
Előzményei az 1873-as világválságot megelőző és követő évekhez kapcsolódnak, mikor 

elterjedt a modern antiszemitizmus. Az új ideológia a középkori vallási zsidóellenességet faji 

alapra helyezte. Az antiszemita gondolkodásmód megalapozói francia és német értelmiségiek 

voltak, hazai képviselői Istóczy Győző, majd Ónody Géza, Szalay Károly, Simonyi Iván, 

Verhovay Gyula voltak. Az 1880-as évek elejére megerősödtek az antiszemita mozgalmak 

hazánkban. A zsidó-magyar házasság lehetővé tételének felvetődése nagy felháborodást 

keltett, s ebbe a feszült légkörbe robbant bele a tiszaeszlári gyilkosság híre. 

1882. április 1-jén, a pészáchot megelőző szombaton Huri Jánosné elküldte szolgálóját, 

Solymosi Esztert festékért. A 14 éves lány soha nem tért vissza. Eltűnését anyja, özv. 

Solymosi Jánosné jelentette a hatóságoknak, akik körözést adtak ki.  

Hamarosan pletyka kelt szárnyra a faluban: Eszter brutális gyilkosság áldozata lett. 

Schwarcz József 5 éves, Samu nevű kisfia állítása szerint a kulcslyukon át látta, ahogy apja a 

lány vérét vette, s azt áldozati kenyér készítésére használta fel. Ezek alapján az anya május 4-

én feljelentést tett. A nyíregyházi törvényszék Bary Józsefet nevezte ki szolgabírónak. A 

gyanúsítottakat Nyíregyházán vizsgálati fogdába helyezték.  

Az ügyet a sajtó tette igazán naggyá. Hamarosan az egész ország erről beszélt. 

Újabb fordulópont következett be, amikor június 18-án Tiszadadánál egy Solymosi 

Eszter ruháit viselő női holttestet találtak máramarosi tutajosok. A halottszemlén sokan a lányt 

vélték felismerni benne, ám anyja és húga tagadták ezt. Az első orvosi vizsgálattal szemben, 

melyet vidéki orvosok végeztek, a budapesti egyetem tanárai azt állapították meg, hogy a 

holttest nyaka ép, így a halált nem okozhatta nyakelvágás. Ezt a véleményüket a törvényszéki 

tárgyaláson is megerősítették. A bíróság ítélete azonban nem változott, a holttestet kétségkívül 

Solymosi Eszterének tartotta, így a vádlottakat nem mentették fel. 

A per Nyíregyházán zajlott 1883. június 20. és augusztus 3-a között. A vádlottak 

védelmét Eötvös Károly  vállalta el. A védelem álláspontja szerint a megtalált holttest 

Solymosi Eszteré, aki a Tiszába vetette magát, gazdaasszonya, Huriné kíméletlen bánásmódja 

miatt. E verzióval szemben is merültek fel kétségek, így végezetül a Magyar Királyi Kúria 

kimondta, hogy nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a megtalált holttest 

Solymosi Eszteré, és a vádlottakat felmentette.  

A per visszhangja hatalmas volt. Az ország szinte minden nagyvárosában antiszemita 

zavargások törtek ki a felmentő ítélet hírére. Európa-szerte is nagy volt a felháborodás, 

nemcsak a zsidók, hanem külföldi keresztény teológusok körében is. 

Hiába telt el lassan öt év a vérvád lezárulta óta, a szégyene megmaradt. A szégyene, 

hogy a művelt Európa közepén egy középkori babona és a pletyka milyen indulatokat válthat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_K%C3%A1roly


ki egy történelmére, (h)őseire és kereszténységére büszke közösségből. Egy településből. Egy 

országból. Egy nemzetből. Közös szégyenünk ez. 
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