A baloldali történészek 
ugyanis a terror fogalmát Franco hadseregéhez és diktatúrájához kötik, a 
fogalom intézményes, szervezett, állami jellegét hangsúlyozzák, míg, el-
ismerve a köztársaságiak által elkövetett atrocitásokat is, ezeket spontán, a 
köztársasági államtól és hadseregtől független, elsősorban a párt- és szak-
szervezeti milíciák akcióinak tudják be.

Esparza tézise viszont az, hogy bár a polgárháború első időszakában 
(1936–37) valóban a helyi milíciák tömegesé váló, „spontán” túlkapásai a 
jellemzőek, ám a második periódusban (1937–38) nemcsak a köztársasági 
államhatalom ezen akciókkal szemben elnéző magatartása tapasztalható, de 
az államapparátus önálló akciói is regisztrálhatóak, amikor a köztársasági 
kormány a tervszerű leszámolás jellemzőit mutatja a köztársaság (gyakran 
csak vélt) ellenségeivel szemben. 

Esparza azonban regisztrál egy harmadik fázist is e terrortörténetben 
(1937–39). Ennek fő jellemzője, hogy a szovjet NKVD Spanyolországban 
kiépített hálózata a kommunisták és a radikális szocialisták támogatásával a 
tisztogatást magára a köztársasági táborra is kiterjesztette, beleértve a Nem-
zetközi Brigádokat is, ahol koholt vádakkal (fasiszta kollaboráció, „trockiz-
mus”) több ezer áldozattal járó terrort intézményesített. E fejezetben tűnik 
fel több alkalommal Gerő Ernő neve is, aki nemcsak a Komintern egyik 
megbízottja volt Spanyolországban, de az NKVD katalóniai hálózatának 
főnöke is.

A szerző kiemeli: a szinte azonnal jelentkező köztársasági túlkapások 
azzal is magyarázhatóak, hogy 1931 után a baloldali (szocialista és kommu-
nista) pártok és a szakszervezetek fegyveres milíciákat hoztak létre. Külön 
beszél a haditengerészetről, amelynek tisztjeit a kormány bíztatására gyor-
san elérte a terror. A polgárháború idején a tengerésztisztek felét meggyil-
kolták – potenciális fasisztaszimpátiájuk miatt. De hasonló célponttá váltak 
a köztársasági hadsereg tisztjei is, írja a szerző.

Nagyobb áldozatokkal járt „a hátország megtisztítása”, hangsúlyozza 
Esparza. Itt az „osztályellenség” felszámolása volt a cél. A módosabb tár-
sadalmi csoportok (földbirtokosok, vállalkozók, ügyvédek, tisztviselők) s 
különösen az egyházi személyiségek lettek az áldozatok. 1936 júliusától 
már tömeggyilkosságokra is sor került, s ezzel együtt az egyházi épületek 
szervezett rombolása elkezdődött. A spanyol papság kb. 10 százalékát, hat-
ezernél több egyházi személyiséget ért el e terror. A kínzás, az erőszak is 
rendszeressé vált. A milíciák kedvelt gyakorlata lett az állami börtönök el-
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foglalása, s a rabok kivégzése. A legnagyobb ilyen akcióra 1936. november 
7-ről 8-ra virradó éjjel került sor Madridban, ahol több börtönben összesen 
legalább 2000 rabot öltek meg. A későbbi kivégzésekkel ez a szám 5000-re 
emelkedett, írja a szerző, hozzátéve: ez időben Madridban a közbiztonság 
legfőbb felelőse Santiago Carrillo volt, aki később a Kommunista Párt főtit-
kára s az eurokommunizmus koncepciójának kidolgozója lett.

Úgy tűnik, hogy a pusztítás, a rombolás, a terror fő erejét az anarchisták 
jelentették, akik a „libertárius kommunizmus” jelszava jegyében elkezdték 
a földek és üzemek valamint a szolgáltatások kollektivizálását is. A szerző 
kiemeli, a szocialista pártban is erős volt a radikális, forradalmat követelő 
irányzat, amely a szocializmus azonnali bevezetését sürgette. 

