III. Világháború – 1956 – Tizenkét dicsőséges nap – tizenkét szög a czionizmus koporsójában V. (19562015. október 29.)
írta: Nagykun-Kovács László

VI. rész. Korvin-közi „Gitár” #01 Operation „Fort Knox” (No
Hungary, No Cry)
Skulls & Bones! A történelmet nem Ti csináljátok, hanem a magyar nép: „A magyar
történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz
Mezőkövesdi) Akár meg is térhetnétek. Már éppen itt lenne ideje, elvégre, legalábbis
elvileg, az üdvtörténet a Ti megtéréseteket szolgálná. Ha hajlandóak lennétek végrevalahára már észrevenni. Surrender. The sooner, the better. Say – „Jesus, give us mercy.
Please do.”
I. 1956
1956-ban erről a napról történelem-jegyzeteimbe ezt írtam.

1956 külpolitikai helyzete


A forradalom győzelmének tartóssága szempontjából több kérdés is felmerül:
o A nagyhatalmak, főleg a Szovjetunió elfogadja-e a status quo megváltozását?
o Az USA-n is kiáll-e a demokratikus Magyarország mellett?
 Ha igen, akkor a Szovjetunió nem mer majd beavatkozni.
o A két szuperhatalom viselkedése egymástól is függ.



Az osztrák és finn modell: a Forradalom számára a rendezés célul kitűzött alapja.
o 1955-ig a SZU Ausztria egyik megszálló hatalma (az USA s Anglia mellett),
o 1955. Az ún. „osztrák államszerződés” keretében alku jön létre:
 az orosz megszállási övezet megszűnik az orosz csapatok kivonulásával
 Ausztria vállalja: semleges marad, nem csatlakozik Németországhoz.
o 1955-ben Magyarországon is véget ér a II-VH utáni 10 éves átmenet,
 Azonban a SZU nem vonul ki, hanem létrehozza a Varsói Szerződést
 mely szövegéből ma már kiderül: nem is volt jogalapja a szovjet csapatok
nálunk való állomásoztatásának (!!!)



A kommunista táboron belüli különutasság: négy plusz egy ország törekszik rá
o Kína, Jugoszlávia (kifelé aktív), Albánia (befelé fordul)
o Lengyelország és Magyarország függetlenedni akar a SZU-tól
 a kommunizmus keretein belül, de
 a lengyelek Németország megszállásához megtűrik a szovjet csapatokat



Szabad Európa Rádió. (Münchenből sugározzák.)
o Az USA már a Rákosi-korszakban is pénzzel támogatja a magyar adást.
o Kapocs a Nyugat felé.
 Korábban tilos hallgatni, ezért csak titokban hallgatják.
 Az 1956-os forradalom alatt már szabadon lehet hallgatni.



Azt sugározza, az USA támogatja a magyar demokráciát.
o z USA megtéveszti a szabadságot kivívó forradalmárokat.



A szabad világ közvéleménye.
o Nyugaton óriási lelkesedés fogadja, és együtt örülnek győzelmének.
 A lakosság minden országban rokonszenv-tüntetéseket tart s
 pénzt gyűjt s segélyszállítmányokat indít útnak.
o Több szállítmány repülővel érkezik Ferihegyre,
 de a szovjetek nem engedik kirakodni.
 A nyugati kormányok is rokonszenveznek a forradalommal.
 pl. a norvég király Ausztriába utazik, hogy
o találkozhasson a magyar forradalmárokkal.
 Már túl kockázatos nyíltan kiállni a magyarok mellett, nem akarják
miattunk a III. világháborút megkockáztatni,
o így érdemben semmit sem akarnak tenni,
o fel sem merül a katonai beavatkozás lehetősége.



Az ENSZ
o 1956. X. 28: a Biztonsági Tanács már tárgyalja a magyar eseményeket, de
 a Szovjetunió minden Magyarországnak kedvező döntést megvétóz
 a Biztonsági Tanács öt állandó tagjának egyike.
 Magyarország ügyét az ENSZ BT csak november 3-án éjjel tárgyalja,
 de ekkor már úton vannak a szovjet megszálló csapatok.



