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Bartha Ákos

Ellenállás és elhallgatás: Zsabka Kálmán esete  
a kommunista „biokráciával”*

Zsabka Kálmán nem tartozik széles körben ismert történelmi szereplőink közé. Annyi 
azért tudható e név viselőjéről, hogy a Turul Szövetség jobboldali szárnyán politizált, 
szélsőséges antiszemita volt, aki ugyanakkor a németeket is gyűlölte. Alighanem így 
került 1939-ben a Rongyos Gárda egyik vezetőjeként Lengyelországba, illetve ezért 
harcolt 1944 őszén a nyilasok ellen, amikor is egy KISKA-század parancsnokaként szá-
mos üldözött, zsidónak minősített személy életét mentette meg szűkebb pátriájában, 
Zuglóban. Felsorolásszerűen ismert filmes pályafutása, valamint tevékenysége a har-
mincas évek végi „őrségváltásban”, állambiztonsági dokumentumokon keresztül pedig 
foglalkoztak 1945 utáni életével, rendszerellenes tevékenységével – vagy inkább: mor-
golódásával – is.1

Zsabka itt közölt önéletrajza a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai nyilván-
tartó okmánygyűjtőben maradt fenn. A dokumentum valószínűleg az 1949-es tartalé-
kos tiszti állományba vételi eljárás alkalmával készülhetett.2 Keletkezési körülményeiről 
és időpontjáról Erdős Béla főhadnagynak az irathoz fűzött 1951. március 10-i meg-
jegyzése informál: „Turul vezér, Rongyos Gárda szervező volt. Mindent ellenállási tevé-
kenységnek állít be. Politikailag teljesen megbízhatatlan”.3 Zsabka valamikor 1951 első 
hónapjaiban vethette papírra életrajzát, melynek tartalmát illetően Erdős nem tévedett 
sokat. Persze neki kellett a legjobban tudnia, hogy az önéletrajzi gyakorlat a szovjet tí-
pusú rendszerek „emblematikus jelenségeként” működött, olyan önreprezentációként, 
aminek célja nem a személyes élettörténet elmesélése, hanem a személyiségfejlődés és a 
politikai elkötelezettség demonstrálása volt. A  kelet-európai országokban az osztály-
harc mellett éppen az „antifasizmus” lett az a fogalmi konstrukció, amelynek alapján 
kategorizálták az állampolgárokat. Ebben a viszonyrendszerben Zsabka minden – alant 
bemutatott – „autobiográfiai kreativitása” ellenére a „politikailag teljesen megbízhatat-
lan” bélyeget kapta a magyarországi sztálinista „biokráciától”.4 

Ahhoz, hogy a dokumentum – és szerzőjének taktikája – értelmezhető legyen, rövi-
den át kell tekintenünk Zsabka Kálmán külső forrásokból kirajzolódó élettörténetét. 

*  A kutatást a PD 124292 azonosítószámú NKFIH-pályázat támogatása tette lehetővé.
1  Szécsényi, 2013; Liptai, 1987, 357; Sándor, 1992, 96–103.
2  Zsabkát 1949-ben vették állományba a „demokratikus honvédségnél”. Honvédesküjét 1951 augusztusá-

ban tette le. 1955 nyarán, miután elérte a korhatárt, törölték a nyilvántartásból, aktáját pedig lezárták. 
HIM HL, AKVI 2466/1897. Zsabka Kálmán.

3  Uo.
4  Lutz Niethammer biokrácia-fogalmát nemzetközi kontextusban értelmezi: Rainer M., 2018, 258–259.
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Saját szlovák gyökereit még 1924-ben is büszkén hangoztató főszereplőnk 1897-ben 
született a Túrócszentmártonhoz közeli Znióváralján, paraszti eredetű családban.5 
Édesapja, Zsabka András az altisztségig emelkedett a társadalmi ranglétrán, így került 
1913 júniusában hivatalszolgaként a pestvidéki királyi járásbírósághoz.6 Budapestre né-
pes családja is követte.7 A már Besztercebányán is bukdácsoló Kálmán a fővárosi keres-
kedelmi iskolában sem jeleskedett, sőt 1914-ben otthagyta az iskolát, és színésznek állt. 
A  világháború kitörése miatt azonban 1915 tavaszán már az olasz fronton harcolt, 
ahonnan tüdővérzéssel került vissza Budapestre. A korabeli sajtó ekkor már hírt adott 
kisebb szerepeiről, noha az állítólagos „őstehetség” berobbanása megközelítőleg sem 
volt olyan zajos, mint például Sértő Kálmáné másfél évtizeddel később.8 Zsabka mind-
azonáltal nem lehetett teljesen tehetségtelen színész. Később a Tanácsköztársaság alatt 
a Színésznevelési Direktórium rostáján is átment,9 jóllehet ennek emlékét olyan jól sike-
rült magába fojtania a Horthy-korszak negyed százada alatt, hogy még apologetikus 
önéletrajzából is kifelejtette az immáron érdemként interpretálható epizódot. Ám az 
ifjú bonviván ambícióit kettétörte a háború. Ismét frontra került, megsebesült, majd 
1918-ban Budapestre szökött. Itt élte át az összeomlást és az őszirózsás forradalmat.

Zsabka ekkor – s nem az ellenforradalom alatt – kezdte meg az életét végigkísérő 
botránykarrierjét. Bár 1945 után ideológiai okokkal magyarázta részvételét a forrada-
lomban, a korabeli dokumentumokból sokkalta inkább egy a zavarosban halászó, erő-
szakos, a törvénnyel hadilábon álló szerencselovag képe rajzolódik ki. Így például 1918 
novemberében az általa vezetett, italozva erőszakoskodó katonaegységet csak a hadügy-
minisztérium géppuskás osztaga és a helyi nemzetőrség együttes fellépése tudta eltávo-
lítani Kiskőrösről.10 Ezután tagja lett a nemzetőr tengerészeti csoportot megszervező 
korábbi budapesti városparancsnok, Heltai Viktor alvilági elemekből rekrutált különít-
ményének, amelyik a csehek kiverése helyett fosztogatással múlatta az időt a Felvidé-
ken.11 Legkomolyabb forradalmi botránya azonban a Rákóczi úti lövöldözés volt 1918 
decemberében, amikor is majdnem lelőtte a rendet teremteni igyekvő népőrségi járőr-
vezetőt, ő maga pedig haslövést szenvedett. A helyzet súlyosságára jellemző, hogy Dietz 
Károly budapesti rendőrfőkapitány másnap sajtóközleménnyel igyekezett megnyugtat-
ni a lakosságot.12 Az elhúzódó ügyben már elrendelték „a budapesti hadosztálybíróság 
által keresztül viendő nyomozó eljárást”,13 amikor uralomra jutott a Tanácsköztársaság. 

 5  Zsabka, 1924, 7. (Fiuk c. vers.)
 6  Budapesti Közlöny, 1913. június 26.
 7  Zsabka Kálmán testvérei közül nyolc érte meg a felnőttkort. ÁBTL, V-142421/1.
 8  Bartha, 2015.
 9  Színházi Élet, 1919/27, 11.
10  Bukovszky Jenő községi jegyző, nyugalmazott főhadnagy jelentése a M. Kir. Délpestvármegyei Katonai 

Parancsnokságnak. Kiskőrös, 1920. dec. 9. BFL, VII.18.d 15/119/1920.
11  Népszava, 1918. dec. 28. 7. Vö. Az Est, 1918. nov. 29. 2. A felvidéki különítményhez: Hatos, 2018, 

212, 312–313.
12  Az Est, 1918. dec. 28. 3. Vö. Népszava, 1918. dec. 27. 8. 
13  Budapesti kerület katonai parancsnoki ügyész levele a Belügyminisztériumnak. 1919. márc. 7. HIM HL 

1920 ált. 13. oszt. (bűnügy) Zsabka Kálmán.
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Aligha meglepő, hogy Zsabka részt vett „a csehek elleni felvidéki harcokban”, jóllehet 
húszas évekbeli állítása szerint a krisztinavárosi ellenforradalomban is kitüntette ma-
gát.14 Mindeközben időnként vándorszínészkedett. 

A leszerelt katona 1920 októberében tért vissza a fővárosba.15 Az Est szerint had-
apródjelölt őrmesterként jelentkezett az Ébredő Magyarok Egyesületének nemzetvé-
delmi osztályánál,16 és innen került be a jobbára elszakított részekről származó katonák 
által lakott Ehmann-telepen állomásozó Adonyi zászlóaljhoz, ahol a nyomozótisztek 
közé osztották be.17 Egy hónappal később a heveskedő fiatalember immáron az országos 
érdeklődés középpontjába került, mivel 1920. november 10. hajnalán részese volt a 
Soltra József rendőr halálát okozó különítményes garázdálkodásnak. Ez volt az az eset, 
amely a tiszti fegyveres csoportok pacifikálására, s a hírhedt különítményes tanyák fel-
számolására sarkallta a kormányzatot. A több halálos áldozatot követelő akciókat Tele-
ki Pál miniszterelnök kiemelten figyelte, Soltra temetésén pedig demonstratív módon 
Horthy Miklós kormányzó is megjelent (aki azért az akciók előtt egyeztetett Prónay 
Pállal).18 A korabeli lapok az első napokban éppen Zsabkát gyanúsították a rend őr éle-
tének kioltásával, míg ő egy bizonyos „Imrét” nevezett meg tettesként. Hamarosan kéz-
re is kerítették a hatóságok Mészáros Imre szerelőt, a Britannia szállóban tanyázó 
Héjjas- különítmény tagját, akit a bíróság bűnösnek talált. Mészárost 1920. december 
19-én kivégezték.19 A felsorolásszerű tényekhez hozzá kell tenni, hogy a mindenki szá-
mára kínos ügy nyomozása és bírósági tárgyalása gyanús körülmények között folyt le. 
Ezt visszavont és cenzúrázott vallomások, eltűnt tárgyalási jegyzőkönyvek, országgyű-
lési közbeszólások, illetve visszaemlékezések egyaránt érzékeltetik. Zsabka már a húszas 
években utalt rá, hogy a bíróságon nem mondott el mindent.20 Itt közölt – önmentege-
tő – verzióját (miszerint az ominózus este a Városparancsnokság alkalmazásában telje-
sített szolgálatot és feladata a különítményesek szemmel tartása volt) nem támasztják 
alá források. A rendvédelmi szervek és a különböző paramilitáris különítmények össze-
fonódása miatt ugyanakkor nem is zárhatjuk ki teljesen újbóli alkalmazását a Várospa-
rancsnokságon.21 

14  Esti Kurír, 1925. febr. 15. 5; Esti Kurír, 1925. febr. 21. 10. Állítását – miszerint két zsidót megölt – a 
szakirodalom nem erősíti meg. Nagy, 2011. 