A helyi „forradalmi bizottságok” (comité revolucionario), amelyek or-
szágos koordináció és irányítás alatt működtek, s amelyekbe a radikális pár-
tok és szakszervezetek tartományi vezetőségei delegáltak tagokat, már az 
intézményesülésre utaltak. A „forradalmi éberség” jegyében a forradalom 
ellenségeinek összegyűjtése és likvidálása, a rekvirálások, a munkatáborok 
felállítása voltak a legfontosabb „mozgásformák”. A szerző szerint a forra-
dalom első két évében a terror fő bázisai e comiték voltak, amelyekben a 
köztársasági hadsereg radikális csoportjai is részt vettek, tömeges megtor-
lást is alkalmazva.

A kommunisták a forradalommal szemben a háború győztes megvívását 
állították középpontba, és tartották fő, aktuális feladatnak. 

Esparza ennek kapcsán hangsúlyozza – s ez könyvének egyik fő tézise 
–, a köztársasági tábor céljait tekintve igen megosztott volt, ezért belső vi-
szályaik, a hegemón szerep megszerzése a többi párttal szemben – végig 
jellemzője volt a köztársaság politikai életének. A „Népfront” jelszavát szó-
ban mindenki elfogadta, de megvalósulását saját vezetésükkel képzelték el 
a pártok. Ez a rivalizálás elemét állandósította. E helyzetben a köztársasági 
tábor mérsékelt polgári pártjai a perifériára kerültek.

A könyv külön fejezetben tárgyalja a spanyol „csekák” (checas) törté-
netét. A pártok és szakszervezetek magánbörtönei voltak ezek, amelyek 
csaknem minden településen létrejöttek, de elsősorban a nagyvárosokban 
váltak hirhedetté. Nevüket a szovjet biztonsági szolgálatról – CSEKA – a 
szabotázs és ellenforradalom felszámolására létrehozott összoroszországi 
bizottság – kapták. E magánbörtönök többségét az anarchisták hozták lét-
re, de a kommunisták, a szocialisták, a katalán POUM és az Izquierda Re-
publicana is tartott fent ilyen börtönöket az általuk kisajátított házakban, 
a volt katonai laktanyákban, esetleg volt egyházi épületekben és paloták 
alagsoraiban. Az ellenségre vadásztak. Vidéken a forradalmi bizottságok 
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irányítása alatt álltak. A „nép börtöneiként” állították be ezeket, amelyek az 
osztályellenséggel számoltak le – mindenfajta jogi eljárás nélkül. Csupán 
Madridban 25 cseka működött igen aktívan, de Barcelonában volt a legtöbb. 
Az anarchistáknak 23, a sztálinista kommunistáknak 16 magánbörtöne mű-
ködött itt – ezek együttesen 8350 embert végeztek ki, legtöbbjüket kínzások 
után. Valencia tartományban 55 csekáról tudunk. Ezek terrorját a kormány 
csupán erőtlenül próbálta korlátozni.

A comiték a kifosztás, az épületek kisajátításának, lerombolásának is 
kezdeményezői voltak, írja a szerző, aki a korrupció robbanásszerű megje-
lenését is hozzájuk köti. A kormány pedig fokozatosan elismerte a csekák 
tevékenységét.

Az intézményesülés felé mutatott a „forradalmi törvényszékek” felállí-
tása is, ahol, egy szocialista vezető szerint, mint a szerző idézi, „az osztály-
igazság kimondásához elegendő egy pék, aki tudja, mi a forradalom”. Eze-
ket „különleges bíróságok” egészítették ki, amelyek a „fegyveres lázadás” 
eseteit tárgyalták, s ugyancsak a terror intézményeivé váltak.

