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Polgárháború a spanyol hátországban. Ciudad Real, 
1936–1939*

Francisco Alía Miranda könyvének negyedik kiadására 2005-ben került sor. Az 
eredetileg doktori értekezésként megvédett munka (1990) első kiadására 1996-
ban került sor, ám ebben nemcsak Ciudad Real városának történetét vizsgálta a 
polgárháború alatt. Figyelmét itt már az egész provinciára kitágította.

A könyvben elemzett Ciudad Real városa a 491 657 lélekszámú (1930) 
tartomány központja, Madridtól 190 km-nyire, délre található. Aktív népes-
sége 163 163 fő, amelynek 61 százaléka a mezőgazdaságban, 24 százaléka 
az iparban és a bányászatban, 14 százaléka pedig a szolgáltatásban dolgozott. 
Ciudad Real városán kívül 20 kisváros és 64 falu alkotja a toledói hegyek déli 
nyúlványai között elhelyezkedő tartományt.

Az értekezés hatalmas és sokszínű forrásanyagot dolgozott fel, s ez az oka 
annak, hogy a tulajdonképpen helytörténeti munka nagyvisszhangot keltett, 
és már a negyedik kiadásra is sor került. Tudományos újdonsága jelentős, 
hiszen az eddig általában országos dimenziókban tárgyalt problémák helyi 
megjelenését mutatja be, számos olyan kérdést is tárgyalva eközben , amelye-
ket az általános áttekintésekben nem említenek, vagy más megvilágításban 
jönnek elő. Ez az oka, hogy Alía Miranda könyvét máris gyakran idézik.

Ciudad Real városi és tartományi levéltára mellett a tartomány összes vá-
rosának levéltárát is áttekintette, emellett a városi börtön és a Guardía Civil 
levéltárának az anyagát hasznosította a spanyol Nemzeti Bank és az Archivo 
General de la Administración (állami főlevéltár) iratai mellett. Feldolgozta a 
gazdag helyi sajtóanyagot, s az írott visszaemlékezések mellett 39 emlékező 
interjúanyagát is hasznosította.

A könyvhöz a doktori munkálatokban a szerző témavezetője, a nagyne-
vű történész, Manuel Espada Burgos írt előszót, aki maga is e vidékről való. 
Espada Burgos a XIX. század második felétől a régiót feszítő legfontosabb 
problémának a földkérdést tartja: ekkor került sor a városi, községi közföldek 
* Az ismertetés egy, a spanyol polgárháborúról szóló, három darabból álló sorozat egyike. 
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kisajátítására és eladására, amely megnövelte az eddig bérlő, ám most már föld-
nélkülivé váló parasztok elkeseredését. Új földbirtokos csoportok születtek az 
eddigi arisztokrata latifundisták mellett. Földéhség, életképtelen minifundiu-
mok és egy hatalmas napszámos-társadalom világa ez, amely a caciquismo (= 
vidéki kiskirályság) klientelista uralmát, az ellene kirobbant parasztlázadásokat 
és a „paraszti erőszak” állandósulását és az ezeket leverő repressziót jelentette.

Alía Miranda fejezetei igazolják e bevezetőt, s eredendő magyarázatát is 
adják a polgárháború első hónapjaiban kirobbant spontán erőszakhullámnak. 
Statisztikai adatai erre utalnak. Az 1920-as években a 10 hektár alatti birtokkal 
rendelkezők aránya 79,1 százalék, míg a földek 52,8 százaléka a birtokosok 
1,6 százaléknak kezében volt, nagyrészük az arisztokrácia (grandok) kezében. 
Jelentős az analfabetizmus is. A közelkép persze tagoltabb. Viszonylag jelentős 
a szőlő- és bortermelő kis- és középparasztok aránya, s fontos tudni, hogy a tar-
tományban a bányászat (kőszén, ólom, higany) és a bányászok tartósan erős és 
konfliktusos társadalma jelentős. A bányászsztrájkok és a napszámos-tüntetések 
állandósultak, és egymást erősítették a restauráció korszakában (1874–1931). 