Szuezi válság.
o 1956. október 29-én robban ki: Anglia, Franciao., Izrael lerohanja Egyiptomot,
 korábban ui. Nasszer egyiptomi elnök államosítja a Szuezi-csatornát.
o Ez eltereli a világ (pl. az ENSZ) figyelmét a magyarországi eseményektől.
o A SZU világháborúval fenyegeti meg az USA-t, mire az meghátrál:
 nyíltan elítéli az egyiptomi támadást,
 mire az ENSZ felhívására Izrael kivonul Egyiptomból.
 Meghátrálás születik a magyar válságban is (október 31.):
 Előbb Dullas külügyminiszter Dallasban, majd később Eisenhower elnök
nyilvánosan jelzi a SZU felé, hogy az USA hazánkat nem tekinti
lehetséges katonai szövetségesének, így
o Hruscsov szabad kezet kap Magyarország lerohanásához.
 Ezzel az USA színjátékot folytat, mert az USA – a Szabad Európa Rádión
keresztül – a magyar lakosságnak azt sugallja: segíteni fog.
 XI. 4-én a SZER vezetősége erre rádöbbenve le akar mondani.

1956-ban a fegyveres harczok kipattanásakor a szovjetek közül csak kevesen tudták-sejtették, de
hamarosan megtudták, hogy a magyar felkelőknek (szabadságharczosoknak) milyen
nehézfegyvereik vannak. Először jöttek az ütős hangszerek (forgótáras fapuska, Csepel
teherautó, Molotov-koktél), majd amikor az ellenfél lankadt, s azt gondolta, hogy
Pongrátzékkal s csapatával ha nem is olyan hamar, mint amilyen hamar eredetileg szerették
volna, de azért még így is viszonylag könnyedén elbánnak, előkerültek a pengetős hangszerek,
pl. a „gitár”. S nagyon sok ruszkit puszilt át a túlvilágra, úgy hogy azt sem tudta, hogy most hol

van: Szuezben-e vagy Budapesten. (Katonaság részéről öreg hiba alábecsülni a polgári lakosság
harczi ütőképességét. S a ruszkik ebbe a hibába estek.)
I. 2015

A két Korvin-puszi után a „Gitárt” is megszólaltatjuk, hogy hadd szóljon, mert a világ lélegzetét
visszafogva figyel, hogy megtudhassa, szól-e még „Amerika hangja”: „Tartsatok ki, tartsatok ki,
közel már a szabadság. Tartsatok ki, tartsatok ki, fel nem adni, véget ér a rabság.” Mert most
számon fogjuk kérni rajtuk a saját Alkotmányukat (az USA-ét), s kapzsi politikusaik mohóságát.
S lesznek még később billentyűs hangszerek is („orgona”) (nov. 4-ig belefér), nem is egy
(három fokozat, s előre bejelentjük, mert egyik fokozatnak sincs ellenszere. A három fokozat
emelkedő ütőerőt képvisel).
Most 2015-ban már nem „Amerikai hangja” szól, hanem „Magyarország hangja”. Üzenjük az
amerikai szabadságharczos barátainknak: „Tartsatok ki, tartsatok ki, közel már a szabadság.
Tartsatok ki, tartsatok ki, fel nem adni, véget ér a rabság.” Mert mi valóban elhozzuk a
segítséget, mihelyst tudunk, küldünk az USA-ba 310 millió forgótáras fapuskát. 310 millió
Csepel teherautót. S 310 milliárd Kennedy-koktélt. Azért Kennedy-koktélt, hogy emlékeztessük
az amerikai népet arra, hogy mi is a „szabadság” szó igazi értelme, s hogy megtudhassák, ki is
volt az egyetlen igazi elnökük.
Csak a stratégiai kérdésekben jártas szakértőknek van betekintésük a világpolitikai igazi
bugyraiba. „A ma érvényben lévő Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény a Genfi Leszerelési Értekezleten
40 állam részvételével 24 éven át tartó tárgyalási folyamat eredménye. 1997. április 29-én lépett hatályba, amikor
a 65. ratifikációs okiratot – ami éppen a magyar volt – letétbe helyezték az ENSZ főtitkáránál.” Eddig a
Wikipédia. 1997 óta létezik tehát az ún. Vegyifegyver-tilalmi Szervezet, amelyet N. B.