A könyv külön fejezetben foglalkozik a szovjet befolyás sajátosságaival, 
mértékével, megjelenésének formáival. Megtudjuk, a Szovjetunió 806 harci 
repülővel, 362 tankkal, 1555 ágyúval, 15 000 automata fegyverrel, félmillió 
puskával, 862 millió lőszerrel segítette a köztársaságiakat más anyagi és ka-
tonai eszközökön túl. A szovjet katonai szakértők száma 2000-nél nagyobb 
volt. 772 pilóta, 351 sofőr, 299 katonai tanácsadó, 77 tengerésztiszt, 204 
tolmács, 130 technikus jelentette a személyi támogatás fő tételeit.

Emellett a Komintern megbízottjai irányították a spanyol Kommunista 
Pártot és a kormány mellett is tevékenykedtek. Olyan ismertté vált politi-
kusokat találunk itt, mint az olasz Togliatti, a bolgár Dimitrov, az argentin 
Codovilla, a francia André Marty, és a magyar Gerő Ernő, aki a terror fő-
szereplői közt is megtalálható, az NKVD spanyol főnöke, Orlov ezredes, 
Kolczov és Leonyid Eitingon társaságában, mondja a szerző.

Az intézményes radikalizálódás a szocialista Largo Caballero miniszter-
elnökségével válik markánssá, írja Esparza. Ennek egyik fontos jele a szov-
jet befolyás és a kommunista térnyerés felgyorsulása. Az állambizottsági 
szervezet szovjet tanácsadók és az NKVD irányítása alá került. Létrehozták 
a hirhedtté váló SIM-et, a katonai titkosszolgálatot. Ekkor kezdődtek meg a 
szövetséges köztársasági pártok és szakszervezetek vezetői és tagsága elleni 
akciók. Ennek legismertebb fejezete a katalán marxista párt, a POUM szét-
verése, vezetőinek bebörtönzése és főtitkárának, Andreu Nin-nek a titokban 
történő megölése melyben – a szakirodalom szerint – Gerő Ernő játszott 
főszerepet. A vád a „trockizmus” volt, s ehhez elegendő érv volt, hogy Nin 



104

egy ideig Trockij személyi titkára volt, s hogy a POUM a spanyol Kommu-
nista Párt mellett független kommunista formációként létezett.

A belső ellenség keresése, a „trockizmus” leleplezése elérte a nemzetközi 
brigádokat is. André Marty, a Komintern képviselője, egyébként a Nemzet-
közi Brigádok egyik vezetője, azzal mentegette a Moszkva által jóváhagyott 
NKVD-akciókat, amikor 500 brigadistát kivégeztek, hogy a brigádokba 
külföldi köztörvényes bűnözők százai épültek be, s hasonló bűnöket kö-
vettek el Hispániában is. A szerző egy kommunistát idéz: „A Kreml vezetői, 
bár anyagilag támogattak bennünket, csak a terrorban bíztak. Utasításokra 
tisztek és katonák kíméletlenül ki lettek végezve. Az áldozatok száma kivéte-
lesen magas volt a lengyelek, szlávok, németek és magyarok között.”

E terror híre széles nemzetközi visszhangot keltett. 1938 januárjában egy 
nemzetközi vizsgáló bizottság érkezett Barcelonába, hogy kivizsgálja e hí-
rek igazságtartalmát. A barcelonai Modelo börtönében a skót MacGovern 
képviselő beszámolója szerint „500 fasisztát és 500 antifasisztát” találtak. 
Az utóbbiak többsége brigadista volt, akik elmondták, előtte a csekákban 
kínvallatásnak vetették alá őket. 

Önálló fejezetet kapott Esparza könyvében a katonai hírszerzés, a SIM, 
amelyet Orlov tanácsai alapján állított fel a Prieto-kormány. Első 400 ügy-
nökének mindegyike kommunista volt. A SIM-nek a központi zónában 
4000 ügynöke volt, többségében már PSOE-tagok. A SIM az NKVD-vel 
működött együtt. 