15  Zsabka 1920/1921-es fogolytörzskönyvében leszerelt zászlósként szerepelt. BFL – VII.102.0 fogoly – 
1920 – 8736. 1945 utáni adatlapján is 1919 van feltüntetve utolsó szolgálati éveként. HIM HL AKVI 
2466/1897. Zsabka Kálmán.

16  Az Est, 1922. szept. 23. 4. Pataki, 1973, 91–92. Az „ébredőkhöz” legújabban: Gyurgyák, 2012, 206–
212; Paksa, 2012, 44–60; Paksy, 2013, 23–32.

17  Az Est, 1927. okt. 26. 7.
18  Zinner, 1989, 99–103; Ablonczy, 2005, 176–177; Ország-Világ, 1920. nov. 21. 1; Bodó, 2010, 

9–27; Bodó, 2011, 27–28.
19  BFL – VII.102.a – fogoly – 1920 – 8818 BFL – VII.101.c – fegyenc. I – 4956.
20  Az ügyet részletezi: Bartha–Pócs–Szécsényi, 2019b.
21  Erre a szövevényre vet némi fényt a VÁP 1920. november 10-i utasítása, melyben Lengerer tábor  - 

nok rendelt el készültséget az esetleges atrocitások megakadályozására hivatkozva. Helgert, é. n. 
78–79, 153–155. A „szigorúan titkos” utasítás címzettje ugyanis éppen az a „budapesti vadászzászlóalj” 
volt, melyet a különítmények fedésére hozott létre a Hadügyminisztérium 1920 elején. Suba, 2008, 137.
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Zsabka a Soltra-ügy után kis időre eltűnt, majd 1922-ben immáron A  Nép című 
„ébredő”, keresztényszocialista lap munkatársaként jelentkezett. Újságíróként harcias 
antiszemitizmus és útszéli stílus jellemezte, így 1922-ben Rassay Károllyal, egy évre rá 
pedig Fábián Bélával pereskedhetett. Előbbi ügyben tizennégy napos fogházbüntetésre 
ítélték,22 míg a Kúriát is megjáró Fábián-ügy – melyben első fokon egy hónapnyi elzá-
rást kapott – évekig húzódott.23 Zsabka a konszolidáció idején, súlyos betegségei ellené-
re is az utcai politizálás híve maradt. Egyik emlékezetes alakítása a szociáldemokrata 
párt 1848-as megemlékezésének botrányba fullasztása volt 1926 márciusának idusán. 
Miután az ünneplők felismerték a Peyer Károly beszédét minduntalan közbeszólások-
kal zavaró szélsőjobboldali agitátort, csak a rendőrség kimenekítésének köszönhette 
Zsabka, hogy a tízezres tömeg nem lincselte meg. Az eset számos letartóztatást és lovas-
rohamot eredményezett.24 Még emlékezetesebb volt 1927-es, alaposan megtervezett 
botránya, amikor is Szomory Dezső Nagyasszony című művének Nemzeti Színházban 
megrendezett reprízén dobott két bűzbombát a közönség közé az ekkor már közismert 
bajkeverő. Mindeközben a színház körül összegyűlt többezres tömeget lovas rendőrök 
igyekeztek megfékezni; a kétnapos rendzavarások alatt végül százötven embert vettek 
őrizetbe.25 Zsabka másfél hónappal később a későbbi kaszáskeresztes vezér, Böször-
mény Zoltán oldalán tűnt fel egy utcai verekedésében, a fekete egyenruhát viselő, fokost 
hordó „ébredő sasok” között.26 

Aligha lepődhetünk meg azon, hogy a fenti események nem kerülnek terítékre az 
általunk alább közölt forrásban. Arról sem olvashatunk 1951-es önéletrajzában, hogy 
Zsabka a gazdasági világválság idején számos új alapítású szélsőjobboldali pártban meg-
fordult. Eleinte Budaváry László, Szemere Béla és Prónay Pál alakulatainál forgoló-
dott,27 s az 1931-es Vannay-puccs kapcsán őt is őrizetbe vették rövid időre.28 Zsabkát a 
jobboldali Magyarság a lebukás másnapján a szervezet akcióbizottságának tagjaként 
aposztrofálta, akit a kinevezendő, Budaváry vezette kormány kultuszminiszterének sze-
meltek ki. Zsabka tagadott, s a súlyos vádat másnap felesége is igyekezett korrigálni 
A Reggelnek adott nyilatkozatában. Ebben kifejtette, hogy férje nem kormányzat-, ha-
nem Habsburg-ellenes szervezkedésben vett részt. Zsabkát néhány napnyi fogva tartást 
követően ismét szabadon bocsátották.29 Itt kell megjegyezni, hogy Ujszászy István, az 
Államvédelmi Központ későbbi vezetője úgy emlékezett, a VKF2 különleges kémelhá-
rító hálózatának tagja volt az ismert „»turulista« ifjúsági vezér”, akinek szolgáltatásait 
„beugrató ügynökként” – vagyis a cellákba juttatott vamzerként – is igénybe vették. 

22  Budapesti Hírlap, 1923. nov. 28. 5; Az Est, 1924. jan. 20. 2; Esti Kurír, 1924. okt. 22. 7; BFL VII. 18d 
1922 05/0561.

23  Az Est, 1925. szept. 16. 4; BFL VII. 18d 1923 05/0156 és Szeged, 1923. júl. 18. 5.
24  Az Est, 1926. márc. 16. 3–4; Budapesti Hírlap, 1926. márc. 16. 2; Uj Barázda, 1926. márc. 16. 1.
25  Esti Kurír, 1927. okt. 23. 4; Magyarság, 1927. okt. 22. 4; MTI Heti kiadás. 43. szám. 1927. okt. 25.
26  A „Sas osztály az ÉME elit alakulatának számított, melynek tagjai katonai jellegű kiképzést kaptak, vala-

mint hírszerző, megfigyelő és kémelhárító tevékenységet is végeztek.” Paksy, 2013, 59.
27  Bartha–Pócs–Szécsényi, 2019b.
28  A puccskísérlethez részletesen: Márkus, 1968, 177–192.
29  Magyarság, 1931. nov. 29.; A Reggel, 1931. nov. 30. 3; Magyarság, 1931. dec. 5. 6.
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Zsabka emellett kapcsolatban állt Sombor-Schweinitzer József rendőr-főkapitány-
helyettessel, a politikai rendészeti osztály vezetőjével is,30 továbbá tisztként szerepelt az 
1920-tól titkosan működő, a kisantant államokban tervezett szabotázs- és terrorcselek-
mények előkészítésére kiképzett katonai csoportban. Ők feleltek a Rongyos Gárda 
„végrehajtó alakulatainak” reaktiválásáért 1938-ban.31 

Az itthon főként a nyilasok és a Volksbund ellen harcoló rongyosok a harmincas 
évek végén újra lehetőséget kaptak az elméleti képzés gyakorlati tesztelésére. 1938 októ-
berében Felvidéken és Kárpátalján igyekeztek szétzilálni a csehszlovák közigazgatást; 
emellett számos – emberéletet is követelő – atrocitásban vettek részt (főképp a helyi 
zsidóság rovására). Egy részük azonban a nácik expanziós politikájával sem szimpati-
zált. Őket vezette Zsabka 1939 nyarán Lengyelországba, és nekik kellett magyarázkod-
niuk Hubay Kálmán és Rátz Kálmán nyilas képviselők forrásunkban említett indiszk-
réciója után. Zsabka közvetlenül az események után arra hivatkozva igyekezett cáfolni 
Hubay „megdöbbentő” kijelentését, hogy ő csupán nyaralni rándult át Lengyelország-
ba néhány rongyos gárdista barátjával. 32

Alighanem a fenti példákból is érzékelhető: Zsabka náciellenessége nem demokrati-
kus vagy „antifasiszta” elkötelezettségéből fakadt. Az ő ideológiai hátországa – Gyur-
gyák János metaforáját továbbgondolva33  – a fajvédő fa azon vékonyka hajtása volt, 
melynek hívei a függetlenségpárti hagyományt nem csupán a magyar birodalmi gondo-
lattal és a szélsőjobboldali ideológiával gondolták összeegyeztethetőnek, de igényeiket 
akár a Harmadik Birodalommal szemben is exponálták. Zsabka sajátos nézetrendszere 
jól érzékelhető költészetén is. 1924-ben a Turul Szövetség gondozásában jelent meg első 
verseskötete, melynek hősi magyar történelemszemléletében a szabadságharcos hagyo-
mányt (Rákóczi, Kossuth, Petőfi stb.) harcias, irredenta szólamokkal – és Héjjas Iván-
nak címzett költeménnyel – hangszerelte újra.34 Alighanem e vonatkozások miatt sem 
tért ki 1951-ben költői munkásságára, jóllehet 1941-es, Tiborc című kötetében a szélső-
jobboldali függetlenségpárti hagyomány már határozott nyilas- és németellenes tartal-
makkal töltődött fel.35 Itt érdemes megjegyezni, hogy Zsabka a Horthy-korszakban 
végig bevett fellépője volt a különböző irredenta rendezvényeknek, és kültéri progra-
mokon esetenként több ezer ember csodálhatta a cingár előadóművész temperamen-
tumos előadását, rádióközvetítések által pedig még ennél is többen hallhatták. Idővel 
költeményei önálló életet kezdtek élni, s revizionista programok kedvelt darabjaiként 
szavalták őket országszerte.

30  Ezt ő maga is elismerte több ügynökjelentés szerint. Jelentés, 1948. május 25. és Jelentés. 1950. febr. 24. 
ÁBTL 3.1.5. – O-7763 Zsabka Kálmán. A Horthy-kori politikai rendőrség információszerzési metódu-
saihoz, a „b(izalmi) egyének” működéséhez: Kovács, 2009, 23–28.