Magyarország léptetett életbe. Ha hinni lehet az internetnek, az amcsik s az oroszok köpninyelni nem tudtak, mert nem szerették volna még hatályba léptetni. Hogy miért nem? Mert a

szerződés olyan hatalmat biztosít a benne részes tagállamoknak, amely révén 1997 óta a
Földön gyakorlatilag nem létezik többé rejtett hely. A részes államok ugyanis vállalják, hogy
a többi részes állam hivatalos képviselői bármikor bármely helyre bebocsátást nyernek, hogy
megnézzék, nincs-e ott vegyifegyver előállítására alkalmas anyag. S gyakorlatilag két mosópor
kombinációja már annak számít. Tehát bárhova kérhetnek bekukkantást. S nem kell indoklást
tenni, hogy miért oda kér a szemlét végző ország s nem máshová. Ez a kártya stratégiai
jelentőségű.
Hogy jön a képbe a III. Világháború és 1956? Nos, úgy, hogy az már az Interneten nincs fenn,
csak az élet titkaiba „tiszta forrásból” (értsd pl.: Pap Gábor „Csak tiszta forrásból” c. művéből)
beavatást nyerő szabadságharczosok tudhatják, s a „Skulls & Bones” is azért nem tudott köpninyelni, s most sem fog tudni levegőt kapni, mert ez a tény (már mint az, hogy Magyarország
léptette életbe az egyezményt) bizony azt jelenti, hogy ebben az egész politikai cirkuszban (a
stratégiai Vegyifegyver-tilalmi egyezmény körüli politikai játszma) egyszer majd
Magyarország fogja játszani a főszerepet. S ezt a szerepet nem nekünk szánták, de mennyire
hogy nem. Hogy hogyan? Türelem, türelem, rózsát terem. Íme, tessék továbbolvasni. Máris
kiderül.
A következő pengetős hangszerünk lágy hangulat-varázsló eleme az, hogy kezdeményezzük
Magyarország kormányánál, mit több, egyenes felszólítjuk rá, pl. a nem létező
külgazdaság felelősénél (nincs is olyan, hogy külgazdaság, mint ahogy külhon sincs, a hon
mindig belül van, s magyarul úgy hívják: haza), illetve a külügyek tárczagazdájánál, Szíjjártó
Péternél, hogy egyszer az életben már ne a nem létező külgazdaságot képviselje, hanem a
miénket, magyarokét. Azaz gyalogoljon át azon a keskeny pallón, amelyről azt állítjuk, hogy
ha több mint 50 éves késéssel is, de az 1956-os Forradalom és Szabadságharcz ügyének
győzelméhez vezet s nagyvártatva ugyan, de kivívja a szabadságot. A szabadságharczról a
nemzeti ünnepeken a dugig tömött köztereken, amikor hullámzik a magyar zászló s a vezető
politikusok nevét éljenzi a tömeg, s ezzel azokat a szentség erejével ruházza fel, amint ez történt
JFK-vel is, nem beszélni kell, hanem gyakorolni is kell azt (mármint a szabadságharczot), ha
annak ideje érkezik el. S elérkezett, mert az USA azt tervezi, hogy télvíz idején (januárbanfebruárban) hazánkat belerángatja az ukrán-orosz konfliktusba azzal, hogy Kárpátalján is
lövöldözni kezd, mint a Majdanon. A szó, akárcsak a hírnév, elszáll, de az Írás, az üdvösség
koronájának letéteményeseként, örökké megmarad. S az Úr számon fogja kérni, mire használta
fel a magyar külügyminiszter a magyar nép által reá ruházott szakralitást.
S ez a győzelemhez vezető keskeny palló nem más, mint az Operation „Fort Knox”.

Elvileg az a hely, ahol az USA aranykészleteit tárolja. Elvileg, mert ha lehet hinni az amerikai
szabadságharczosoknak, a mohó s kapzsi amcsi politikusok kilopták onnan az aranyat, s már
csak arannyal futtatott fémtömbök vannak, amelyek belsejében az aranynál súlyban könnyebb,
de jóval értéktelenebb fém van. Erre szoktuk mondani azt, hogy a termeszek belülről kirágják
a termést, csak a belseje marad. Az aranykészlet eltűnéséről állítólag a helyi lakosok

