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A tiszaeszlári vérvád 
a 100. évfordulóra 

Magyarországon 5 vérvád követelt ártatlan áldoza
tokat (10, 20). Az utolsó vérvád 1882-ben Tiszaesz-
láron zajlott le. Itt élt özvegy Solymosi Jánosné 
napszámos asszony 3 gyermekével. A gyermekek 
már mind szolgáltak, a legfiatalabb, a 14 éves Esz
ter cselédlány volt Hurinénál. Április 1-én, a hús
vét előtti hét szombatján gazdaasszonya megszidta 
a kislányt, később a boltba küldte kékgálicért, mert 
a ház lábát kékre akarta festeni. Nővére, a 17 éves 
Zsófi találkozott Eszterrel, ekkor már visszafelé 
jött. Mások is látták hazafelé menet a zsinagóga 
tájékán — aztán eltűnt. 

Huriné és a leány édesanyja együtt keresték 
mindenhol a faluban és a Tisza partján, benéztek 
a kutakba is, hátha öngyilkos lett. A leánykának 
nyoma veszett. 

Scharf József zsidó templomszolga vigasztalta 
az anyát, ne féljen, megkerül a lánya. Hajdúná
náson is volt ilyen eset, már a zsidókat gyanúsí
tották, hogy megölték a gyermeket, de az később 
épségben előkerült. Az ügyetlen vigasztalás a ba
bonás, egyszerű asszonyban gyanút keltett. Zsidó 
húsvét volt, amikor keresztény szűz vérét sütik a 
pászkába. A zsidók ölték meg. Április 3-án a szol
gabíró körözést rendelt el. A faluban elterjedt-a 
középkori rágalom. 

A szolgabíró kihallgatásokat eszközölt, majd 
a jegyzőkönyveket felterjesztette a nyíregyházi 
törvényszékhez. Az ügyészség vizsgálatot rendelt 
el „állítólag vallási célból elkövetett gyilkosság" 
ügyében. A vizsgálóbírónak, Bary József fiatal al
jegyzőnek még se gyakorlata, se bírói vizsgája 
nem volt. Május 16-án vette kezébe az ügyet, má
jus 22-én már több eszlári zsidót letartóztatott. 

Scharf József előadta, hogy ő a lányt behívta 
a lakásukba s megkérte, hogy a gyertyatartót az 
asztalról tegye át a sifonra. A vallási előírások 
szerint — ünnep lévén — ennyi munkát sem volt 
szabad végeznie. Rövid idő múlva fia, a 14 éves 
Móric, a vád koronatanúja lett. A vizsgálóbírónak 
a fiú makacsul azt vallotta, semmiről nem tud. Esz
tert nem ismerte, soha nem is látta. A vizsgálóbíró 
Móricot Recsky csendbiztos és Péczely megyei ír
nok kezébe adta. Ök az éjszakai órákban vallatták 
a gyermeket. A fenyegetés és megfélemlítés hatás
talan maradt, ekkor — mint évek múlva a fiú elő
adta a — csendbiztos a fülét cibálta, ütötte-verte, 
s amikor a földre esett, korbáccsal vágott az arcá
ba. Ekkor már Móric mindent vallott, amit csak 
akartak. Jegyzőkönyvbe vették: Esztert a zsidók 
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becsalták a templomba, ott ingre vetkőztették, 
nyakát metszették, vérét fazékban gyűjtötték ösz-
sze. A sebet bekötözték, a halottat újból felöltöz
tették. Mindezt a kulcslyukon keresztül nézte. A 
látottakról beszámolt szüleinek; anyja rászólt, er
ről ne beszéljen senkinek. A jegyzőkönyvet aláírta 
s még hozzá kellett írnia: ,,Vallottam minden kény
szer nélkül." Később a jegyzőkönyvet a törvény
széken hitelesítették. Kornis törvényszéki elnök 
megkérdezte: „Igaz-e, ami a jegyzőkönyvben áll?" 
„Igaz" — felelte a fiú (3, 14). 

Hová rejtették Eszter holttestét? Vizsgálták a 
zsidó temetőben a friss sírokat. Egyikre Scharf 
azt mondta, nem érdemes felásni, ő temette oda ez 
év januárban a 9 napos csecsemőjét. A sírt felbon
tották. A benne levő, oszlásnak indult holttestet a 
vizsgáló orvosszakértő legalább 7, legfeljebb 14 na
pos csecsemőnek minősítette. 

