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Lexikon a spanyol polgárháború osztrák önkénteseiről

A spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán harcoló külföldi 
önkéntesekről meglehetősen nagy irodalmat olvashatunk, ám az egzakt 
adattárak kevéssé állnak rendelkezésünkre. Ezért fontos munka a szerzőpá-
ros könyve. A 2008 második felében második kiadásban megjelenő lexikon 
a 2003-as első kiadáshoz képest bővült az önkéntesek családi állapotának, 
lakhelyének, valamint spanyol célhelyének megadásával. 

A lexikon bemutatása előtt azonban érdemes a nemzetközi brigádokban 
harcoló önkéntesekről néhány általános és – a szomszédos népekre vonatko-
zó -  összehasonlító adatot közölni, így jobban érzékeljük az osztrák adatok 
értékét. Egy ilyen, véleményünk szerint szükséges áttekintés ugyanis hiány-
zik e kötetből. Ezért magyar források alapján adjuk  az alábbi  összképet.

Györkei Jenő könyvében� 54 nemzet összesen 5187 önkéntesét említi. Ebből 
2000 körüli volt a csehek és szlovákok száma, a „jugoszlávok” 1600-an harcol-
tak, a magyarok száma 965 fő volt.  Az osztrákok számát 1600-ra teszi Györkei. 

Más adatok (1987) szerint2 a lengyelek 3034-en, a „csehszlovákok” 
1046-an voltak.  E könyv szerint az osztrákok száma 846 fő volt. A balkáni 
népek együttesen 2056 önkéntest számláltak.

Jelentős volt a harcban elesettek száma is. Györkei adatai szerint 700 
osztrák, 253 magyar, 400 cseh és szlovák halt meg a spanyol frontokon3. 
Magas volt a délszláv áldozatok száma is: 575 katona halt meg�.

*
A szerzők célja a munkával, hogy egy lehetőség szerint teljes és bő-

séges adattárat biztosítsanak azokról az osztrák nőkről és férfiakról, akik 
Spanyolországban a köztársaság oldalán küzdöttek  Franco fasizmusa ellen. 
A lexikon kronológiai, illetve tematikai áttekintést nyújt a spanyol polgár-
háborúban részt vevő  osztrákokról, kivéve a Franco oldalán állókat. 

 1. Györkei Jenő: Magyar önkéntesek a spanyol polgárháborúban. Budapest, 1977. 78–79.
 2. Kepes Imre (szerk.): Magyar önkéntesek a spanyol nép szabadságharcában. Budapest, 

1987. 22.
 3. Györkei i. m. 104.
 4. Kepes (szerk.) i. m. 22.
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   A lexikon három részre osztható. Az első bevezető részben általánosság-
ban olvashatunk az önkéntesekről, néhány történetet emelnek ki a szerzők, 
írnak az egészségügyben dolgozókról, a kijutás módszereiről, titkos szerveze-
tekről, sérültekről, bevetésekről, amelyekben az osztrákok is részt vettek. 

Természetesen a könyv nagy részét, az adattár képezi, nevekkel, születési 
hellyel, idővel, foglalkozással, családi állapottal, a kiutazás évével, párttag-
sággal, némely esetben megjelenik a brigádok neve, a harcok, melyekben 
az önkéntes részt vett. Ez utóbbi ugyancsak nagy hiány, hiszen a konkrét 
rang, beosztás  adhatott volna pontosabb áttekintést az osztrák brigadisták 
szerepéről.

Az adattárat a mellékletek követik; helyjegyzék, rövidítések, kronológia, 
végül az irodalomjegyzék, majd néhány fénykép. 

Az adattár információi alapján készítettük el az alábbi, összegező jellegű 
áttekintést az osztrák önkéntesek csoportjának fő adatairól.

Eszerint az osztrák önkéntesek összlétszáma 1530, ebből férfi: 1480 fő, 
nő: 50 fő.

