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BEVEZETÉS 

 

Szakdolgozatom központi témájaként a híres bűnpereket választottam, különös 

figyelmet fordítva a tiszaeszlári vérvád ügyére. Azért döntöttem emellett a tárgykör 

mellett, mert ez egy vízválasztó per volt a magyar büntetőjog történetében. Egy olyan 

eseményt taglalok munkámban, amely nagy vihart és felháborodást okozott a 

közvéleményben, s amelynek hatására különleges változtatások és módosítások léptek 

életbe, amik napjainkban is jelen vannak. A Jogtörténeti Tanszék hallgatójaként, 

érdekesnek és figyelemfelkeltőnek találtam a témát. 

Arra törekedtem, hogy olyan munkát végezzek, mely alaposan taglalja az említett 

vérvád körülményeit, előzményeit és következményeit. A központi témán kívül, 

ismertetem a büntetőjog eme kategóriájához kapcsolódóan a legjelentősebb 

szakkifejezéseket és alapfogalmakat, továbbá a napjainkban aktuális jogszabályokat is 

bemutatom az olvasónak. Mindösszesen ismeretterjesztési céllal, néhány szót ejtek az 

elmúlt évtizedekben zajlott, nagyobb visszhangot kapott bűnperekről is, melyekkel 

célom, hogy összehasonlíthassam a Tiszaeszlári tárgyalással. Az egybevetéssel 

szemléltetem az azonosságokat és az eltéréseket. 

Munkásságom második részében irodalomkutatást végeztem, ahol olyan szerzők 

műveit említem meg, akik a tárgykörben maradandót alkottak, illetve ugyanezen 

témával foglalkoztak egy-egy tanulmányukban, könyvükben. Szemléltetni kívántam, 

hogy akik szintén ebben a témában kutattak, azok milyen eredményekre, feltevésekre, 

megállapításokra és következtetésekre jutottak. 

Ezen kívül többféle vizsgálatot is végeztem szakdolgozatomban. Igyekeztem 

többféle hátteret is megvizsgálni, mivel úgy gondolom, hogy ezeknek is óriási 

befolyásuk volt egy-egy bűnper megvitatásánál és az aktuális jogszabályok 

meghozatalánál. Gondoljunk csak például a társadalmi háttér szerepére. A 

makrokörnyezeti háttér vizsgálatán kívül egy kérdőíves kutatást is végeztem. Azért 

tartottam lényegesnek, hogy megkérdezzem az átlagembereket is a témát illetően, mert 

nem csak szakmai szempontból szerettem volna vizsgálni a tárgykört az 

irodalomkutatásaim segítségével, hanem érdekelt, hogy a szakmai betekintéssel nem 

rendelkező személyek, hogyan vélekednek a témáról.  
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A munkámban, külön fejezetet kapott a tiszaeszlári vérvád történetének ismertetése 

és a körülmények és események magyarázata. Törekedtem arra, hogy lépésenként 

vizsgáljam a per elemeit, továbbá a közvélemény reagálását a történésekre. Ahogy az a 

per tárgyalásakor is ki fog derülni, abban megegyezett az akkori, illetve a mostani 

büntetés-végrehajtás is, hogy céljuk az, hogy azokat az embereket, személyeket, akik 

bűncselekményt követnek el, tettükhöz mérten, arányosan megbüntessék. Ahhoz, hogy 

a megfelelő, bűnös személyt sikerüljön elítélni és arányos büntetést kiszabni rá, több 

tényezőt is kell bizonyítani, melyek egy hosszú és összetett folyamat részei. Szeretném 

ezt a procedúrát részletesen szemléltetni és ismertetni az olvasóval. Munkásságom 

elsődleges célja tehát, hogy egy relatíve régebbi kor, híres bűnperét bemutassam, ennek 

segítségével az akkori időszak szabályait, törvényeit, majd a mai, végrehajtási 

intézmények rövid ismertetésével prezentáljam az elmúlt időszakban történt 

előrelépéseket és változásokat, fejlődéseket. Vázolni szeretném, hogy mennyit haladt 

előre a büntetés-végrehajtás az elmúlt időintervallumban.  

A tiszaeszlári per a 19. században zajlott. Az ügy során zsidókat vádoltak meg azzal, 

hogy rituális szertartás keretében megöltek egy keresztény lányt. Maga a gyilkosság, 

valamint a per felháborodást keltett a köztudatban és az akkori politikai életben is. A 19. 

század végefelé gyakran használták a vérvád kifejezést azokra az eljárásokra, amelyek 

során zsidó emberek gyilkoltak meg keresztény gyermekeket, vallásos érdekek által 

vezetve. Napjainkban már relatíve kevesebb esetnél vezetik a bűnösöket vallási 

motívumok, azonban még mindig találunk rá példát.  



 3 

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Ebben a fejezetben, az aktuális jogszabályok ismertetését és magyarázatát végeztem. 

Célom az volt, hogy az olvasó számára bemutassam a magyarországi, jelenleg hatályos, 

büntetőjogi rendelkezéseket. Ennek a résznek az alapja, az 1978. évi IV. törvény a 

Büntető Törvénykönyvről. A rendelkezés, 2013. január 1.-től hatályos. A fejezetben, 

nagyon röviden kitérek a büntetőjoghoz kapcsolódó alapdefiníciók meghatározására. 

1.1 Büntetőjogi alapfogalmak 

1.1.1 Bűncselekmény 

A törvény II. fejezetében található 10. § (1) és (2) bekezdései megfogalmazzák a 

bűncselekmény fogalmát. Az alábbi idézet megfogalmazza, hogy minden olyan tett, 

mely veszélyes lehet a társadalomra nézve, ma Magyarországon bűncselekménynek 

számít. A bűn fogalmát viszont részletesen is kifejti a rendelkezés a többi 

paragrafusában, hiszen megkülönböztet egymástól, például bűncselekményt, bűntettet 

és vétséget, bűnhalmazatot, illetve szándékosságot és gondatlanságot. Elsőként a 

bűncselekmény fogalmát ismertetem a 10. § (1) és (2) bekezdéseiből idézve: 

„10. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést 

is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és 

amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.  

(2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely 

Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét 

vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.”1 

1.1.2 Bűntett, vétség 

A törvény 11. §-ának (1) és (2) bekezdései fogalmazzák meg a bűntett fogalmát, 

mely szerint minden, olyan, szándékosan elkövetett bűncselekmény bűntettnek minősül, 

melyre 2 évnél több büntetést szab ki az igazságszolgáltatás. Amennyiben a meghozott 

                                                           
1 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 10. § (1) és (2) bekezdései  
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ítélet szerint, a büntetett személyt, kevesebb, mint kettő év szabadságvesztésre ítélik, 

úgy a cselekmény vétségnek minősül. 2 

1.1.3 Bűnhalmazat 

A jogszabály 12. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben a bűnhalmazat szakkifejezés kerül 

definiálásra. Ezt a meghatározást azokban az esetekben használják, amikor az elkövető 

egy, vagy több bűncselekmény követett el, s ezeket egyetlen eljárás keretében bírálják 

el. A (2) bekezdésben arról olvashatunk, hogy abban az esetben beszélhetünk 

folytatólagosan elkövetett bűncselekményről, ha az ügyben egy sértett van, aki részére 

rövid időközökben, ugyanolyan bűncselekményeket követtek el és ugyanazon 

elhatározás céljából. 3 

1.1.4 Szándékosság, gondatlanság 

A törvény, a 13., a 14. és a 15. §-aiban vizsgálja a szándékossággal és a 

gondatlansággal kapcsolatos fogalmakat. A két szakkifejezés közötti különbségek 

bemutatása előtt ismertetném, hogy a bűncselekmény elkövetésének büntetésekor, 

abban az esetben alkalmazhatók a súlyosabb jogkövetkezmények, ha az elkövető tettét, 

legalább gondatlanság jellemzi. 4  

Gondatlanságról abban az esetben beszélhetünk, amikor az elkövető, már a 

bűncselekmény elkövetése előtt, tisztában van annak következményeivel és abban bízik, 

hogy ez vagy ezek a következmény(ek) elmaradnak. Illetve, akkor is gondatlanság 

vétsége áll fenn, amikor nem látja ezeknek a körülményeknek a bekövetkeztét, viszont 

ez az elkövető körültekintésének mulasztása miatt jön létre. 5  

Szándékosságról pedig, akkor beszélhetünk, a 13. §-ban olvashatók alapján, amikor 

az elkövető akarja magatartásának következményeit, vagy pedig, aki belenyugszik 

azokba. 6 

                                                           
2
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 11. § (1) és (2) bekezdései 

