
Jósvafői Helytörténeti Füzetek 13.

A közelmúlt emlékei -  a jósvafői „kulák-per”

„A Debreceni államügyészségtől 
195Q.ÁÜ.1QI l/8 tsz.

Izgatás büntette miatt G a r a n  L a j o s  és társai ellen indított bűnügyben a 
nyomozati iratokat a bűnjelekkel együtt az alábbi

v á d i r a t
benyújtásával teszem át:
Az 1950.évÍ február hó 2. napjától előzetes letartóztatásban levő:

I. r, B a k  A l b e r t  szül 1923. április hó 9-én Jósvafő községben, nőtlen, 
földmíves foglalkozású* atyja: József, anyja: Pozsgai Amália, vagyontalan, 
atyjának 92 hold földje van, 6 elemit végzett, katona volt, büntetlen, Jósvafő 34. 
szám alatti lakos, -

II. r. G a r a n I m r e  szül 1922. június hó 6-án Jósvafő községben, nőtlen, 
földmíves foglalkozású, atyja: néhai István, anyja: Máté Erzsébet, vagyontalan, 
anyjának 74 hold földje van, 6 elemit végzett, katona volt, büntetlen, Jósvafö
III.  szám alatti lakos, -

III, r  G a r a n  L a i o s  szül. 1920. január 1-én Tnzs községben, atyja néhai 
István, anyja: Máté Erzsébet, vagyontalan, anyjának 78 hold földje van, katona 
volt, büntetlen, jósvafői lakos, -

IV. sz. , 1950. évi február hó 2-től 1950. évi február hó 10-ig rendőrségi 
őrizetben lévő, azóta szabadlábon lévő:

G a r a n  B e r t a l a n , született 1923. augusztus hó 23-án, nőtlen, földmíves 
foglalkozású, atyja: Károly, anyja: néhai Bak Erzsébet, vagyontalan, atyjának 55 
kát. hold földje van, büntetlen, Jósvafö 6,szám alatti lakosok ellen, mint a Btk, 
70 ,§ szerinti tettestársakat

1-1. rb. folyt, elkövetett az 1946;VII,;te. 2.§ b. és c. pontjába ütköző bűntettek 
miatt azzal v á d o l o m ,

hogy terheltek együtt és közösen 1949. évi december hó közepe táján, Jósvafö 
községben a szövetkezeti korcsmában, - amikor már köztudomásúvá lett, hogy a 
jósvafői EPOSZ* szervezet karácsony első napján bált rendez ,- hogy az 1949. 
évi december hó 25-én rendezendő bált megzavarják és közülük az egyik terhelt 
azt a kijelentést is tette: „Az EPOSZ bálját meg kell zavarni, mert nem 
engedhető meg, hogy ezek a csőcselék kommunisták ilyen nyugodtan 
szórakozzanak,” Egyidejűleg megállapodtak* hogyha kell, verekedés árán is, de 
a bált szétugrasszák. Ennek megfelelően 1949. évi december hó 25-én este 10
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óra tájban megjelentek a bálban és ott botrányokat rendeztek, ittasságot színlelve 
a táncol ókat rugdosták, a terem lámpáját többször eloltották és a zenészeknek 
több izben megparancsolták, hogy azt játssza, amit ők parancsolnak és több 
ízben mind a négyen kijelentették: „Akinek nem tetszik ez a szórakozás, az 
menjen/' Ezen kívül Bak Albert L r. terhelt a bokáját összeütve kijelentette: „itt 
ma csak a kulák csizma fog kopogni.” Bak Albert az EPOSZ titkárt meg akarta 
verni és éjfél felé hangosan a bálteremben azon kijelentést tette: „Most jöjjön ide 
az EPOSZ, titkár, és most mondja a szemembe, amit ezelőtt pár nappal 
mondott.” Kijelentése kihívás volt és erre II. r, terhelt Garan Imre elkiáltotta 
magát: „Most pedig le kívánok számolni azzal a csibész kommunista jegyzővel, 
aki nem csinál mást* csak minket szegény becsületes gazdálkodókat présel* csak 
azért, hogy a hazaáruló kormány utasításainak megfelelően azoknak a csőcselék 
oroszoknak minél többet tudjanak kiszállítani a magyar nép rovására.”
Azután Bak Albert azt a kijelentést tette: „A leszámolást egy kicsit elodázzuk, 
de nem sokáig, mert rövid időn belül bekövetkezik a várva várt rendszerváltozás 
és ekkor mi kulákok le fogunk számolni ennek a piszkos rendszernek 
községünkben levő tagjaival.”

Ezt követően a bálban lévő többi kuiák is nyíltan demokráciaellenes 
kijelentéseket tettek és nyíltan izgattak a mai rendszer ellen és dicsérték a 
fasiszta rendszert.

_____ _________ Jósvaföi Helytörténeti Füzetek 13,__________ _ _

II. r. terhelt Garan Imre meg akarta verni az EPOSZ titkárt és azt mondta Bak 
Piroskának: íyMost pedig az udvar lódat, Bak Lászlót fogjuk leütni, mert nagyon 
a kommunisták mellé állt,” Másnap pedig ifj. bak Lászlónak azt mondta: „Ha 
nem szöktetik meg Bak Lacit a bálból, akkor ma már harangoztak volna neki.”