Az antiszemita sajtó országosan terjesztette a 
vérvádat, képviselőik a parlamentben uszítottak. 
Május 23-án a 109. „országos gyűlés" a rendkívüli 
hadipótlékot tárgyalta. Ónody képviselő hozzászó
lásra jelentkezett, de helyette az eszlári vérvádról 
beszélt. Az elnök félbeszakította és figyelmeztette, 
maradjon a tárgynál, a „Talmud Boszniával nincs 
összefüggésben" (12). Másnap interpellációjában Is-
tóczy képviselő, az antiszemiták vezére a „Magyar 
Állam" c. lapban „Egy leány eltűnésének titokza
tos esete" című, a tiszaeszlári plébános által írt 
cikket ismertette. Eszter történetét így fejezte be: 
„ . . . közel a zsidó templomhoz, távol a Tiszától, 
nyomtalanul eltűnt". Tisza Kálmán miniszterelnök 
azonnal válaszolt: A képviselő maga is mondta, 
hogy az ügy még törvényszéki tárgyalás előtt van. 
Helytelen olyan izgalmat kiváltani, amelynek ki
menetele azután nincs a kezében és „ez ellen tilta
kozni kötelességemnek tartom" (13). 

A második interpelláló Irányi Dániel volt. 
Kérdezi: Vajon a XIX. század vége felé élünk-e, 
vagy pedig a középkor sötét századaiban? A zsidók 
évszázadok óta élnek közöttünk s hasonló bűnt 
egyetlenegy esetben sem bizonyítottak rájuk. Kér
dezi a belügyminisztert, hogy az említett polgár
társainkat biztosítja-e arról, hogy a személy- és 
vagyonbiztonságot, s általában a törvényes rendet 
minden körülmények között fenntartja. Tisza, aki 
egyben belügyminiszter is, azt válaszolja, hogy a 
kormányzat részéről minden meg fog történni (13). 

Esküjének hitelesítése után Móricot visszaad
ták a vizsgálóbírónak, aki a fiú előzetes letartóz
tatását május 22-én megszüntette s hogy vallomá
sának „visszavonását megakadályozza, felügyelet 
alá helyezte". 

Ez volt az utolsó magyarországi vérvád kez
dete, egyben az utolsó eset, amikor egyik megye 
vezetői szemben álltak az állam vezetőivel (3). 

Az első orvosszakértők boncolási lelete 
és véleménye 

1882. június 18-án, tehát 79 nappal Eszter el
tűnése után tutajosok az Eszlártól 20 km-re délre 
fekvő Tiszadada Csonkafüzesnek nevezett részén a 
folyóból női holttestet húztak ki a partra. Egy arra 
járó dadái legény megígérte a tutajosoknak, hogy 
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értesíti a hatóságokat. Már esteledett, a hulla tűr
hetetlenül bűzlött, ezért a tutajosok gödröt ástak, 
a holttestet deszkára helyezve belefektették, elföl
delték és a fejéhez fűzfaágat szúrtak a földbe. 

Zoltán István segédszolgabíró este 10 óra után 
érkezett a helyszínre. Kíséretében volt Kiss Jenő 
járásorvos, Zurányi Kálmán gyógyszerészsegéd és 
Kéri Horváth Géza szigorló orvos. Ott voltak a ti-
szaeszlári elöljáróság tagjai, a bíró, a jegyző, a ka
tolikus és zsidó tanító s a falu népéből mindenki, 
akihez eljutott a történtek híre. 

Olajlámpa és gyertyák fénye mellett kiásták a 
hevenyészett sírt, a halottat nem emelték ki. Meg
állapították, hogy kb. 14 éves leány oszlásban le
vő holtteste, hossza mintegy 140 cm, haja hiányzik, 
fogai épek. Eszter ruhái voltak rajta. Betakarták, 
őrséget állítottak melléje. Mindenki meg volt győ
ződve, hogy Solymosi Eszter holttestét találták 
meg. Ha pedig a holttest Eszteré, mivel a nyakán 
nincs sérülés, a vérvád szertefoszlott, a vádlotta
kat szabadlábra kell helyezni. 

Másnap délután 4 órakor érkezett a helyszín
re Bary vizsgálóbíró, nagy kísérettel. Bírói tanú
ként vele jött a megye első jegyzője és egyik fő
szolgabírója. Vele voltak az ügyészek, részt vett a 
szemlén Vay csendbiztos, embereivel, Eszter édes
anyja, rokonai, és ismerősei, végül Zurányi gyógy
szerész is. 