31  Ujszászy, 2007, 343, 554, 525–526, 520. Államvédelmis érintettségét megerősíti: ÁBTL A-1251/1
32  Magyar Nemzet, 1939. aug. 3. 4. 
33  Gyurgyák, 2012, 217–218.
34  Zsabka, 1924, 48–50, 81–82, 59–60, 48–49.
35  Zsabka, 1941, 24–26, 56, 48–49.
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Zsabka emellett a filmszakmában is letette kézjegyét, noha életművét egyöntetűen 
gyengének minősítik a kritikusok.36 Forgatókönyve alapján, saját főszereplésével jelent 
meg az önéletrajzban említett Tavasz a viharban (Kossuth Lajos azt üzente) című alko-
tás, valóban „sok akadály legyűrése után”. Bár az állami pénzből finanszírozott mű össz-
költségvetése meghaladta az ötvenezer pengőt, a liberális lapok mégsem ezért támadták 
elsősorban, hanem vélt antiszemitizmusa miatt.37 A kiszivárgott forgatókönyv alapján 
még egy franciaországi zsidó lap is kifejtette aggodalmait, miszerint ez lesz az első köz-
pénzekből forgatott antiszemita film Magyarországon.38 A jobboldalon hangsúlyosan 
’magyar filmként’ tálalt műalkotás premierjére végül 1929. október 6-án került sor. 
A nézők azonban nem élvezhették sokáig az alaposan beharangozott Kossuth-filmet. 
A Tavasz a viharban hamar megbukott, és a mozik már 1930 januárjában levették mű-
sorukról a produkciót. Zsabka talán érezhette, hogy színészi képességei korlátozottak, 
mindenesetre premiere egyben hattyúdala is volt: többször nem került filmvászonra. 
Annál nagyobb hévvel vetette bele magát művészetpolitikába. A korabeli külső forrá-
sok makacsul ellenállnak saját visszaemlékezésének, noha szélsőjobboldali belharcok az 
első zsidótörvény végrehajtása érdekében létrehozott kamarák berkeiben is előfordul-
tak. A Turul Szövetség mindenesetre már 1937-ben társelnöklete alatt tárgyalta a film-
ipar „elzsidósodásának” kérdését, s a rendezvénynek a Hóman Bálint kultuszminiszter-
hez menesztett küldöttség adott súlyt.39 1938 tavaszán pedig szintén a bajtársi 
szövetségben követelte a zsidómentes kamara felállítását. Ekképp nem különösebben 
meglepő, hogy a Turul jelöltjeként helyet kapott a színészkamarában, sőt a Nemzeti 
Filmblokk választmányi tisztségre is jelölte ugyanitt.40

Zsabka Kálmán azon túl, hogy motorizáló szerepet töltött be a művészeti élet „őr-
ségváltásában”, önmagát is sikerrel hozta helyzetbe. 1942-ben két társával állami mozi- 
koncessziót kapott az újonnan épített pongráctelepi lakótelep kiszolgálására fel húzott 
– 470 személyt befogadni képes – Hungária Filmszínház üzemeltetésére,41 majd ugyan-
ebben az évben a régi fajvédő, majd rongyos gárdista Somogyi Béla közjegyző segítségé-
vel saját filmgyártó céget alapított.42 Egy évre rá filmrendezőként is debütált Petőfi Sán-
dor fiának történetével. Figyelemreméltó, hogy a Magyar Kultúra fanyalogva elismerő 
kritikája szerint a Szent István-napi filmdömping során Zsabka műve kapta a legna-
gyobb reklámot és figyelmet.43 A Szeptember végén a zsidóság „térfoglalása” és a néme-
tek „térhódítása” ellen kétfrontos harcot hirdető magyar fajvédelem jegyében fogant.44 

36  Kőháti, 1996, 307; Nemeskürty, 1972; Veress, 1973, 88.
37  Pl. Esti Kurír, 1928. júl. 6. 3. Vö. Esti Kurír, 1928. júl. 7. 9.
38  La Tribune Juive, 1928/28. 431.
39  Pester Lloyd, 1937. nov. 12.  8.
40  Pester Lloyd, 1938. ápr. 1. 6; Esti Kurír, 1938. dec. 13. 7; Az Est, 1938. dec. 6. 5; Az Est, 1938. dec. 17. 9. 

8. Vö. Sándor, 1992, 96–103, 111–112.
41  Bánó Soma szócikke. https://www.hangosfilm.hu/mozilexikon/budapest-hungaria-petofi (utolsó meg-

tekintés: 2019. 01. 09.).
42  BFL – VII.182 - 1942 – 1063 Vö. Központi Értesítő, 1942/53, 2485.
43  Magyar Kultúra, 1943/17, 78. 
44  Ehhez (vitatható súlypontokkal): Ungváry, 2013, 258–282. Vö. Bartha, 2014, 124–128.
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A németellenesség eklatáns filmbeli példája a hortobágyi csárdában italozó „pusztai”, 
aki a „magyar szabadságot” féltve értekezett a „pondrónépeket” összetörő Garibaldiról 
és Kossuthról. Petőfi Zoltán vándortársulatának (Makláry Zoltán által alakított) mel-
lőzött színésze szerint pedig „a világot jelentő deszkákon úrrá zsírosodott idegen ripacs 
keveredett fölénk”, aminek következtében „métely hull az ősi barázdába, (…) romlik az 
erkölcs, (…) terjed a léhaság, (…) a tiszta lélek mind mélyebbre züllik a lejtőn, s vele egy 
nép, egy ország”.45 Egy 1945-ös sajtóinformáció szerint Antal István nemzetvédelmi 
propagandaminiszter által a magyar állam is támogatta a filmet,46 ami azonban hasonló 
sorsra jutott, mint Zsabka 1929-es Kossuth-filmje, s csupán néhány napig szerepelt a 
mozik műsorán.47

Végezetül, jogosan vethető fel a kérdés, hogy a közölt 1951-es önéletrajz miért fog-
lalkozik csupán szőrmentén a zuglói KISKA  ellenálló-embermentő tevékenységével, 
amit Zsabka 1945 májusában még hosszan ecsetelt.48 Erre vonatkozóan a magyarorszá-
gi sztálinista diktatúra emlékezetpolitikájára kell utalnunk: ez minden olyan 1944-es 
ellenállási tevékenységet kigyomlált az államilag kontrollált közösségi emlékezetből, 
ami nem illett a mindent osztályalapon értékelő, az „antifasiszta ellenállást” a kommu-
nista partizánokra szűkítő szemléletmódba. Zsabkának erre vonatkozóan már 1945–
1946-ban lehettek keserű tapasztalatai, s valószínűleg az sem lehetett titok a Raoul 
Wallen berggel is kapcsolatban álló szélsőjobboldali ellenálló előtt,49 hogy hányadán is 
állnak a szélsőbaloldali totalitárius berendezkedésekben a szélsőjobboldali totalitárius 
berendezkedésekkel szemben fegyverrel fellépő, „politikailag megbízhatatlan” szemé-
lyekkel. Ezt éppenséggel a saját bőrén is megtapasztalhatta a Horthy-korszak közismert, 
egykoron jelentékeny politikai nexusokkal rendelkező közéleti szereplője, aki 1951-ben 
már „biográfiai kreativitással” igyekezett természetes jelenségként interpretálni orvosi 
tanácsra „felírt” segédmunkáslétét. Itt is tehát – mint oly sokszor történeti források 
esetében – a hallgatás a beszédesebb.50

45  Idézi: Bartha–Pócs–Szécsényi, 2019b, 179.
46  A Kállay-kormány valóban igyekezett építeni a függetlenségi hagyományra. Éppen Antal irányításával 

szerveztek (volna) 1944. március 20-ra nagyszabású díszünnepséget az Operaházba Kossuth halálának 
ötvenedik évfordulója alkalmából. Czettler, 2000, 301. Antal István „hatóságilag engedélyezett füg-
getlenségi mozgalmáról” Darvas József is megemlékezett. Darvas, 1975, 84. A volt propagandaminisz-
ter az ÁVH-n arról vallott, hogy 1944-ben a német megszállás előtt megbízást adott Féja Gézának egy 
„Kossuth életét tárgyaló” folyóirat szerkesztésére. Papp, 2018.

47  Népszava, 1945. márc. 28. 3. 
48  ÁBTL – 4.1 – A – 747. (A harmincoldalas irat Zsabka 1945. május 19-én kelt visszaemlékezését tartal-

mazza.)
49  Kovács, 2014, 341–346.
50  Feltűnő az is, hogy a szövegben még az 1944-es embermentés kapcsán sem fordul elő a „zsidó” szó.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   661 2019.12.09.   14:12:11



662

Forrás

Zsabka Kálmán (Zsabka Kálmán önéletrajza)51

HIM HL AKVI 2466/1897.

Születtem 1897-ben, október 19-én Znióváralján.52 Foglalkozásaim: színész, filmíró és 
filmrendező, jelenleg segédmunkás. Iskolai végzettségem: 4 elemi, 4 gimnázium, 1 felső-
fokú kereskedelmi iskolai osztály, 1 magánszíniiskolai tanfolyam és a Színművészeti 
Akadémia 1 és ½ évfolyama.

Néhai apám és anyám szegény sorsú, nincstelen hegyi parasztok voltak. 
Apám hol napszámos földmíves volt, hol favágó az erdőn és szénégető, magánszor-

galomból a borbély mesterséget is kitanulta, majd a besztercebányai Törvényszéknél 
hivatalszolga volt, ahonnan 1913 nyarán mint állami altisztet áthelyezték Budapestre 
az I–III. kerületi Járásbírósághoz.

Édesanyám, amíg bírta, szintén napszámos földmíves volt. Verejtékes munkája mel-
lett 12 gyermeknek adott életet. Közülük az első három gyermek még csecsemőkorban 
meghalt, 9 gyermeket felnevelt, akik közül 8 ma is életben van.53

Pályafutásom rövid tőmondatokban a következő:
Iskoláimat Besztercebányán54 végeztem. A  kereskedelmi iskola második osztályán 

elbuktam 1913-ban. Apámat akkor helyezték át Budapestre. Vele költözött a család is. 
Így 1913 őszén a budai Ponty utcai kereskedelmi55 második osztályába íratott be apám 
mint osztályismétlő tanulót. Az 1914.  évi tanévzáró vizsgákon a német nyelv ismét 
megbuktatott, akárcsak Besztercebányán. Lemondtam a kereskedelmi iskoláról és a bu-
dai nyári színházhoz56 szerződtem kardalosnak, ősszel pedig a Sziklai-féle városligeti 
színházhoz57 szerződtem, énekes bonvivánnak.

1915. januárban bevonultam a K. u. K. Landsturm Radfahrer Batalion (budapesti) 
századához.58 1915. május elején kikerültem az olasz frontra mint önkéntes tizedes. 