A szerző hangsúlyozza, a polgárháború utolsó napjaiban is dühöngött 
e vörös terror, mely ekkor már elérte a szocialista párt tagjait, vezetőit is. 
Elkezdődtek az ingadozó, a Francóval tárgyalásokat óhajtó vezetők elleni, 
kommunisták kezdeményezte akciók. S még az utolsó napokban, 1939 ja-
nuárjában is zajlottak a kivégzések. A Negrín-kormány utasítására például 
Barcelonában 48 politikai foglyot végeztek ki, februárban ugyanitt 43 fo-
golyt öltek meg. Köztük volt Teruel püspöke is. Ezek a kivégzések az utolsó 
hetekben felizzították a köztársasági pártok egyébként is meglévő szovjet- 
és kommunista-ellenességét. 

Casado köztársasági ezredes kormány- és kommunista-ellenes katonai 
felkelése ezt jelezte: Casadóhoz csatlakoztak jelentős szocialista és anar-
chista erők is. A fővárosban a kommunista erők és Casado csapatai közötti 
rövid, de heves harcoknak 5000 halálos áldozata volt.

A könyv utolsó fejezete a francóista fehérterror fő jellemzőit és adatait 
foglalja össze. Úgy vélem, e fejezet a mellékletek adataival együtt hiteles 
összefoglalást adhat a polgárháború áldozatainak számáról, miközben be-
mutatja a historiográfiai értelmezéseket, valamint az ezekben található ada-
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tokat és becsléseket. Közben azonban a szerző hangsúlyozza: nem kíván 
állást foglalni e ma is tartó számháborúban.

Esparza legelfogadhatóbbaknak – mert a spanyol statisztikai hivatal de-
mográfiai vizsgálatait is hasznosította sok más forrás kritikai elemzése mel-
lett – Ramón Salas Larrazabal 1977-es könyvének adatait tartja. Eszerint a 
polgárháború áldozatainak teljes száma 625 000 lehet, beleértve a harctéri 
veszteségeket, az ütközetek civil halottait, a mindkét fél által elkövetett rep-
resszió áldozatait, a háború utáni kivégzéseket, a háborút követő gerillaak-
ciók veszteségeit és a második világháború spanyol áldozatait egyaránt.

Ezen belül a polgárháború halottainak száma 433 000 lehet. Tudjuk, eb-
ből 165 000 betegségben halt meg, írja a szerző, így az erőszakos halállal 
meghaltak száma 268 000. Ebből csatatéren 137 000-en estek el. Tehát a 
politikai represszió, a terror áldozatainak száma együttesen 130 000 lehet. 
Ebből 72 000 fő a köztársasági, 58 000 pedig a francóista áldozat. Ezeket 
a számokat a későbbi kutatások némiképpen korrigálták, teszi hozzá, de a 
szerző elfogadható korrigált becslésnek tartja a francóisták által kivégzettek 
70 000-es számát, beleértve a háború után kivégzetteket is. A köztársasági-
ak által elkövetett represszió áldozatai pedig elérhetik a 60 000 főt.

* * *

Esparza könyve, mint Stanley G. Payne az előszóban figyelmeztet, nem sa-
ját alapkutatásokon alapul, hanem az addig megjelent kutatások szintetizáló 
összefoglalása, ám egyfajta állásfoglalás is e „számháborúban”, amennyi-
ben a függelék utolsó fejezetében, ahol a különböző történetírói felfogáso-
kat és adatokat ismerteti, egyértelműen leszögezi: a „baloldali történetírás” 
legitimálni akarja a köztársasági kormányok tevékenységét, és enyhítő kö-
rülményeket keres a számukra. Esparza álláspontja azonban az, hogy a té-
nyekkel tárgyilagosan kell szembenézni.
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