Ez alkalommal kezdték meg működésüket azok 
az orvosszakértők, akiket a vizsgálóbíró rendelt ki. 
Vezetőjük Trajtler Soma dr. 1850-ben Rimaszom
baton született, orvosi tanulmányait Pesten és 
Bécsben folytatta. 1875-től 8 éven át Nyíregyházán 
gyakorló orvos, majd két éven át körorvos volt, 
1892-ben Nyíregyházán városi főorvos lett (4). A 
második szakértő, Kiss Jenő dr. tiszalöki járásor
vos volt. A harmadik Kéri Horváth László nyug
díjas járási orvos, sebész oklevéllel 35 éven át mű
ködött Szabolcsban s a jegyzőkönyvet mint „kine
vezett szakértő orvos" írta alá. Fia, Horváth Géza 
a bonc jegyzőkönyv adatai szerint szigorló orvos és 
ez alkalommal boncsegédként alkalmazták (5). 

Az orvosszakértők közül kettő volt orvostudor 
és a környéken elismert gyógyító orvos, a harma
dik sebész és nyugállományú. A törvényszéki or
vostan elméletében és gyakorlatában járatlanok 
voltak és csak a szakértői kényszer rendszere alap
ján váltak orvosszakértővé. Volt a nyíregyházi ki
rályi törvényszéknek tekintélyes és tapasztalt tör
vényszéki orvosa, Flegmann Miksa, aki 1850-ben 
Bécsben nyert orvosdoktori oklevelet. Őt mellőzni 
kellett, mert zsidó volt. 

A kijelölt szakértő orvosok a nyíregyházi ki
rályi törvényszék vizsgálóbírójának felhívására a 
boncolást 1882. június 19. és 20. napján folytatóla
gosan elvégezték. Az orvosi boncjegyzőkönyvet fel
olvasták és aláírták. A vizsgálóbíró a boncjegyző
könyv alapján a szakértő orvosokat véleményadás
ra szólította fel. Nyolc kérdést intézett az orvosok
hoz, amelyek lényegében arra irányultak, hogy a 
holttest lehet-e Solymosi Eszteré? A könnyebb át
tekinthetőség kedvéért a kérdéseket, a bonc jegy
zőkönyv vonatkozó adatait és a szakértői vélemé
nyeket egybevonva ismertetjük. 

A vizsgálóbíró kérdései és az orvos szakért ők 
véleménye 

1. Olyan állapotban van-e a vizsgált hulla ar
ca, hogy annak megtekintése által azok, akik élet
ben ismerték, felismerhetik? Véleményünk szerint 
felismerhetik, mert az arc a külvizsgálat szerint 
épen, jól megtartott állapotban találtatott. 

2. Megállapítható-e a hullánál, hogy vízbeful
ladás áldozata lett vagy nem? Nem lehet vízbe
fulladás áldozata, a vízbe már csak mint hulla do
batott; külmegtekintésre is lényegesen eltér min
den olyan hullától, minőket vízből kifogva látni 
szokva vagyunk. A hulla tegnap 3 óráig, ma 4 
óra hosszáig a nap hevének s a lég szabad áram
lásának volt kitéve, semminemű elváltozást sem 
mutatott. Igazolják állításunkat a bonczjegyző
könyv következő adatai is: A gége és a tápcső 
nyálkahártyája halvány, folyadékot nem tartalmaz. 
A tüdők felületén dudoros léghólyagok, a vízen 
úsznak, vérszegények. A j . tüdő csúcsában gümők 
és szerecsendió nagyságú gennyel telt üreg. A szív 
izomzata petyhüdt. A j . gyomrocs tágult, üregei 
vértelenek. A gyomor üres, belső falzata kávés
barna tapadókkal fedett. A belek épek, üresek. 

3. Mennyi idő óta lehetett halott a boncolt 
hulla? Legfeljebb 10 nap óta halott. A külbőrön ál
talános rothadást nem észleltünk, csak a ruhával 
fedett részeken mutatkoztak csekély felhám rotha-
dások: a belek és zsigerek rothadásnak nyomát 
sem mutatták, holott ezeknek a rothadása gyorsan 
bekövetkezik. 

4. Mennyi idő óta lehetett a hulla a vízben? 
Három-négy napnál tovább vízben nem lehetett. 
Igazolja ezt, hogy felpöffedve nem volt, a bőr és 
izomzat vizenyős, beivódást nem mutat, a bőrfoly
tonossági hiányok csekély mérve arról tanúsko
dik, hogy vízben élő állatok falánkságának huza
mosabb ideig kitéve nem volt. 