3
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 12. § (1) és (2) bekezdései 

4
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 15. § 

5
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 14. § 

6
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 13. § 
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1.1.5 Az elkövetők 

Az elkövetők között megkülönböztetünk tettest, közvetett tettest, társtettest, 

bűnsegédet és felbujtót. A törvény II. fejezetének 19. – 21. §-ai fogalmazzák meg a 

felsorolt definíciókat. Elsősorban, tettesnek azt a személyt tartjuk, aki elkövette a 

bűncselekményt. 7 Közvetett tettesnek hívjuk azt az elkövetőt, aki a szándékosan 

elkövetett bűncselekményéért nem büntethető. 8 Azokat nevezzük társtetteseknek, akik 

közösen valósítanak meg bűncselekményt és tudnak egymás tevékenységeiről is. 9 Aki 

szándékosan rábír egy másik személyt egy bűncselekmény elkövetésére, azt felbujtónak 

nevezzük. 10 Aki pedig, szándékosan segítséget nyújt a cselekmény elkövetéséhez, azt 

részesnek, vagy más néven bűnsegédnek nevezzük. 11  

1.1.6 A büntethetőséget kizáró tényezők 

Ma, Magyarországon kizárható a büntethetőség ténye, ha az elkövető gyermek, 

kényszer vagy fenyegetés alatt állt, amikor elkövette a bűncselekményt, vagy 

elmeállapota kóros, a tett tévedésből, végszükségből vagy jogos önvédelemből történt, 

vagy a magánindítvány hiánya miatt, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok miatt. 
12 A törvény 22. §-a sorolja fel az említett kizáró tényezőket. 

1.1.7 A büntetés 

A büntetés fogalmát az 1978. évi IV. törvény, 37. §-a definiálja az alábbiképpen: „A 

büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben meghatározott joghátrány. A 

büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az 

elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el.” 13 A büntetésnek több fajtája is 

létezik. A 38. § (1) és (2) bekezdései ismertetik a büntetésnemeket. A hatályos 

                                                           
7
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 20. § (1) 

8
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 20. § (2) 

9
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 20. § (3) 

10
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 21. § (1) 

11
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 21. § (2) 

12
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről II. fejezetében található 22. § 

13
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről IV. fejezetében található 37. § 
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jogszabály szerint, ma Magyarországon büntetésként létezik a szabadságvesztés, a 

közérdekű munka, a pénzbüntetés, a kiutasítás, a járművezetéstől való eltiltás, vagy a 

foglalkozástól való eltiltás. Mellékbüntetéseknek számít a kitiltás és a közügyektől való 

eltiltás. 14 

1.2 Alapvető emberi jogok 

Az 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogokról és az alapvető szabadságok 

védelméről szól. Ezt a jogszabályt, 1950. november 4-én, Romániában hirdették ki. 

Jelenleg, Magyarországon is ez a rendelet az irányt adó. Eme törvény több jogok is 

magában foglal, melyeket az alábbiakban kívánok részletezni.  

1.2.1 Élethez való jog 

Az I. fejezet 2. cikkelye foglalkozik az említett joggal. Megfogalmazza, hogy 

egyetlen embert sem szabad megfosztani az élethez való jogától szándékosan. Nem sérti 

meg e törvényt az a személy, aki a jogtalan erőszakkal szembeni védelem érdekében 

teszi azt, vagy aki felkelés, zavargás korlátozása érdekében törvényesen intézkedik, 

továbbá az a személy sem, aki a törvényesen fogva tartott személy szökését akadályozza 

meg. Az említett esetek kivételével, senkinek nincs joga elvenni más életét. 15 

1.2.2 Szabadsághoz és biztonsághoz való jog 

A törvény 5. cikke szerint, minden embernek joga van a személyi biztonsághoz és a 

szabadsághoz. Ettől a jogtól, csupán az alábbiakban felsorolt lehetőségek esetében 

szabad megfosztani az embert: 

„a) törvényes őrizetben tartás az illetékes bíróság által történt elítélést követően; 

b) olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki nem tesz eleget a 

bíróság törvényes rendelkezésének, illetőleg a törvény által megállapított kötelezettség 

teljesítésének biztosítása céljából történő letartóztatás vagy őrizetbe vétel; 

c) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy e bűncselekmény 

elkövetése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé állítsák vagy amikor ésszerű 

                                                           
14

 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről IV. fejezetében található 38. § (1) (2) 

15 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogokról és az alapvető szabadságok védelméről I. fejezet 2. cikk 
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oknál fogva szükséges, hogy megakadályozzák bűncselekmény elkövetésében vagy 

annak elkövetése után a szökésben; 

d) a kiskorú őrizetbe vétele törvényes rendelkezés alapján nevelési felügyelet céljából 

vagy törvényes őrizetben tartása az illetékes hatóság elé állítás céljából; 

e) törvényes őrizetbe vétel fertőző betegségek terjedésének megakadályozása céljából, 

valamint elmebetegek, alkoholisták, kábítószer-élvezők vagy csavargók őrizetbe 

vétele; 

f) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel az országba való jogtalan belépés 

megakadályozása céljából vagy olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe 

vétele, aki ellen intézkedés van folyamatban kiutasítása vagy kiadatása céljából.” 16 

1.2.3 Véleménynyilvánítás szabadsága 

A törvény 10. cikke foglalkozik a szabad véleménynyilvánítással, melyhez szintén 

minden embernek joga van. A véleményközlés során azonban, a személy nem sértheti a 

nemzet- vagy a közbiztonságot, az erkölcsöket és a közegészségügyet, mások jogait és 

jó hírnevét, illetve mellőznie kell véleményalkotásával a bűnözést és a zavargást. A 

személy, véleményének közlésekor felelősséggel tartozik azért, hogy a fentiekben 

említett kritériumoknak eleget tegyen. 17 

1.2.4 Gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság 

Minden embernek joga van az alcímben említett jogokhoz. A felsorolt jogokat 

tiszteletben kell tartani együttesen és egyénileg, a magánéletben és a nyilvánosság előtt 

is. A meggyőződés és a vallás szabadon választható, amennyiben nem sérti a közrendet, 

a közbiztonságot, az erkölcsöket, illetve más ember szabadságának jogait sem. 18 

1.2.5 Gyülekezés és egyesülés szabadsága 

A törvény 11. cikke foglalkozik a tárgykörrel. Kimondja, hogy minden embernek 

joga van ahhoz, hogy szabadon csatlakozzon békés célú gyülekezéshez, továbbá, a 

                                                           
16

 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogokról és az alapvető szabadságok védelméről I. fejezet 5. cikk 

17
 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogokról és az alapvető szabadságok védelméről I. fejezet 10. cikk 

18
 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogokról és az alapvető szabadságok védelméről I. fejezet 9. cikk 
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másokhoz való egyesüléshez. Ennek értelmében, ma Magyarországon, szabadon lehet 

alapítani szakszervezeteket, illetve csatlakozni azokhoz. Csupán akkor korlátozható eme 

törvény, ha az intézkedés szükségessé válik a nemzetbiztonság, vagy a közbiztonság, a 

bűnözés vagy a zavargás megakadályozása, az erkölcs, vagy a közegészség, illetve 

mások jogainak védelme érdekében. 19 

1.2.6 A tisztességes tárgyaláshoz való jog 

A törvény 6. cikke kimondja, hogy minden embernek joga van arra, hogy ügyét 

tisztességesen, független és pártatlan bíróság által és ésszerű időn belül tárgyalják. Az 

ítéletet minden esetben nyilvánosan kell kihirdetni. Minden gyanúsított személyt addig 

ártatlannak kell tekinteni, amíg a törvény szerint, bűnösnek nem találja. Ha valakit, 

valamilyen bűncselekménnyel vádolnak, akkor az alábbi jogok illetik meg: 

� rövid időn belül a saját, vagy egy általa megértett nyelven tájékoztatni a 

vádakról, ha szükséges tolmácsot kell biztosítani számára 

� személyesen vagy ügyvéd által védekezhessen, ha erre nincs rendelkezésére álló 

eszköz, akkor hivatalból kell kirendelni számára 

� elegendő időt és megfelelő eszközöket kell számára biztosítani a védekezéshez 

való felkészülésre 

�  tanúkat idézését illetően, hasonló jogok illetik, mint a vádat 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19

 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogokról és az alapvető szabadságok védelméről I. fejezet 11. cikk 

20
 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogokról és az alapvető szabadságok védelméről I. fejezet 6. cikk 



 9 

2. IGAZSÁGÜGYI NORMÁK 

 

Ebben a fejezetben ismertem az igazságügyhöz kapcsolódó tényezőket. Elsőként a 

bűnügyi tudományokról lesz szó, majd a környezeti háttér vizsgálatával folytatom 

munkámat. Itt azokat a háttereket sorolom fel és mutatom be, melyek hatással lehetnek 

egy-egy személyre és befolyásolhatják őt bűncselekmény elkövetésére is.  