Az 1930 előtti periódus állandó elemét az erőszak és represszió légköre 
jelentette, amely a köztársaság megszületésével a revans lehetőségét is meg-
adta az alullévőknek. A leszámolás véres aktusai, különösen a polgárháború 
első hónapjaiban, ezen előzmények közepette értelmezhetőek, s ennek már a 
köztársaság első éveiben, 1931–1936 között is markáns jeleit láthatjuk, jelzi a 
szerző, számos példával illusztrálva a helyzetet.

A reménység látszott megtörni 1934-ben a jobboldal választási győzelmé-
vel, amelyet a nincstelenek nem fogadtak el, s erőszakkal reagáltak. Sztráj-
kokkal, utcai tüntetésekkel, erőszakos akciókkal reagáltak a tartományban is 
– ahogy az ország más részein is –, amire a válasz a kemény rendőri erőszak 
és a jobboldali pártmilíciák repressziója lett. A feszültség nőtt, a baloldal párt-
jai megerősödtek. A szocialista PSOE-nek 54 000 szavazója lett, a polgári 
demokrata Baloldali Unió és a Köztársasági Baloldal 10–10 ezer fő körüli 
támogatással rendelkezett, míg a kommunisták csupán szerényen voltak jelen 
a tartományban 2000 szavazóval, írja a szerző.

Mindezzel együtt is az 1936-os választásokat a tartományban és a főváros-
ban a jobboldal nyerte meg, 73,2 százalékkal. A tartományból 8 jobboldali és 
két baloldali képviselő került a parlamentbe, miközben országosan a baloldali 
pártok győztek s létrejött a Népfront kormánya. A tartomány egyik alapkonf-
liktusa ebből következett. 

A szerző ugyanakkor nagyon konkréten és plasztikusan mutatja be, hogy 
a Népfront pártjai közt a tartományban – ahogyan országosan is – azonnal ki-
éleződtek az ellentétek, és a népfrontszövetség tulajdonképpen itt fel is bom-
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lott – persze a helyi állami és önkormányzati posztokon megmaradt a közös 
népfront-képviselet. Ez a másik alapkonfliktus. Emiatt az első hónapok már 
a rendetlenség, káosz, társadalmi nyugtalanság fogalmaival jellemezhetők, 
mondja Alía. Elkezdődtek a földfoglaló mozgalmak a tartományban, de or-
szágosan is, és az ekkor formálódó pártmilíciák közötti harcok állandósultak. 
Kezdetben a jobboldali Falange és a Requeté milíciái voltak erősek, de a bal-
oldali pártok is fegyveres egységeket szerveztek.

Alía Miranda adatai szerint Ciudad Realban jobboldali erőszakkal indult 
az állandósuló helyi konfrontáció. A városi Falange vezetésével 1936-ban itt 
is hozzákezdtek a felkelés előkészítéséhez, s öt nappal Franco nyílt felkelése 
után (1936. július 18.) már véres összecsapásra került sor Ciudad Realban, 40 
halottal. Elkezdődött a kölcsönös leszámolás is. 

Az elhúzódó háborúra készülve a népfrontkormány fegyvert adott a pártakti-
visták kezébe, s viharos gyorsasággal szerveződtek a baloldali pártok milíciái.