III. r. terhelt Garan Lajos azt a kijelentést tette: „Azt hitték ezek a senkiháziak, 
hogy minket el lehet tiporni, de most már látják, hogy nem úgy van. A hazaáruló 
kormány legutóbb kiadott rendeletei nem egyebek, mint a vízbefultnak a 
szalmaszál. Rövid időn belül újra mi kerülünk uralomra, ami abból is kitűnik, 
hogy végig a jugoszláv határ mentén naponta vannak csetepaték és Jugoszlávián 
keresztül fognak az amerikaiak bejönni* hogy felszabadítsanak bennünket a 
kommunista orosz elnyomás alól.”

IV. r. terhelt Garan Bertalan ugyanakkor ugyanott azt a kijelentést tette? „Az 
amerikai rádió szerint is Magyarországot rövidesen fel fogják szabadítani. Én 
fogom felakasztani ezeket a rohadt kommunistákat* mihelyt megváltozik ez a 
rendszer és meglátom a községünkben az első amerikai katonát, A kötelet már 
be is szereztem.”

Terheltek ezen kijelentésükkel és magatartásukkal a demokratikus államrend és 
a kommunisták, mint csoport ellen, azok demokratikus meggyőződése miatt 
gyűlőletre izgattak.

200ö. december -  a Millennium évében



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 13,
A tárgyalás megtartására az 1949,évi XL t.c.9.§.l. bekezdésének 2. pontja és a 
Bp.l6.§-a alapján a debreceni megyei bíróság büntető tanácsának van hatásköre 
és illetékessége.

Terheltek vagyon-erkölcsi bizonyítványát mellékelem.
Indítványozom az 1946; VII,te, 10, §,5. pontja alapján terheltek vagyonának 
elkobzását.

I n d í t v á n y o z o m  terheltek előzetes letartóztatásának a tárgyaláson 
hozandó érdemi határozatig való meghosszabbítását.

Idézendők jegyzékét alább közlöm.

I n d o k l á s  

A tényállást az indítvány! rész tartalmazza.

Terheltek tagadták a terhűkre rótt kijelentések megtételét, tagadásukkal azonban 
a nyomozás során kihallgatott és a tárgyalásra megidézni kért tanuk egymást 
kiegészítő és egybe illő vallomása alapján az indítvány i részben írt tényállás 
látszik megállapíthatónak.

Terheltek részéről kétségtelenül megállapítható, hogy nyílt támadásban robbant 
ki a demokrácia elleni gyűlöletük és szervezkedtek a demokratikus vezetők 
megfélemlítésére és a demokratikus szervezetek, az EPOSZ lejáratására. 
Közvetlen céljuk az volt, hogy a bált megzavarják és így az ott lévő dolgozó 
parasztok hazamenjenek és többet ne meijenek az EPOSZ bálra elmenni. A 
zűrzavarban pedig a párttitkárt és az EPOSZ titkárt akarták megverni, esetleg 
meggyilkolni,
í, r. terhelt a múltban levente oktató volt és több ízben beszélt a község lakói 
előtt arról, hogy mindenki álljon ellen a csőcselék orosz hordának. Ezen kívül 
berámázott Horthy képet is tartott a lakásában. Viselkedésük és hangulatuk miatt 
a bál hangulata elromlott és csak azért nem volt komolyabb következménye a 
támadásnak, mert a vezetőség már idejében értesült az esetről és megtette a 
szükséges intézkedéseket. Terheltek valamennyien 50-100 holdas kulákok 
gyermekei, akik ebben a szellemben nevelkedve osztály-helyzetüknél fogva is a 
demokrácia ellenségei. Befolyásuk alatt tartják még ma is a dolgozó parasztokat 
és igyekeznek őket a maguk oldalára állítani. A kijelentések nagy nyilvánosság 
előtt hangoztatva tartalmuknál és a bennük rejlő támadó erőnél fogva 
alkalmasak a demokratikus államrend elleni gyűlölet felkeltésére,

A fentiek alapján cselekményeik maradéktalanul kimeríti az indít vány í részben 
felhívott törvényhely tényelemeit, a v á d e m e l é s  i n d o k o l t .
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Jósvaföi Helytörténeti Fűzetek 13.
Indokolt terheltek előzetes letartóztatásának további fenntartása iránt tett 
indítványom is, mert az előzetes letartóztatás okai változatlanul fennállanak.

D e b r e c e n ,  1950. évi március hó 6. napján.
Dr. Derecskey János sk.áü. elnöke
Dr. Jócsák Géza sk. államügyész A kiadmány hiteléül:

olvashatatlan aláírás 
m igazgató

I d é z e n d ő  k:
1 ./terheltként: Bak Albert, H.Megyei bírósági fogház,
27 Garan Imre,
3./ - - Garan lajos»-
47 - - Garan Bertalan, Jósvafő 6.szám

í j

A debreceni megyei bíróságtól.

B. IV, 1245/1950-10 sz.

V é g z é s

Izgatás büntette miatt Garan Imre és társai ellen indított bűnügyben a megyei 
bíróság az államügyészség 1950-áü. 1011/8 számú indítványára Bak Albert, 
Garan Imre és Garan Lajos terheltek előzetes letartóztatását a Bp.147.g-a alapján 
a tárgyaláson hozandó érdemleges határozatig meghosszabbítja, mert ugyan 
azok az okok, melynek az előzetes letartóztatás elrendelését indokolttá tették, 
jelenleg is fennforognak.

Debrecen, 1950. évi március hó 9. napján.
Dr, Hegedűs László sk.m.b..t.elnök, Dr. Pécsi Imre sk.m.b*, Recski Ede skt, 
Mészáros László sk,, Kovács Józsefhé sk.m.b.

A kiadmány hiteléül:

olvashatatlan aláírás 
kiadó,”

* EPOSZ = Egységes Paraszt Ifjúsági Szervezetek Országos Szövetsége (a
Szerk.)
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