számoltak be. Arról, hogy a sötét éj leple alatt „valakik” titokban megrakott teherautókonvojokkal távoztak onnan. S belső emberek állítják, már nincs meg az arany. [Az
„állítólag” a „jólértesültség” varázsigéje (jelszava). S mi elvetjük a jólértesültséget.] Nem tudjuk
bizonyítani, akár igaz is lehet, de azt viszont már igen, hogy az USA aranykészlete
elsikkasztásához (ellopásához) kiknek s milyen érdeke fűződhetett.
Azoknak az USA-elnököknek, akiket – Kennedy-től eltérően – nem szabadválasztásokon,
hanem az USA alkotmányának sárba tiprásával, az eredmények manipulásával
(meghamisításával: ugye ismerős a magyar történelemből, a magyar „Skulls & Bones” az ÁVÓ
börtöneiből), s vele az amerikai nép szembeköpésével választottak meg. Nekik fűződhetett
hozzá érdekük. Ugyanis az MSZK ottlétekor (1944-1977) megolvasztotta az ott lévő aranyat.
Az összest. Az MSZK nem evilági s nem tárgy, hőt képez, ezért is tartották mindig zárt
helyen, ládában, a legszigorúbb biztonsági intézkedések közepette elzárva 1000 évig, hogy
senki sem láthassa. Konkrétan a Bush juniorról tudható (emlékszünk rá, ő szervezte a 2002-es
budapesti államcsínyt), hogy amikor Budapesten járt, egész egyszerűen beleőrült, amikor
tudatosult benne az MSZK és a magyar történelem kapcsolata. (Abból, hogy junior őrült,
Hollywood nem csinált titkot, s ha ők nem csinálnak belőle, mi miért tennénk?) Az MSZK
veszélyes üzemmód, nem „kiskirályoknak” való, hanem csak tiszta lelkű embereknek.
Magyarország államformája nem kiskirályság, hanem nagykirályság. A földkerekség, sőt a
világegyetem legnagyobbja.
A sidoú jog szerint, s ők csak a saját jogukat nézik, az MSZK a többi aranyrúd
megolvasztásával „birtokba vette” az ott lévő aranyat, tehát Őt illeti. Egy dologról viszont
híresek. Amire egyszer ráteszi a kezüket (mármint a sidoúk, közülük is a megátalkodottak),
inkább meghalnak, mint hogy azt onnan (mármint a markukból) kiengedjék. Most kénytelenek
lesznek, mert Magyarországot, a nemzetközi jog alanyát, kártérítés illeti meg azért, hogy az
USA a nemzetközi jogba ütköző módon másik ENSZ-ország államfőjét gyakorlatilag 33
évig föld alatt rabságban tartotta. [S 1978-ban nem jó szántukból adták vissza, hanem mert
rádöbbentek arra, hogy a háborúikat (pl. a vietnámit) sorra vesztik el.]
Tehát, nem lenne meglepő, ha már nincs ott az arany, mert a véges hatalmuk (értsd
kiskirályságuk) égbekiáltó jeleit-bizonyítékait tüntették volna így el.
Azért fontos az Operation „FORT KNOX”, s most a NATO-ábécével is betűzzük, hogy még az
amcsi követség is, amely hivatalból olvassa ezt a szösszenet is, megértse a számukra rossz hírt
(Operation Fort Knox, that’s right Letter F for Foxtrott, Letter O for Oscar, Letter R for
Romeo, Letter T for Tango, Letter K for Kilo, Letter N for November, Letter O for Oscar again
and finally X for x-ray.) Mert a világot megrengető 1956-os Forradalmat s Szabadságharczot
véghez vivő magyar népnek joga van szobrot állítani azon a helyen, ahol államfőjét az
állítólag „szövetséges s baráti állam” (az USA) 33 évig tartotta fogva.
Letter K (Kilo): az USA aranykészlete, ha igaz a netes pletyka, már csak egy KILO, a
fémtömbök befuttatott felülete mindössze már csak egy kilót (1000 grammot) tesz ki.

Letter N (November): mindig Novemberben vannak a választások, J. F. Kennedy-t is
novemberben választották meg, mint ahogy az 1956-os forradalmat is novemberben fojtották
vérbe.
Csipkelődő megjegyzés. Nem lennénk meglepődve, ha az elnök már most kiállna a
Fehér Ház (White House) erkélyére s két pontban bejelentené, hogy (1) egyrészt a 2016os választások okafogyottá válnak, mert már most lehet tudni, hogy azt úgy is
Pongrátz Gergely fogja megnyerni (pedig már nem is él, tesszük hozzá), illetve (2)
másrészt pedig, hogy Alkotmánymódosítást fog kezdeményezni, hogy Washington
D.C. nevét Csepelre módosítsa a Kongresszus, New Yorkét pedig Soroksárra (itt
folytak ugyanis a legelkeseredettebb harczok). Jó hír: az USA fővárosa új nevet kaphat.
(A piaczi verseny jelszava az állandó megújulás. S ha ezt valakinek, nos, az
amerikaiaknak feltétlen tudniuk kell.) Nosza, rajta, ucczu neki. Hajrá Kongresszus. Az
1956-os magyarok (Amerikai Magyar Koalíció) úgyis mindig a mérleg nyelvét képezik a
választásokon, most éppen jövőre. Nem kicsit, hanem nagyon.
Letter O (Oscar): azon sem lennénk meglepődve, ha a következő Oscar gálán valamennyi
kategóriában a „Szabadság, szerelem” jönne ki győztesként.
Letter X (X-ray): a Korona ott hagyta a sugárzását, s az mind a mai napig mérhető. Nem kicsit,
hanem nagyon.
Yankees, go home, the sooner, the better. The sooner you leave, the less you’re going to lose.
No Hungary, No Cry.
(Jenkik, menjetek haza, minél előbb, annál jobb. Minél hamarabb elmentek, annál kevesebb lesz
a veszteségetek. Ha nincs Magyarország a NATO-ban, nem lesz sírás. Ha ottmarad, s Ti is
maradtok, lesz bizony „sírás, jajveszékelés, s fogcsikorgatás”, ahogyan azt Jézus mondja az
evangéliumokban.)
A puding próbája az evés, majd megnézzük, mit forgat ki a történelem mindent pörgő
csodamalma. Mindez hamarabb meglehet, mint gondolnánk.
P.S. Pedig ma (okt. 29.) még csak a gitárnál tartunk, s hátra van még a háromsebességűfokozatú Korvin-orgona is (nem Sztálin-orgona, nem félreértés, hanem Korvin a Korvin
közből).
Életkép a II-VH-ból. Az öregek mesélték, hogy az amcsik a háború végén bombáztak nálunk a
környéken. A magyar légvédelem lelőtte a gépet, s a pilóta katapultált, s ejtőernyővel földet ért
itt a falu határában (Szapárfalu). Színes bőrű volt. (Néger.) A helyi parasztok vasvillával
körbeállták. Neki pisztolya volt. Nekik nem volt pisztolyuk, volt viszont vasvillájuk. S az
szakrális eszköz, a parasztok azzal rakják a szénát az állatoknak, etetik azokat, s az állatok
cserében őket is etetik, tejjel, hússal. A vasvillából élet fakad. A pisztolyból nem fakad élet,
csak halál. S hiába volt tele az amcsi pilótának tele a tára (akár valamennyiüket is megölhette
volna), mert nem tudta elsütni. A pisztoly ravaszán a Jóisten ujja volt. (Ezért nem félünk mi a
világ legerősebb hadseregétől, amelynek akkora az ereje, mind a világ összes hadseregéé
együttvéve. Kivéve a Korvin-közieket.) Mielőtt az ember meghal, elkezd lepörögni az

életének a filmje, mert eldőlt, hogy meg fog halni, már nem marad ideje arra, hogy olyan
’apróságokkal’ törődjön, mint a mások életének elvétele.
Én szeretem a fekete bőrűeket, a sárga bőrűeket, de leginkább szeretem a saját népemet, s még
annál is jobban a szabadságot s szerelmet. Mikor középiskolás voltam, Martin Luther Kingből
feleltem angolból (I have a dream…), szeretem a fekete elnökjelölteket is, de leginkább azokat,
akiket a saját népük, az amerikai nép, törvényesen, az USA alkotmányát tiszteletben tartva
választ meg, s az elnöki székbe kerülvén, a saját népe érdekeit képviseli, ha már egyszer éppen
ezért választották őt, s nem mást. Ilyen csak egy volt a XX. században az I-VH után: JFK). De
az biztosan nem szolgálja semelyik nép érdekét, ha egymás utáni elnökök a saját népükországuk nemzeti vagyonát éjszaka csak úgy kilopják a kincstárból. Nagyon nem.
A világnak már elege van abból, hogy van egy ország a Föld nevű bolygón (az USA), amely
szinte sportot űz abból, hogy ne maradjon a Földön olyan ország, amelyet még nem bombázott.
Egyszer ennek vége szakad. S ha a Korona – s általa a magyar nép – szót kér, a történelemben
viszonylag visszafogottan, ritkán, akkor az csak egyet jelenthet: valaminek elérkezett a vége, s
valamilyen új korszak kezdődik. (Most szót kért, mi meghallottuk a szavát, s feltételezhetően
ezzel nem vagyunk egyedül.) S akkor egy dolgot szavatolni lehet: abba beleremeg a
világegyetem, s összedőlnek világrendek. K.L.
Zenei aláfestés. Kormorán. „’Tartsatok ki, tartsatok ki, közel már a szabadság.’ Ezt harsogja
Amerika hangja, … a művelt Nyugat segít a bajban…” Meghallgatható: 15 Szám 15.mp3