A legerősebbek a bányászmilíciák lettek a tartományban, a Ciudad Real 
városában felállított toborzóiroda pedig az önkénteseket fogadta. Több zász-
lóaljat is szerveztek, amelyeket minimális kiképzés után már a frontra küld-
tek. A szerző részletes, olykor konkrét személyekig pontos képet ad e katonai 
egységek tagjainak szociális helyzetéről. Eszerint például a 220 fős „Puertol-
lano zászlóalj” 35 százaléka bányász,18 százaléka napszámos, a többi szak-
munkás: kőműves, borbély, sofőr, szobafestő, pincér, fémmunkás, cipész és 
néhány kereskedelmi alkalmazott. A zászlóalj tisztjeit is ők adták. A parancs-
nok-őrnagy nyomdász, a kapitányok és a hadnagyok is e társadalmi rétegből 
valók. A provincia maga nem lett hadszintér, bár 1936 decemberétől gyakran 
érte légitámadás a német bombázók részéről. A Madridhoz viszonylag közeli 
tartományban az élelmiszerek és az orvosi eszközök raktárait állította fel a 
köztársasági kormány.

A közélet erőteljesen konfliktusossá vált, írja a szerző, elsősorban a Nép-
frontot alkotó pártok konfliktusai miatt. Az országos eredmények miatt itt is 
a szocialistáké lettek a vezető tisztségek, akik számolhattak szakszervezetük 
(UGT) és ifjúsági szerveztük támogatásával is. A pártok taglétszámának ala-
kulása azonban árulkodó, írja Alía Miranda. A Kommunista Párt taglétszáma 
az 1935-ös 500-ról 15 500-ra nőtt, de ennél is dinamikusabb volt az anar-
chisták-anarchoszindikalisták (CNT) növekedése. 1931-ben még csak 1561 
tagjuk volt, 1939-ben pedig már 26 431 fő. Ifjúsági szervezetük pedig 12 000 
tagot számlált, miközben a szocialista párt (PSOE) létszáma 1937 augusztu-
sában is csak 5927 fő s a tartományi központban csupán 694 tagja volt.

A tartományi népfrontszövetség koalíciós jellegű volt. Hét szervezet al-
kotta: a szocialisták (PSOE) és a szocialista szakszervezet (UGT), a kommu-
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nistákat egy szakszervezeti vezető képviselte, az Egyesült Szocialista Ifjúság 
(JSU) és az anarchisták (CNT) mellett a polgári köztársasági pártokat a Köz-
társasági Baloldal(IR), a Köztársasági Unió (UR) és a Köztársasági Ifjúság 
(JR) képviselték.

A tartományi és a városi vezetőségek ugyan koalíciós jellegűek voltak, de 
mindenütt szocialista dominanciával. A tartományi tanácsban 1937 májusában 
négy szocialista, három anarchista, két polgári köztársasági és két kommunis-
ta képviselő volt, a hét tagú tartományi vezetőségben pedig négy szocialista, 
két polgári köztársasági (IR, UR) valamint egy kommunista található.

A belső konfliktusokat elsősorban a mezőgazdaságban robbanásszerű 
spontaneitással kibontakozó kollektivizálás élezte, amit a szocialisták és 
az UGT illetve az anarchisták (CNT) szorgalmaztak. Ezt a kommunisták 
viszont ellenezték a háború érdekeire hivatkozva. S ez volt az SKP növe-
kedésének oka is: a kisbirtokos parasztok (szőlő- és kertgazdaságok, pi-
acra termelő középbirtokos gabonatermelők), félvén a kollektivizálástól, a 
kommunistákat támogatták a provinciában. Emiatt viszont a többi radikális 
baloldali párt szembefordult a kommunistákkal. Ciudad Realban 1938 kö-
zepére létrejött az „Egységfront a Kommunista Párt ellen”, az SKP lett a 
közös ellenség. 

A szocialisták (PSOE, UGT) és a CNT többsége a háborús helyzetben 
ugyanis a társadalmi forradalom lehetőségét látta. „Háború és forradalom”, 
hirdették e radikalizálódó szervezetek, míg a kommunisták a háború győzel-
mét veszélyeztető okként viszonyultak a nincstelenek erős támogatását élve-
ző „forradalmi” lépésekhez.