2.1 Bűnügyi tudományok 

A büntetőjog a bűnözés elleni fellépés egyik eszközeként ismert napjainkban. A 

bűnügyi tudományok ágazatán belül, két főbb kategóriát különböztethetünk meg: 

• empirikus tudományok  

• jogi tudományok  

2.1.1 Kriminológia 

Dr. Szabó Henrik művében meghatározza a kriminológia definícióját: „A 

kriminológia a bűnözéssel mint társadalmi és a bűnelkövetéssel mint egyedi jelenséggel 

foglalkozó tudományág.” 21 A kriminológia tárgya a bűncselekmény, az elkövető, az 

áldozat, az intézményrendszer és a szituáció. Ez egy empirikus tudományág, mely a 

XVIII. század végén és a XIX. század elején vált önálló tudományággá, több, akkori 

viszony együttesének köszönhetően. Legfőképpen a bűnözés átalakulása segítette elő.  

A társadalomtudományokon belül, az Állam és Jogtudományok körébe, azon belül 

is a Bűnügyi tudományok egyik ága. A kriminológiának két főbb típusa létezik: a 

szakkriminológia és az általános kriminológia. A szakkriminológiához kapcsolódnak a 

bűncselekmény és az elkövető-típusok. Más tudományokhoz is szorosan kapcsolódik, 

például a pszichológiához, a szociológiához, a büntetőjoghoz, a statisztikához és a 

közgazdaságtanhoz is.22 

                                                           
21 Dr. Szabó Henrik (2010): Kriminológia.  

22 Dr. Szabó Henrik (2010): Kriminológia. 
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2.1.2 Kriminalisztika 

A kriminalisztika, lényegében bűnügyi nyomozástan. A XIX. században vált önálló 

tudományággá. 1890-ben kezdték el vezetni a bűnügyi nyilvántartást, s ennek fejlődése 

tapasztalható volt. 1909-ben már például, országos bűnügyi nyilvántartást vezettek. Ez 

volt az egyik alapja annak, hogy eme tudományág függetlenné vált. Szintén az 

empirikus tudományág körébe tartozik. 23 A kriminalisztika azonban nem csak bűnügyi 

ügyekben játszik szerepet, hanem közigazgatási, szabálysértési és fegyelmi ügyekben is. 

A tudományágat tagolhatjuk általános és különös részre is. A nyomozási folyamat egyik 

legfontosabb eleme, hogy kiderítse és bizonyítsa azokat az eseményeket, amik a 

múltban zajlottak le.24 

2.2 Környezeti háttér vizsgálata 

A környezeti háttér vizsgálatát nagyon fontosnak tartom. Ide kapcsolódik minden 

olyan háttér, mely befolyásolást gyakorolhat az egyénre, aki ennek következtében, akár 

bűncselekményt is követhet el. Ide tartoznak azokat az elemek, amelyekkel a 

mindennapokban találkozhatunk.  

2.2.1 Gazdasági háttér 

Napjaink, talán egyik legnagyobb befolyásoló háttere a gazdasági háttér. A néhány 

évvel ezelőtti, gazdasági világválság hatásai Magyarországon is megjelentek és közülük 

számos, még ma is jelen van. Gondoljunk csak például a munkanélküliségre, a 

jövedelmek csökkenésére, a munkahelyek megszűnésére és a megélhetési problémákra, 

az inflációról nem is beszélve. Azt tapasztalom, hogy sokkal nehezebb megélni most, 

mint néhány évvel korábban. Ezek a tényezők intenzíven jelen vannak életünkben és 

szinte minden embernek van legalább egy olyan ismerőse, aki a gazdasági válság 

következtében elveszítette a munkahelyét, vagy akinek nehezebbé vált a megélhetése.  

Ezek a tényezők olyan cselekedetekre sarkallhatják a kétségbeesett embereket, hogy 

akár bűncselekmény elkövetésére is hajlandóak lesznek a megélhetésért. Például, 

gondoljunk a lopással kapcsolatos bűncselekményekre, vagy a rablásokra. A gazdasági 

                                                           
23 Dr. Ibolya Tibor (2010): Kriminalisztika. 

24 http://hu.wikipedia.org/wiki/Kriminalisztika 
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háttér tehát, gyakran késztetheti a reményvesztett embereket a törvények és a szabályok 

megszegésére. 

2.2.2 Politikai háttér 

Az ország politikai hátterét vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy az eltérő 

politikai nézetek miatti ellentétek, gyakran szélsőséges viselkedéshez vezethetnek. 

Ezzel a háttérrel kapcsolatban például, felmerülhet a rendzavarás, az elfajult 

tüntetésekből keletkező zavargások és a rendbontás. A túlzott vagy felnagyított 

ellentétek, arra ösztönözhetik az elkötelezett politikai nézettel rendelkezőket, hogy 

nagyobb tömegeket mozgósítsanak meg, melyből akár nagyobb zavargások is 

kialakulhatnak, az embertömeg hergelésével. 

2.2.3 Társadalmi háttér 

A társadalmi osztályok közötti különbségek is, szélsőséges viselkedést szülhetnek. 

Itt gondolok arra, hogy például a vagyonosabb emberek és a szegények között. 

Magyarország történelmében, a korábbi évekre visszatekintve is azt tapasztalhatjuk, 

hogy a társadalmi rétegek közötti különbségek, mindig is kiélezettek voltak, 

legfőképpen a legvagyonosabbak és a nincstelenek között. Az itt megjelenő ellentétek 

mértéke bár napjainkra csökkent, azonban teljesen nem szűnt meg. Ezen kívül, az 

etnikai különbségek is lehetnek problémák. 

2.2.4 Vallási háttér 

Napjainkban már számos vallástípus létezik. Az első fejezetben, említést tettem a 

szabad vallásgyakorláshoz való jogról, amihez Magyarországon, minden embernek joga 

van. Mivel, a vallástípusok alapjaiban különböznek egymástól, s a hozzájuk kapcsolódó 

szokások, életformák is általában eltérők, így a vallási háttér is arra enged következtetni, 

hogy ellentéteket szülhet, két, különböző vallást gyakorló személy vagy akár közösség, 

csoport között is. 
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3. A TISZAESZLÁRI VÉRVÁD 

 

„HOGY SOK RÉSZLET VALÓTLANSÁGA  

ELŐTTÜK IS NYILVÁNVALÓ VOLT: EZ  

NEM DÖNTHET HISZÉKENYSÉGÜK FÖLÖTT.  

AZ ELFOGULTSÁG KÉPES MINDEN  

BIZONYSÁGOT LEGÁZOLNI.”  

 

(idézet: Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve  

folyik s még sincs vége. Második kötet. 23. oldal.) 

 

3.1 Előzmények 

A tiszaeszlári per a 19. században, egészen pontosan 1882 és 1883 között zajlott 

Nyíregyházán, korábban pedig Tiszaeszláron. Az ügyben zsidókat vádoltak meg azzal, 

hogy különféle rituális módszerekkel meggyilkoltak egy keresztény gyermeket, akit 

Solymosi Eszternek hívtak. A gyilkosság és a bírósági eljárás is nagy felháborodást 

keltettek az emberekben és az akkori, hazai politikai életben, ezen kívül Európában híre 

kelt és igazán felkeltette a köztudat érdeklődését.  

