
G A Z D A S Á G É S P O L I T I K A 
A SPANYOL POLGÁRHÁBORÚ OSZTÁLYER�I 

Polgári demokrácia és fasiszta diktatura véres harcokat vivnak 
Spanyolországban. Az 1931�ben kirobbant forradalmi válság szemláto-
mást csúcspontjához érkezett el. A spanyol nemzet valamennyi osztá-
lya és rétege mozgásba jött. Fegyverrel kezükben juttatják kifejezésre a 
haladáshoz vagy a regresszióhoz kapcsolódó érdekeiket és akaratukat. 

„A spanyol forradalmárok még nem mondták ki az utolsó szót" — 
irtuk ezen a helyen, az aszturiai mozgalmak napjaiban. Ezek a szavak 
hamarabb váltak él� életté, mint bárki gondolta volna. Az októberi álta-
lános sztrájkra és felkelésre következ� kormányzat a spanyol gazdasá-
gi és politikai élet napirendjén álló kérdések közül egyet sem oldhatott 
meg. Ellenkez�leg. A Lerroux�Gil Robles kormány gyors ütemben ve-
zette vissza az országot ahhoz a rendszerhez, amelyet a spanyol nép 
1931 áprilisában egyszer s mindenkorra elintézni vélt. Minden haladó 
szervezetet betiltottak. 30.000 polgárt vetettek börtönbe. Az egész bel-
politikai élet rohamosan tolódott el a fasizmus irányába. 

Gazdasági téren még olyan átmeneti és látszólagos eredményeket 
sem tudott felmutatni ez a kormányzat, mint amin�kkel az olasz vagy 
a német fasizmus „közgazdái" kérkednek. Az ipari termelés mutatószá-
ma, 1929�cel szemben 1932�ben 88.4�re, a diktatura hónapja alatt 1935�
ben 82.6�ra hanyatlott, bár más országokban, ugyanezen esztend�ben lé-
nyegesen maga mögött hagyta a válság mélypontját. A kivitel 1933�ban 
1.548.424.000 pezetáról 1935�ben 1.393.370.000 pezetára esett visz�
sza. A munkanélküliség 1933�ban 536.100 f�r�l 1935�ben 780.2424re 
emelkedett. A kormány hatalmas nyomást gyakorolt a munkabérekre is. 
A városokban 10�12 pezetáról 4�5�re; a falvakban 8�9�r�l másfél peze-
tára, a n�knél egyenesen 60 centimora szor�tották le a napibéreket. 
Ezekben a számokban nem csak a másfélmilliónyi ipari és mintegy két 
milliót kitev� mez�gazdasági munkás életszinvonalának nagyarányú ha-
nyatlása jut kifejezésre, hanem a három milliós törpebirtokos tömeg 
meg a széles városi középrétegek elnyomorodása is. 

Ilyen kerülmények közt az osztályok közti feszültség nem hagyha-
tott alább. A népelégedetlenség hullámai rövidesen magasra csaptak. A 
kormány visszavonulásra kényszerült. 1935 juniusában visszaállitotta a 
demokratikus szabadságjogok egy részét. Az „antifasiszta koncentráció" 
felfejl�dése ezzel szélesebb lehet�ségeket nyert. A következetes balpárt 
els� nyilvános gyűlésén, Madridban, a következ�kben szögezte le állás-
pontját a megváltozott helyzettel szemben: „harcoltunk és harcolni is 
fogunk maximális programunk megvalósitásáért... Most azonban, a sú-
lyos veszélyek pillanatában, amelyek a dolgozó népet a fasizmus részé-
r�l fenyegetik... kijelentjük: készek vagyunk, minden antifasiszta er�vel 
egyesülve, egy minimális program alapján együttharcolni, amelynek tel-
jesitése valamennyiünk kötelessége lesz..." 