Ezt a másutt is jelenlévő konfliktust, amely a köztársaság vereségének is a 
fő oka lett, mutatja be Alía Miranda a következő fejezetekben.

E konfliktusok egyik fő terrénuma a spontán népi mozgalomként ki-
bomló kisajátítások: a radikálizálódó pártok, és a szakszervezetek dolgozói 
tulajdonba vették a földbirtokokat, az erdőket, a bányákat, a bankokat, ipa-
ri vállalatokat, a kiskereskedelmet, a szolgáltatásokat. A kocsmák, mozik, 
fodrászatok, stb. hasonlóképpen kollektivizálódtak, és a szakszervezetek 
vezetése alá kerültek, de az iskolákat, valamint az egyház összes ingatlanát 
és ingóságait is kisajátították.

A könyv legnagyobb részletességgel az agrárkollektívák létrejöttét tár-
gyalja, jelezve azt is, hogy a kis- és középbirtokosok hevesen ellenálltak e dü-
hödt lendületnek. Mindenesetre, a tartományban a megművelhető földek 92,2 
százalékát érintette e kollektivizálás. Hatalmas agráregységek jöttek létre(az 
egyik legnagyobb 35 000 ha kiterjedésű volt, mely 3500 családot integrált), 
amelyeket a CNT és az UGT által kinevezett üzemi vezetés igazgatott, s a 
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családok természetbeli ellátást kaptak. Eltörölték a pénzt is, helyette bónokat 
adtak ki a kollektívák vezetői.

Az országos agrárintézet által elismert agrárközösségek száma a provinci-
ában 181 volt, ebből 112-et az UGT, 45-öt a CNT, egyet a kommunisták szer-
veztek, 23 pedig UGT–CNT közös vezetés alatt állt. Az ebben összefogott 
családok együttes száma 35 200 volt. A termelés adatai elsősorban a gabona-
termelésben jeleznek jelentős zuhanást Alía Miranda adatai szerint. Az olaj, 
olajbogyó, bor termelése a polgárháború előtti szinten maradt.

A bányászatban a kőszén- és a higanytermelés volumene hasonló, mint a 
háború előtt, de az ólom termelése radikálisan csökkent. Szélsőséges hadi-
kommunizmus szerveződött, mondhatnánk. 

E kisajátítási hullámmal együtt az erőszak is elöntötte a tartományt. Ezt 
mutatja be önálló fejezetben Alía Miranda, hangsúlyozva: az 1936-os év hat 
hónapja volt ennek az erőszakhullámnak az epicentruma. 1936 decembere után 
már alig voltak áldozatok. A municípiumok, a milíciák börtönöket hoztak létre, 
de megjelentek a checa-k (ejtsd: cseka) is (a szovjet CSEKA-tól vették a nevü-
ket). A milíciák és a municípiumok védelmi tanácsai egyházi épületekben ala-
kították ki és működtették ezeket, mondja a szerző A tartomány csekáiban 1800 
foglyot gyűjtöttek össze, kihallgatásuk és gyakran kínzásuk után a tartományi 
börtönbe szállították a szerencséseket. A kínzások és ítélet nélküli gyilkosságok 
korszaka ez, amikor csak e provinciában 2300-ra teszik a megöltek számát. Alía 
Miranda sok példát említ, amely arra utal, hogy e gyilkosságokban egyéni sé-
relmek és családi leszámolások is nagy szerepet kaptak. A volt földbirtokosok 
és más vállalkozók, a vezető hivatalnokok, az ismert jobboldaliak voltak a fő 
célpont. A szerző a helyi források alapján községenként is megadja az áldozatok 
számát, a könyv melléklete pedig név és életkor szerint is felsorolja e vérengzés 
áldozatait. A revans, a régi rendszer visszaállításának lehetetlenné tétele, egy 
„új Spanyoloszág” reménye volt-lehetett a fő motívum, mondja a szerző, aki az 
áldozatokról statisztikákat is közread. Ezek szerint a legtöbb áldozatot a „föld-
tulajdonosok”, tehát nemcsak a nagybirtokosok (21 %) és más tulajdonosok (15 
%), s – érdekes módon – a munkások (11 %) valamint a papság (8 %) szenved-
ték el. Az áldozatok között viszonylag kevés volt a nő. De hatalmas kulturális 
értékek, a nemzeti örökség (templomok, paloták, műkincsek, szobrok, múzeu-
mok stb.) nagy része is elpusztult, írja a szerző.

