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11i tart. százados bajtársad irom neked e pár sort, Z6k6 A. t bk bajtárs 
t~dtával s helyeslésével,- ruagyarázatként e fQZethez , amely emigrációs éle 
ttlnk=egyik lcgszomorü.bb sajtóterméke. Egy egyébként tehetség s magyar er 
kölcsi lecsuszásának bizonyitékait találod meg abban. E füzetnek jönnie 
kellett, mert mé az egetverdeső tehetség sem ad senkinek jogcimet itt az 
emigrációban szélhám.oskodásra, a mások keserves keresetéből! gazdagodásr a 

Alföldi Géza és a HI :OVERÖK. köriil hónapok 6ta dul6 botrányról van itt 
szó. A vélemények megoszlanak:; vannak akik még esküsznek rá, mások meg már 
h6napok 6ta erltölcsi halottnak tartják!A botrány tisztázása e füzet célja. 

Bizony~ra tudod, Alföldi laDjában évek óta mocskolja a MEBK vezet6sé ~ 
géto Utszéli hangjáJlál csak a felelőtlensége nagyobb . Mei.lt év nov ember ében. 
7 lásd HI DV RŐK 20.sz./a HUNGÁ-RIÁ._ban megj6lent 3 lele.Plező cikk után, am. -
l.yekb.-.n Marschalk6 1 . 7 a jobboldali bátor publicista végre lerántotta a J.cp 
l et Alföldi kastélyvés~rlási ~zelm.eiről._ azt irta Alföldi~ hogy a cikkso_ 
rozat .mögött a lt..ifBK vezetősége ll: hetvenkedve irta, hogy igy akarja meg_ 

I boszulni a BK vezetósé e azt, hogy 6,-Aár mint Alföldi !,_ "leleplezés ivel 
. tönkretette a BK hitelét külföldi katonai és politikai körök elött ." /t 1/ 

Továbbq hogy a BK ;11 a tá.m.ad1sok mögött , mert az anyagi csőd szélén. igy 
akarja 6t , Alföldit, tönkretéve,_ beülni ingyen a Teieingi kastélyába!! 

Még ha i~az l~nne is1hogy egy alanyi költőnek és egy litografált lap 
11 fl5szerkesztőj én k" valóban siJrerül t a világban11 tönltretenni t a MHBK teklinté 
lyét,_ az ezz 1 va16 nyilv~nos ~érkedés akkor is gyalázatos csel€kedet len 
ne. D.e amikor ez nem is igaz , /ugyan, hogy is lehetne igaz?!/ és mégi s kér 
kedn.t ezzel,_ ezt csak gy őrült vagy egy m2.lliék~s llazudoz6 t~hetif 

a HIDV~RŐK legutóbbi számában Alföldi folytatta gyalázkodását,_ ezut t al 
kü~önösképp n Z • tbk bajt ro ellen. Ez az oo~mány . mosdatlan irás diszére 
v 8.lt volna Göndö r-ausz Nsth nnak is!· De ebben a tónusban irni a honvéd_ 
ség egy tábornok r61, méghozzá olyan valakinek, akinek fehy·ver sem volt a 

· k zéb n életében és aki a h6siesség iskoláját a e glédi tü.zol·c6knál vég z_ 
t e el,_ ez m&r kényszerzubbony vagy börtön után kiált! 

Mi, a BK_közösség tagjai, akik valljuk a. b..!jtársi szo l:hdaritás parancsát 
nem mehetünk el szótlanu.l e botr nyos jelenség mellett . '~ m~ltatlan lenne 
hozzánk, h~ pisz ra piszka ód.:.s, al. V·' aszolnánk. · 

Egyet azonban meg kell tennt.i..n."tc.:.; és ezt haladéktalanul: fel ~tell hiYnu.nk 
a baj társak figyelmét arra, hogy ,tlem e.z„ ezteth~t_ő _ö_g3z~ ~_Qaj tási_ s olida
ri tással az. h3 olyan la ot támoéatun l.Miz t 's ·n.kk 1, aJUel n~17 tulajdo_ 
nos_f5szerkesztője évek óta a rágalmazás és utszéli mocskol6dáv fegyveré_ 
vel harcol szervezetünk és ·""n ... riak vezetői ellen! l ! Vagy egymásil.oz tartommx , 
s akkor védjtik ,1. is ~gyI:J.ást, _ ahogy ez jó bajtársakhoz i lliJ;, _ vagy pedig 
j elentsük ki nyiltan, hogy A.liöldi, a volt 3iklcaszt6 ceglódi ttizolt6 a ve 
zetőn!c, _ őt követjmc ••• !Határa. van a ko.:niszkodásnak éd törvénye van a kato 
n becsületnek! 

Zérésem: m.int fócsoportvez---tó, köve .... ~ el mindent hogy a bQjtársak tisz 
t án láosanak ebben a botrányos üg;;.1ben! ~~s hogy véges.zakadjon annak a l."" e~ 
t etlen nllapotnal{ hogy •öt b~jtársairtlt dollárja és fontjai se~itik ezt 
a szélhámost,_ in.már eg~sz emigracioulc.s.. t kom_promi " q gara a ~odásában 
~u--str'ia, Nussdorf aJil AtterDöe, Ápr . hó. Bajtársi üdvözlet el, hived 

Ha nu tán szilltséged lenne e f1izet dr Ráttkay R. Kálm(in 
b6l pár drab.ra. jelezd, :üldö.m!C~ a GYARSf.G Vo f . · szer1.:eoztőj ., 'ii. zds 
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