5. Hány éves egyén hullája? A vizsgált hulla 
18, de valószínűleg már 20. életévét elért egyéné. 
Bizonyítja ezt a test általános fejlettségén kívül, 
hogy a homlokvarrat elenyészett, a többi varrat 
egymásba ékelve, részben összecsontosodva talál
tatott. 

6. Megállapítható-e a hullánál a szüzesség, 
vagy nem? Konstatálhatók-e azon erőszakos nemi 
közösülés nyomai? Nem szűz. A szüzőr teljes hiá
nya és a hüvely szerfeletti bősége a közösülés nagy 
mérvbeni gyakorlását bizonyítja. Erőszakos közö
sülésnek nyoma nincs. 

7. Ha nem vízbefúlás idézte élő a halált, mi a 
halál oka? A közvetlen oka általános vérszegény

ség . A j . tüdőcsúcson levő gümőkhöz és gennyes 
üregekhez járulékosan szövet közti tüdőlégdag 
társult, ez a j . szívgyomrocs túltengését eredmé
nyezte, a máj kisebb és szemcsés lett, gyomorhu
rut járult hozzá és összességükben vérszegénysé
get hoztak létre. 

8. Hozhatott-e létre a hulla a rajta levő ruhá
ján vérnyomokat? Nem hozhatott létre, a hullán 
külerőszak nyomai nem találtattak, amelyek vér
zést idéztek volna elő. 

Végül megjegyzik, hogy a hulla lába és keze, 
a kéz körmeinek ápolása nem szól amellett, hogy 



élete folyamán durvább munkát végzett volna, 
vagy cipő nélkül szokott volna járni. Ellenkezőleg, 
könnyebb életmódot folytatott és nem azon osz
tályhoz tartozott, mely durvább házi munkákkal 
foglalkozik. Kelt Tisza-Eszláron 1882. június 20-án. 
Bary József vizsgálóbíró, Dr. Trajtler Soma s. k. 
h. t. sz. orvos, Dr. Kiss Jenő s. k. megyei járásor
vos, Dr. K. Horváth László s. k. kinevezett szak
értő orvos. 

„Dr. Gladius" szakvéleménye 

A három orvos boncjegyzőkönyve és szakér
tői véleménye közismertté lett. Még abban az év
ben, a hulla exhumálása és újbóli vizsgálata előtt 
Budapesten megjelent nyomtatásban egy 38 olda
las könyvecske, amely az orvosok munkájának 
alapos kritikáját tartalmazta (8). 

Mint a tiszaeszlári per számos részletét, ezt a 
röpiratot is rejtély veszi körül. Címlapja szerint: 
Irta: Dr. Gladius kir. törvényszéki orvos. Címe: 
A tisza-eszlári ügy ismeretlen hullája. Orvosi szak
vélemény a közzétett bonczlelet alapján. Zilahy 
Sámuel, Budapest, 1882. Az írói álnév használatát 
a feszült társadalmi viszonyok, a közhangulat ért
hetővé teszik. 

Eötvös Károly a nagy perről írt háromkötetes 
kimerítő munkájában nem említi Gladius dr. ta
nulmányát, illetve szakvéleményét. Ma a legna
gyobb könyvritkaságok közé tartozik, megtalálha
tó a Fővárosi Szabó Ervin (7) és a Széchényi 
Könyvtárban. Sándor Iván (17) az 1976-ban meg
jelent könyvében említi és megjegyzi, hogy a Gla
dius név mögött „Belky tanár egyik törvényszéki 
orvosa sejthető". Előszavában Gladius megálla
pítja: Űgy véli, emberbaráti kötelességét teljesíti 
azzal, ha hozzájárul az igazság felderítéséhez. Mun
káját az orvosok számára írta, az ő figyelmüket 
akarta az esetre irányítani. 

Először a hulla rothadását ismerteti, amely az 
egyéntől és a környező tényezőktől függően követ
kezik be. Vízben a hulla lassabban rothad, mint 
levegőn. A bőr imbibitio útján zöldesen elszínező
dik, az irhát véres savó lepi el, a felhám megreped, 
majd czafatokban lóg le. Később lemezekben válik 
le, magával ragadva a test „hajzatos" részeit. A 
rothadás sorrendje: gége, légcső, gyomor és belek 
nyálkahártyája. Ezt követi a lép, rekesz, cseplesz, 
máj; az epehólyag sokáig megmarad. Az agy két-
három hét múlva felpuhul, hónapok múlva válik 
vörösbarna péppé. A szívizomzat később válik 
petyhüdtté, ürei vért nem tartalmaznak, később 
az izomzat szétmállik. Utoljára rothad a méh. 