Foglalkozásuk szerint: munkás: 995 fő, értelmiségi: 133 fő, egészség-
ügyi dolgozó: 45 fő, katona: 4 fő. Családi állapotuk: házas: 239 fő, egyedül-
álló: 665 fő, elvált: 38 fő, özvegy: 3 fő. Életkoruk szerint: 20 év alattiak: 60 
fő, 21–30 évesek: 834 fő, 31–40 évesek: 360 fő, A kiutazás éve: 1933: 4 fő, 
1934: –, 1935: 6 fő, 1936: 299 fő, 1937: 795 fő, 1938: 90 fő, 1939: 2 fő. Az 
önkéntesek párttagsága�: KPÖ6: 472 fő, RSÖ7: 33 fő, SCHB8: 198 fő, SAJ9: 
56 fő, SDAP10: 82 fő.

A továbbiakban a lexikon bevezető fejezeteinek rendjében foglaljuk ös-
sze a fontosabb információkat.

Az első önkéntesek
A spanyol polgárháborúban részt vevő külföldi önkéntesekről olvasható 

beszámolók nagyrészt a spanyol katonai puccs után az országba érkezőkről 
szólnak, azonban kevés szó esik az emigránsokról, akik 1936. július 18-án, 
amikor a harcok elkezdődtek, már Spanyolországban tartózkodtak, így rög-
tön a köztársaságiak mellé álltak. 

 5. Kepes (szerk.) adatai szerint a magyar önkéntesek 55%-a kommunista, 5%-a szociálde-
mokrata, párton kívüli 31%. Györkei adatai hasonlók, leszámítva a párton kívülieket: ő 
39%-ot említ. Györkei i. m. 107.

 6. KPÖ: Kommunistische Partei Österreichs (Osztrák Kommunista Párt)
 7. RSÖ: Revolutionäre Sozialisten Österreich (Osztrák Forradalmi Szocialisták)
 8. SCHB: Schutzbund (Védszövetség)
 9. SAJ:  Sozialistische Arbeiter-Jugend (Szocialista Munkásfiatalok) 
10. SDAP: Sozialdemokratische Arbeitspartei (Szociáldemokrata Munkáspárt)
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Közülük említi a könyv Willy de las Heras nevét, akinek édesapja 
spanyol, édesanyja pedig Bécsből származik, Willy Ausztriában nőtt fel, 
1934-ben hagyta el Bécset, amikor úgy döntött, a katonai szolgálatot Spa-
nyolországban tölti le, megkapva ezzel a spanyol állampolgárságot is. Szol-
gálati idejének végén, Baszkföldön csatlakozott a kormányhű csapatokhoz. 
Ugyanahhoz az egységhez csatlakozott Gabriel és Lorenz Ender, Vorarl-
bergből, valamint a stájer Eduard Haider. Bőséges dokumentáció található 
egy osztrák orvosról, dr. Osias Sigallról, aki rögtön a polgárháború kirobba-
násakor a köztársasági csapatokhoz csatlakozott Katalóniában. 

Madridban már a polgárháború kezdete előtt élt Siegmund Roth és fia, 
Kurt Roth. Róluk annyit lehet tudni, hogy a Kanári-szigeteken harcoltak 
Franco csapatai ellen. Szintén az első önkéntesekhez tartozik a St. Pöltenből 
származó Alois Schmutz, aki Sevillában harcolt, valamint Josef Ehrmendraut 
és Franz Hambauer, akik Katalóniában csatlakoztak a köztársaságiakhoz. 

„Az önállók”
Néhány nappal a harcok kezdete után osztrák önkéntesek már megpró-

báltak eljutni Spanyolországba, mindenféle anyagi vagy logisztikai segítség 
nélkül, önállóan, vagy kis csoportokban. Ehhez a csoporthoz tartozik: dr. 
Ernst Amann, Walter Habelt, Franz Hrejsemnou, Karl Mager, Hans Piller, 
Josef Schneeweiß, Max Vrecar Bécsből; Otto Blatnik, Heinrich Griesma-
ier, Josef Kaltenegger, Adolf Moser, Raimund Trolp és Gottfried Vallant 
Fohnsdorfból; Grazból pedig négy férfi, név szerint: Konrad Antloga, Franz 
Maizan, Franz Ortner és Wilhelm Oswald. 

A bécsi és fohnsdorfi önkéntesek Asturiasba kerültek, míg a graziakat 
anarchista milíciák tartóztatták fel a határátlépésnél, így közülük többen 
megsérültek, Franz Maizan pedig életét vesztette. 