A vérvád fogalmát az ügy idején azokra az esetekre használták, amikor zsidó 

emberek öltek keresztény gyermekeket egy vallásos szertartás keretében. Mai 

megfogalmazásban hasonló jelentéssel bír, csupán mára már ritkábban használjuk eme 

kifejezést. Solymosi Eszter volt a tiszaeszlári vérvád áldozata, aki szolgálólányként 

dolgozott. Az eltűnése napján, a faluba küldték őt bevásárolni, ahonnan többé már nem 

tért vissza. A zsidók éppen azon a napon tartották Sabbat Hagadol25 ünnepét, s a 

zsinagógában gyűltek össze. A lány eltűnése után, az a szóbeszéd indult útjára, mely 

szerint a zsidóknak közük volt Eszter eltűnéséhez, egészen pontosan az terjedt el a 

köztudatban, hogy egy vallásos rituálé keretében áldozták fel őt. A híresztelés 

következtében, a lány édesanyja feljelentést tett a zsidók ellen, de a vizsgálat 

                                                           
25 Jelentése: Nagyszombat. (jelentős zsidó ünnep) 
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eredménytelenül zárult. Az 1. számú ábrán, egy korabeli illusztrációt láthatunk 

Solymosi Eszterről, a tiszaeszlári vérvád áldozatáról. 26 

 

1. számú ábra – Solymosi Eszter (illusztráció) 27 

 

 

3.2 A vád és vádemelés 

A későbbi, újabb szóbeszéd hallatára, ismételten feljelentést tett az édesanya és 

újabb vizsgálatok indultak. Mivel, több információ is napvilágra került, így az új 

nyomok már elősegítették a nyomozást. Például, Scharf Móric, néhány nappal később 

vallomást tett, mely szerint ő szemtanúja volt Eszter meggyilkolásának.  

Elmondása szerint, a fiú édesapja megkérte az éppen arra járó Esztert, hogy segítsen 

neki leszedni a gyertyatartókat, majd miután ez megtörtént, az egyik ott lévő zsidó 

vándor koldus átkísérte a lányt a zsinagógába, ahol három másik személy lefogta őt, a 

torkát elvágták, s vérét egy tálba folyatták. Ezután nyakát áttekerték, s újraöltöztették 

Esztert. A holtestre azonban nem bukkantak rá, így a per még mindig zajlott. A 2. 

számú ábrán, Scharf Móriczról láthatunk egy illusztrációt, aki a per egyik jelentős 

alakja volt, egy szemtanú.  

 

                                                           
26 http://www.ekmizbak.hu/magyar/vervad.htm 

27
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszaeszl%C3%A1ri_v%C3%A9rv%C3%A1d 
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2. számú ábra – Scharf Móricz (illusztráció) 28 

 

 

3.3 A per 

Nagyjából másfél hónappal Eszter eltűnése után, egy holttestet találtak Tiszadada 

közelében, amit két tutajos fedezett fel. A megtalált tetemet a faluba vitték, ahol többen 

is Eszterként azonosították a lányt, a családtagjai azonban, egyáltalán nem így 

vélekedtek. A vizsgálatok során nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy pontosan 

kié a holttest, azonban Bary aljegyző feltételezése szerint, a két tutajosnak ezt tudnia 

kellett. Azt feltételezte ugyanis, hogy a holttest nem Solymosi Eszteré, hanem a zsidók, 

figyelemelterelésnek szánták ezt a tetemet.  

Eme feltételezés alapján, a két tutajost elfogták és több napi vallatás után be is 

vallották, hogy egy ismeretlen tutajos kérésére teljesítették ezt a megbízást.  Az újabb 

tutajost is kihallgatták, aki azonnal beismerte, hogy két tiszaeszlári zsidó bízta meg őt a 

holtest felöltöztetésével és elszállítatásával. A vádemelés ekkor, 15 zsidó személy ellen 

történt meg, akiket előzetes letartóztatásba helyeztek. A Királyi Ügyészség, az eset után 

közel egy évvel nyújtotta be a vádiratot a Nyíregyházi Törvényszékre. A 3. számú ábrán 

egy illusztrációt láthatunk a korabeli perről.  

A zsidók védelmét ekkor Eötvös Károly ügyvéd vállalta el. A tárgyalás 

Nyíregyházán 1883. június 20-tól, augusztus 3-áig tartott. Az ügyész Szeyffert Ede, 

királyi főügyész volt. Eötvös összesen hét órás védőbeszédet tartott, majd a zsidókat 

                                                           
28

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszaeszl%C3%A1ri_v%C3%A9rv%C3%A1d 
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felmentették a vád alól. Az ügy, a mai napig homályos, hiszen nem tudják, hová 

tűnhetett Eszter.   

 

3. számú ábra – A per (illusztráció) 29 

 

 

 

A közvélemény máig megoszlik ebben a kérdésben, hiszen vannak, akik úgy 

gondolják, hogy a zsidók ölték meg a lányt. Egy magyar házaspár emlékhelyet állíttatott 

a lánynak, ahová még ma is sokan zarándokolnak, hogy megemlékezhessenek Solymosi 

Eszterről. A szóbeszéd szerint, a későbbiekben még több lehetőség is felmerült, de 

bizonyítékokkal egyiket sem lehetett alátámasztani. A 4. számú ábrán, az Eötvös Károly 

emlékére állított műemléket lehet megtekinteni. 30 

 

4. számú ábra – Eötvös Károly (műemlék) 31 

 

                                                           
29 http://www.ekmizbak.hu/magyar/vervad.htm 

30
 http://www.ekmizbak.hu/magyar/vervad.htm 

31 http://www.ekmizbak.hu/magyar/vervad.htm 
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3.4 A per hatásai 

Az ügy egyik legjelentősebb hatása, az antiszemitizmus megerősödése volt. A per 

kirobbanása után, több olyan röplap is megjelent, melyekben a tiszaeszlári zsidóság 

képével és a gyilkosság gondolatával azonosították az összes zsidót. Megindultak az 

antiszemitista vádaskodások, több helyen pedig zavargások törtek ki az országban. 

Nagy felháborodást váltott ki az emberekből ez a gyilkosság, amire lassan Európa is 

felfigyelt és foglalkozni kezdett vele. Szintén az ügy hatására, még a 19. században 

megalakult az Országos Antiszemitista Párt, mely az akkori Országgyűlésbe is 

bekerült.32 

A tiszaeszlári per egész Európában, addig még keveset látott felháborodást keltett. 

Többen is elítélték az antiszemitista szemléletet és a zsidók is erőteljesen tiltakoztak. De 

nem csupán a zsidóság, hanem a keresztény teológusok körében is negatív indulatokat 

szült ez az eset. A legtöbben középkori sötét gondolkozásmóddal és igazságtalansággal 

vádolták Magyarországot, s nem értették, hogy hogyan történhetnek meg még ilyen 

típusú esetek a 19. század végén. Hazánk számos, kíméletlen kritikát kapott, s az 

ellentétek kiéleződtek az európai országok, valamint a zsidóság és a kereszténység 

között. 33 

                                                           
32

 http://www.ekmizbak.hu/magyar/vervad.htm 

33
 http://www.ekmizbak.hu/magyar/vervad.htm 
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4. IRODALOMKUTATÁS 

4.1 Kövér György munkássága 

A per felháborodást keltett a tömegben és ennek következtében, az akkori főispán, 

Gräfl József és az alispán, Zoltán János is Tiszaeszlárra látogattak. Azért tartották 

fontosnak, hogy felmérjék az akkori állapotokat, mert az országban tartottak egy 

esetleges lázadástól, népkitöréstől az ügy miatt. Az akkori lelkész, Lápossy János 

megnyugtatta a látogatókat, hogy a néphangulat megfelelő volt és az emberek egyenlőre 

türelmesen várták a büntetőper eredményét. Az említett református lelkészen kívül, a 

helyi, római katolikus pap és a falu bírája is arról tanúskodtak, hogy a nép hangulata 

teljesen átlagos volt. 34 

A valóság azonban az volt, hogy az említett fontos emberek, elöljárók azért vallották 

ezt, mert attól tartottak, hogy nekik kell fedezniük, az ellenőrzés céljából küldött 

személyek ellátását. A nép valós állapotának és érzelminek eltitkolása azonban nem 

tarthatott sokáig. Pünkösd hétfőn zsidók gyülekeztek Tiszaeszlár déli részén, ami a 

csoportos erőszak félelmét keltette az akkori néphangulatban. Bizonyos szóbeszédek 

szerint, a zsidók csoporttá gyülekeztek, majd Solymosiné házához mentek, ahol a beteg 

asszonytól azt követelték, hogy árulja el, merre van a lánya, hiszen ők látták, hogy 

hazament. Bary vizsgáló és Nagy László ügyész lépett közbe és azzal oszlatták el a 

zsidó társaságot, hogy az igazságos ítélethozatal nem fog elmaradni. 35 

A Pünkösd utáni zavargások után, Tiszaeszlárra újra a nyugalom költözött be. Azt 

tapasztalhatjuk, hogy az akkori híradások, napilapok, röplapok nem egyértelműen 

számoltak be az eseményekről, sokszor megtörtént, hogy egy-egy történetet kitaláltak. 