51  A forrást teljes egészében, eredeti formájában, ám a mai helyesírási sztenderd szerint közlöm.
52  Znióváralja (ma: Kláštor pod Znievom, SK) egykor Turóc megyében, ma a Zsolnai kerület Turócszent-

mártoni járásában.
53  Nyolc – felnőttkort megért – testvére között találni varrónőt és szabót, de akadt köztük pénzügyi taná-

csos, valamint bírósági irattáros is (utóbbi férje bírósági tisztviselőként dolgozott). A későbbieket tekint-
ve talán az sem mellékes, hogy Zsabka Kálmán egy másik sógora a „Horthy rendőrségen” dolgozott 
nyomozóként. 1957. július 18. ÁBTL V–142421/1 – Zsabka Kálmán vallomása. A legkomolyabb kar-
riert befutó családtagnak azonban Kálmán mellett Gyula bizonyult, akit elismert filmhíradós operatőr-
ként tart számon a filmtörténet. Kurutz, 2001.

54  Besztercebánya (ma: Banská Bystrica, SK).
55  A Ponty-utcai felső kereskedelmi iskola, Budapest II. kerületében. Fővárosi Közlöny, 1913. máj. 6. 1227.
56  A  reformkorban a Krisztinavárosban alapított, s később változatos neveken működő színházhoz: 

Schöpflin, 1929, I. köt. 244–245.
57  Sziklai Kornél (1869–1919) 1904-ben alapította a városligeti Kis Színházat. MÉL II. köt. 1982. 770.
58  A  jobbára idős vagy egészségügyi problémákkal küzdő katonákkal feltöltött népfelkelő zászlóaljak a 

K. u. K. hadsereg alacsonyabb presztízsű alakulatai voltak.
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1915. szeptemberben kétszer egymás után gránát temetett be. Tüdővérzéssel front mö-
götti kórházba kerültem, annak megszűnése után visszakerültem Pestre a pótszázadhoz, 
ahol az orvosi vizsgálat súlyos tüdőcsúcshurutot állapított meg, miért is tartósan sza-
badságoltak, majd leszereltek. 

Leszerelés előtt, tehát a tartós szabadságom kezdetén azonnal leszerződtem az ara-
di59 színházhoz második vonalbeli drámai és énekes színésznek.60 1915. október első 
hetében mint őstehetséget felvittek Budapestre s mint ingyenes tanulót beírattak, illet-
ve felvétettek a Színművészeti Akadémiára. Mint akadémiai hallgatót szerelt le a csapat-
testem, illetve az akadémiai hallgatói mivoltomra való tekintettel szereltek le katonáék-
nál, egy akkori vonatkozó rendelet alapján. 

Az akadémia első évfolyamáról teljes sikerrel dicsérettel tettem le a vizsgákat 1916-ban 
a tanév végén. 1916 őszén beiratkoztam a második évfolyamra, de azt az évet már nem 
tudtam befejezni, mert 1917 januárjában újból behívtak katonának. Bevonultam, s a 
pótkeret-parancsnokság útnak indított az olasz fronton lévő századomhoz.

1917-ben, az év második felében a 11. offenzíva alkalmával roham közben egy olasz 
dum-dum löveg összetörte a bal felsőkaromat. Különböző tábori és ausztriai kórháza-
kon keresztül Bécsbe kerültem a Pálffy-féle kórházba. Mire Bécsbe értem, nehéz sebem 
teljesen elüszkösödött a rossz és hanyag kezelés miatt, sőt a gipsz alatt el is tetvesedett, 
csontom pedig olyan szerencsétlenül forrt össze, hogy a kezem béna maradt. A bécsi 
kórházban még rosszabb volt a kezelés, miért is állandó és magas seblázban feküdtem. 
A sebláz és a hiányos élelmezés olyannyira legyengített, hogy kiújult a tüdőbajom is. Ezt 
a siralmas és nehéz helyzetet aztán teljesen betetőzte a kórházban uralkodó évszázados 
magyargyűlölet és az ebből fakadó magyarellenes intézkedések. 

Mikor az elüszkösödött sebem miatt állapotom válságosra fordult, a kórház főorvo-
sa a karomat tőből amputálni akarta, aminek én ellenszegültem. A helyzet tarthatatlan-
ná vált, miért is rövid előkészület után két társammal: egy zászlóssal és egy honvéd had-
naggyal Budapestre szöktünk a budai Győri úti Vörös Kereszt Kórházba. A szökés éjjel 
történt éspedig a lenge kórházi ruhában egy pokrócba burkolódzva. 

Közbevetőleg meg kell jegyezzem, hogy Bécsbe érkezésem előtt a klagenfurti kór-
házban ért utol a zászlósi előléptetés. 

A pestbudai kórházban karomat újból eltörték, újból összeforrasztották, tüdőbajo-
mat is kezelték és ahogy lehetett, rendbe hoztak.

Szüleim a kuruc és a 48-as szabadságharcok szellemében neveltek és már süldő gyer-
mekkoromban belém oltották a Habsburgok és általában a németek iránti ellenszenvet. 
Az osztrák kórházakban, de különösen a Bécsben szerzett tapasztalatok ezt az addig 
öntudatlan ellenszenvet öntudatos gyűlöletté izmosították, amit döntően elősegített a 
történelem közbeni közelebbi és behatóbb megismerése is. S azóta ez a lobogó érzés volt 
az egy legfőbb szellemi irányítója életemnek. 

59  Arad (ma: Arad, RO).
60  Az énekkarhiánnyal küzdő aradi színház hirdetés útján is próbálta jelentkezésre bírni a 18 és 25 év közti 

férfiakat. Budapesti Hírlap, 1915. okt. 27. 12.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   663 2019.12.09.   14:12:11



664

Az 1918-as forradalom mint lábadozó beteget talált Budapesten. Már 1918 nyarán 
érintkezésbe kerültem a háborúellenes, a magyar függetlenségi, a Habsburg-ellenes és a 
forradalmi mozgalmak szürke katonáival. A forradalom előtti hetekben már részt vet-
tem a tüntetésekben, a tüntetők ellen kivezényelt katonáknak több ízben rögtönzött 
beszédet tartottam, hogy tagadják meg a háborúban való további részvételt és álljanak 
a függetlenségi és forradalmi gondolat mellé.

Minden cselekvésemnek a Habsburg- és a németellenes gyűlölet volt a fő mozgatója.
A forradalom kitörése utáni órákban az Astoria szállóban székelő forradalmi köz-

pontba osztott be a Nemzeti Tanács mint zászlóst.61 Később a forradalmi Városparancs-
noksághoz vezényeltek át, a karhatalomhoz. A  karhatalomtól önkéntes jelentkezés 
alapján a Felvidékre kerültem éspedig az előre nyomuló cseh csapatok feltartóztatására 
rendelt különböző csapatokhoz. A Felvidékről – emlékezetem szerint – 1918. decem-
ber első felében vezényeltek vissza Budapestre, mert kiújult a tüdővérzésem.

1919. február végén, vagy március elején mint lábadozó visszaszerződtem a Város-
ligeti színházba, ahonnan mint énekes bonviván vidéki színtársulathoz szerződtem. 

A Tanácsköztársaság megalakulása után behívtak a Vörös Hadseregbe, melynek kö-
telékében részt vettem a csehek elleni felvidéki harcokban. 

1919 decemberében a Tanácsköztársaság bukása után a forradalom alatti magatartá-
som miatt a miskolci Szim Lőrinc-féle katonai terrorkülönítmény letartóztatott. 3 hó-
nap fehér fogság után sikerült csak kiszabadulnom a miskolci katonai börtönből.62

Kiszabadulásom után a budapesti rendőrség kezdett hajkurászni. Én ezért a fele-
ségemmel együtt, akivel 1919. augusztus 24-én kötöttem házasságot63 – azonnal vi-
dékre mentem színészkedni éspedig a legutolsó falujáró, úgynevezett „ripacs”-társu-
latokhoz. Átlag 3-4 hétig voltam egy-egy társulatnál és mindegyiknél más-más álnév 
alatt játszottam.

Ősszel a katonai hatóságok kerestek szüleim lakásán tiszti nyilvántartásba való vétel 
céljából. Mivel a bujkálást már untam, 1920. október első felében visszatértem Buda-
pestre és jelentkeztem a Városparancsnokságon. Azonnal kihallgattak, nyilvántartásba 
vettek és magán a Városparancsokságon szolgálatba osztottak. 

1920. november 10-én éjszakai járőrszolgálatba osztottak mint tiszti járőrparancs-
nokot. A bizalmas parancs szerint szemmel kellett tartanom a Britannia szállót és kör-

61  Itteni szolgálatát megerősíti: Gárdos, 1968, 20.
62  Nem biztos, hogy letartóztatásának ideológiai okai voltak. A miskolci katonai parancsnok legalábbis 

arról jelentett a hadügyminisztériumnak 1920. február 1-jén, hogy Zsabka Kálmán „állítólagos tartalé-
kos alhadnagyot” az a gyanú terheli, hogy hadnagynak adta ki magát, s az „ezen rang után járó fizetést 
húzza”, ráadásul szolgálata alatt „tetemes összeget vett fel”, vagyis a „kincstárt is súlyosan megkárosította”. 
Zsabka emellett civilektől rekvirált, ezért a parancsnok „csalás” és „szolgálati hatalommal való visszaélés 
bűntette” miatt eljárást indít ellene. HIM HL 1920 ált. 13. oszt. (bűnügy) Zsabka Kálmán.

63  Zsabka a nála egy évvel idősebb, budapesti illetőségű, s szintén római katolikus Nagy Annát vette el. 
ÁBTL O-12644/2-es dosszié, 314/358. 

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   664 2019.12.09.   14:12:11



665

nyékét, amelyben a terrorkülönítmények tanyáztak és meg kellett akadályoznom min-
den garázdálkodást, még fegyverhasználat árán is.64

Két járőrözést hajtottam végre azon az éjszakán. Első járőrutamról éjfél előtt tértem 
vissza minden baj nélkül.