A könyv  az „önállók” csoportjához sorolja még Kurt Landau�� újságírót, 
valamint feleségét, Katja Landaut is, akik 1936 novemberében érkeztek 
Barcelonába, ahol egy marxista munkáspárt sajtószervezetének dolgoztak. 

Transzportszervezetek
A nemzetközi brigádok megalakulásával, 1936. október 22-én, meg-

szűntek az egyéni utazások Spanyolországba. Ausztriában a Kommunista 
Párt egy illegális szervezetet hozott létre, mely az önkéntesek kiutazását 

11. Kurt Landau (1903–1937): osztrák kommunista újságíró, a baloldali ellenzék tagja. 1933-
ban Párizsba érkezik feleségével, a Landau-csoport tagjai, 1936-ban érkeztek Barcelonába. 
A Partido Obrero de Unificación Marxista (Marxista Munkás Egyesület Pártja) tudósítói 
lettek. 
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segítette. A Szovjetunióban élő osztrákok, többnyire az 1934. februári har-
cok12 után menekülésre kényszerült Schutzbund (Védszövetség) tagjai az 
elsők között indultak Spanyolországba. Ez utóbbi tény fontos, s nagyobb 
figyelmet érdemelt volna, mert gyanítható, hogy az 1934-es vereség  után 
sok baloldalinak kellett elhagynia Ausztriát

1937. március 17-én felfedezték ezt a szervezetet, és később vezetőjét, 
Franz Storkant és segítőit is őrizetbe vették. Franz Storkan, ekkor már négy 
éve aktív kommunista, ő szervezte az osztrák önkéntesek toborzását a spa-
nyol köztársasági milíciák számára, valamint a kiutazásukat is ő szervezte 
meg. Storkan, Arthur Samek lakásában rendezett be egy illegális irodát, 
ahol a házkutatások során nyomtatványokat, a spanyol-akcióra vonatkozó 
iratokat, adatokat, valamint pénzt foglaltak le. 

Kapcsolat a hazával
Az önkéntesek számára állandó problémát jelentett az otthoniakkal való 

kapcsolattartás. Főképp az olyan külföldieknél, akik fasiszta uralom alatt 
álló országokból jöttek, volt különösen nehéz a kapcsolattartás. Csak a nem-
zetközi brigádok és az általános cenzúra bevezetése után változott meg a 
helyzet. Albacete-ben létrehoztak egy központi postát, ezen keresztül tudták 
az önkéntesek felvenni a kapcsolatot rokonaikkal, a leveleket azonban nem 
Spanyolországban, hanem Franciaországban adták fel, ehhez különböző ha-
mis párizsi fedőcímeket használtak. 

Az elesettek
Az osztrák önkéntesek nagy része a XI. nemzetközi brigádban harcolt, 

ezért a könyv e brigád polgárháborús összecsapásokban való részvételére 
koncentrál az 1936 végétől 1939 kezdetéig terjedő időszakban. A polgár-
háború kezdetén azonban osztrákok gyakorlatilag a köztársasági csapatok 
mindegyikében megtalálhatóak voltak. 

Az első hivatalos adatok 1936. december 3-ról származnak, a Servicio 
Histórico Militar Español (Spanyol Történelmi Katonai Szolgálat) archí-
vumából származnak az önkéntesekről.Eszerint az első nemzetközi brigád 
(Primera Brigada Internacional), amit később XI. Nemzetközi Brigádnak 
neveztek, 1650; míg a második nemzetközi brigád (Segunda Brigada In-
ternacional), későbbi nevén XII. Nemzetközi Brigád, 1750 főből állt, ami 
összesen 3400 önkéntest jelent. 

12. 1934. februári harcok: osztrák polgárháborúnak is nevezett, 1934. február 12–15. közötti 
harcok. Az SDAP és a Schutzbund került szembe Engelbert Dollfuss és a Heimwehr csa-
pataival. 
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Ezekből a dokumentumokból derült ki az is, hogy először Madridban 
vetették be őket, egyetemi területeken, Pozuelónál és Puente de San Fer-
nandónál. Ezekben a harcokban, valamint 1937 januárjában esett el példá-
ul Anton Bergauer, Anton Bruck, Karl Dobias, Samuel Grockler, Theodor 
Hentke, Hans Hietler, Hans Hummer, Heinrich Kämpf, Johann Kneis, Karl 
Mager, Franz Marchl, Fritz Maurer, Walter Stastny, Raimund Trolp, Johann 
Wieser, Franz-Josef Winkler és Franz Zettel. Zettel volt az első áldozat, aki 
a Schutzbund (Védszövetség) egykori tagjaként a Szovjetunióból érkezett 
Spanyolországba. 