Ezt a tényt alátámasztja, hogy számos olyan eseményről, történésről írtak a sajtóban, 

mely a tárgyalásokon nem került szóba. Például, a korábban említett egyik írásban azt 

olvashatták az akkori emberek, hogy a zsidók elmentek Solymosiné házához, melynek 

                                                           
34 Kövér György (1882): Az eszlári pünkösdi „népizgatottság”. 281. oldal 

35
 Olvasható a Függetlenség című napilap, 1882. május 31-ei kiadásában. (Kövér György (1882): Az 

eszlári pünkösdi „népizgatottság”. 282. oldal) 
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valószínűleg a későbbiekben nagy visszhangja lett volna, azonban a konkrét vizsgálatok 

alatt nem ejtettek szót erről.36  

Ezen kívül, több olyan esemény is volt Tiszeszlárhoz köthető, melyekről nem, vagy 

csupán más megvilágításban hallhattak az emberek, mint a pünkösdi sajtóban. Például 

az az eset, ami szerint Lichtmann József megpróbálta megvesztegetni Solymosinét. 

Több verzió volt olvasható és hallható akkoriban erről a történetről, mely valós 

párbeszédre valójában csak ők ketten tudtak volna válaszokat adni. 37 

Az a tapasztalat szűrhető le a per hatásainak akkori kezeléséről, hogy az emberek 

nem tudták vagy legalábbis nehezen tudták elkülöníteni a tényeket a hamis 

szóbeszédektől. Úgy gondolom, hogy sokszor abba a hibába estek, hogy a szárnyra 

kapott, negatív jellegű beszédeket tényként kezelték és a szerint ítélkeztek. Ezek a 

zsidók esetében például, antiszemitista szemléleteket szültek és előítélettel, valamint 

diszkriminációval párosultak. Tipikusan, néhány zsidó ember, állítólagos tette miatt az 

egész zsidó nemzet ellen fordultak. A katolikusok és a zsidók között óriási feszültség 

alakult ki, melyre robbanásszerűen hatottak a terjengő szóbeszédek is. Az emberek 

többsége félt a kialakult helyzetben, rettegtek attól, hogy a két csoport tettlegességig 

fajuló vitát fog produkálni. Úgy gondolom, hogy napjainkban már sokkalta jobban 

elkülönülnek a kitalált információk, a valós tényektől, így az emberek közhangulata is 

sokkal nyugodtabb a korábbiakhoz képest. 

 

4.2 Eötvös Károly munkássága 

4.2.1 Első kötet 

Jelentősnek tartom, hogy említést tegyek Eötvös Károly három kötetes művéről, 

melyek „A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége” címet kapták. Ahogy azt 

korábban már ismertettem, Eötvös Károly volt a tiszaeszlári perben, a megvádolt zsidók 

védőügyvédje, aki több mint hétórás védőbeszédjével és kiváló intelligenciájával 

                                                           
36

 Kövér György (1882): Az eszlári pünkösdi „népizgatottság”. 290. oldal 

37
 Kövér György (1882): Az eszlári pünkösdi „népizgatottság”. 294. oldal 
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felmentést nyert a zsidóknak. Sokan támadták őt emiatt, illetve sokan nem értettek egyet 

vele, mégis igen fontos szerepet töltött be a vérvád tárgyalása során. 38 

A tárgyalás eredményességét, valamint az úgynevezett „tiszaeszlári vérvád” pontos 

körülményeit, ebben a három kötetes munkásságában örökítette meg. Az első kötetben a 

keresztény lány halálának történetét és az események bemutatását végzi Eötvös. 

Egészen a gyermek eltűnésétől kezdődően szemlélteti a per részleteit, aprólékosan: 

„Elt űnt egy szegény lányka. – Eltűnéséből vérvád származott. – Az emberi lélek, mint 

természeti tünemény. – A közvélemény. – A vérvád az élő babonák közé tartozik.” 39 

Említést tesz az eset európai visszhangjáról is. Eötvös kifejtette ebben a művében, hogy 

Magyarországon nagyon komolyan vették az esetet, alapos vizsgálatok, nyomozások 

zajlottak le és az akkori bíróság mindent elkövetett, hogy megfelelő ítéletet tudjon 

meghozni. A vádlott zsidókat azonban felmentették, s emiatt az ügy nagy figyelmet 

kapott Európa szerte is. 

Eötvös arról is ír művében, hogy ez a per volt életének legnagyobb jelentőségű ügye. 

Nagyon sokat kutatott és elemezte mindazt, amit hallott és mindazt, amit látott: „Sohase 

vizsgáltam meg gondosabban az emberi lelket, mint a nagy per folyamata alatt. S a 

tapasztalás fenséges kincseiből sohase volt alkalmam annyit gyűjteni mint itt.” 40 Az 

iménti idézet jól szemlélteti, hogy Eötvös számára nagyon fontos volt a tiszaeszlári per. 

 

4.2.2 Második kötet 

A második kötetben folytatódik a cselekményt. Részletes képet nyújt az olvasó 

számára Eötvös. A holttesttel foglalkozik az első részben. Aprólékos mű, mely egy 

élethű képet fest a történésekről. A holtesttel kapcsolatos megbízatásáról, annak 

elszállításáról és „véletlen” megtalálásáról is. Arról, hogy hogyan egyeztek meg a 

tutajosok az anyagiakon és hogyan vallott egyikük. Éles elméje miatt, nagyon 

egyszerűen és pontosan rátapintott azokra a hiányosságokra, melyekből kifolyólag 
                                                           
38 Eötvös Károly (1934): A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Első kötet. Révai Testvérek. 
Irodalmi IntézBT R.-T. Budapest, VIII. ker. Üllői-út 18. szám 

39
 Eötvös Károly (1934): A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Első kötet. Révai Testvérek. 

Irodalmi IntézBT R.-T. Budapest, VIII. ker. Üllői-út 18. szám. 1. oldal. 

40
 Eötvös Károly (1934): A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Első kötet. Révai Testvérek. 

Irodalmi IntézBT R.-T. Budapest, VIII. ker. Üllői-út 18. szám. 4. oldal. 
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fellebbezett és melyekkel megvédte, majd felmentette a vádlottakat. Például voltak 

hiányosságok, többen sem látták el kézjegyükkel a jegyzőkönyvet, így nem volt 

hivatalos vallomásuk. 41 

A kötetben élesen bírálja Bary József vizsgálóbírót és többször hangot is ad az iránta 

táplált ellenszenvének. Például idézném a 23. oldalon található szövegrészletet: „…az 

elfogultság képes minden bizonyságot legázolni. Az elfogultság erős hitet teremt s a 

vizsgálóbíró és a titkos tanács hajszáláig tele volt elfogultsággal s a hitnek ereje 

független attól, hogy van-e benne, s mennyi benne az igazság?...” 42 Gondolatmenetét 

művében folytatva, tovább folytatja éles kritikáját: „…a vizsgálóbíró nyomban 

elrendelte…, hogy Vider Mór tokaji boltos zsidót fogják el s vezessék színe 

elé…nyomban elrendelte … azt is, hogy Smilovics Jankelt tartóztassák le s rab gyanánt 

kísérjék Nyíregyházára.” 43 

Szintén a második kötetben említést tesz egy bizonyos Szakolczai Julcsáról, aki 

állította a holttest megtalálásakor, hogy az egészen biztosan Solymosi Eszteré. Több 

ismertetőjelet is vélt felfedezni a halott lányon. Ezek a területek például a lábfej és a 

fogak voltak. Julcsa olyan sebet mutatott meg az alügyésznek, mellyel egyértelműen 

bizonyítani lehetett, hogy a holttest valóban Solymosi Eszteré. 44  

Megtudhatjuk a műből azt is, hogy Trajtler Soma, aki egy vezető orvos volt és ő 

végezte a holttest vizsgálatát, nem vezette fel a jegyzőkönyvbe, a Szakolczai Julcsa által 

mutatott sebet a lábfejen. Bár az orvos is látta a sebet, mégsem gondolta, hogy az 

tehéntaposás során keletkezett volna, ahogy Julcsa azt állította, ezért nem vezette fel a 

jegyzőkönyvbe. 45 A korábban már elkezdett, éles hangvitelű bírálatát, melyet a 

vizsgálóbírának szánt, a második fejezet 3. részében továbbra is folytatja a 
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 Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Második kötet. Révai és Salamon 
Könyvnyomdája. Budapest, VIII. ker. Üllői-út 18. szám. 1-10. oldal. 
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 Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Második kötet. Révai és Salamon 

Könyvnyomdája. Budapest, VIII. ker. Üllői-út 18. szám. 23. oldal. 
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 Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Második kötet. Révai és Salamon 

Könyvnyomdája. Budapest, VIII. ker. Üllői-út 18. szám. 23. oldal. 
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 Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Második kötet. Révai és Salamon 

Könyvnyomdája. Budapest, VIII. ker. Üllői-út 18. szám.166-171. oldal. 