Az éjfél utáni második járőrözés alatt játszódott le a Soltra-ügy.
Hajnal-fele volt az idő, mikor a körút és az Aradi utca sarkán tisztek és civilek két 

nyomdászt körülfogtak és ütlegelni kezdtek. Járőrömmel kiszabadítottam a két embert, 
miért is engem és járőrömet akarták megverni a támadók, mondván, hogy ők britan niás 
tisztek. Figyelmeztettem őket, hogy katonai, tiszti járőrrel állnak szemben és ha nem 
hagynak fel támadó szándékukkal, s járőröm felé még csak egy lépést is tesznek – akkor 
lövetek. Erre a kemény és határozott fellépésre eltávoztak. Távozásuk után érkezett a 
helyszínre Soltra rendőr, majd Miklós rendőrellenőr. Soltra azt hitte, hogy mi voltunk 
a garázdálkodók, és igazoltatni akart. Miklós rendőrellenőr közbejöttével pillanatok 
alatt tisztáztuk a helyzetet és rendben elváltunk. Alig haladtunk pár lépést a Nyugati 
pályaudvar felé, mikor lövések dördültek el az Aradi utcánál. Rajvonalban visszatértem 
az Aradi utcához, ahol Miklós ellenőr éppen egy targoncára fektette Soltrát, mert meg-
lőtték. Alig értem a színhelyre, mikor a szétugrasztott britanniások visszatértek és neki-
estek most Miklósnak és nekünk. Miklóst is le akarták lőni. Kézitusába keveredtünk a 
támadókkal, a Miklóst támadóval én kerültem össze, elkaptam fegyverének (puskájának) 
csövét, mert Miklósra irányította, ki akartam csavarni a kezéből, mire eltörött. (Az el-
tört puskacsövet mint bűnjelet beszolgáltattam a Városparancsnokságnak.) A támadó-
kat újból szétugrasztottuk, mentőket hívattam, felhívtam a Városparancsokságot, jelen-
tést tettem és utasítást kértem, mi legyen a további teendőm. Utasítottak, hogy tudjam 
meg a Britanniában, hogy kik voltak a támadók. A  Britannia szállóban a terroristák 
járőröstül el akartak fogni s csak nehezen tudtam elszabadulni, anélkül azonban, hogy 
a támadók személyéről bármit is megtudtam volna.65

A Soltra-ügyből országos botrány lett. Az akkori kormány elhatározta, hogy felszá-
molja a britanniabeli terrortanyát. A britanniások kijelentették, hogy fegyveresen ellen-
állnak. Tárgyalások kezdődtek a két fél között, melyeknek eredményeképpen a különít-
mények parancsnokai tudomásul vették, illetve beleegyeztek abba, hogy a kormány 
feloszlassa őket, de azzal a sarkalatos feltétellel, hogy különítmények tagjainak a haja 
szála se görbülhet meg. A kormány beadta a derekát és elfogadta a feltételt. A tárgyalá-
sok, illetve a megegyezés után még azon a napon, a késő esti órákban a honvéd alakula-
tok által körülvett Britanniából az elkobzott fegyverek egy részét én szállítottam át a 
Városparancsnokságra. Két nap múlva rendőrségi detektívek jelentek meg a lakásomon 

64  Az említett titkos parancsnak nincsen nyoma a VÁP 1920-as bizalmas parancsai közt, ahogyan Zsabka 
nevének említését is hiába keressük a vonatkozó dobozokban. HIM HL Budapesti Katonai Város-
parancsnokság 1–2. doboz.

65  Valójában Zsabka a Britanniában Héjjas Ivánnak jelentett a történtekről, aki járőrt küldött ki a helyzet 
tisztázása végett. Ennek vezetésével Zsabkát bízta meg, aki teljesítette is a feladatot. 8 Órai Ujság, 1922. 
szept. 23. 2. Zsabka vallomása: Mattasovszky György rendőrkapitány jelentése a belügyminiszternek. 
1920. nov. 14. BFL 18.d. 8963/1925/Kmetty Károly.
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és elfogtak, de nem csak engem, hanem járőröm minden tagját. Kiderült, hogy minket 
vádolnak Soltra megölésével. Ám az is kiderült, hogy a britanniásoknak a fentebb is-
mertetett feltételén kívül még egy követelésük volt, az, hogy Soltra megöléséért se von-
hatnak felelősségre senkit a különítmények tagjai közül. A kormány ezt a feltételt is el-
fogadta. Mivel azonban a közvélemény elé egy tettest mégiscsak oda kellett állítani, hát 
odaállították a – katonai tiszti járőrt. Igen ám, csakhogy az még kellemetlenebb helyze-
tet teremtett volna, hogy a kormány hivatalos közegei, a honvédség tiszti járőre volt a 
tettes. Nos hát, kiadták a titkos66 rendelkezést, hogy a járőr nem volt járőr, mert mi nem 
voltunk honvédek, katonák és polgári bíróság elé állítottak bennünket. A járőr Mészá-
ros nevű tagjára rábizonyították, hogy ő volt a tettes, halálra ítélték és felakasztották 
a teljesen ártatlan embert. Az én és többi társaim tárgyalásán azonban a kormány és a 
britanniások titkos terve és célja keresztülvihetetlennek bizonyult, mert mi a leghatáro-
zottabban állítottuk, hogy a britanniások között van a tettes. S dacára annak, hogy a 
britanniásokkal kapcsolatban tett és rájuk vonatkozó minden vallomásunkat megsem-
misítették, illetve jegyzőkönyvbe se vették, a tárgyalásokon pedig belénk fojtották a 
szót, ha a britanniásokról és való tényekről kezdtünk el beszélni, mégis fel kellett, hogy 
mentsenek bennünket, mert a két nyomdász és Miklós ellenőr mindenben megerősítet-
ték a mi vallomásunkat azzal, hogy az életüket is mi mentettük meg, pedig fentről nagy 
nyomást gyakoroltak különösen Miklós ellenőrre, hogy terhelően valljon ellenünk. 67

A Britannia-ügy után mint napszámos dolgoztam apósommal, ki ácssegéd volt.
1921. nov. 1-jén megint vidéki társulathoz szerződtem. 1923-ben Pestre szerződtem 

az angol parki színházhoz,68 majd vidéki társulatoknál vendégszerepeltem. 1926-ban 
véglegesen átálltam a filmhez. 1927-ben „Tavasz a viharban” címmel filmdarabot írtam 
az 1848-as szabadságharcról. Nagy harc után 1927-ben megkezdhettük a felvételeket. 
A film egyik főszerepét én játszhattam. 1929-ben fejeztük be a felvételeket, sok akadály 
legyűrése után. 

A színjátszás mellett állandóan részt vettem a Habsburg- és németellenes mozgal-
makban, s különösen a német nácizmus magyarországi titkos szerve: a Deutsches 
Kultur verbund[!] tagjai, tehát a volksbundisták ellen küzdöttem lankadatlanul. 1930-
ban így kerültem Bonyhádra is, a volksbundisták fő fészkébe is. 3 napon keresztül vetí-
tettem a 48-as filmet ingyenes és filléres helyárak mellett s minden előadás előtt éles 
beszédekben támadtam a hitlerizmust, amely a magyarságra életveszélyt jelent. 
Működé s e mért a náci pángermánok ottani vezetője, Dr. Mühl Henrik keményen meg-
támadott és arcul ütött, mire én leütöttem és megvertem.69

66  A szó utólag beszúrva.
67  Zsabka és társai a Soltra segítségére siető rendőrellenőrt is inzultálták, így 1922 őszén hatóság elleni 

erőszak miatt kellett felelniük tetteikért a bíróságon. A rendezetlen státuszú katonát „megnyugtató bi-
zonyíték” hiányában felmentette a bíróság. Népszava, 1922. szept. 23. 6; Az Ujság, 1922. szept. 23. 5.

68  A Városligetben kialakított Angol Parkban a háború előtt közkedvelt mulatóhely és varieté működött. 
Vö. pl. Az Ujság, 1913. júl. 31. 6–7. Ennek közelében nyílt meg 1918 nyarán a Scala Színház, ahol 1920–
1921-ben operetteket játszottak. Schöpflin, 1931, 90.

69  Ennek a konfliktusnak nincsen nyoma a korabeli országos sajtóban. A számos botránnyal övezett Mühl 
Henriket 1936-ban verték meg – csendőrök. Paál, 2018, 401.  A Volksbund (Volksbund der Deutschen 
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1932-ben Gömbös Gyulát támadtam meg mint hazaárulót a német nácizmussal 
egybehangolt politikája miatt.70 Gömbös honvédelmi miniszter ezért be akart vonul-
tatni, hogy bosszút állhasson rajtam. Én a trianoni békeszerződés vonatkozó pontjaira 
való hivatkozással megtagadtam a bevonulást. Ekkor tiszti becsületügyi bíróság elé állít-
tatott, hogy lefokoztasson. A tiszti B. ü. B. előtt való megjelenést megtagadtam azzal az 
indoklással, hogy náci volksbundisták én felettem nem ítélkezhetnek. Erre a tiszti 
B. ü. B. elé citáltak, de én az ott való megjelenést is megtagadtam. Végül is 1933-ban, 
július 29-én a Budapest Székesfőváros Te. és Ng. Felügyelőségétől 133. sz./kt. 1933. 
VII. szám alatt az alábbi hivatalos értesítést kaptam:

„Tek. Zsabka Kálmán úrnak, Budapest. A m. kir. bpesti 1. honv. vegyesdandár pság. 
f. évi jún. 30-án kelt 6002/eln. VIII. fbü. – 1933. sz. rendeletére: Értesítem a m. kir. Hon-
védelmi Miniszter Úr 1933. évi június hó 14-én kelt rendeletével Önt, hogy volt zász-
lósi rendfokozatából elbocsátotta, mert a honvédség hivatalos szervével szembeni, tiszt-
jelölti jellegéből folyó kötelezettségeinek nem tett eleget.”

A fentiekre való tekintettel, hogy fedezve legyek és hogy a nácik és magyarországi 
zsoldosaik elleni további harchoz bázisom legyen – beléptem a Turul Szövetségbe. 
Azért a Turulba, mert akkor a Turul Szövetség még a legélesebben szemben állott a né-
met nácizmussal, a magyarhoni Volksbund mozgalommal és a nyilasokkal.71

1933-ban már nagyszabású tüntetést szerveztünk meg a Turulban a volksbundisták 
és vezérük: Bleyer Jakab ellen. Bleyert a lakóházában támadtuk meg, ahol náci testőrei-
vel kézitusába keveredtünk. A rendőrség közbelépése vetett véget a kézitusának, mely 
diplomáciai bonyodalmakat is okozott.72

A Bleyer-ellenes tüntetés után egyre inkább fokozódott a harc köztem, valamint a 
náci volksbundisták és a nyilasok között. Számtalan gyűlésüket és összejövetelüket za-
vartuk széjjel.

in Ungarn) csak 1938-ban alakult meg. Valószínűleg a Volksbildungsverein-re (Német Népművelési 
Egyesület) utalt itt Zsabka. 