A második bevetés
Amikor Franco 1938. december 24-én Katalónia felé fordult csapataival, 

a nemzetközi önkénteseket La Bisbal felé, Gironától nyugatra irányították. 
1938. január 22-én La Bisbalban tartottak gyűlést az önkéntes csapatok, 

melyet a XI. Nemzetközi Brigád német biztosa, Ernst Blank vezetett. Ezen 
a gyűlésen adtak körbe egy listát, amelyen jelentkezni lehetett az újabb ka-
tonai bevetésre Barcelonában, ahová a hírek szerint Franco tartott a csapa-
taival.

Két párt között, melyekhez az osztrákok többsége tartozott, a KPÖ 
(Kommunistische Partei Österreich – Osztrák Kommunista Párt) valamint 
az RSÖ (Revolitionären Sozialisten Österreich – Osztrák Forradalmi Szoci-
alisták) között kialakult egy vita a második bevetés szükségességéről, végül 
azonban sokan feliratkoztak a listára. 205 német, valamint 275 osztrák in-
dult el végül 1939. január 23-án Barcelona felé. 

Nők és egészségügyi szolgálat
Az önkéntesek két fontos csoportját képezik a nők, illetve a nemzetközi 

egészségügyi szervezetek tagjai. Nem minden orvos, illetve ápoló volt nő, 
de majdnem minden osztrák nő tevékenyen részt vett az egészségügyi szol-
gálatban. Természetesen vannak kivételek, egy közülük a bécsi Sofia Mach. 
Sofia Mach egy 1937 februárjában a Szovjetunióból Spanyolországba tartó 
hajón érkezett, ahol orosz és spanyol nyelvtudása miatt tolmácsként alkal-
mazták. 

Másik kivétel Ilse Kulcsar, szintén Bécsből, aki már 1936 októberében 
megérkezett Spanyolországba, ahol az állami cenzúra hatóságoknál helyez-
kedett el, itt ismerte meg második férjét, az író, újságíró Arturo Bareát is, 
akivel 1938-ban elhagyták az országot, és Angliába mentek, ahol Ilse Kul-
csar fordítóként és a BBC munkatársaként dolgozott férje haláláig, majd 
visszatért Bécsbe. 
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Legalább három doktornő tevékenykedett a nemzetközi brigádok egész-
ségügyi szolgálatában; dr. Franziska Brauner, dr. Anna Hammermann és dr. 
Marie Langer. Brauner Benicássimban, míg Hammermann és Langer Mur-
ciában dolgoztak. 

Az első orvosról, dr. Osias Sigallról már esett szó, őt követték dr. Fritz 
Jerusalem,dr. Walter Freudmann, valamint dr. Heinrich Kent. 

Dr. Emanuel Edel, 1937 februárjától a háború végéig frontorvosként 
dolgozott. Két további orvos Murciából: dr. Friedrich Hautmann, fogorvos, 
valamint dr. Hans Kaiser.

A menekültek
1939-ben, a köztársaság vereségekor több osztrák önkéntes is menekü-

lésre kényszerült, a legtöbben Nagy-Britanniába vagy a Szovjetunióba. Az 
első csoport, tizenhárom férfi, 1939. május 1-jén érkezett meg Leningrádba, 
őket másik két csoport 24, illetve 34 fővel követte. Több osztrák önkéntes 
pedig a spanyol polgárháború után a brit vagy az Amerikai Egyesült Álla-
mok hadseregében folytatta a fasizmus elleni harcot. 

A lexikon, a hatalmas adattára ellenére is erős hiányérzetet kelt, mint 
erre más recenziónk elején utaltunk Ezzel együtt is fontos és hasznos mun-
ka, amely alapján a további kutatások folytathatók.

Hans Landauer–Erich Hackl: Lexikon der österreichischen Spanienkämpfer (Lexikon az oszt-
rák spanyolosokról). 1936–1939. 2. bővített és javított kiadás. Manz–Wien, 2008. 275 o. 

Tóth Anita 


