
Tiszaeszlár az eljövendő antiszemita magyarság magva? 

Majdnem egy évtizede feszülnek az indulatok a nemzet testében, s most egy tiszaeszlári leány 

rejtélyes eltűnése úgy tűnik, hogy elszabadítja a politikai poklot. 

Azóta, hogy a Szabadelvű Párti Istóczy Győző 1875-ben először tett nyílt antiszemita 

megjegyzéseket a képviselőházban, a magyar politikai és közéletben egyre szembetűnőbb a 

zsidógyűlölet. Napjainkra olyannyira fokozódott a helyzet, hogy a ’nemzsidóknak’ már külön 

szövetsége van, valamint egyre gyakrabbak a zsidóellenes atrocitások. Sajnálatos, hogy 

nemzetünk ilyen mételyezett vizekben fuldoklik, és még sajnálatosabb egy szegény tiszaeszlári 

leány, akit eszközül használnak a békét felbujtók. 1882. április 1-én történt, hogy Solymos 

Eszternek, egy kedves 14 éves cselédlánynak, Eszlár környékén nyoma veszett. Két nap múltán 

a faluban felütötte fejét a pletyka: zsidók ölték meg, és vérét a húsvéti pászkába sütötték. 

Szabolcs megye nemesei ezóta csak uszítanak, az ügy kivizsgálására kirendelt aljegyző pedig 

szintén az alaptalan vádat kívánja bizonyítani. Tegnap, április 20-án, a Magyar Állam jelentetett 

meg egy, a vérvádat alátámasztani szándékozó ”tanúvallomást”. Scharf Móric 13 éves kisfiú, 

akinek apja maga is helybéli zsidó vezető, állítása szerint a zsinagóga kulcslyukán keresztül 

látta, amint apja és annak három társa elvágja az áldozat nyakát… Lapunk véleménye szerint 

ez az egész história egyenesen nevetséges! Való igaz, tragédia történt, és ezúton is szeretnénk 

kifejezni részvétünket a megtört szívű édesanyának. Viszont azt, hogy egy alaptalan 

szóbeszédből és egy megvezetett gyermekből így hasznot húzzanak a zsidóellenesek, 

vérlázítónak találtatik szemeinkben. Meddig süllyedhet még a társadalmunk? A vagyonra 

mindenkinek fájhat a foga. Azért, mert a zsidók konkurenciát jelentenek a gazdaságban, el 

akarják tenni őket láb alól. Tiszaeszlár tökéletes mozgatórugónak bizonyul céljuk eléréséhez. 

Ám ameddig létezik az olyan elfogulatlan, emberközeli sajtó, mint amilyet szerény újságunk 

képvisel, biztos vagyok benne, hogy a jövőben is lesznek olyanok, akik felemelik betűvé 

formált hangjuk, hogy az zengjen minden ember lelkiismeretében. Az események sorozata még 

nem állt meg! Biztosítom a kedves olvasóközönséget arról, hogy hamarosan új tudósításokkal 

jelentkezünk! 
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