1937-től az intézményesített erőszak vette át a terepet, különösképpen a 
katonai titkosszolgálat, a SIM emberei révén, akik a köztársaság ellenségeire 
vadásztak. Ám, teszi ehhez hozzá Alía Miranda, az állam a törvényesség felé 
igyekezett terelni ezeket az ügyeket. Megnőtt a felmentett, a rövidebb bünte-
tést kapottak száma, s a halálos ítéletek csaknem megszűntek.
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A polgárháborúról szóló művekben korábban kevés helyet kapott a minden-
napi élet bemutatása. A szerző ennek önálló fejezetet szentelt. A gyűlölet és az 
ellenségkeresés feszültté tette a mindennapokat, ám a hatóságok a szórakoztatás 
megszervezésével igyekeztek minderről elvonni a figyelmet. A látványos tömeg-
szórakozások: a foci, a mozi, a bikaviadalok és más rendezvények és ünnepségek 
részletes-szemléletes leírását kapjuk a könyvben, a bemutatott filmek idejét, címét, 
a focicsapatok nevét, játékosait, a neves torerókat is felsorolva a mellékletben. 

A feszültségek a városokban és falvakban mindazonáltal fokozódtak, az 
ellátás radikálisan romlott. Ciudad Real tartományban ennek fontos oka a más 
régiókból ide menekülők nagy száma, amelyet nem voltak képesek befogadni 
sem a tartományi főváros, sem a falvak. E jövevények többsége pénz nélkül 
érkezett, sok volt a kétes elem is közöttük. A szerző adatai igen pontosak. Ci-
udad Real városának lakossága, amely az 1935-i összeírás szerint 26 228 főt 
számlált, 1937 decemberében már 75 000 főre emelkedett.

Piszkos utcák, szeméthegyek, fertőzött kutak jellemzik e településeket, 
ahol az élelmiszerellátás is egyre nehezebb, s a hiány állandósult. A hivatalos 
pénz eltűnt, bonok, saját kiadású „papírpénzek” jelentek meg a provinciában 
– melyek fényképeit is láthatjuk e könyvben.

Külön fejezetben tárgyalja a könyv az „ötödik hadoszlop” tartománybeli 
tevékenységét. Maga a fogalom is a spanyol polgárháborúban született Mola 
tábornok Madrid ellen indított támadása kapcsán (Mola négy hadoszlopban 
szervezte meg a támadást, de úgy nyilatkozott újságírók előtt, hogy a legfonto-
sabb erő – a  madridi – az ötödik hadoszlop lesz). Kétségkívül, a provinciában 
is jelentős lett aktivitásuk, amit érthetővé tesz, hogy 1936-ban e tartományban 
a jobboldali szavazatok száma nagyobb volt a Népfrontra szavazókénál. 

Számtalan formáját írja le Alía Miranda a köztársaságiak elleni akciók-
nak: az üldözöttek elrejtése, mentése és támogatása, a szabotázs szellemes 
formái a leggyakoribbak. A könyv külön említi a provincia orvosi kamarája 
által szervezett akciókat, amikor a sorozóbizottságokban részt vevő orvosok 
kitalált betegségekkel csökkentették a köztársasági hadseregbe sorozott fia-
talok számát. E fejezethez a szerző forrásai a korabeli rendőrségi jelentések, 
a visszaemlékezések és a sajtó (értő olvasása). Érdekes adatokkal szolgál a 
könyv arra is, hogy jobboldaliak hogyan épültek be tudatosan a baloldali pár-
tokba, a kórházak irodáiba, a katonai ellátó egységekbe, hogy információkat 
szerezzenek, és akadályozzák ezeket. Ebben a „beszivárgásban” jó eszköz 
volt a korrupció is. S figyelemre méltó az is, mondja a szerző, hogy az „ötödik 
hadoszlop” elleni küzdelem is feltűnően enervált volt. 

