A CHICAGOI MÁV PER ELLEN KÖVETELÉSE
Egy csikágói pseudo-zsidó szervezet beperelte a MÁV-ot. Óriási kártéritési összeget
követelnek a deportálásokkal kapcsolatban. Szerintük a MÁV is felelőséggel tartozik a
magyar zsidóság Auschwitzbe szállitása miatt. Mintha a német megszállás alatt a magyar
kormánynak beleszólása lehetett volna
a deportálásba illetve a
MÁVnak annak
lebonyolitásába.
De, ha már kártéritésről van szó, a magyar kormánynak ellen követeléssel kellene élnie.
Ugyanis: a Szovjet elleni háborúba lépésünknek több oka volt. Ime néhány:
1. A románok és a szlovákok már a háború elsö napjaiban csatlakoztak a németekhez.
Erre való tekintettel vezetöségünk nem akarta megkockáztatni az esetleges gyözelemböl való
kimaradást..
2. Hitlernek tervei voltak Magyarország megszállására (eleinte szlovák és román
csapatok bevonásával), ha az nem vesz részt a hadjáratban. Ez meg is valósult volna,
amikor 41 öszén látták, hogy nem sikerült megsemmisíteni a vörös hadsereget.
3. Horthy tanácsadóit arra késztette a német megszállás réme, hogy rábeszéljék a
minimális erövel való részvételre, amely megmentheti a magyar zsidók életét is. Később
a második hadsereg bevetése volt az ára a relativ függetlenségünknek. Ennek, nem kis
mértékben a zsidóság volt a kedvezményezetje. A hadseregünk kiküldése és pusztulása 44,
március 19.-ig elodázta a német megszállást. Ezzel a magyar zsidóság nagy többsége
elkerülte a megsemmisülést. Gondoljunk arra, hogy Horthyt nem állították a Nürnbergi
Bíróság elé, és élete végéig Chorin Ferenc, Kornfeld Mór és társaik egy alapítványon
keresztül tartották el a portugáliai Estorilban.
Nyilvánvalóan
a második magyar hadsereg ember és anyagi áldozata a zsidóság
érdekében is történt. Ugyanis, ha nem veszünk részt a Szovjet ellenes háborúban, már 4243 telén számithattunk volna a német megszállásra. Egy esetleges Quisling kormány azonnal
kiszolgáltatta volna Eichmanéknak a magyar zsidóságot és a magyar hadsereget is
bevetették volna, mint később tették. Ennek alapján az emberéletben és anyagiakban
elszenvedett veszteséget fele-fele arányban kell elosztani és a zsidóságra eső részért ellenpert
kellene inditani Chicagóban... Sőt, akár a háborúban elszenvedett teljes személyi és anyagi
károknak a felét is a zsidóságra lehetne háritani.
AMIT SOHA NEM VETTEK FIGYELEMBE?
1. Közel 200,000 lengyel menekültek fogadtunk be és tettük lehetövé továbbutazásukat,
hogy az angolok által felállított Anders hadseregben harcoljanak tovább a németek ellen.,
Akik nem mentek tovább, nyugodtan élhettek Magyarországon. Az egyetlen lengyel
középiskola is Magyarországon müködött akkoriban Balatonbogláron.
2. Francia, olasz (!), és zsidó menekülteket is ezerszámra fogadtuk be és védtük egészen
a német megszállásig (1944, március 19), de még azon túl is, legtöbbször a helyi
hatóságok hallgatólagos beleegyezésével.
3. A magyar légelhárítás nem lépett akcióba az átrepülö angolszász repülők ellen,
egészen Magyarország bombázásának a napjáig (1944, április).
4. A foglyul ejtett angolszász repülöszemélyzetet nem adtuk át a németeknek, hanem
dunántúli kastélyokban helyeztük el öket, és lehetövé tettük menekülésüket.
5. A német megszállás, 1944, március 19. után kezdödött a magyar zsidóság
kálváriája. De amikor a német hadsereg
java kivonult, Horthy leállítatta a
deportálásokat.
6. Eichman, az "Endlösung" végrehajtója mondta Izraelben, hogy az egész megszállt
Europában, csak Horthyék merték öt kiutasítani az országból.

7. Miért nem ugrottunk ki a háborúból? Erre, többek között,
a Brit
külügyminisztérium egy nemrég felszabadított titkos jelentése adhat némi következtetésre
okot. Egy Mr. Randal nevü magasabb beosztású úr jelentette, (értelemszerü fordításban):
"1943, október 14
A Zsidó Ügynökség (Jewish Agency) megbízásából Namier professzor kérte, hogy ne
kényszerítsük a magyar kormányt az idö elötti kiugrásra mert ez német megszállást
eredményezhetne. Ez pedig a 800,000 zsidó megsemmisítéséhez vezethetne, akik most
relativ biztonságban élnek Magyarországon.
Mr. Randal említette, hogy ez már oka lehet annak, hogy a magyar kormány nem
közeledett a Szövetségesekhez. .
Dr. Namier reménykedik, hogy a magyar kormány nem mozdul, amíg a németek (egy
kiugrási kísérletre) reagálni tudnának.
Reg.: ) 012035/385/21î"
Tehát:
Mivel Horthy belső barátai és tanácsadói zsidó nagyiparosok (Chorin, Weiss, Goldberger,
Biró, Kornfeld) és prof. Korányi Frigyes voltak, okkal feltételezhető, hogy részben azért is
tanácsolták a hadbalépést, hogy elkerülhessük a német megszállást. Ha jól átgondoljuk, ez
elsősorban zsidó érdek volt.
Ezek az urak később azzal a vonattal utaztak, amely a Gestapóval kötött alku értelmében
ezernél több zsidót menekitett ki Swájcba.
Ezek szerint a zsidók tartoznak óriási kártéritésre NEKÜNK a honvédség óriási ember és
anyagvesztesége és egyébb háborus károk miatt….
Magyaródy Szabolcs
2o1o április 3o.

