
VARGYAI GYULA ELŐADÁSA 
A JOGTÖRTÉNETI BARÁTI KÖRBEN: 

„ZÁRSZÓ KÍSÉRLET A MATUSKA-ÜGYBEN" CÍMMEL

1987. december 7-én került sor a Jogtörténeti Baráti Kör szervezésében az ELTE Ma
gyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén dr. Vargyai Gyula előadására: „Zárszó kísérlet 
a Matuska-ügyben” címmel.

A Bölcsészettudományi Kar tanára a Horthy-korszakról írt sok más nagysikerű 
könyve után, az eddig jogtörténetileg fel nem tárt, a történeti irodalomban is csak köz
helyszerűen tárgyalt biatorbágyi merénylet hátterét próbálta megnyugtató módon tisz
tázni. A majd kétszáz oldalas tanulmány, amely a közeljövőben nyomtatásban is meg
jelenik, cáfolta Nemes Dezső sematikus állításait. Az előadó szerint azok a jobboldali 
erők -  melyeket Bethlen István miniszterelnöksége során háttérbe szorított -  az 
1929—1933-as válság révén ugyan megerősödtek pozíciójukban, de a jobboldali fordu
lat veszélye továbbra sem volt jelentős. A hivatalos kormányzat a jobboldali ellenzék
kel továbbra is szoros kapcsolatban állt. Vargyai teljesen alaptalannak minősítette azt 
a tételt is, hogy Gömbös Gyula manipulálta volna a biatorbágyi merényletet.

Matuska Szilveszter ügyét két osztrák és három magyar bíróság előtt tárgyalták. 
(A magyarországi bírósági tárgyalásokról nem kisebb egyéniségek, mint Kosztolányi 
Dezső, Karinthy Frigyes és Márai Sándor tudósították lapjaikat.) A Magyarországon 
lefolytatott eljárásra azért kerülhetett sor, mert az osztrák hatóságok kiadták Matus- 
kát, aki már egy 6 éves börtönbüntetését töltötte egy korábbi vonatkisiklatásért.

A nyomozás során két fő tendencia figyelhető meg. Egyrészt a magánháborúa csend- 
őrség és a Hetényi Imre vezettel politikai rendőrség között, másrészt a nyomozás célza- 
tos irányítása, hogy Matuska egyedüli bűnösségét bizonyítsák. Ezért fordulhatott az 
elő, hogy a büntetőeljárás nem hogy feltárta volna az eseményeket, hanem csak újabb 
kérdéseket vetett fel. Matuskának a bécsi rendőrségen tett korábbi vallomásából sem 
vonták le a megfelelő következtetéseket. A nyomozati iratok sem teljesen voltak egyér
telműek, kihagyások, toldások jelezték ezt.

Nem vizsgálták Matuska német kapcsolatait sem, bár nagy mennyiségű információt 
gyűjtöttek be erről. Ugyancsak nem tárták fel megnyugtatóan Matuskának egyes kato
natisztekkel és jobboldali klubokkal fenntartott kapcsolatait sem. Pedig ezek közül né- 
hányan egymást túllicitálva igyekeztek Matuskát gyanússá tenni, sőt azzal vádolták, 
hogy kommunista.

Érdekes Matuska védekezése ebből a szempontból. Először nem zárta ki azt a lehe
tőséget, hogy bűntársai lennének. Későbbi vallomásai során azonban egyszer csak a 
többesszám első személyről áttér az egyesszámra. Majd menekülési kísérletként egyre 
többet kezd hivatkozni állítólagos bűntársára, a „titokzatos” Leóra. Leó után nagy 
apparátussal nyomoztak, de semmilyen kézzelfogható eredményt nem sikerült elérni. 
Egyesek azonosítani vélték egy 1928-ban elhunyt hipnozitőrrel. Az osztrák nyomozók 
kihallgattak egy teherautó-tulajdonost, aki a tett színhelyére szállította Matuskát. Az
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állítása szerint amikor utasát otthagyta, látta, hogy az fényjeleket adott le. Ezt Matus- 
ka először tagadta, majd azt mondta, hogy csak Leónak jelzett.

Arról pedig, hogy Matuska kommunista lett volna, csak annyit, hogy Matuska a 
nyomozás során éppen ellenkezőleg, kifejezetten jobboldali érzelemről árulkodó kije
lentéseket tett, sőt egyszer azt mondta, hogy nézetei nagyrészt megegyeznek Hitler 
pártjáéval.

Nem kizárt az a feltevés, hogy Matuska Horthy Miklós ellen készült merényletet el
követni. A kormányzó ugyanis ekkor utazott Pápára, és kétszer is áthaladt a viaduk
ton. A nyomozás során azonban ezt az időpontot más napra tették át.

Tisztázatlan maradt Matuska útlevelének problémája is. Az első tárgyaláson el
mondta, hogy több útlevele is volt, és ezek közül az egyiket Hetényiék állították ki 
neki. Ezt természetesen a politikai rendőrség tagadta, azonban a szóban forgó útlevelet 
nem adták át a bíróságnak. Csak egy rendőrtiszt nyilakozott róla, többek közöt azt ál
lítva, hogy a szabályosnál kisebb méretű volt.

Matuska Szilvesztert az osztrák igazságügyi szervek csak azzal a feltétellel adták ki, 
ha a magyar hatóságok megígérik, hogy nem fogják kivégezni, hiszen Ausztriában ek
kor nem volt halálbüntetés. A magyar bíróság ezért kimondja ugyan a halálos ítéletet, 
de a kormányzó megkegyelmez Matuskának. Az Anschluss után Töreky Géza javasolta, 
hogy mivel az ígéret már nem köti a magyar hatóságokat, végezzék ki Matuskát. Teleki 
Pál miniszterelnök azonban ezt meggátolta. Akinek egyszer kegyelmet adtak, azt jogta
lanság lenne kivégezni.

Arra a kérdésre választ keresve, hogy kik álltak e mindmáig titokzatos és a magyar 
történelemben egyedülálló ügy mögött, az előadó elmondta: A magyar vezetés jobb
oldali részének az lett volna ideális, ha a tettes nem kerül elő, vagy ha mégis, akkor az 
kommunista legyen, vagy legalábbis baloldali. így szerették volna megnyerni a közvéle
ményt az „erős kéz” irányvonalának. Matuska ezeknek az elvárásoknak csak részben 
felelt meg, társtetteseit, felbujtóit fedezte ugyan, de a kommunista elkövető szerepét 
nem volt hajlandó eljátszani.

Az egész per során felismerhető az igény a jobboldal részéről, hogy a biatorbágyi 
merénylet ürügyül szolgáljon a diktatórikus kormányzás bevezetésére. Ezért is alkal
mas ez a szélsőséges epizód a Horthy-korszak jellemzésére. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
amíg ez a konzervatív rendszer nem érezte magát megszorítva, addig tudatosan töreke
dett a jogállamiság látszatának megőrzésére.

Horváth Attila
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