A könyv befejező fejezeteiben az utolsó hetek népfrontpártok közötti 
fegyveres küzdelmét mutatja be a szerző. Amíg Madridban a kommunisták 
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ellen Casado ezredes szervezett felkelést, itt a kommunisták léptek fel a már 
feladást előkészítő baloldali szervezetekkel szemben, s tulajdonképpen véres 
egymás közötti konfliktussal zárult a polgárháború fejezete Ciudad Realban, 
miközben az eddig illegálisan tevékenykedő Falange szervezetei is akcióba 
lendültek, előkészítve a hatalomátvételt. Franco csapatai Ciudad Real városá-
ba 1939. március 29-én vonultak be.

Ám Franco győzelme „az erőszak új korszakát” hozta el, írja fejezetcímé-
ben Alía Miranda. Amíg a köztársasági periódusban az erőszak „alulról szer-
veződött” (desde abajo), Franco időszakában maga az új állam szervezte meg 
ezt az erőszakot, felülről (desde arriba). A kivégzések áldozatai a politikai 
ellenfelek voltak, mindazok, akik szerepet vállaltak a köztársasági államszer-
vezetben. A szerző adatai szerint 1941 augusztusában 3970 politikai fogoly 
volt Ciudad Real francóista börtöneiben: többségük szakszervezeti aktivista 
(82,2%9), foglalkozásukat tekintve pedig 46,1 százaléka napszámos volt. E 
régió munkatáboraiban kb. 2000 fogoly dolgozott. A szerző Salas Larrazabal 
híres könyvének adatait veszi át, mely szerint a francóista vérengzés áldozatai 
e provinciában 2263 főt tettek ki (országosan ugyane könyv szerint 57 662 
áldozata volt a háború utáni francóista leszámolásnak. Alía Miranda ezt több 
helyi statisztikával támasztja alá.

Befejezésül a könyv a győztes Franco elleni gerillakísérletekkel foglalko-
zik, amelyek e hegyvidéki provinciában fontos szerepet játszottak: szökött 
köztársaságiak, katonák és civilek szervezte kis létszámú csoportokat mutat 
be a szerző – 24 önálló gerillaegységet sorol fel – ám akik között nem alakult 
ki együttműködés. Külön harcoló, egymással szemben is bizalmatlan (szoci-
alista, kommunista, anarchista) csoportok ezek, amelyeket csak 1947–49 kö-
zött tudott felszámolni a diktatúra. Alía Miranda adatai szerint e provinciában 
a gerillaáldozatok száma a következő volt: kivégzés: 83 fő, sebesült: 12 fő, 
letartóztatott: 66 fő.

A negyvenes években országosan 2166 gerilla halt meg, 3382 főt börtö-
nöztek be a tartományban, a gerillaakciókat segítők közül pedig 19 407 főt 
tartóztattak le.

A könyv nem próbálja a történéseket és a leírtakat összegezni, ezt rábízza 
az olvasóra. Adatgazdag helytörténeti munkát olvashatunk, amely életközeli 
perspektívából mutatja be a spanyol polgárháború drámai korszakát.

Francisco Alía Miranda: La guerra civil en retaguardía. Ciudad Real. Conflicto y revolución 
en la provincia de Ciudad Real (1936-1939). (A polgárháború a hátországban. Konfliktus 
és forradalom Ciudad Realban). Ciudad Real, 4a edición, 2005. 527.
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