70  Zsabka Gömbös-ellenességének ellentmond, hogy 1936-ban fellépett a kormánypárt tolnai szervezeté-
nek kultúrdélutánján (több NEP-politikus társaságában), egy évvel később pedig a Turulvárban felállí-
tott Gömbös-szobor avatásán a Turul Szövetség Gömbös-idézeteket előadó szavalókórusát éppen ő ve-
zette (Darányi Kálmán miniszterelnök beszédét követően). Budapesti Hírlap, 1936. ápr. 26. 15. és MTI 
Napi Hírek. 1937. márc. 10. 25. kiadás.

71  Valójában Zsabka már a húszas években szoros kapcsolatban volt a Turul Szövetséggel.
72  Bleyer Jakab kormánypárti képviselő 1933. május 9-i parlamenti beszédében a divatosnak mondott „ma-

gyar faji gondolatot” szembeállította a honi németség identitásával, sőt a Szent István-i eszmével is és a 
magyarosítás miatt kétségesnek nevezte a honi németség államhűségét, illetve a magyar revízió sikerét. 
„Náci testőrei” mindazonáltal nem voltak, ahogyan „volksbundista” sem lehetett 1933-ban. A „kézitusá-
nál” jóval komplexebb Bleyer-ügy valóban okozott diplomáciai feszültségeket. A leghevesebb tüntetések 
idején azonban Bleyer éppen Münchenben tárgyalt Rudolf Heßszel, így a tüntetők helyette feleségét 
inzultálták. Esti Kurír, 1933. máj. 18. 3. Vö. Tilkovszky, 1997, 69; Grósz, 2012, 206–210; Mar-
chut–Pritz, 2017, 27–33.
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1937-ben külön szervezetet állítottam fel a Turulban éspedig kimondottan nyilas-
ellenes célzattal.73 Ugyanis 1937-ben a nyilasoknak a Turulban megszervezett emberei 
már nyíltan is kiléptek a porondra, azzal, hogy az egész Turult a Szálasi-féle nyilas moz-
galomba kell beszervezni mint országos csoportot. Mivel ennek a tervnek, illetve a terv 
végrehajtásának én voltam az egyik legfőbb akadálya – ellenem is féktelen harcot indí-
tottak.74 Többször névtelen röpiratokban támadtak, kiteregetve a forradalmak alatti 
magatartásomat, majd pedig fegyelmi eljárások sorozatát indították meg, hogy kizár-
hassanak a Turulból és tervüket végrehajthassák. Ezen támadások fő irányítója a háttér-
ből Hubay Kálmán75 nyilas vezér és náci ügynök volt, a látható irányító pedig Dr. Szabó 
Gyula76 volt, Hubay jobb keze és Szálasi-gyűrűs nyilas és náci propagandista, szervező 
és ifjúsági előadó. Én is ellentámadásba mentem át és én is kizárásra irányuló fegyelmit 
indítottam Dr. Szabó és társai ellen, éspedig azon a címen, hogy a Szálasi-mozgalom 
tagja, ami nem fér össze a Turul Szövetséggel. 

A nyilasok és a német nácik ellen folytatott harcaim közben filmforgatókönyveket 
írtam vagy dolgoztam át és filmet rendeztem.

A nyilasok 1938-ban megindították a különböző szakmai kamarák felállítása iránti 
harcot éspedig a német nácik irányítása mellett és azzal a végső céllal, hogy a kamarák 
vezetését megkaparintsák.77 

A sajtókamara felállításába nem tudtam beleavatkozni. A Színművészeti és Filmmű-
vészeti Kamarával kapcsolatos harcba azonban teljes erővel feküdtem bele és minden 
eszközt igénybe véve igyekeztem a nyilasok térfoglalását megakadályozni. Az 1938 de-
cemberében lezajlott alakuló és tisztikart megválasztó gyűlésen ellenlistát nyújtottam 
be – a nyilas listával teljesen egyező hivatalos (miniszteriális) jelölő listával szemben. 
Én és jelöltjeim azonban csak az elektorságig jutottunk el, a választmányból pedig, va-
lamint az elnökségből teljesen kibuktunk. Az egész választói gyűlést törvénytelen és 

73  Zsabka 1935-ben a Turul Szövetség Bercsényi Bajtársi Egyesületének kebelében működő Szépmíves 
Törzs egyik alapítója volt. A szervezet előbb önálló tagegyesületté vált, majd az évtized végére létrejött a 
Szépmíves Egyesület, a Szépmíves Könyvkiadó és a Szépmíves Hangversenyzenekar is. Bartha–Pócs–
Szécsényi, 2019a.

74  Zsabka csúsztat, mivel éppen az a Kémeri Nagy Imre dolgozott a legnagyobb erővel a Turul becsatorná-
zásán az 1937 októberében létrejövő egységes nyilas pártba (Magyar Nemzeti Szocialista Párt), akinek 
szabadon engedéséért néhány hónappal korábban maga is fellépett a jobboldali diákok botrányba fulladt 
1937. március 15-i vigadóbeli ünnepélyén. Magyarország, 1937. márc. 17. 3; MOT 1937. márc. 16. 17. 
kiadás. Kémerihez: Kerepeszki, 2012, 202–203, 315–316. Megjegyzendő, a november végén Horthy 
királlyá választását is megkísérlő Kémeri az 1937. október 24-i nyilas egységgyűlésen kifejezetten „zsab-
kás”, negyvennyolcas húrokat pengetett. Idézi: Paksa, 2013, 117–119.

75  Hubay Kálmán (1902–1946): szélsőjobboldali politikus, publicista. Nagypolitikai karrierjét Budapes-
ten Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártjában kezdte 1931-ben, majd Gömbös Gyula két 
dömpinglapjának (Függetlenség, Esti Ujság) lett szerkesztője. Innen Gömbös halála után a nyilasokhoz 
csatlakozott, s lett a párt főorganizátora Szálasi börtönbüntetése idején. Az 1944-es Szálasi-kormányban 
a kultuszminisztériumot ellenőrizte. 1946-ban a Népbíróság halálra ítélte, kivégezték. Bartha, 2019, 
241–243; Paksa, 2013, 128–146.

76  Szabó Gyula a Turul nyilas csoportjának hangadója, 1938-tól a Turul országos propagandavezére volt. 
Szécsényi–Kerepeszki, 2012, 191.

77  A kamarák felállításáért jobboldali csoportok léptek pástra, német instruálás nélkül.
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szabálytalan lefolyása miatt, valamint a szavazatok meghamisítása miatt megfellebbez-
tem, de fellebbezésem a minisztérium útvesztőiben elsikkadt.

Bukásunknak két fő oka volt:
Az egyik, hogy 1938. okt. 10-én be kellett vonulnom a Rongyos Gárdának elneve-

zett honvéd alakulathoz a Felvidékre, a másik ok pedig Cseke Lajos árulása volt. Cseke 
az én nyilasellenes harcomat támogatta nyilvánosan s ezért őt bíztam meg a kamarai 
kérdés vezetésével, mikor bevonultam. A kamarai választások után aztán kiderült, hogy 
távollétem alatt megbomlasztotta nyilasellenes vonalamat, mert a nyilasok megbízottja 
és hozzám beépített embere volt. Árulása fejében megkapta a kamarai főtitkárságot.78

A Felvidékre azért vonultattak be, mert közismert volt a nyilasok és a német nácik 
ellen folytatott kemény harcom, és mert a Rétságra bevonultatott honvéd lövészek 12 
zászlóaljáról kiderült, hogy majdnem száz százalékban nyilasok, akik Hubayék utasítá-
sára álltak be honvéd lövészeknek. Hubayék terve ugyanis az volt, mint kiderült, hogy 
a felfegyverzett 12 zászlóaljjal és országosan megszervezett csoportjaikkal (katonai és 
polgári csoportjaikkal) puccsot hajtanak végre és átveszik a hatalmat. Ennek a tervnek 
a megakadályozására és felszámolására hívták be tulajdonképpen R. G.-nak elnevezett 
honvéd alakulat tagjait és engem is. Fellépésünk eredményeképpen Teleki Pál79 minisz-
terelnök lezárt vagonokban hozatta vissza a nyilasokat és szerelte le [őket].80

1939-ben Bonyhádon időközi választás volt, amelyen dr. Mühl Henrik volt az ellen-
zéki jelölt, természetesen náci programmal. A volksbundisták minden erejükkel támo-
gatták őt, akiket viszont Németországból küldött náci ágensek irányítottak. A  48-as 
Perczelek leszármazottja, Perczel főispán, akit a nyilas-náci rémuralom [alatt] kivégez-
tek,81 a R. G.-től kért segítséget. Hatvan rongyos gárdista rohant le Bonyhádra s vette 
fel azonnal a harcot. Én hatodmagammal 3 nap múlva mentem utánuk. Rövidesen 
fegyveres összecsapásra került a sor köztünk és a nácik között. A  tüzet nyitó volks-
bundisták közül többen megsebesültek és meg is haltak. Úgy a belhoni, mint a német-
országi náci sajtó eszeveszett pergőtüzet zúdított [ránk] és a letartóztatásunkat követel-
te. Végül is a magyar kormány intézkedésére a kerületet el kellett hagyni és Mühl 
Henriket megválasztották náci képviselőnek.82

78  Annyi bizonyos, 1939 tavaszán Cseke már valóban a színészkamara főtitkára volt. Pesti Hírlap, 1939. 
márc. 18. 12.

79  Teleki Pál (1879–1941) politikus, külügyminiszter (1920), vallás- és közoktatásügyi miniszter 
(1938–1939), illetve Magyarország miniszterelnöke (1920–1921 és 1939–1941).

80  A Romhány és Balassagyarmat körzetében elhelyezett budapesti irreguláris lövészcsoportokat valóban 
nyilas túlsúly és kormányellenes izgatás jellemezte. Ezeknek az egységeknek a fegyverzetét előbb Vácott 
visszatartották, majd Keresztes-Fischer Ferenc „belügyminiszter utasítására a nyilasok leghangosabb cso-
portjait visszavitték Budapestre és leszerelték”. Hornyák, 1988, 9.

81  Valójában a honi németség hűségmozgalmának egyik vezető alakjaként ténykedő Perczel Bélát (1884–
1945) a nyilasok börtönbe vetették, ám onnan megszökött és szívrohamban halt meg. Kolta, 1985, 14.

82  Az 1939. május 31-i bonyhádi időközi választáson a kisgazdapárti Klein Antal és a kormánypárt támo-
gatását élvező Mühl Henrik nézett szembe egymással. A választók nagy fölénnyel Mühlt, a Volksbund 
országos elnökségi tagját küldték a Parlamentbe, ám megyei listáról Klein is bejutott. Komolyabb össze-
csapásokról, halálesetről nincsen tudomásunk. Ezután a törvényhozásban Klein rögvest a Harmadik 
Birodalomból származó pénzek elfogadásával vádolta meg ellenfelét, s 1939. augusztus 6-án Pakson 
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Közvetlenül a bonyhádi események után kiszöktem hat emberemmel Lengyel-
országba, hogy az egyre veszélyesebbé váló nácik ellen egy 6000 főből álló szabadcsapa-
tot szervezzek meg és átcsempészhessek Lengyelországba Danzig alá a német–lengyel 
határra. Már teljesen befejeződtek a tárgyalások, mikor a lengyelek hírül vették, hogy 
úgy a német náci kormány, mint a magyarországi nyilasok tervünkről tudomást szerez-
tek. A  polyákok erre berezeltek és visszaszöktettek bennünket magyar területre. 
1939.  július 28-án tértem vissza Budapestre, ahol meggyőződtem róla, hogy tényleg 
felfedezték tervünket és a német kormány diplomáciai lépéseket tett. Vártam a fejlemé-
nyeket, melyek be is következtek. 1939. augusztus 1-jén, kedden a képviselőházban Hu-
bay Kálmán nyilas vezér leleplezett bennünket, engem név szerint is, hogy Lengyelor-
szágban németellenes szabadcsapatot szervezek a magyar kormány tudtával és 
segítségével és 400 R. G. tiszttel én már Danzig alatt állok. Országos botrányt és vihart 
váltott ki Hubay képviselőházi hazaáruló magatartása.83 A nyílt sajtóban megtámadtam 
Hubayékat és R. G. nevében provokáltuk az összes nyilas képviselőket, hogy végezzünk 
velük, de ők gyáván kibújtak a felelősségre vonás alól. Ők kibújtak, de az én R. G. cso-
portom és a nyilasok között megindult az élethalálharc. Szinte naponta zajlottak le vé-
res verekedések köztü[n]k és nyilasok között. A Hubayék és a nyilasok elleni harc, vala-
mint a lengyelországi náciellenes szervezkedés eseményei megtalálhatók a Hubay 
Kálmán ellen háborús és népellenes büntettek címén: Nb. XVII. 865/1946 sz. alatt le-
folytatott tárgyalás aktái között.84

A fenti események után sikerült Dr. Szabó Gyulát kizáratni a Turulból,85 majd táma-
dást intéztem Hubay ellen és kizárattam a képviselőházból a Stuttgartban készült és a 
magyar képviselőházban benyújtott nemzetiségi törvényjavaslata miatt, mellyel a náci-
kat akarta uralomra juttatni.86

politi kai nagygyűlést rendezett. Ezen nem csupán Perczel Béla, de a magyar fajvédelem főbb szervezetei 
(Rongyos Gárda, Turáni Vadászok Országos Egyesülete, a Törzsökös Magyarság Tábora, Magyar Faj-
védők Országos Szövetsége) is részt vettek. Kolta, 1992a, 88–90; Kolta, 1992b, 47–48. Zsabka és 
rongyos gárdista társai Mühl-ellenes bonyhádi fellépését az állambiztonság által „Nagy” fedőnévvel fog-
lalkoztatott egykori szakadár nyilas – és rongyos gárdista – Egyedy Balázs Dénes 1961. március 17-i je-
lentése is megerősíti. ÁBTL O-11803/18.

83  A képviselőházi napló ennyit rögzített Hubay Kálmántól: „Danzigban magyar szabad csapatok alakul-
tak Németország ellen magyar támogatással!” Ehhez Rátz Kálmán hozzátette: „A rongyosok Danzig 
előtt!” Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter egyrészt megerősítette, hogy „hét úgynevezett rongyos 
gárdista tényleg kiszökött Lengyelországiba és hogy ott állítólag az a szándékuk, hogy valami szabad-
csapat vagy légió alakításában részt vegyenek”, ugyanakkor tagadta, hogy mindez kormányzati intenció-
ra történt. KN 1939, I. köt. 369. (1939. aug. 1.) A KSV napilapja szerint ugyanakkor „egy hang a bal-
oldalon” – ahol ekkoriban a nyilasok foglaltak helyet – valóban nevesítette Zsabkát. Nemzeti Újság, 
1939. aug. 2. 4. Az ügyből hosszú és heves sajtópolémia kerekedett.

84  Hubay Zsabka népbírósági tárgyalásán tett vallomásához: Kossuth Népe, 1946. ápr. 7. 6.
85  Valójában Végváry József, a Turul országos fővezére indíttatott fegyelmi eljárást – egy évvel korábban – 

a nyilasokkal kompromittálódott Szabó ellen, felfüggesztve őt propagandafőnöki megbízatásából. Ma-
gyar Nemzet, 1938. szept. 11. 21. Ugyanakkor Szabó 1939-ben rövid időre Végváry Józsefet felváltva a 
Turul Szövetség fővezére lett. Szécsényi–Kerepeszki, 2012, 191.

86  A nyilas nemzetiségi törvényjavaslatot Hubay Kálmán és Vágó Pál terjesztette be 1940 júniusában. Ter-
mészetesen nem Zsabka „záratta ki” őket, hanem a parlament összeférhetetlenségi bizottsága fosztotta 
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1943 befejeztem utolsó filmemet Szeptember végén címmel.87

1941-ben végleg kiléptem a Turulból (januárban), mert a nyilasok túlsúlyba ju-
tottak.88

1942–43-ban, mint már említettem, folytattam a filmgyártást, illetve rendezést, 
amit 1943-ban be kellett fejeznem a nyilas nyomás következtében.89

1944-ben márc. 19-én a német Gestapo keresett, ennek dacára megindítottam a 
fegyveres ellenállás megszervezését Bajcsy-Zsilinszky vezetése alatt, akivel régen össze-
köttetésben álltam.90

1944 októbere előtt, szeptemberben megszerveztem a XIV. kerületi Nemzetőrsé-
get, mely később Kiskára alakult. Oda beszerveztem az üldözötteket és katonaszökevé-
nyeket. Október végén már több mint 6000 főre duzzadt az alakulat. 1944 karácsonyán 
többek között megrohantam a XIV. ker. nyilasházat és a foglyait kiszabadítottam.

A fegyveres ellenállást 1945. január 7-ig folytattam, amikor is a Garai téren 1 dan-
dárnyi erejű91 német gestapós alakulat megrohamozott és 200-ad magammal elfogott. 
A Gestapo92 fogságából, a budai Várból a felszabadító orosz csapatok szabadítottak ki.

1945. márc. 3-án hordágyon kerültem haza, mert a vallatások, verések és villanyozá-
sok következtében teljesen megbénultam, majdnem megvakultam és beszélni sem tud-
tam, csak nehezen dadogni.

3 évig nem tudtam járni. 1948-ban úgy-ahogy talpra álltam, 1949–50-ben köny-
nyebb alkalmi munkákat végeztem, amint az egészségi állapotom engedte. 1951. január-
ban orvosi tanácsra erős fizikai munkát vállaltam, hogy izmaimat felerősítsem. 1945.93 
január 22-től a Hídépítő N. V.-nál94 dolgoztam mint munkás, onnan a Szövött-Kötött 
Árugyárhoz95 mentem, szintén mint segédmunkás és most is ott dolgozom.

Zsabka Kálmán

meg mandátumától nemzetárulás címén a két nyilas képviselőt, Teleki miniszterelnök politikájához iga-
zodva. Tilkovszky, 1965, 1247–1258; Paksa, 2010, 36.

87  Petőfit Horváth Zoltán, Szendrey Júliát Szörényi Éva alakította, a forgatókönyvet Palásthy Géza írta, a 
film zeneszerzője pedig a Turul Szépmíves Céhben is aktív Ákom Lajos volt.

88  A Turul Szövetségben 1941 után már valóban nincs nyoma működésének. Bartha–Pócs–Szécsényi, 
2019b.

89  Valószínűtlen, hogy nyilas nyomás miatt kellett befejeznie a filmgyártást.
90  Kapcsolatuknak nincs nyoma, noha a szélsőjobboldali sajtóból és az Ébredő Magyarok Egyesületéből 

akár már a húszas évektől ismerhették egymást. Bartha, 2019, 101–162.
91  Alighanem túlzás.
92  Geheime Staatspolizei: a Harmadik Birodalom politikai titkosrendőrsége. 
93  Elírás; valószínűleg 1951-ről van szó.
94  A Hídépítő Nemzeti Vállalat 1950 februárjában jött létre. Magyar Közlöny, 1950. febr. 9. 89.
95  Talán Hajnal Pál zuglói kötött- és szövöttárugyáráról lehet szó. Budapesti Távbeszélőnévsor, 1950/de-

cember. 167. Erre a munkahelyére „Sebők Endre volt nemzetvédelmi hírszerző közvetítésével került” 
Zsabka. Feleségét idézi: Jelentés, 1951. jún. 13. ÁBTL 3.1.5. – O-7763 Zsabka Kálmán.
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Rövidítések és irodalomjegyzék

Levéltári források

ÁBTL Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

V-142421/1 – Toller Károly és társai
A-1251/1 – Névsor a VKF2 Osztály és a hadtestek kémelhárító osztályának ve-

zetőiről, beosztottjairól, ügynökeiről
4.1 – A – 747. – A Bp.-i M. kir. XIV/2 ellenállási Kiska alakulat századnaplója
O-12644 – Különítményesek
O-11803 – Ellenállók 

BFL VII. Budapest Főváros Levéltára, a jogszolgáltatás területi szervei

18.d – Budapesti Királyi Ügyészség. Büntetőperek iratai
101.c – Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai. Fegyenctörzskönyvek
102.a – Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház iratai. Fogolytörzskönyvek
182 – Somogyi Béla közjegyző iratai

HIM HL Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár 

Katonai anyakönyvi lapok (AKVI) 
Budapesti Katonai Városparancsnokság, 1–2. doboz
ált. 13. oszt. (bűnügy) 1920

Sajtóforrások

A Reggel (1931)
Az Est (1918–1938)
Az Ujság (1913–1922)
Budapesti Hírlap (1915–1936)
Budapesti Közlöny (1913)
Budapesti Távbeszélőnévsor (1950)
Esti Kurír (1924–1938)
Fővárosi Közlöny (1913)
Kossuth Népe (1946)
La Tribune Juive (1928)
Magyar Közlöny (1950)
Magyar Kultúra (1943)
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Magyar Nemzet (1938)
Magyarország (1937)
Magyarság (1931)
Nemzeti Ujság (1939)
Népszava (1918–1922)
Ország-Világ (1920)
Pester Lloyd (1937–1938)
Pesti Hírlap (1939)
Szeged (1923)
Színházi Élet (1919)
Uj Barázda (1926)

A Hungaricana közgyűjteményi portálon elérhető levéltári források

KN Képviselőházi Napló 
 1939–1944, I. köt. 

