III. Világháború – 1956 – Tizenkét dicsőséges nap – tizenkét szög a czionizmus
koporsójában VII. (1956-2015. október 30.)
7. szög. („A hetedik Te magad légy” József Atilla)
írta: Nagykun-Kovács László

VII. rész Megszólal a Korvin-orgona 23.59.59. Operation „CsontiBonti” (lebontjuk a Skulls & Bones-ok hatalmát)
Skulls & Bones! A történelmet nem Ti csináljátok, hanem a magyar nép: „A
magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi
történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) A Korvin-köziek – a magyar
harcászati hagyományokkal összhangban – értettek ahhoz, hogy hogyan kell
rátapintaniuk a rájuk törő ellenségeik leggyengébb pontjára, s ha hallatták
szavukat, az ellenségbe nyílalt a tudat: a további ellenállás kilátástalan.
Az 1956-ös Forradalom s Szabadságharcz alatt a döntő mozzanat a Sztálin-szobor ledöntése
volt (s még mi is le fogjuk még majd a későbbiekben dönteni a Sztálin-szobrot), mert azzal
egyben nagy döngéssel s robajjal hatalmuk megszerzésének s fenntartásának az eszköze dőlt
le: a nem gyógyászati czélú hipnózisé (tömeghipnózisé). A Köztársaság (tehát nem
Szabadság-) téri MDP-pártház ostromával pedig ledőlt a megdönthetetlenségük mítosza is.
S bebizonyosodott, hogy menthetetlenek, s egyben tehetetlenek a nemzettel szemben. Sőt,
a megátalkodottak a Forradalom alatt meg is hasonlottak.
Mi magunk hallottuk tőlük a rádióban, hogy nagyon sok ortodox sidoút olyan mélyen
megérintett a Forradalom, hogy átálltak az oldalára. Utalnánk Mécs Imrére, korábbi OGYképviselőre, akit az 56-os Rácz Sándor harczostársának szólított, közben persze bírálta őt, a
bűnbandáját (SZDSZ) is. A Sztálin-szobor ledőlése azért nyilvánvalóvá tette, hogy az 1948ban Magyarországon czionista államot alapító sidoúk azért korántsem egységesek, hisz 1956
náluknál is nagyobb erőt képviselt. Meg is osztotta őket a Forradalom. Pánik lett úrrá rajtuk.
A gonoszságnak azonban különböző fokozatai vannak. Mikor egyszer még jóval fiatalabb
fejjel összefutottunk Mécs Imrével a Jászai-téren, s láttuk, hogy tőlünk kb. 6 méterre ő megy
az út túloldalán, felismertük, noha ő bennünket nem látott, s valószínűleg nem is ismert,
mégis görcsöt kapott, azaz hideglelés rázta ki. (Nem ő volt az első, s nem is volt az utolsó, aki
így jár-járt.) A bennük tanyázó gonosz szellem irtózik tőlünk, magyaroktól, a puszta
jelenlétünktől is. De ezeknek a gonosz szellemeknek (lidérczeknek) különböző fokozatai
léteznek. Amikor 1956-ot ünnepeltük, mármint hogy mi magyarok, még az 1990-es években,
az egyik rabbi azt mondta a Forradalom jól ismert képe, a Köztársaság téren felakasztott
ÁVO-s képe előtt provokatíve, hogy „a Forradalom csőcselék műve volt” volt. Mécs Imre
ezt biztosan nem mondta volna. De az is biztos, hogy ez a rabbi nem mert volna Rácz
Sándornak még csak a közelébe sem menni.

Sztálin levágott (tehát legyőzött) feje
Köszönet a www.pecsinapilap.hu oldalnak.
Ez azért fontos tétel, mert tudjuk, hogy a senior Bush elnök kezet fogott Rácz Sándorral
[tudjuk, akinek a fia, junior Bush léket kapott (azaz megzakkant), s akiről tudjuk, aki a 2002es budapesti államcsínyt (puccsot) kézi vezérléssel irányította, majd a legújabb termonukleáris
fegyvert szeptember 11-én éppen a WTO-kereskedelmi központon próbálta ki (az antennák
elporladása egyértelműen erre utal) azért, hogy lerohanja Irakot, majd Afganisztánt]. Vagyis
az 1956-os Szabadságharcz lelkében nagyon mélyen megérintette az USA-t, ill. vezető
politikusait is. Ez azért is nagyon érdekes és furcsa, tehát nem magától érteődő, mert éppen a
gyarmatuk, a SZU (Antony C. Sutton professzor kutatásai és könyvei ezt egyértelműen
bizonyítják) – jóváhagyásukkal – fojtotta vérbe a Forradalmat.

Történelem-jegyzeteinkbe erről a napról ezt írtuk:

A forradalom győzelme (1956. X. 28 – 1956. XI. 3).


1956. október 30. Felgyorsulnak az események s szintén párhuzamosan zajlanak.
o Az MDP feloszlatása. Nagy Imre bejelenti, hogy feloszlatják az MDP-t.
 A párt utódja, az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt):
 látszólag már „csak reform-kommunistákból áll”.
o A Pártközpont (Magyar Dolgozók Pártja) ostroma.
 Kiváltó oka: a feldühödött tömeg azt hiszi, a székház s a tér alatt
titkos politikai börtönrendszerben elhurcolt embereket tartanak, s
még az épület elfoglalása után is két napig ássák a pártház előtti teret.
 Forradalmár-csoport ostromolja az MDP Köztársaság téri székházát:
 az ