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— De arról nincs .tudomása, hogy (Elek 
Pál fölhatalmazás alapján, .igen tekintélyes 
összeget fizetett ki? 

— Neki úgyszólván teljes puvcá r j a volt. 

(OMlyk Iván vallomása.) 
Ottlyk Iván földmivelés'üigyi minisztériu-

mi ál lamti tkár volt .a következő tanra, aki el-
mondta, hogy állami kirendelés a lap ján igaz-
gatósági tagja a Magyar 'Banknak 1903. óta. 

— 1910-ben történtek-e valamely igazga-
tósági ülésen oly nyilatkozatok, hogy Elek 
Pál vezérigazgatót, fölhatalmazzák bizonyos 
tekintélyes összegnek diszkréció alat t való 
fölvételére? 

— A jegyzőkönyvek alapján, amelyeik a 
bank levéltárában őriztetnek és amelyek a 
biróságnak bizonyára 'készségesen, rendelke-
zésére bocsáttatnak, ez pontosan megállapít-
ható. Ugy emlékszem, hogy 1910-ben, ami-
kor a banknak ujabb emissziói voltak napi-
rendien, a .részvénytőke 'fölemeléséről volt szó, 
aminek következtében a 'bank régi kiskeres-
kedelmi vállalatból idők folytán nagy pénz-
intézetté 'fejlődött, az ügyvezető igazgatóság 
eliőt erjesztést tett és fölhatalmazást kér t a r r a 
nézve, hogy e nagy miiiliókra menő emisszió 
alkalmával fölmerülő diszkrét kiadások, úgy-
nevezett lemiisszionáliis kiadások fedezésére sí 
igazgatóság adjon fölhatalmazást. Ez tud-
tommal elfogadott szokás és hasonló alkal-
makkor mindig bizalmi fölhatalmazást ad-
nak. Konkrét összegről, ugy emlékszem, nem 
volt szó, de az igazgatóság megadta, a fölha-
talmazást. 

— Van-e tudomása, arról, hogy a bizalmas 
költségekhői kifolyóan az igazgatósági ülésem 
előfordult, liogy 975,000 koronáról Elek Pál 
számlájában nem volt. elszámolás? 

— Ezek az elszámolások a már emiitett 
módon történteik. Az igazgatóság helyt adva 
az Elek P á l által kifejtetteknek, elfogadta, 
hogy a 975.000 korona emissziónál ius költsé-
gek számlájába végérvényesen etkönyvettes-
sék. 

(Mándy Lajos.) 
Kihallgatták ezután Mándy Lajos nyu-

galmazott miniszteri tanácsost, a Magyar 
Banknak volt igazgatósági tagjá t , alki lénye-
gében ugyanazt vallotta, imiint Ottlyk Iván. 

(Tisza István gróf.) 
Az elnök most Tisza István grófot szó-

lította -be. 
— Legyen szíves excellenciád megmon-

dani, való-e Désy Zoltán vádlottnak az a vé-
dekezése. hogy excellenciád nem engedte meg 
egy sürgős interpelláció előterjesztését. 

— Hogv sürgős interpellációra nem ad-
tam engedelmet, az való. A vádlott előadása 
csak annyiban nem fedi a tényeket, hogy ez-
zel én öt nem akadályoztam meg vádjainak 
előadásában. Az ok, amiért kihallgatásra je-
lentkeztem, ép abban a körülményben rejlik, 
hogv ennek a kérdésnek tisztába hozatalát 
egyfelől egyéni reputációm szempontjából 
kötelességemnek tartom, mert ugy van a 
kérdiés 'odaállítva, mintha én útját állottam 
volna egy, a 'magyar közélet tisztaságára vo-
natkozó kérdés tisztábahozatalának, másfelöl 
az iigy kellő megvilágítása szempontjából rs 
lényegbe vágó dolognak gondolom a momen-
tumot. 

— Méltóztassék elmondani, mikor jelent-
kezett Désy? 

— D é s y vádlott ur május 23-án, egy csü-
törtöki napon kért tőlem sürgős interpellá-
ció megtételére, vagy gondoiom napirend 
előtt való fölszólalás megtételére engedelmet 
azért, ihogy Lukács László miniszterelnök úr-
ral szemben bizonyos vádjait elmondhassa 
nyílt ülésen. Én azt mondtam a vádlott ur-
nák, hogy miután ő saját állítása szerint rég-
óta tudja ezeket a dolgokat, ha az azelőtt 
való nap, amelyik interpellációs nap volt, 
nern találta oly sürgősnek, -nem látom be, 
hogy miért legyen egyszerre most olyan sür-
gős a dolog, lesz majd rendes interpellációs 
napon alkalma megtenni interpellációját. Én 
tehát sürgős interpellációra az engedelmet 
nem adom meg. Ezt a vádlott ur tudomásul 
vette és nem kívánta, hogy az ügyet a Ház 

döntése alá bocsássam. Azután azon a héten, 
szombaton, nem tartott a Ház ülést, hanem 
igenis ülést tartott a Ház a rákövetkező hé-
ten két interpellációs napon, tudniillik május 
29-én, szerdán és junius 1-én, szombaton, oly 
időben, amikor az ellenzék még résztvett a 
Ház tárgyalásaiban és történtek is tényleg 
ellenzéki oldaliról interpellációk mind a két 
napon. Ezzel, azt hiszem, az a tény tisztába 
van hozva, hogy én a képviselő urat nem 
fosztottam meg attól, nem akadályoztam ab-
ban, hogy előadja, bizonyitsa a maga vád-
jait, amit különben a képviselő ur, mint a la-
pokból látom, a tegnapi napon maga is be-
ismert és ezzel beismerte azt, ihogy tegnap-
előtt valótlant állított. 

Vázsonyi: Ez nem igy van. A vizsgáló-
biró előtt is ezt mondta. 

Az elnök: Majd megteszi észrevételeit 
és rektifi'kálíhatja. 

Tisza István gróf: A képviselő ur maga 
tegnapi kijelentésében .beismeri, hogy nem a 
Ház elnöke akadályozta őt vádjai megtételé-
ben, hanem barátai kérték rá, hogy a küszö-
bön lévő, kilátásban lévő békét ne zavarja 
meg fölszólalásával. Tehát nem azért hagyta 
é! interpellációját, mert ebben a Ház elnöke 
megakadályozta, hanem azért, mert erre ba-
rátai kérték és ő nem akart olyan béketár-
gyalásokat akadályozni, amelyek a sikerre 
vezetnek, állandóan biztosítva volna Lukács 
Lászlónak, az ellenzék beleegyezésével, a ha-
talom birtoka. 

Vázsonyi: Bocsánatot kérek, szakértőt 
méltóztatik, kihallgatni? 

Tisza István gróf: Én befejeztem. 
Az elnök: Van észrevétele a vádlott ur-

nák? ' 
(Désy ingerült.) 

Désy Zoltán: A képviselőház jelenlegi ©1-
h.öj|í$i7i©k ímegjeiryzésével szemben a. követke-
zőket vagyok bátor kijelenteni: Először is 
valótlanságot - az életeimben soha. sem mond-
tam. (Emelt hangon): .Amit mondók, .azért 
bolyt állok.. Bocsánatot kérek aiz emelt hang-
ért, de. az az élet, amelyet lefolytattam, űem 
.iogpsit 'föl senkit a r ra , hogy ilyet állítson. 
Én a vizsgálóbíró előtt 'részletesen nyilatkoz-
tam. I t t a törvényszéket nem akartam ezzel 
hosszasabban .foglalkoztatni. Arra íkérem 
Méltóságodét, olvastassa föl a. vizsgálóbíró 
élőtt tet t vallomásomat. Ott elmondtam mind 
azokat .a tényeket, elim.andt.am, hoery sür-
®ős interpelláció vagy napirend előtti 'fől-
ízólalásra kértem engedélyt, A tisztelt önként 
jelentkezett tanú ur azzal a megokolással, 
io:gy -nem tartja, sürgősnek, nem adta .meg 
az engedélyt. A következő szombaton nem 
volt. iilés. A másik héten tárgyalások folytak. 
Mrért folytak ezek a. tárgyalások? Mesimél-
óztatik -engedni, hogy pár szóval kitérjek 
?.tro. Azért, hogy 'vége legyen ennek az ál-
lati a n helyzetnek, megoldassék a'katona i kér-
ié.s és a választói jog kérdése. A katonai kér-
désben ön velem együtt volt a rezolració alap-
áu, március 8-án esküdött, a. rezoluelöra, kö-

vetelte a 47. szakasz második pántjának fcilha-
yását. A választójogban egyet követelünk: 

egy demokratikus választójogot. Nem köve-
teltük .senkiinek a fejét , nem követeltük a 
iánknak a bukását, a békére .dolgoztunk, 
'inök pedig céltudatosan a harcra dolgoznak. 
Előidézték azt, hogy ön képviseli csendőreivel 

magyar képviselőház . . . 
Az elnök: Kérem., megszakítom, nem tű-

rök ilyen h angot. A képviselőházban el lehet, 
Jlyent mondani, bírósági teremben nem. 

Désy: Bocsánatot kérők, tisztelt elnök ur , 
le a® a jelenség, hogy önként jelentkezik egy 
tanú ur . . . 

Vázsonyi: Inzultálni egy vádlottat. 
lAz elnök: Ezért rendreutaisirtom. 
Vázsonyi: Köszönöm. Ez tény. 
Az elnök: Másodszor rendreutasítom. 
Désy: A tisztelt tanú urnáik sokkal kevés-

bé lehet mondani, mint .más emberinek, hogy 
fDésy Zoltán valótlanságát, mond'ott. Mert bár 
milyen kicsiny legény vagyolk is, tudja mű-
ködésiemet, tudja azt, hogy a legnehezebb 
helyzetekben, amikor magam és pártom éle-
te forgott kockán, soha egy valótlan szó ki-
mondására kapható ebben ;az .életben ne.ni 

voltam. Ha eljött ide, tette azért, mert eb-
ben az ügyben érdekelt politikailag, mert hi-
szen az ő exisztanciája Lukács Lászlóval van 
összefüggésben. 

Az elnök: Ilyen hangot nem tűrök meg, 
ezért rendreutasitem á vádlottat. 

Miután Tisza István gróf m-eighiiteltetését 
á felek nem kavánták, a gróf eltávozott. 

Az ülést ezután tiz percre fölfüggesztet-
ték. 

(Iratok fölolmsása.) 
Szünet u tán folytatták az .iratok fölolva-

bását és pedig ©lőtskör ;a Kereskedelmi Rész-
vénytársaság 1910. évi első ajánlatáét, amely 
alapja volt a szerződéseknek. Ezt követte a 
'részvénytársaság levelének fölolvasása, .mely-
ben a pénzügyi kormány föltételeit tudomá-
sul veszi ós azokat elfogadja. .Fölolvasták tm 
vábbá azt az iratot, amellyel ia szerződést a 
kormány föhnondotta. Ez a. íölmondás Désy 
Zoltán államtitkársága idején történt abból 
a célból, hogy valamennyi szerződés lejára-
tát .egy időpontra -tegyék. Ismertették a pénz-
ügyminisztériumi referens véleményét, meiy-
lye! 1910-ben, .a miniszternek ajánlotta, begy 
a sószerződést ismét a KeneákedaLmi Rész-
vénytársasággal kösse mag, mert az általa 
ajánlott haszon semmi más utcin nem érhető 
el. Ezt követte a minisztertanácsi jegyző-
könyv fölolvasása. 

Egynegyed egy órakor az uj sószerződés 
felolvasását kezdték mag. 

(A délutáni tárgyalás.) 
Baloghy elnök délután pont 4 órakor 

.nyitotta meg a tárgyalást. A Magyar Bank-
kal kötött szerződésekre vonatkozó iratokat 
P'ivasta föl egészen 6 óráig. Az iratok fölolva-
sása után föíszólitotta a vád- és védelem 
képviselőit, hogv tegyék meg előterjesztései-
ket. 

Vázsonyi Vilmos a zalatnai iházügyre 
tett először előterjesztést. Deutsch Manónak, 
,a Gyulafehérvári Takarékpénztár igazgató-
jának vallomásával foglalkozott,- aki azzal 
magvarázta meg a ház gyors eladását, hogy 
,a pónzviszonyok rosszak voltak. A védő bi-
zonyítani kívánja, hogy ez nem áll, mert ak-
kor még normálisak voltak a viszonyok és 
ennek igazolására az Osztrák-magyar bank 
jelentésének fölolvasását kéri, arra nézve, 
hogy a kamatláb 5 százalék volt. Azt is iga-
zolni kívánja, hogy akkoriban Deutsch Adolf, 
a bank igazgatósági tagja, a Ferenc József-
rend lovagkeresztjét kapta. Erre nézve a Bu-
dapesti Közlöny illető számának becsatolását 
kéri. 

Ezután Elek Pálnak vallomására teszi 
meg az észrevételeit és azzal vádolja meg 
Sélley főügyészt, hogy a vallomást ő hozta 
a tárgyalás előtt a lapok tudomására. Emiatt 
heves vita keletkezett. Majd Vázsonyi azt 
fejtegette, hogy Elektől a vallomást ugy csi-
karták ki és_Élek nem önszántából ment Bá-
denfoe. Beszédét azzal végezte, hogy abban 
az esetben, ha Herzog Péter báró és Zichy 
János gróf nem jelentkeznek vallomástételre, 
akkor a bizonyítás berekesztését kéri. 

Elnök kijelenti, hogy a védő előterjesz-
tései fölött holnap fog dönteni és a tárgyalást 
berekeszti; folytatását holnap délelőtt 9 órá-
ra halasztotta. 

á z á j p a d í á s 
n c i k t t l . 

Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készitek továbuá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégitve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készitek. 

BARTA ÁGOSTON fogtechnikus, 
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED. 