Rövidesen tanui lettünk a három szakszervezeti szövetség (a bal-
oldali C. G. T. U., a reformista U. G. T., meg az anarchoszindikalista 
C. N. T . ) egyesülésének. Nyomon követte ezt a középréteg meg a pa-
rasztság egyre számosabb csoportjainak csatlakozása. A Népfront im-
pozáns arányokban bontakozott ki és 1936 február 16�án, a kormány 
köré tömörül� jobboldalra megsemmisit� vereséget mért. Az 1933. év 
választásaiból a jobboldal 213, a centrum 162, a baloldal 98 mandátum�



mal került k i . Február 16.�án a jobboldal mandátumainak száma 144�re, 
a centrumé 64�re olvadt, mig a baloldal 265 parlamenti helyet hóditott 

meg. 
A februári választási gy�zelemre következ� kormányvéltozások 
már a helyzet kiélez�désének jegyében állanak. Továbbra is a polgári 
demokratikus forradalom van napirenden. Az osztályer�viszonyokban 
azonban dönt� átcsoportosulás megy végbe. A „harmadik rend" ingado-
zónak bizonyult politkusaival szemben a vezetés egyre inkább a „ne-
gyedik rend" kezébe megy át. Ezzel kapcsolatban a spanyol forradalom-
nak új kilátásai rajzolódnak el�. A megvalósulás utját járó polgári�de-
mokratikus politikai átalakulás és ennek új vezére: a „negyedik rend" 
társadalmi revoluciója közt egyre inkább valószinűvé lesz a válaszfalak 
leomlása. Fölmerül annak a lehet�sége, hogy a pusztán demokratikus 
jellegű politikai átalakulás a legszélesebb néptömegekre támaszkodó 
társadalmi revolucióba csap át. 

Ezeknek az eseményeknek el�estéjén a spanyol osztálytusák szin-
tere lényegesen elüt� képet mutat az 1931. esztend�vel szemben. Ez az 
átalakulás 20�30 ezer egyházi és világi földbirtokost meg a nagyipari 
és bankt�két ütötte ki a nyeregb�l. A spanyol mult e három oszlopával 
az átalakulást végrehajtó tömegek úgyszólván szétforgácsolódva álltak 
szemben. Az uralomra jutott új, mérsékelt kormányzat legalább olyan 
mértékben tartott a mozgásba jött néptömegekt�l, mint a megdöntött 
monarchista diktaturától. Húzta�halasztotta a forradalom programjá-
nak megvalósitását. Tűrte a megdöntött rendszer hiveinek aknamunká-
ját. Ingadozó magatartásával a helyzetet odáig fejlesztete, hogy 1934 
októberében, a tömegek ellenállását leverve, mit sem tanulva és mit sem 
felejtve térhettek vissza a spanyol nép ellenségei a hatalom teljességébe. 

Messzeható történelmi tapasztalatot jelentett ez. Merész ivben len-
ditette el�re a tömegek iskolázottságát. A harcok egy szakasza véglege-
sen lezárult. Az er�k kristályozódási pontja nem a radikális polgárság 
többé, hanem a „negyedik rend" mindentmer� rétegei. 

Magában ebben az osztályban is alapvet� átcsoportosulás ment vég-
be. Következetes szárnyának helyes magatartása erjedést inditott el a 
többi munkáspártokban. A szociálisták baloldali szárnya, Largo Caballe-
ro vezetésével meger�södött és radikális szellemben változtatta meg a 
párt programját. Ugyanakkor szoros együttmüködésre lépett a követke-
zetes párttal. De er�s benyomást gyakorolt az események szemléltet� 
oktatása a munkásmozgalomnak arra a szárnyára is, amely eddig annak 
holtsúlyát képezte. 

Spanyolország az egyetlen, ahol az anarko�szindikálizmus, mint tö-
megmozgalom, a mai napig fenttartotta magát, Franciaországban és 
Itáliában lassan felmorzsolódott a kialakult nagyipari termelés meg az 
osztályharcos mozgalom egyesült behatására. I t t azonban továbbra is 
megtartotta azt a tömegbefolyást, amely már a mult század hatvanas 
éveiben a bakuninista anarkista internacionálé alapja volt. Több okból. 
A spanyol ipar fejlettsége ma is a nagy t�kés országoké mögött ma-
radt. Az ipari munkások nagyobb része kis és középüzemekben dolgozik. 
Jelent�s réteg emellett a kézművesség is. Ez pedig minden országban de-
rékhadát képezte az anarko�szindikálizmusnak. Ilyen gazdasági alapokon 
a „megrohanási" taktika meg az ultima rációként alkalmazott puffogó 
„általános munkabeszüntetés" jelszavak ellentmondásos id�szerütlensége 
nem lehetett mindenki el�tt világossá. Nem szabad emellett elfelejte-
nünk, hogy Spanyolországban az anarko�szindikálizmus volt a munkás-
mozgalom eredeti formája. A jóval kés�bben kialakult szociálizmusnak 