45
 Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Második kötet. Révai és Salamon 

Könyvnyomdája. Budapest, VIII. ker. Üllői-út 18. szám.174-183. oldal. 
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következőképpen: „Mi ez? Talán megzavarodott volna a vizsgálóbíró elméje?...Milyen 

jogon hajszolja a vizsgálóbíró őket Tisza-Lökre?” 46 

 

4.2.3 Harmadik kötet 

 

A harmadik kötetben folytatja munkásságát. Összefoglalja néhány mondatban az 

egész tiszaeszlári per lényegét: „A vád az, hogy a zsidók meggyilkolták Solymosi 

Esztert. Nem lehetetlen. De ha meggyilkolták: miért őrizték ruháját?” 47 

Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy szemléltesse, milyen gondolatmenettel igyekezett 

elintézni a holttest exhumálását. Néhány idézet ezzel kapcsolatosan: „Tévedésüket csak 

úgy bizonyíthatom be, ha a holttestet magam is megnézem…de ez lehetetlen, ha a 

törvényszék a holttest kiásását el nem rendeli. … hol vegyem én az új, a meglepő, az 

elvitázhatatlan fontosságú orvostani és élettani okokat? … tisztán állott előttem, hogy ez 

a lelet … nem igaz …csak elleplezi az igazságot.” 48 

A harmadik kötetben Eötvös azt firtatta, hogy Solymosi Eszter élete nem volt a 

legvidámabb. Néhány ember elmondása szerint, nagyon keveset keresett, ám mégis 

rengeteget dolgozott érte, ezen kívül folyton csak fázott, éhezett és szomorú is volt. Itt 

Eötvös arra terelte a figyelmet, hogy az is megeshetett, hogy Eszter öngyilkos lett, nem 

pedig egy gyilkosság áldozata. „…akárkinek egész napon át éhezni, fázni, dolgozni s 

lótni-futni: isten angyala legyen bár, alig kerülheti ki a hibázást.” Az öngyilkosság 

gondolatát erőteljesen kívánta beleültetni az olvasó agyába: „akkor is szomorú volt már, 

mikor beszéltem vele, de nem kérdeztem, mi baja.” 49  
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 Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Második kötet. Révai és Salamon 
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Összességében a három kötet elmeséli az Eötvös szerinti történetet és 

gondolatmenetet. Jellemző a művekre, hogy nagyon aprólékosan tárgyalja, taglalja a 

tárgykört. Érdekessé teszi továbbá, hogy beleviszi és ezzel átadja saját gondolatait és 

érzéseit. Szembesülhetünk a holtpontokkal, a megoldhatatlannak tűnő helyzetekkel és 

az azokból való kilábalással is.  

Egyéni véleményem szerint, Eötvös szkeptikus volt műveivel szemben. Személy 

szerint Bary Józseffel értek egyet, mert valóban úgy érzem, hogy elfogult volt a témát 

illetően, s sokszor a művek olvasása közben arra lettem figyelmes, hogy túlzottan ügyelt 

a vizsgálóbíró és az egyéb szereplők negatív színben való feltüntetésére. Ezeket 

leszámítva egy remekművet kaptam, melyből megismerhettem Eötvös agyafúrt 

észjárását, melynek köszönhette akkoriban népszerűségét és elismertségét is. 

 

4.3 Bary József emlékiratai 

A tiszaeszlári bűnperrel kapcsolatosan, Bary József vizsgálóbíró, 1933-ban kiadott 

emlékiratait is megemlíteném. A mű valójában már 1912-ben elkészült, azonban a 

szerző nyugdíjas korában szerette volna könyvként terjeszteni. Korai halála viszont ezt 

lehetetlenné tette, így a családja a háború utáni időszakban adatta ki eme remekművet. 

Bary József vizsgálóbíró műve úgymond válaszként született Eötvös Károly korábbi 

szerzeményére. Bary úgy vélte, hogy Eötvös egyoldalúan és elfogultan írta meg a per 

történéseit, éppen ezért tollat ragadott és lényegre törően, a valós események mentén 

próbálta elmesélni a történetet. 50 

Bary úgy vélte, hogy a Tiszaeszláron történtek miatt alakult ki Magyarországon az 

antiszemitizmus, melyet a magyarság egyik legnagyobb szégyenének tartott. A zsidóság 

a napilapok és az egyéb sajtóanyagok segítségével igyekezett a köztudatban pozitív 

képet kialakítani magáról, illetve nagyon jó választás volt, hogy Eötvös Károlyt kérték 

fel védőügyvédnek, aki a vádlott zsidók számára sikeresen és eredményesen intézte el 

sorsukat.  

 Bary azt is firtatta művében, hogy véleménye szerint a politikai háttér befolyása 

miatt alakult a zsidók számára kedvezően a per. Úgy gondolta, hogy mivel a zsidó 
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 Bary József (1933): A tiszaeszlári bűnper. Bary József vizsgálóbíró emlékiratai. Királyi Magyarország. 
Egyetemi Nyomda. 1933. 
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emberek pénzzel és szellemi hatalommal bírtak az ország akkori gazdasági életében, s 

Bary összefüggést talált az ügy kimenetele és az ország érdekei között. Bár igaz, hogy a 

per kedvezően végződött a zsidóság számára, azonban Bary arról is beszélt, hogy ez 

mégsem oldotta meg a zsidókérdést sem hazánkban, sem pedig az európai 

országokban.51 

Személyes véleményem szerint, Bary törekedett arra, hogy valósághűen adja vissza 

az akkori eseményeket, viszont helyenként úgy éreztem, hogy ugyanabba a „hibába” 

esett, mint Eötvös: elfogulttá vált, ami helyenként észrevehető volt számomra a 

megnyilvánulásaiból. Ettől függetlenül, egy igazán reális képet kaphatunk az 

eseményekről. 

 

4.4 Zsidóság a per előestéjén 

Kövér György, Performációk I. „Zsidó társadalom” Tiszaeszláron a nagy per 

előestéjén című művében, a tiszaeszlári zsidóságot vizsgálja. A szerzeményben 

találkozhatunk családfákkal és személyes adatokkal is azokra vonatkozóan, akik a 

bűnperben érintettek voltak. Szó van benne továbbá a településről, a vagyon 

eloszlásáról és a foglalkoztatás arányáról is körükben.  

Ezeket az adatokat felhasználva vezet végig bennünket Kövér azon az úton, ahogyan 

rátalált a családfa részeire. Személy szerint nagyon érdekes olvasmánynak tartottam. 

Beszél a folyamatos változásokról és a zsidóság letelepedéséről. Megtudhatjuk a műből, 

hogy 4 nagy zsidócsalád élt Tiszaeszláron, melyek a következő családok voltak: 

• Lichtmann 

• Einhorn 

• Groszberg 

• Feuermann 52 
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 Bary József (1933): A tiszaeszlári bűnper. Bary József vizsgálóbíró emlékiratai. Királyi Magyarország. 
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A mű arra mutat rá, hogy a per egy bizonyos, jelképes „jelentést” hordoz magában, 

méghozzá azt, hogy a vádirat szerint nem a helyiek követték el a gyilkosságot, hanem 

az ideiglenesen ott tartózkodó és átmenetileg ott lévő zsidók. 
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5. KÉRDŐÍVES KUTATÁS 

 

„A halál közelségében eltöltött esztendők után 

 a bor nem egyszerűen bor, az ezüst nemcsak  

ezüst, a zene, amely valahonnan belopakodott  

a terembe, nemcsak zene, (...) mindez egy másik  

élet jelképe lett, a gyilkosság és rombolás nélküli  

életé, az életért való életé, mely már-már csak  

legenda, eleven és reménytelen álmodozás.” 

