
A szatmárököritói tűzvész 

Húsvét első napján volt hetven esztendeje annak, hogy Szatmárököritón (a mai 
ököritófülpös Szamos balpart i részén) a táncmulatságon csaknem félezer fiatal el-
égett. A borzasztó hír megrázta a világot. Anyagi támogatást ajánlottak fel a gyá-
szoló hozzátartozók segélyezésére. Elsőnek Bécs város közölte, hogy átutalt tízezei 
koronát sürgős segítségül. De az elsők között volt Somorja is, a csallóközi kis mező-
város. Szánakozott az ország népe s gyászolt egész Szatmár. Mátészalka, Nagybánya. 
Nagykároly és Szatmárnémeti házain heteken át lengett a fekete zászló. 

Idézzük fel, mi is történt valójában azon a napon, azon az estén? Újjáalakult a 
községben a fúvószenekar. A hangszerek felújí tására azonban nem volt pénz. Elhatá-
rozták tehát, hogy bált rendeznek, s a bevételből veszik meg a felszerelést. A báli 
meghívó tudtul adta, hogy március 27-én, húsvét első napján este 7 órától nagyszabású 
táncmulatságot rendeznek. Belépti díj egy személyre 1, egy családnak pedig 3 korona. 
Meghívták a szomszédos fa lvak fiatalságát is azzal, hogy szekereik megőrzéséről gon-
doskodnak. A bált egy rozoga csűrben rendezték, amely a kocsma melletti térségen, 
két utca kereszteződésénél állott. Hossza mintegy 25, szélessége pedig 10 méter volt. 
A vályogfalú, a tartó oszlopok mellett bedeszkázott nádfedeles, padlásnélküli építmény 
csaknem száz esztendős volt, eredeti rendeltetése nyilván az lehetett, hogy a csárda 
fedett, fogatos beállója, vásáros szekerek megszállója legyen. Két nagy kapuja volt. 
Elöl az egyik, hátul a másik. Mindkettő mellé kívülről, belülről karókat vertek, hogy 
azokkal rögzítsék az ingatag, öreg jószágot. Csupán az elülső nagy kapu kis a j t a j á n 
járhattak ki-be az emberek. Nagysága nem volt nagyobb, mint egy szoba a j ta ja . Leg-
följebb két ember férhetett r a j t a be, illetőleg ki — egymás mellett. A rendezők ott 
fogadták a vendégeket, vették el a pénzt, s adták a belépőjegyeket. A vályog- és desz-
kafalak tartóoszlopaihoz kapcsolódó gerendák tartot ták a tetőszerkezetet. A gerendák-
ba szögeket vertek s rá juk akasztották a színes kreppapírokkal díszített petróleum-
lámpákat és hólyaglámpákat, azaz a lampionokat. A „terem" padlózatául a földet le-
döngölték s vízzel locsolták, hogy a tánc dobbanó lépteire ne porozzék. Belülről a falak 
mentén, a nagy kapuk terében is két-három ülőpadsor húzódott a nézők számára. 
A mulatság megkezdésekor m á r csaknem hétszáz ember volt belül. Több mint há -
romszorosa annak, amennyit engedélyezni lehetett volna. Igen sok volt a gyermek 
mert a háromkoronás családi belépőjegyen nem korlátozták a személyek számát. így 
a szülők, vagy nagyobb testvérek a gyermekeket is magukkal vitték. 

A zene harsogott, a táncolók táncoltak. Fülledt, meleg, izzadástól párás, szesz-
gőzös volt a levegő, amikor az első hólyaglámpa hirtelen lángra lobbant. Kevesen lát-
tak, senkit sem zavart, mert a közelben tartózkodók nyomban eloltották. Aztán ismét 
kigyulladt egy másik, de azt is eloltották. A harmadik lobbanás okozta a tüzet, de 
hogy hogyan — az hetven éven át rejtély maradt . 

Jóllehet a hivatalos vizsgálat során sok tényt megállapítottak. Elsősorban követ-
keztetéssel és a történések apró részleteinek összeillesztésével. Aki túlélte a kataszt-
rófát, megmenekült, életben maradt , az szinte valamennyi súlyos égési sebeket szen-
vedett. Sokan hozzátartozóikat vesztették el. Fájdalmában senki sem tudott eszmélni. 
De a borzalom láttán és hallatán, amúgy is sokkos állapotban volt mindenki. Még a 
legegyszerűbb tény megállapítása, a tűz kitörésének időpontja is nehézségekbe ütkö-
zött. Voltak olyanok, akik 6 órát állítottak, jóllehet a bál hét órakor kezdődött. Voltak, 
akik 7—8 vagy éppen a 9 órára tették a tűz keletkezésének idejét. De hiszen órája 
sem volt akkor még a parasztembernek, s ha lett volna is, ki nézné azt éppen olyan-
kor? Még maga a tulajdonos kocsmáros, akinek pedig volt ó rá j a — aki kívül álló 
személynek számított — ő sem tudta az időpontot. Csak következtetett: nem sok idő 
telhetett el a kezdéstől, mert a bálozok csupán 15 liter bort és 2 liter pálinkát ittak 
meg. 

Azt kétségtelenül megállapították, hogy a tüzet a petróleumlámpa, vagy lampion 
kigyulladása okozta, és hogy az embereknek azért nem sikerült kijutniuk, mert a 
kapuk az említett módon be voltak támasztva. Némelyek szerint a kijutást a padso-
rok is akadályozták. A létszám megállapítása is körülményes volt. A belépő vendégek 
névjegyzéke elégett. 376 koronát találtak meg a bevétel összegéből. Már a reggeli 
órákban 2_66 holttestet raktak ki az égett, parázsló romhalmaz alól sorjában a kocsma 
előtti térre. Sokan égő fáklyaként menekültek ki s fá jda lmukban árokba, gödörbe, 
vízbe vetették magukat, ott talál tak rájuk. A halottak közül 122 felismerhetetlen volt. 
a többi hamu. Csak egy-egy csizmapatkó, kulcs, sarkantyú, kard va^y zsebkés jelezte. 
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hogy ott is volt valaki. A hatósági közegek azért sorra jár ták a szomszédos falvakat. 
Igy tudták meg többek között, hogy Ecsedről 93 legény és leány ment ökör i tóra és 
csak tízen tértek haza. A debreceni honvéd gyalogezred is hiába várta vissza 16 ökö-
ritói katonáját , kik a húsvéti ünnepekre mentek szabadságra, de a miskolci huszár-
ezred is az övéit. 

Másnap megérkezett a szatmárnémeti 5. gyalogezred kétszázadnyi önként jelentke-
zett katonája, hogy elvégezze a temetéssel járó hátborzongató munkákat. Az ismeret-
lenek maradványait egy 9 méter hosszú, 6 méter széles, 5 méter mély közös sírban 
temették el a temető szomszédságában levő réten. 

De voltak szerencsések is, akik épségben kiszabadultak a tűzből, mint pl. az a há-
rom huszár, akikről sohasem tudta meg felettes parancsnokságuk, hogy engedély nél-
kül elhagyták szogálati helyüket s ott voltak az ököritói bálon. A szomszéd falu ura-
dalmának major jába kihelyezett fedeztetési állomáson teljesítettek szolgálatot. A bálba 
szekéren menő fiatalok vitték őket magukkal Ököritóra. Nem ittak többet, mint más-
kor, józanok voltak. Nem mentek be a bálba, mert nem volt annyi pénzük, de később 
behívták őket ingyen, mint nézőket. A bejárati ajtótól pár méterre állottak, s beszél-
getve szemlélték a ki-, bemenőket és táncosokat. 

így emlékezett vissza az esetre a csődörös huszárkáplár: 
Túlfűtött, felfokozott volt a hangulat. Kiabálás, kurjongatás, ütemes dörömbölés, 

dalolás, kitörő kiáltozások hangzottak á sok száz ember torkából. Mindez összeolvadt 
a trombiták harsogó hangjával. Telt, múlt az idő, s már hazafelé készülődtünk, 
amikor úgy 9 óra tájban, az egyik nagy hévvel táncoló legény odakiáltott az ajtó 
felé, talán a rendezőknek, talán a közelben ülő hozzátartozóinak: „Tegyétek le!" S már 
dobta is nagy lendülettel a markában tartot t fekete színű mellényét, vagy talán a leá-
nyét. A ruhadarab úszott a levegőben, de zsebében valamilyen súlyosabb tárgy lehe-
tett, mert célt tévesztett és darabokra zúzta az asztal fölé akasztott lámpát. A szét-
fröccsenő petróleum meggyulladva nagyot lobbant és tovább égett az asztalon, a falon 
és a közel táncolók ruháján. A nagy tömeg oda sem figyelt, tovább táncolt. De a 
kijárat i ajtónál már ekkor sötét lett. Miközben mi hárman, huszárok csapkodtuk a 
kisebb-nagyobb lángokat, nem vettük észre a következményeket. Csak akkor, amikor 
később valaki elkiáltotta magát: Ég a tető! Feltekintettünk, s láttuk, hogy a szétzú-
zott lámpa fölött kikötött színes papírszalagok végig égtek s meggyújtották a közép-
tájon magasabbra akasztott petróleumlámpa papírját. Ekkor már a lámpa közelében 
lévő, valamilyen díszítő faág is tüzet fogott. Arról gyulladt meg szemünk láttára a 
nádfedél. A lámpa azonban tovább égett, szabályosan világított, ezért a tömeg mind-
erről mit sem tudott és a zenekar tovább játszott. Amikor aztán a zenekar hirtelen 
elhallgatott, s a tánc is megállt, akkor tekintett fel a tömeg az égő fedélre. Kitört a 
rémület. Ordítozás, sikoltozás, jajveszékelés, a hozzátartozókhoz való kiabálás egybe-
olvadt. A tömeg elindult az ajtó felé, a deszkák többször megreccsentek, de a kapu 
nem nyílott. Ugyanakkor az elől állók a kapuhoz nyomódtak, leestek, az utánuk kö-
vetkezők pedig rá juk. Eszméletlen, agyontiport emberek teste akadályozta az ajtón 
való kijutást. Mi oldalról néztük a halálfélelemmel vergődő sokaságot. Kívülállónak 
ereztük magunkat, s nem is tolakodtunk. A nagy kaput néztük s vár tuk a kinyílását. 
Csak amikor már homlokunkkal éreztük fejünk felett a közelgő tűz melegét, akkor 
döbbentünk rá, hogy bent rekedtünk és a sorsunk egy a többiekével. Kétségbeesetten 
láttuk; hogy ha a nagy kaput azonnal kinyitnák, akkor sem juthatnánk ki, mert leg-
alább száz ember már előttünk áll. A legnagyobb szerencsénk az volt, hogy nem vesz-
tettük el lélekjelenlétünket. Ösztönszerűen menekültünk ellenkező irányba a fal mel-
lett, egymás kezét fogva, a tűztől távolabb eső részre. Törjük ki a pa j ta oldalát! — 
kiáltottuk egymás fülébe. Már alig lá t tunk a fojtogató füstben, amikor nekivetettük 
vallunkat egy oszlop közelébe. A porló vályogfal felső része megmozdult s vele valami 
korhadt deszkaszerkezet is megreccsent. Visszajött az erőnk. Krákogtunk, köhögtünk 
a füstben. Második n y o m á s . . . hóóóó . . . rukk! Még nagyobb reccsenés. S lehullt né-
hány sor vályog vállmagasságban. A harmadik nyomásra már nem került sor, mert 
a tömeg hallván a recsegést, felénk fordult és hatalmas erővel kinyomott, kilökött 
bennünket falastól, deszkástól a paj ta oldalán. A földre estünk, ránk pedig azok, akik 
bennünket toltak. Kimásztunk, feltápászkodtunk és futot tunk árkon, bokron keresz-
tül a mezőn toiony irányában, mert fél tünk a felelősségrevonástól, hogy engedély nél-
kül hagytuk el a szolgálati helyet. 

Másnap reggel a lovakat jártat tuk. Nagy izgalommal szálltunk nyeregbe, s elin-
dultunk Ököritó irányába. Néhány vágta után már érezni lehetett a hamu és pernye 
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szagát. A mének előre nyújtották nyakukat s orrukat magasra szegték. Nagyokat f ú j -
tak és horkantottak a levegőbe. Toporzékoltak. Megérezték az égett emberi test szagát. 

Iszonyú, hátborzongató, rettenetes látvány volt: száz és száz fiatal füs tbe fulladt, 
összeégett, elégett, kormos teteme. Hegyén-hátán és külön-külön. Száz és száz ember 
roskadozva a kimerültségtől, szinte önkívületi állapotban kereste, szólítgatta hozzá-
tartozóját. Villával, lapáttal, gereblyével forgatták ki a hamuból a holtakat. Láttuk 
a helyet, ahol kitörve végül is megmenekültünk. A fe jemmel intettem, hogy menjünk. 
Lépésben, szomorúan, szótlanul lovagoltunk tovább. Többé sohasem já r t am Ököritón. 
Tanúskodni sem tanúskodott egyikünk sem. Mert fél tünk a szolgálati szabály meg-
szegése miatt. 

Ezt beszélte nekünk apánk minden esztendőben egyszer, disznótorkor, amikor va-
csoránál együtt volt a nagy család. Apánknak ezt a megrázó emlékét még a világhá-
ború kegyetlen huszárcsatáinak emlékei sem homályosították el. 

A három huszár vallomása így végleg kimaradt az ököritói tűz vizsgálatának 
jegyzőkönyvéből. 

Madarász László 

Kakasos fehérhímzés Gömörből 
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