
Tisztelt olvasóink, rendkívüli hírrel szolgálunk Önöknek! Eötvös Károly képviselő és ügyvéd úr 

válaszol kérdéseinkre a tiszaeszlári perről. Minden bizonyárra hallottak már az ügyről, 

melynek végtárgyalására tegnap került sor. Mint emlékezetes,1882. április 1-én a kis 

Solymosi Eszter szolgálólány eltűnt, miközben gazdasszonya kérésére festékért ment. A leány 

anyjának feljelentésére megindult az eredménytelen keresés. Pár nap elmúltával egy kis 

zsidó fiú, Scharf Samu híresztelésére, aki azt állította, hogy édesapja, bátyja és egy sakter 

megölték a lányt a zsinagógában, elkezdődött a vérváddal való gyanúsítgatás. Megjelent a 

faluban Bary József vizsgálóbíróként, letartóztattak 3 saktert és 3 tanút és elindult a lavina. 

Ónody Géza képviselő úr az országgyűlés elé vitte az esetet, amely nem csak országos hírűvé 

vált így, hanem a sajtónak köszönhetően Európa is nyomon követhette a nálunk történteket.  

Azonban az események nem maradtak meg a bíróság falai között. A tegnapi ítélethozatal 

hatására sok helyen tömeges megmozdulásra került sor zsidóellenes jelszavakkal, sokakat 

megtámadtak, üzleteiket megrongálták. 

Mélyen tisztelt Eötvös Károly uram, az ön pártja mit szólt ahhoz, hogy ön ebben a perben 

védőügyvédnek állt?  

Már a kezdetektől ellenézték, hogy én az ügyben részt vegyek, de én elhatározott voltam és 

az akaratom is elég erős volt ahhoz, hogy én ezt végig csináljam, hiába a pártom nem 

támogatott ebben engemet. De azt is meg kell mondanom, hogy szerencsére nem mindenki 

veszítette el a józan ítélőképességét. Maga Tisza Kálmán miniszterelnök úr is felemelte 

szavát az izgatással szemben, melyet némelyik képviselő úr folytatott. 

A peres eljárás során Ön személyében is több fenyegetést kapott. Miért nem tántorodott 

el mégsem a vádlottak képviseletétől? 

Valóban, időnként saját barátaim is féltettek a nevemre érkező fenyegetésektől. Voltam én 

minden: zsidóbarát, zsidóbérenc. De hiszem, hogy a 48-as zászlónkat szennyezte volna be, ha 

hagyom, hogy védenceim zsidó származása határozza meg az eljárást és az ítéletet. 

Az egyik legnagyobb vívmány zsidó honfitársaink ’67-es emancipációja. Nem engedhetjük 

meg, hogy ezen csorba essen. Nem lehetünk Oroszország! Nálunk nem lehetnek pogromok! 

Július 30-án Ön egy briliáns, 7 órás védőbeszédet tartott. Mire építette fel a védelmet? 

Őszintén, nem volt igazán nehéz dolgom. Maga a vérvád legfőbb hirdetője, Rohling 

hiteltelenné vált, s személyével együtt a vérvád gondolata is. A helyszíni szemle rámutatott a 

tanúvallomások ellentmondásaira, melyeket egyébként is törvénysértő módon csikartak ki. 

Semmilyen kézzel fogható bizonyíték nem volt. 

Mi a véleménye az ítéletről?  

Védenceim felmentésre kerültek, ahogy ebben már az elején reménykedtem. Természetesen 

nem lett volna ennyire sikeres az ügy, ha védőtársaim, név szerint Székely Gábor, Funták 

Sándor és Friedmann Bernát nem lettek volna a segítségemre. 

Ön világhírnévre tett szert a perrel. Mit szól hozzá? 

Így nem vágytam volna rá! 



Tisztelettel köszönöm a válaszokat! 
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