 

(idézet: Erich Maria Remarque) 

 

5.1 A kutatás körülményei 

Szakdolgozatom témája a tiszaeszlári vérvád története volt. Eme híres bűnper, a 19. 

században zajlott és mély felháborodást keltett az akkori köztudatban, s egész Európa 

szerte felfigyeltek rá. A vérvád sajátossága az volt, hogy azoknak az eljárásoknak a 

megnevezésére használták, ahol zsidó embert vagy embereket vádoltak meg, katolikus 

gyermek vagy gyermekek meggyilkolásával, vallási indokból.  

A téma vizsgálatát egyrészt szakirodalommal kívántam végezni, másrészt pedig az 

átlagemberek véleményére is kíváncsi voltam. Az irodalomkutatásban ismertettem a 

neves szerzők munkásságait Tiszaeszlárról. Úgy döntöttem, hogy nem azt fogom 

vizsgálni, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek az emberek a tiszaeszlári perről, 

hanem azt kívántam kutatni, hogy mennyit változott az emberek megítélése és a 

jogszabályozási rendszer az akkorihoz képest. A kérdőívemet úgy állítottam össze, hogy 

egyrészt vizsgálati, másrészt ismeretterjesztő részeket is tartalmazzon, tehát a kitöltés 

végére, azok az emberek is ismerjék a tiszaeszlári vérvád történetét, akik előtte nem is 

hallottak róla. Papír alapú kérdőíveket osztottam szét az ismerőseim között. Összesen 

65 darabot értékeltem ki. A mellékletek között megtalálható a teljes kérdőív. 

Legfontosabb célom volt tehát, hogy vizsgáljam az akkori és a mai törvénykezés közötti 

különbségeket, illetve az emberek megítélését a tiszaeszlári per ügyében. 
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5.2 Kiértékelés, elemzés 

5.2.1 Személyes adatokra vonatkozó kérdések 

 

Ezekkel a kérdésekkel törekedtem arra, hogy behatároljam, kik vettek részt a 

kutatásomban. Először a nemek megoszlása érdekelt. Megtudtam, hogy többségében 

női kitöltők voltak. Az eredmények az 5. számú ábrán láthatók. Második kérdésként az 

életkorukat kérdeztem meg a résztvevőktől. A legfiatalabb kitöltő 16 éves volt, a 

legidősebb, pedig 60 éves. Az átlagéletkor összesen 28,2 év volt. Ezen kívül, harmadik 

kérdésként a legmagasabb iskolai végzettséget kutattam. Megtudtam, hogy a legtöbb 

személy középfokú végzettséggel rendelkezik. Célom az volt ezekkel a kérdésekkel, 

hogy pontosan megtudjam, ki voltak a résztvevők. 

 

5. számú ábra – Nemek szerinti eloszlás 53 
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5.2.2 A vérváddal kapcsolatos kérdések 

A kérdőív ezen részében olyan kérdéseket tettem fel, melyek a tiszaeszlári perhez 

köthetők. Leginkább arra voltam kíváncsi, hogy mennyit tudnak az ügyről, illetve 

mennyien ismerik a pontos körülményeket. Az ügy legjellemzőbb részleteiről tettem fel 
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1-1 kérdést, vizsgálati célzattal. Ezeknél a kérdéseknél egyben arra is törekedtem, hogy 

ismereteket adjak át az embereknek.  

Összesen 8 kérdés kapcsolódott ehhez a tárgykörhöz. A 8 kérdés kitöltése után, 

néhány mondatban összefoglaltam a vérvád történéseit és jellemzőit. Célom az volt 

ezzel a lépéssel, hogy a kitöltők a kérdések megválaszolása után, megismerhessék a 

rövid történetet. Mivel, a kutatásomban 65 fő vett részt, így biztosan tudom, hogy 

legalább 65 fővel sikerült megismertetni a meggyilkolt, keresztény kislány ügyét. 

 

A 4. kérdésben azt kutattam, hogy a megkérdezett 65 főből, hányan hallottak már 

erről az esetről. Az eredmények azt mutatják, melyet a 6. számú ábrán is meg lehet 

tekinteni, hogy kevéssel több, mint a résztvevők fele már hallott a történetről. 

Személyesen is azt tapasztalom, hogy napjainkban újra középpontba került a per és 

szintén nagy figyelmet kap. Azt feltételezem, hogy ennek köszönhető, hogy a 

megkérdezettek több mint fele ismeri. 

 

6. számú ábra – Ismeri a tiszaeszlári vérvádat? 54 
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Az ötödik kérdésben azt kutattam, hogy meg tudják-e nevezni a megkérdezettek az 

áldozat gyermeket. Azt gondoltam, hogy relatíve kevesen lesznek, akik meg tudják 

nevezni. Feltételezésem be is igazolódott, hiszen csupán 12 fő volt, akinek ez sikerült.  

A többség Solymosi Endrét nevezte meg áldozatként, pedig a gyermek nem is fiú 

volt, hanem lány. Úgy gondolom, hogy ez azért történhetett meg, mert bár az ügy 

történetét már hallották, részletekbe menően csak kevesen informálódtak. A 7. számú 

ábrán megtekinthetők az eredmények. 

 

7. számú ábra – Az áldozat neve 55 
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A 6. kérdésben azt kutattam, hogy az emberek tudják-e, kiket vádoltak meg a 

gyilkosság elkövetésével, a tiszaeszlári perben. A kérdésre egyértelműen tudták a 

megkérdezettek, a helyes választ, hogy zsidókat vádoltak meg. Úgy gondolom, hogy ezt 

a vérvád szó ismeretének lehet betudni. Mivel, nem voltam biztos abban, hogy valóban 

így van, így feltettem a 7. kérdésemet is. 

 

A 7. kérdésben arra kértem a kitöltőket, hogy fogalmazzák meg, véleményük szerint 

mit takar a vérvád fogalma. Több, különböző választ is kaptam, melyek nem fedték a 
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valódi jelentését az említett fogalomnak, azonban a többség helyesen írta le. Valójában, 

azokat a pereket nevezték vérvádnak, amikor zsidókat vádoltak meg azzal, hogy 

keresztény gyermekeket öltek, vallási rituálé keretében. 

A 8. kérdésemben azt kutattam, hogy a kitöltők tudják-e, hogy mikor zajlott a 

tiszaeszlári per. Több válaszlehetőséget is adtam. A többség, sajnos nem tudta pontosan 

az eseményt behatárolni. Az eredmények a 8. számú ábrán megtekinthetők. 

 

8. számú ábra – Mikor zajlott a per? 56 
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A 9. kérdés ahhoz volt köthető, hogy ki védte a zsidó közösséget a perben. A 

válaszadók, egyhangúan Eötvös Károly nevét választották, helyesen. Valóban ő vállalta 

el a megvádolt zsidók védelmét. A pontos válaszeredmények a 9. számú ábrán láthatók. 

Eötvös nagyon komolyan vette a védőügyvédi szerepét, alaposan tanulmányozta a 

körülményeket és egy több órás védőbeszéd után, sikeresen felmentették a zsidókat. 

 

9. számú ábra – Ki volt a zsidók védője? 57 
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A 10. kérdésemmel azt vizsgáltam, hogy tudják-e a résztvevők, hogy milyen 

szemléletként értelmezték akkoriban a vádat. Egyértelmű válaszként az antiszemitista 

lehetőséget kaptam, ami valóban így történt akkoriban. Az eredmények a 10. számú 

ábrán láthatók. 
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10. számú ábra - Milyen szemléletként értelmezték a vádat? 58 
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11. kérdésként azt kutattam, hogy a résztvevők ismerik-e az ügy kimenetelét. Azt 

tapasztaltam, hogy szinte mindenki helyesen ismerte a történet végét. A 11. számú ábra 

mutatja a pontos eredményeket. 

 

11. számú ábra – Elítélték a zsidókat? 59 
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A vérvádhoz köthető kérdések végeztével, az alábbi, rövid ismertetést helyeztem 

bele a kérdőívembe, azzal a célzattal, hogy aki korábban még nem hallott az esetről, az 

most megismerhesse annak legfontosabb motívumait. 

 

A tiszaeszlári vérvádként ismertté vált bűnper a 19. század végére tehető. 

Tiszaeszláron zsidókat vádoltak meg azzal, hogy rituális keretek között, meggyilkoltak 

egy gyermeket, ezért nevezik vérvádnak. A zsidók védelmét Eötvös Károly vállalta el, 

aki sikeresen felmentette őket a vád alól. A vádat antiszemitista szemléletként 

értelmezték, s emiatt óriási feszültségek keletkeztek. Az ügy nagy felháborodást keltett, 

antiszemitista mozgalmak indultak meg hatására, s egész Európa felfigyelt az ügyre. 