MTI Magyar Távirati Iroda 

Heti kiadás (1927)
Napi Hírek (1937)

MOT Magyar Országos Tudósító (1937) 

Interneten elérhető egyéb forrás

https://www.hangosfilm.hu/mozilexikon/budapest-hungaria-petofi (Letöltve: 2019. 
jan. 9.) = Hangosfilm. Hungária Filmszínház. Petőfi Mozi. (Bánó Soma szócikke.)

Szakirodalom

Ablonczy 
2005 Ablonczy Balázs: Teleki Pál, Budapest, Osiris, 2005.

Bartha
2014 Bartha Ákos: Újmódi tendenciák, In: Hitel, 27. (2014) 

4. sz. 124–128.
Bartha
2015 Bartha Ákos: Egy mélytengeri hal szárazon. Sértő Kál-

mán – az „urbánus”, a népi, a hungarista, In: METSZE-
TEK, 4. (2015) 2. sz. 28–50.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   673 2019.12.09.   14:12:12



674

Bartha
2019 Bartha Ákos: Bajcsy-Zsilinszky Endre. Életút és utóélet, 

Budapest, MTA BTK TTI, 2019.
Bartha–Pócs–
Szécsényi Bartha Ákos – Pócs Nándor – Szécsényi András: 
2019a  A  rendíthetetlen őrségváltogató: Zsabka Kálmán botrányos 

élete, In: Múlt-kor, 20. (2019) 1. sz. (tavasz) 91–95.
Bartha–Pócs–
Szécsényi Bartha Ákos – Pócs Nándor – Szécsényi András: Egy 
2019b  hosszan „ébredő” túlélőművész: Zsabka Kálmán pályarajza 

(1897–1971), I. Múltunk, 64. (2019) 2. sz. 138–180. 3. sz. 
138–181.

Bodó
2010 Bodó Béla: Héjjas Iván, In: 2000, 22. (2010) 10. sz. 9–27. 

Bodó
2011 Bodó Béla: Pál Prónay: Paramilitary Violence in Hungary, 

1919–1921, In: The Carl Beck Papers, 30. (2011) No. 2101. 
27–28.

Czettler
2000 Czettler Antal: A mi kis élethalál kérdéseink. A magyar 

külpolitika a hadba lépéstől a német megszállásig, Budapest, 
Magvető, 2000.

Darvas
1975 Darvas József: Város az ingoványon, In: 30 év. Magyar írók 

tanúságtétele (1944–45), szerk. Sík Csaba, Budapest, 1975, 
5–205.

Gárdos
1968 Gárdos Miklós: Őszirózsa, vörös szekfű, In: Magyaror-

szág, 5. (1968) 43. sz. 20–21.
Grósz
2012 Grósz András: Egy kisebbségpolitikus küzdelmei és vívó-

dásai. Bleyer Jakab parlamenti képviselői tevékenysége 
(1920–1933), In: Mából a tegnapról. Képek Magyarország 
19. és 20.  századi történelméből, szerk. Erdődy Gábor, 
Buda pest, 2012, 195–211. 

Gyurgyák
2012 Gyurgyák János: Magyar fajvédők, Budapest, Osiris, 

2012.
Hatos
2018 Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság. Az 1918-as összeom-

lás és forradalom története, Budapest, Jaffa, 2018.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   674 2019.12.09.   14:12:12



675

Hornyák
1988 Hornyák Csaba: A kárpátaljai akció (1938), In: Aetas, 4. 

(1988) 1. sz. 5–28.
Helgert
é. n. Helgert Imre: A  budapesti városparancsnokság, Doktori 

(PhD) értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 
é. n.

Kerepeszki
2012 Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség 1919–1945. Egye-

temi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban, 
Máriabesnyő, Attraktor, 2012.

Kőháti
1996 Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban: 

a magyar némafilm 1896–1931 között, Budapest, Magyar 
Filmintézet, 1996. 

Kolta
1985 Kolta László: Perczel Béla (1884–1945), In: Honismeret, 

13. (1985) 5. sz. 12–15.
Kolta
1992a Kolta László: A bonyhádi Hűséggel a hazához! mozgalom 

gyökerei, In: Honismeret, 20. (1992) 2. sz. 83–90. 
Kolta
1992b Kolta László: Perczel Béla és a Hűséggel a hazához mozga-

lom, In: Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 3, szerk. Dobos 
Gyula, Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 
1992, 33–70.

Kovács
2014 Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett. Az embermentés 

és ellenállás története 1944–45-ben, Budapest, Libri, 2014.
Kovács
2009 Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schwei-

nitzer József feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 
1932–1943, szerk. Kovács Tamás, Budapest, Gondolat, 
2009.

Kurutz
2001 Kurutz Márton: Budapesti helyszíntár: Budapest a hír-

adó- és dokumentumfilmek tükrében, a kezdetektől 1945-ig, 
In: Budapesti Negyed, 9. (2001) 1. sz. (tavasz) 19–45.

Liptai
1987 A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Kis-

lexikon, főszerk. Liptai Ervin, Budapest, Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum, Kossuth Könyvkiadó, 1987.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   675 2019.12.09.   14:12:12



676

Marchut–Pritz
2017 Marchut Réka – Pritz Pál: Kisebbségpolitikák – nem-

zetközi erőtérben. Bleyer Jakab/Jakob Bleyer példáján, In: 
Regio, 25. (2017) 1. sz. 5–40.

Márkus
1968 Márkus László: A  Károlyi-kormány bel- és külpolitikája, 

Budapest, Akadémiai, 1968. 
MÉL
1982 Magyar Életrajzi Lexikon, II. főszerk. Kenyeres Ágnes, 

Budapest, MEK, 1982.
Nagy
2011 Nagy Sándor: Vörösmegtorlás a fehér Budán: Véres úrnapi 

körmenet a Krisztinavárosban, 1919. június 22. Esettanul-
mány, In: Rubicon, 22. (2011) 2 sz. 39–41.

Nemeskürty
1972 Nemeskürty István: Petőfi a moziban, In: Kritika, 1. 

(1972) 11. sz. 32. 
Paál
2018 Paál Vince: A politika és a publicisztika vonzásában. Gratz 

Gusztáv pályafutása, Budapest, Wolters Kluwer, 2018.
Paksa
2010 Paksa Rudolf: Fajvédők, nyilasok, hungaristák a nemzetiségi 

kérdésről, In: Limes, 21. (2010) 2. sz. 31–38.
Paksa
2012 Paksa Rudolf: A  magyar szélsőjobboldal története, Buda-

pest, Jaffa, 2012. 
Paksy
2013 Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon 1932–

1939, Budapest, Gondolat, 2013. 
Papp
2018 Papp István: Antal István feljegyzése a népi írókról, In: Be-

tekintő, 12. (2018) 1. sz. (online folyóirat).
Pataki
1973 Pataki István: Az ellenforradalom hadserege, Budapest, 

Zrínyi, 1973.
Rainer M.
2018 Rainer M. János: Századosok, Budapest, Osiris–OSZK, 

2018.
Sándor
1992 Sándor Tibor: Őrségváltás. A magyar film és a szélsőjobb-

oldal a harmincas–negyvenes években.(Tanulmányok, doku-
mentumok), Budapest, Magyar Filmintézet, 1992.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   676 2019.12.09.   14:12:12



677

Schöpflin
1929 Magyar Színművészeti Lexikon, I., szerk. Schöpflin Ala-

dár, Budapest, 1929.
Schöpflin
1931 Magyar Színművészeti Lexikon, IV. szerk. Schöpflin Ala-

dár, Budapest, 1931.
Suba
2008 Suba János: Karhatalmi formációk Magyarországon 1918–

1920, In: Rendvédelem-történeti Füzetek, 15. (2008) 18. sz. 
131–143.

Szécsényi
2013 Turulisták és rongyos gárdisták a második világháború utáni 

Magyarországon, In: Búvópatakok. A jobboldal és az állam-
biztonság 1945–1989, szerk. Ungváry Krisztián, Buda-
pest, Jaffa, 2013, 257–292.

Szécsényi– Kerepeszki
2012 Szécsényi András – Kerepeszki Róbert: „Ellenzék” a 

Turulban: A Turul Szövetségről, In: Századok, 146. (2012) 
1. sz. 171–204.

Tilkovszky
1965 Tilkovszky Lóránt: A nyilasok törvényjavaslata a nemze-

tiségi kérdés rendezéséről, In: Századok, 99. (1965) 6. sz. 
1247–1258. 

Tilkovszky
1997 Tilkovszky Loránt: Német nemzetiség – magyar hazafi-

ság (Tanulmányok a magyarországi németség történetéből), 
Pécs, University Press, 1997. 

Ujszászy
2007 Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagy-

nak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének 
az ÁVH fogságában írott feljegyzései, szerk. Haraszti 
György – Kovács Zoltán András – Szita Szabolcs, Buda-
pest, ÁBTL–Corvina, 2007.

Ungváry
2013 Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkri-

mináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 
1919–1944, Pécs–Budapest, Jelenkor–OSZK, 2013.

Veress
1973 Veress József: Lapok a Petőfi-filmográfiából, In: Alföld, 24. 

(1973) 1. sz. 86–89.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   677 2019.12.09.   14:12:12



Zinner
1989 Zinner Tibor: Az ébredők fénykora: 1919–1923, Buda-

pest, Akadémiai, 1989.
Zsabka
1924 Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk! Budapest, Turul 

Szövetség, 1924.
Zsabka
1941 Zsabka Kálmán: Örök Tiborc, Budapest, szerzői kiadás, 

1941.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   678 2019.12.09.   14:12:12


