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fi szegedi Katona Sanács a reakciós szellem ellen. 
— Azok a tisztek, akik a január harmadiki budapesti tisztigyülésen 
a szegedi helyő séget képviselték, becsületszavukra kijelentették, 

hogy az uj irány feltétlen hivei. -p 

-t-Strjnt tiidékátónlffvl.) A Katona Tanács 
tanácskozó helyisége. Hosszú iskolaszoba, 
nagy ablakokkal, a tetemben végig festetlen 
padok, elöl Íróasztal, mellette kisebb asztal a 
sajtó képviselői számára. Az elnöki székben 

•Dojcsák utászkáplár, a Katona Tanács alel-
"noRe. tőle jobbra i i ek jL főhadnagy, a tanács 
titkára, balra egy bu-szárőrmester. a jegyző-
könyvvezető. A padokban a K. T . tagjai ül-
nek, a legénység megbízottai túlnyomó több-
ségben vannak. Az e ső sorban egy főhad-
nagy, mellette egy alezredes, azután egy szá-
zados. egy szakaszvezető, két közember és 
ismét egy százados. A többi sorban is igy 
váltakoznak a rangok, minden rendszer nél-
kül. 

Az elnök megrázza a csengőt, talpraesett 
kis beszédben megnyitja az ülést, a titkár is-
merteti a tárgyat. Ki fogják "hallgatni azokat 
a tiszteket, akik január 3-án Budapestre vol-
tak rendelve, hogv a hadügyminiszter és a 
Katonatanácsok kormánybiztosának a beszé-
dét meghallgassák. Az értekezleten támadás 
érte a kormánvhiztost. inert a bizalmi férfi-
rendszer és a Katona tanácsi k további fentar-
tása mellett nyilatkozott. Meg akarják tudni, 
uincs-e a szegedi kiküldöttek között is olyan, 
aki ezt a támadást helyesli és ezáltal bizonyí-
tékát adja annak, hogv visszakívánja a letűnt 
korszak elavult katonai rendszerét. 

Egyenkint szólítják be a tiszteket a K. T. 
•elé. A tisztek előírásosain tisztelegnek, azután 
az elnök kérdésére elmondják, hogy a gyű-
lésen jelenlevők közül csak egy elenyészően, 
csokélv töredék, — szegedi tiszt egy sem 
volt ezek közt nyilatkozott a régi rendszer 
mellett. Először egy főhadnagy lép be. /Meg-
adja a kívánt felvilágosítást. A K. T. egy-
hangúlag tudomásul veszi. Ma csak egyhangú 
határozatot lehet hozni. Ha csak egy Uig is 
más véleményen van. a vizsgálatot tovább 
folytatják. Feiszóíitásra a főhadnagy becsület-
szaván; kijelenti, hogy feltétlen hive az uj 
rendszernek. 

Csenkey százados következik. Vallomása 
nagyjában megegyezik a főhadnagyéval. Egy-
hangúlag elfogadják. A titkár felszól ltja, je-
lentse ki becsületszavára, hogy hive az uj 
rendszernek. A százados férfiasan kijelenti; 

Esküt tettem erre t s eskümet betar-
tom! 

A többieket eg\ szerre szólítják be. Haj-
landók becsületszavukat adni. Megtörténik. 
Egy közember feláH és kéri, hogv egyenkint 
nyilatkozzanak a tisztek. Erre a tisztek kü-
lön-külön megerősítik esküjüket a becsület-
szavukká!. 

Dojcsák káplár megköszöni a tiszteknek 
a megjelenésüket, azok előírásosan tiszteleg-
nek és távoznak. 

Megértés, jóakarat, rend és fegyelenisze-
retet, az uj korszakba vetett rendíthetetlen 
hit hatja át a Katona Tanács mindem tagját. 
Látszik ez a viselkedésükből, tetteikből és fő-
ként abból, hogv nem é nek vissza azzal az 
óriási hatalommal, ami fölött rendelkeznek. 

A Katona Tanács pénteki ülésére a lapok 
képviselőit is meghívták. Ezáltal is bizony-
ságot szolgáltattak arról, hogy nincs okuk tar-
tani a nyi vánosságtól. A régi világban mint-
ha nem igy lett volna . . . 

* 
A Dclmagyaror^zág tnunivatársa a Ka-

tona Tanács méltóságteljes let:-;yásu..üléséről 
•4 ki vetkezőket jelenti: • 

Az ülés megnyitása előtt Reich Egon Fő-
hadnagy. a Katona Tanács titkára, felkéri 
azokat a tiszteket, akik a január harmadiki 
budaipesti gyűlésen résztvettek, hogy távoz-
zanak a teremből, mert egyenkint fogják őket 
kihallgatni. Tiz tiszt elhagyja a szobát. 

Dojcsák Sándor káplár üdvözli a megje-

lenteket és az ülést megnyitja. Felkéri a ;a-
nács tagjait, hogy a kihallgatandó tiszteket 
nyugodtan, minden rendzavarás nélikiT hall-
gassák meg. 

Reich Egon: Tisztelt Katonatanács' Most. 
amikor már-már sikerült a rendet fen tartani 
és a Jegénységnek a tisztek iránti bizalmat-
lanságát eloszlatni, kitört a budapesti bot-
rány. .Nagyon helyes, hogy a szerdái meg-, 
tartott katonai gyűlésről tudósítás ieleit: meg 
a lapokban, mert akarjuk, hogv mindenki .meg 
tudja, hogy csak azokat türjük meg magunk 
közt. akik az uj rendszer fegyverhordozói. 
Bejelentem, hogy a kerületi parancsnokság 
felhatalmazott bennünket az ügy kivizsgálá-
sára. Megjegyzem, hogy nemcsak a tisztek, 
hanem a legénység között is vannak -cakoós 
elemek, ezek után kutatni fogunk és ha be-
igazolódik a vád. eltávolítjuk őket. Eskünk-
höz híven követelhetjük a tisztektől, hogy 
alakuljanak át a mai idők szerint, vagv ves-
sék le az uniformist. A katonaság célja a.kor-
niány támogatása. Pogány elvtárs is a kor-
mány embere, őt is kötelességünk hát támo-
gatni. Bízni senkiben sem szabad, foívton- el-
lenőriznünk kell egymást. A legutóbbi katonai 
gyűlésen elhangzott az a vád. hogy a tisztek 
csak azért szocialisták, mert a" legénység 
többségben van. Ez ellen a leghatározottabban 
tiltakozom. Tekintettel arra. hogy a kihallga-
tandó tisztek között olyanok is tehetnek, akik 
veliink tartanak, javaslom, hogv a legénv ség 
megnyugtatása céljából bizottság;.k küldes-
senek ki az egyes cssipattestekhez, hogv meg-
állapítást nyerjen végre, ki milyen érzelmű. 
Kérjük meg a kerületi parancsnokot arra, hogv 
minden bizottságba egy szakembert, egy had-
bírót rendeljen ki. 

Miután a K. T . a javaslatot elfogadta-, 
Horváth szakaszvezető szólalt fel: 

- Amit a főhadnagy-elvtárs felemiit. 
mondta. hogy az a kijelentés hangzott el. 
hogy a tisztek nem valódi szocialisták, a/ ugy 
is van. Fehérgárdisták is vannak köztük. Nem 
nyilatkoznak arról, hogv mi ven pártiak, ha-
nem megalkusznak az eseményekkel. 

Reich Egon válaszolt a felszólalásra a 
következőkben: 

- M-i a szabad Magyarországot akarjuk 
megteremteni, erre pedig az. hogy a tisztek 
a civiléletben milyen párthoz tartoznak, nincs 
semmi: befolyással. 

•Beszólítják Zsigmond István főhadnagyot, 
akit az elnök nyilatkozattételre hiv föl'. 

Zsigmond István, mint az ezred segéd-
tisztiének a helyettese i,ett hivatalosan kiküld-
\e a gyűlésre. Elmondja, mit beszélt a gyű-
lésien a hadügyminiszter, aki után Pogány kor-
mánybiztos szólalt föl. A kormánybiztos be-
szédében a hadsereg összeomlásáért a régi 
aktiv tiszteket tette felelőssé. Ekkor zajongás 
támadt, mintegy 30—4(1 tiszt, faként időseb-
bek. közbekiabáltak és tiltakoztak ez -ellen. 

Reich Egon: Hogv hallgatott el a za j ? 
Zsigmond István elmondja, li gy a nagy 

többség követelte, hogy csend legyen és hogv 
a kormánybiztost hallgassák meg. 

Reich Egon: Válaszolt a kormánybiztos 
a közbeszólásokra? 

Zsigmond István: Igen. Kijelentette, hogy 
tudja. hogy csak egy elenyészően csekély kis 
töredék békétlenkedik. Ezeknek, ha nem tet-
szik az u.i rend. távozzanak. 

Dojcsák Sár.Sor: Mi a nézete a kormány-
biztos kijelentéséről? 

Zsigmond István: Helyesnek találom és 
egy véleményen vagyok vele. 

A K. T. egyik legénységi állományit -ugja 
intéz ezután kérdést a főhadnagyhoz aziránt, 
hogy mi a véleménye a Katona Tanácsról. 

Zsigmond főhadnagy kijelenti, hogy egv 
okos alapokra fektetett bizalmi rendszerre fel- 1 

iák 

tétlenül ^zükség van. 
pojaíák Sándor: Azok a tisztek* akik 

kint várakoznak, hogyan nyilatkoztak az ügy-
ről? 

Zsigmond István: Tudomásom szerint ab-
szolút "helyesen gondolkodnak. 

Rcich Egon: Főhadnagy ur! Meraé-e be-
csületszavára fogadni, hogy hive az uH rend-
szernek? 

A főhadnagy ünnepélyesen becsületszavát 
adja erre, amivel a K. T. minden tagja, kivé-
tel nélkül, megelégszik. 

Csenkey Oéza- százados kihallgatása kö-
vetkezik. Az elnök nyilatkozattételre szólítja 
fel. A százados elmondja, hogy a szeged, ki-
küldötteknek az volt a véleményük, hogy őket 
a beszédek meghallgatására küldték ki és 
nincs joguk tetszésüknek, vagy nemtetszésük-
nek kifejezést adni. Vallomása egyébként 
nagyjában azonos Zsigmond főhadnagyéval 

/teú&£gon a Katona Tanács nevében re -
szólítja, adja becsületszavát arra, h .gv híve 
az u.i iránynak. 

A százados merev testtartással válaszol: 
Esküt tettem arra. azt be js tartom! 

Ezután Páld.v Lász'ó főhadnagyot szólit-
be. kihallgatása előtt azonban Csenkev 

százados azt aiánlja. hogy a többieket is hív-
iák be és nyilatkozzanak a tisztek együtte-
sen. 

'Reich Egon: Aki az indítvánnyal netn ért 
egyet, álljon fel. mert csak egyhangú hatá-
rozat esetén fogadhatjuk el. 

Az indítványt elfogadják, mire egy sza-
kaszvezető beszólítja a tanács elé Eckensber-
ger őrnagyot. Hunion és Kund százádnsőltű?. 
Miksa, Bálint, Katika, Bott " f ő h a d n a g y o k a t ^ 
Horváth és Szabady hadnagy kat. Me'léTik 
ál a mar előbb beszólított Páhly főhadnagy 
is. í: * i 

Reiclt Egon a következőket közli-a K. T . 
meghizásaKól a tisztekkel: 

— A budapesti eseményekből kifolyólag 
a legénység elveszítette bizalmát a tisztikar 
iránt. Ezért ugy a legénység, .mint a nép meg-
nyugtatása cé iából kívánatos annak a meg-
állapítása. kik a hivei még mindig a tiszick 
közül a régi. rendszernek. A Kaiona Tanács 
ezért elhatározta, hogy felszólítja az urakat, 
mondják meg nyíltan és őszintén. In ,r\ es-
küjüket továbbra is fen tartják-e. Vkik erre 
nem. hajlandók, engedelmeskedjenek a kerü-
leti parancsnok parancsának és lépjenek ki a 
hadseregből. 

A tisztek kivétel nélkül, szinte egyszerre 
nyilatkoznak az uj rendszer mellett, a távoli 
padsorokból egy hang azonban közbevág. Azt 
kiabálja valaki: 

Egyenkint adják a becsületszavukat! 
Ez Is megtörténik, a tisztek egyenkint l-e-

kötik a becsületüket a forradalom vívmányai-
nak a megvédésére. 

Az ünnepélyes aktus után Reich főhad-
nagy megkérdezi a Katona Tanácsot, elbiszi-e 
ezek után. hogy a szegedi tisztek megfelelő 
módon viselkedtek a budapesti gyűlésen. 
Egyhangú igen a válasz. 

Jickeiisberger őrnagy, Bálint és Páldy 
főhadnagy és Szabady hadnagy rövid felszó-
lalása után Reich Egon szükségesnek tartja a 
tiszteket felvilágosítani arról, liogv csakis ak-
kor lehet megbízni valakiben, ha f íy tcnos el-
lenőrzésnek van alávetve. Éppen ezért ne ve-
gye senki az adott becsületszavában való két-
kedésnek. ha ebben az ügyben még a kerületi 
parancsnok is fog vizsgálatot elrendelni. 

Végül D-oticsák elnök köszönetet mondott 
a tiszteknek megjelenésükért, mire azok eltá-
voztak. v / 

Lloyd George lemond ? 
Bécs, január 10. (.1 Dél ma w/aroi szén/ tu-

dósítójától.) Londonitól táviratozzák: Az an-
íro.1 kormány változás iiícyében az uj kormány 
névsorát már kedden közzé kelflctt volna 'Mi-
ni, ezt azonban elhalasztották. Az itteni la-
pok hírei szerint Llot/d George azzal a aondo-
lattal fo«1a:!kőzik, liojry rísx zalép ttj kormány 
alak/tásátéd. 