 

5.2.3 A jogok változásához kapcsolódó kérdések 

Az utolsó 4 kérdésem pedig a jogok változásához kapcsolódott. Arra voltam 

kíváncsi, hogy az emberek hogyan ítélkeznének. Rögtön, a 12. kérdésnél a vallással 

kapcsolatos előítéletekre tértem ki. Azt kérdeztem a résztvevőktől, hogy vajon 

megvádolnának-e valakit csak azért, mert más a vallása? Szándékosan nem írtam példát 

a bűncselekményre, hiszen átlagosan vizsgáltam a vallási előítéleteket. 100%-ban nem 

válaszokat kaptam, tehát, a résztvevő 65 személynek, nincsenek vallási előítéletei. Azt 

gondolom, hogy ez nagy fejlődés a tiszaeszlári per korához képest, hiszen akkoriban 

számos előítélet létezett a zsidókkal szemben. Ezt szerettem volna vizsgálni, s azt 

tapasztalom, hogy kedvező mértékben sikerült a vallási előítéletet kiszorítani korunkból. 

A 13. kérdésemben azt kutattam, hogy az emberek hajlandók lennének-e vádaskodni 

szóbeszéd alapján. A válaszadók 98%-a nemmel felelt. Ez ismételten kedvező változás 

a régebbi korhoz képest, hiszen akkoriban több tanút és gyanúsítottat is megszólaltattak, 

csupán a szóbeszéd miatt. Ma már a hatályos jogszabályok a helytállók egy-egy ügy 

elbírálásánál. 

A 14. kérdésben az ítélethozatal és az igazságosság kapcsolatának mértékét 

vizsgáltam. Minden ember igennel felelt kérdésemre, azaz mindenki úgy gondolja, hogy 

a bűnösöknek felelniük kell tettükért. Ez a tény a korábbi időszakban is mindenki, sőt 

még Európa szerte is azt gondolták, hogy a bűnösöket el kell ítélni.  

A 15. kérdésben végül azt vizsgáltam, hogy mi a véleménye az embereknek, melyik 

kor törvénykezése volt a szigorúbb. A válaszok közel hasonló módon megoszlanak. 
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Úgy gondolom, hogy ez annak tudható be, hogy van, aki szerint régebben szigorúbban, 

viszont nem minden esetben helyesen ítélkeztek, ma viszont bár szintén szigorúan, 

ámde igazságosabban ítélkeznek. A 12. számú ábrán lehet megtekinteni a pontos 

eredményeket. 

 

12. számú ábra – Melyik törvénykezés a szigorúbb? 60 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Szakdolgozatomban igyekeztem feldolgozni a szakirodalmat, illetve egyéni kutatást 

is készítettem a tárgykörhöz kapcsolódóan. Arra az eredményre jutottam munkám 

elkészülte után, hogy a tiszaeszlári vérvád története óriási tanulsággal bír az utókor 

számára. Azt gondolom, hogy a per és a nyomozás során is, olyan hibákat követtek el, 

melyek befolyásolták az ügy kimenetelét.  

Gondolok itt arra, hogy például túlzott figyelmet fordítottak a szóbeszédre és sokkal 

kevesebbet a valódi tényekre. Sokszor olyan hallott dologra alapoztak, amit nem tudtak 

alátámasztani, s ennek köszönhetően merültek fel az ügyben tanúk és gyanúsítottak is. 

A szakirodalmi részben, Eötvös Károly munkássága segített betekinteni a korszakba 

és abba, hogy hogyan gondolkodtak az akkori emberek és az akkori ítélethozatal. 

Eötvös, A nagy per című, három kötetes műve, sajátos nyelvezetével és részletességével 

tükrözi az akkori állapotokat. 

A kérdőíves kutatásom jelentősége abban rejlik, hogy két nagy tárgykört is tudtam 

egyszerre vizsgálni. Először is, a tiszaeszlári perrel kapcsolatos ismereteket mértem fel. 

Összességében kiderült, hogy az emberek, az ügy lényegi elemeit ismerik, az apróbb 

részletek esetében viszont, ismereteik hiányosak. 

A kérdőíves kutatásom kiértékelt eredményeire alapozva, javaslatokat szeretnék 

tenni, itt a dolgozat végén arra vonatkozóan, hogy az átlagembereket milyen módon 

lehetne segíteni abban, hogy naprakészebbek legyenek a büntetőjogi 

felelősségvállalással kapcsolatban, illetve könnyebben kiigazodjanak a jogszabályok 

rendszerében. Azt gondolom, hogyha a jogszabályok világában, egyszerűbben ki 

tudnának igazodni, vagy lenne egy olyan intézmény, rendszer, mely segíti őket ebben, 

akkor sokkal naprakészebbek lehetnének.  

Ugyanis azt tapasztalom, hogy sokan vagy nincsenek tisztában azzal, hogy miért 

kaphatnak büntetést, illetve, hogy milyen törvények vonatkoznak rájuk. A mai 

végrehajtó intézmények azonban nem fogadják el felmentő körülményként, a törvény 

nem ismerését. 
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MELLÉKLETEK 

 

KÉRDŐÍV 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! Német Zsolt vagyok, a Miskolci Egyetem, Állam- és 

Jogtudományi Kar hallgatója. Szakdolgozatom témája a tiszaeszlári vérvád, a híres 

bűnperek közül. Kérdőívemmel egyrészt kutatni szeretnék, másrészt megismertetni 

Önökkel a történetet. Kérem, a teszt kitöltésével segítse szakdolgozati munkámat. A 

részvétel anonim módon történik. Köszönöm! 

 

 

Személyes adatokra vonatkozó kérdések 

 

 

1. kérdés: Neme? 

• nő 

• férfi 

 

 

2. kérdés: Életkora? 

…………… 

 

 

3. kérdés: Legmagasabb iskolai végzettsége? 

• általános 

• középfokú 

• felsőfokú 

 

 

A vérváddal kapcsolatos kérdések 

 

4. kérdés: Ön hallott már a tiszaeszlári vérvádról? 
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• igen 

• nem 

 

 

5. kérdés: Tudja Ön, hogy mi volt az áldozat gyermeknek a neve? 

• Solymosi Krisztina 

• Solymosi Eszter 

• Solymosi Endre 

 

 

6. kérdés: Kit vagy kiket vádoltak meg a gyilkossággal? 

• zsidókat 

• hajléktalanokat 

• családját 

 

 

7. kérdés: Kérem, fogalmazza meg, hogy Ön szerint mi a vérvád fogalma. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

8. kérdés: Ön szerint, mikor zajlott a tiszaeszlári per? 

• 17. század eleje 

• 18. század vége 

• 19. század vége 

• 20. század eleje 

• 21. század 

 

 

9. kérdés: Ki volt a zsidók védője? 

• Eötvös Károly 

• Kiss Ernő 
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• Nagy Zoltán 

 

 

10. kérdés: Milyen szemléletként értelmezték a vádat? 

• antiszemitista 

• zsidó párti 

 

 

11. kérdés: Milyen kimenetele volt az ügynek? Elítélték a megvádolt zsidókat? 

• igen 

• nem 

 

 

 (A tiszaeszlári vérvádként ismertté vált bűnper a 19. század végére tehető. 

Tiszaeszláron zsidókat vádoltak meg azzal, hogy rituális keretek között, meggyilkoltak 

egy gyermeket, ezért nevezik vérvádnak. A zsidók védelmét Eötvös Károly vállalta el, 

aki sikeresen felmentette őket a vád alól. A vádat antiszemitista szemléletként 

értelmezték, s emiatt óriási feszültségek keletkeztek. Az ügy nagy felháborodást keltett, 

antiszemitista mozgalmak indultak meg hatására, s egész Európa felfigyelt az ügyre. ) 

 

 

A jogok változásához kapcsolódó kérdések 

 

12. kérdés: Ön megvádolna valakit gyilkossággal, csak azért, mert más a vallása? 

• igen 

• nem 

 

 

13. kérdés: Ön vádaskodna azért, mert hallomása volt valamiről? 

• igen 

• nem 
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14. kérdés: Ön szerint, a kislány bűnöseinek bűnhődniük kell? 

• igen 

• nem 

 

 

15. kérdés: Mit gondol, melyik törvénykezés volt a szigorúbb, a korai vagy a mai? 

• korai 

• mai 
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