meg következetes mozgalomnak már ennek a hatalommá vált eszmevi-
lágnak megtörésével kell fáradtságosan utat törnie. Ha hozzávesszük 
ezekhez egyrészt a Spanyolországban pártszámba men� csoportok kor-
rupt szemfényveszt� marakodását az elmult félszázad folyamán; más-
részt egy valóban a „negyedik rend" érdekeit képvisel� tömegpárt hiá-
nyát egészen a legutóbbi id�kig: könnyen megértjük, hogyan tarthatta 
magát távol a spanyol munkások jórésze „elvb�l" a politikától. 

Most erjedésnek indultak ezek a rétegek is. Az aszturiai felkelés ide-
jén anarkisták is résztvettek a harcokban. A februári választásokban 
pedig, Spanyolországban el�ször, sok anarko�szindikalista adta le sza-
vazatát. Gil Robles, a Petit Parisien�ben irt cikkében egyenesen ezt tart-
ja veresége egyik f�okának. A polgárháború napjai tovább döntögetik a 
válaszfalakat. Ma a népfront miliciában már széles anarkista rétegek küz-
denek, fegyverrel kezükben, a fasizmus ellen. Az 1931�ben még szét-
szaggatott „negyedik rend" ma a dönt� kérdésekben nagyjából egysége-
sen lép fel. 

Hatalmas változás képét mutatja a parasztság is. Spanyolország-
ban a földmegoszlás széls�séges egyenl�tlenség képét mutatja. E g y 1930�
ból származó kimutatás szerint a lakosság 1%�át kitev� földbirtokos-
ság a term�föld 51%�át, 14 százaléknyi aranyparaszt pedig a föld 35.2 
%�át birtokolja. Ezzel szemben 20%�ot kitev� középparaszt a föld 11.1 
%�ával, a lakosság egynegyedét képez� törpebirtokosság a termel�föld-
nek csupán 2.2 %�ával rendelkezik. A földnélküli falusi lakosság száma 
két millióra rug. 

1931�ben a parasztság nagy tömegei tétlen maradtak. 1936 tava-
szán lassan ez a tömeg is mozgásba jött. Maga vette kezébe a földkér-
dés megoldását, a következetes párt vezetésével. Nagyon sok esetben 
önhatalmulag osztotta fel a földbirtokokat, amiket a kormány utólag 
törvényesiteni kényszerült. A polgárháborúnak mindjárt els� napjaiban 
már hathatós támogatásban részesitette a népfrontot. Madridból a kör-
nyékbeli parasztság támogatásával verték ki a felkel� fasisztákat A spa-
nyol forradalom további sorsára dönt� fontossággal biró munkás pa-
raszt Allianza a megvalósulás szakaszába jutott. 

Hasonló átcsoportosulást láthatunk a városi középrétegek tömegei�
ben. A nagyszámu helyi� meg szűk csoportérdekeket képvisel� kis pár-
tok közös célkitűzések mögött sorakoztak fel a népfrontban, amelyben 
ma kétségtelenül a következetes párt viszi az elhatározó szerepet. 

Kovács Károly 

V 1 I 
A világesemények el�terében a spanyol polgárháború áll. El�re lát-

ható volt, hogy a spanyol uralkodó osztályok nem fogják akceptálni a 
februári szavazócédulás baloldali gy�zelmet. A „frente popular" kormá-
nya pedig tehetetlenül tűrte, hogy a reakció kiépitse állásait a fegyveres 
er�ben. Sanjurjo, Godet, Mola és Franco terveit csak a munkásság éber-
sége húzta keresztül és amikor a lázadás kitörésekor a madridi kormány 
ijedten egyezkedni próbált a felkel�kkel, a munkásság a hozzá húzó bal-
oldali elemekkel együtt, maga vette kezébe a védekezés irányitását. 
Azana elnök szankcionálta Cesares Quiroga és Martinez Barrio letételét 
és barátját, Giralt nevezte ki a munkástanácsokkal együttműköd� kor-
mány élére. A felkel�k megrohanása tehát nem sikerült, soraikat egye�


