
DOKUMENTUM
Miért fogták perbe
Velemi Endre özvegyét?
Velemi Endrét, a Jászsági Alsójárás népbiztosát a Tanácsköztársaság leverése
után. augusztus 2-án meggyilkolták. A jászapáti községi főjegyző által 1919.
augusztus 5-én készített 3732/1919. számú ..Haláleset-felvétel" tanúsága szerint
Velemi Endre után öt gyermek maradt, akik közül a legidősebb 11 éves, a
legfiatalabb 2 hónapos volt. Az apa nélkül maradt család összes vagyona egy
cséplőgép, harmincezer korona értékben. Ettől fosztották meg az özvegyet
és a gyerekeket a még 1919-ben megindított perek, amelyekben özv. Velemi
Endrénét a férje hivatalos tevékenysége közben okozott ,,károk"' megtérítésére
kötelezték.

Az ellenforradalmi rendszer osztály bíróságai a Tanácsköztársaság idején
hozott intézkedéseket, rendeleteket magánjellegű tevékenységként ítélték meg.
Ennek alapján kötelezték kártérítésre Velemi Endre özvegyét olyan intézke-
désekért, amelyeket a járási népbiztos a Tanácsköztársaság napjaiban humá-
nus célokból, a közrend, közbiztonság fenntartása vagy a munkanélküliség
csökkentése érdekében hozott. így többek között Velemi szakértőt nevezett
ki a pénzintézetek ellenőrzésére, elrendelte a betéttulajdonosok összeírását,
s azt is, hogy a bankok csak a munkabérek kifizetésére és a termelés céljaira
adjanak pénzt.

Az első perben igen hamar, már 1919. szeptember 1-én ítélet született.
Ezt a pert a Grossmann Farkas és Fia cég indította Velemi Endre özvegye
ellen 1231 korona és 42 fillér valamint az összeg 5° u-os kamatának meg-
fizetéséért.

A járásbíróság az özvegyet elmarasztalta, és a fenti összegen kívül 107
korona 50 fillér perköltség és 30 korona ügygondnoki díj megfizetésére köte-
lezte. Ez utóbbi összeget azért kellett kifizetni, mert Velemi Endre özvegye
ekkor még nem volt kiskorú gyermekeinek hivatalosan elismert gyámja.

Az ítélet indokolásából kiderül, hogy miből állt a „károkozás".
Indokok: A felperes az alperes ellen jogelőde, néhai Velemi Endre rende-

letére Kalmár Zsigmond házának javítására kiszolgáltatott 1231 kor. 42 fül.
értékű építési anyagok értéke iránt terjesztett elő keresetet. Az alperes úgy
a néhai Velemi Endre ismeretlen örökösei részére kirendelt ügygondnok a
kereseti követelést elismerték.

Minthogy a felperes az elismerés értelmében ítéletet kért. minthogy továbbá
a hagyaték állaga a felek egyező előadása szerint biztosítva van. az alpere-
seknek az örökösi minősége sem vitás a bíróság az alperest az 1911. évi I. te.
390. §-a alapján kereseti követelésben, 425. §-a alapján pedig perköltségben
marasztalta és az ítéletet az idézett törvény 415. §-ának 1. pontja értelmében
végrehaj thatónak nyilvánította . . .
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Jászapáti, 1919. szept. 1-én Dr. Halász s. k. j . bíró."
A másik perre két és fél év múlva került sor. Ezt a Jászszentandrási Keresz-

tény Hitelszövetkezet indította Velemi Endre özvegye és kiskorú örökösei,
valamint mások ellen 70 000 korona tőke és járulékai megfizetése érdekében.

A Szolnoki kir. Törvényszék helyt adott a keresetnek és az alábbi ítéletet
hozta 1922. április 7-én:

,A királyi törvényszék kötelezi I. r. alperest, úgy azonban mint néhai
Velemi Endre örököseinek gyámját, hogy a hagyatékátadó végzés szerint
örökrészük erejéig 68 625 korona tőkét. Nagy Kálmán III. r. alperest, hogy
ebből az összegből 45 000 kor. tőkét. Ádám András VII. r. alperest pedig,



hogy ugyanebből az összegből 1375 kor. tőkét, végül Urbanics János X. r.
alperest, hogy ugyanebből az összegből 1375 kor. tőkét I. rendű alperessel
egyetemlegesen, valamint a megfizetendő tőkének 1920. évi január hó 25.
napjától járó 5% kamatait felperesnek 15 nap alatt végrehajtás terhével
fizessenek meg.

Az ítélet indoklását nehézkes stílusa ellenére érdemes részletesebben meg-
ismerni, mert különösen világos példát szolgáltat arra, hogy milyen „bűnök"
miatt üldözték még évek múltával is Velemi Endre családját.

. Indoklás:
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Felperes keresetében előadta, hogy alperesek illetve I. v alperesnek jogelőde
a tanácsköztársaság idején a jászszentandrási direktórium tagjai voltak s ezen
minőségükben az ő betétjükből, mely a jászvidéki takarékpénztárnál volt elhe-
lyezve, jogtalanul 70 000 koronát kiutaltak, s azt részben a direktóriumi tagok
fizetésére, részben pedig községi utak javítására fordították. Bankó László
és Perjér József alperesek a per folyamata alatt az általuk jogtalanul felvett
1375 koronát visszafizetvén, velük szemben keresetétől elállott és a többi
alpereseket kérte 68 625 korona tőke. ennek az egyes kiutalásoktól járó 5%
kamatai és a perköltségek egyetemleges megfizetésére kötelezni melyképpen,
hogy VII és X. r alperesek csupán az általuk felvett 1375—1375 korona vissza-
fizetésére és az aránylagos perköltségek viselésére köteleztessen.

A kir; törvényszék a beszerzett utalványok alapján tényként állapította meg,
hogy az I. r alperes jogelőde, ki a tanácsköztársaság idején járási megbízott
volt az 1919. március 29-én 10 000 korona kölcsönt folyósított Jászszentandrás
község részére olyképpen hogy azt felperesnek a jászvidéki takarékpénztárnál
levő betétjéből kiutalta s azt Nagy Kálmán III. r alperes vette fel. Ebből 3000
korona közmunkák és a helybeli karhatalom részére, 7000 korona pedig a
kiutalt ruha átvételére volt fordítandó.

Az 1919 ápr. 5-én 15 000 koronát, ápr. 14-én 20 000 koronát, ápr. 26-án 1000
koronát utalt ki X. r alperes jogelőde, felperesnek ugyanazon betétéből a jász-
szentandrási katona és munkástanács részére, s ezeket az összegeket ugyancsak
III. r alperes vette fel illetve az utóbbi 10 000 koronát Kovács Kálmán, ki a
jelen perben alperesként perbe vonva nincs.

Az 1919 május 6-i utalvány nem vétő tartalma szerint ugyancsak I. r alperes
jogelőde mint járási megbízott felperesnek már hivatkozott betétjéből kiutalt
a munkástanács részére 15 000 koronát és ezt Antal Kálmán alperes az utal-
ványokra vezetett záradék szerint felvette.

A kihallgatott Urbancsik János alperesnek előadásából és a perben előadot-
takból megállapíthatólag nevezett alperes és Ádám András alperes, kik a mun-
kástanács tagjai voltak, az így kiutalt összegekből fizetésük fejében felvettek
egyenként 1375—1375 koronát. A perben előadottak alapján tényként állapí-
totta meg a kir. törvényszék, hogy a munkástanács a járási megbízott által
ilyképpen kiutalt összegeket a munkanélküliek foglalkoztatására és foglyok-
nak fizetésére fordította.

A kir. törvényszék a tényállás alapján I. r alperest mint néhai Velemi Endre
örököseinek gyámját örökségük erejéig marasztalandónak találta, mert két-
ségtelen lévén, hogy Velemi Endre jogtalanul utalta ki felperes betétjéből a
fenti összegeket, azért I. r alperes által képviselt örökösök felelősséggel tar-
toznak. De marasztalta I. r alperessel egyetemlegesen III. és VI. r alpereseket
és az általuk felvett összegek erejéig, mert a kiutalt összegek az ő kezükhöz
fizettetvén ki, azért felperesnek felelősséggel tartoznak. Végül kötelezte a
kir. törvényszék VII. és X. r alpereseket és az általuk felvett 1375—1375
korona visszafizetésére, mert mint munkástanácsi tagok tudomással bírtak
arról, hogy a pénz a felperes betétjéből való s így azt is tudniok kellett, hogy
ahhoz jogtalan úton jutottak . . .

A marasztalt alperesekkel szemben felperes pernyertes lévén azok a per-
költségekben a Pp 425 §-a alapján marasztalandók voltak . . .

Szolnok 1922 április 7-én Dr Villághy s. k. tvsz bíró"
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