A Tiszából kifogott női hulla ruhaneműin le
vő vörös foltokat mindenki vérfoltnak tartotta. 
Mikroszkópos és kémiai vizsgálattal kitűnt, hogy 
zsírjegecek, felhámrészek s hogy a foltok előreha
ladott fothadásban levő hulláról kerültek rá a fe
hérneműre (17). 

Sorra veszi a bíró kérdéseit, az orvosok vála
szát és megcáfolja az utóbbiakat Az első kérdés: 
kik életben látták, felismerhetik-e? Az arc lágyré
szei nem lehettek „jól megtartott állapotban". Le
hetségesnek tartja-e — kérdezi — az ország egyet
len orvosa is, hogy az agy már csokoládészerűen 

folyó, amikor az arc kevésbé ellenálló részei épek. 
Az agy a szervek rothadási sorrendjében a hetedik, 
a lágyrészek megelőzik. 

A külvizsgálat 2. pontja szerint a fejbőrön a 
hajzat hiányzik, a szemöldök és a nemző részek 
szőreiktől megfosztvák. A hajhagyma nagyító 
üveggel nézve ép, ebből arra következtetnek, hogy 
,,műlegesen" lett eltávolítva. A szemölcsök és a 
nemző részek szőrei is hiányoztak, ezeket csak nem 
borotválták le? A rothadás előrehaladásával a fel
hám levált és magával ragadta a ,,hajzatos test
részeket". 

Vízbefúlás áldozata lett, vagy nem? Élve vagy 
halva került a vízbe? Mivel az orvosok azt hitték, 
hogy friss hulláról van szó, írhatták, hogy eltér a 
vízi hulla szokott képétől, napon és levegőn 3—4 
óra alatt nem változott. „A valódi szakértő előtt 
maga ezen most említett ténykörülmény... halom
ra döntené a bonczoló orvosok állításait." A rotha
dási folyamat annyira előrehaladott volt, hogy gáz
fejlődés már nem következett be. 

• • . * * 

A boncolcTorvosok azt írják, hogy a hulla nem 
volt rothadt. Ők mondják a jegyzőkönyvben, hogy 
a vállakon, a háton, a mellen a felhám cafatokban 
volt, a tüdők felületét léghólyagok borították. 
Nem előrehaladott rothádásra utal az is, hogy a 
máj megkisebbedett, a gyomor, a bél és epehólyag 
üres? 

Állítják, hogy a hulla legfeljebb 10 napos és 
18—20 éves nő hullája. Ilyen fokban rothadt hulla 
legalább 2—3 hónapos. . . Az életkorra a hossza 
nyújt támpontot. Casper adatai szerint 14 éves 
leányhulla hossza 146 cm. Ezt a leány hullát 144 
cm-nek mérték, eszerint 14 éves volt. 

Mi volt a halálok? A szakértők a betegségek 
egész sorát kórismézték: gümők a tüdőcsúcsban, 
tüdőlégdag, j . szívgyomrocs túltengés, máj kisebbe-
dés és szemcsésedés, gyomorhurut, amelyek összes
ségükben vérszegénységet eredményeztek. Gla
dius véleménye szerint ezeket a jelenségeket már 
egy szigorló orvos is kell, hogy rothadási tünetek
nek ismerje fel. „Bíráló szemmel tekintve a felho
zottakat, eredménye csak azon meggyőződés lehet, 
miszerint a bonczjegyzőkönyvben felsorolt összes 
betegségek csakis a bonczoló orvosok képzeletében 
léteztek s hogy ezek a betegségek a szerencsétlen 
nőt életében sohasem kínozták." 

A boncolt hullán a szüzőr hiányzott és a hü
vely szerfelett bő volt — olvasható a jegyzőkönyv
ben. Gladius úgy hiszi, a többször bizonyított 
nagyfokú rothadás felmenti az alól, hogy ezzel a 
megállapítással komolyan foglalkozzon. Végül 
megjegyzi, hogy a rothadás bizonyos fokán zsír
képződés áll be, a bőr simább és vékonyabb lesz, te
hát nem valami különös jelenség, hogy a tenyerek 
és talpak bőre vékonyabb volt. 

Szakszempontból a kritikai vélemény elisme
rést érdemel, alapos tájékozottságra vall. 

Somogyi Endre dr. 
Irodalmi jegyzék a tanulmány befejező részé

ben. 


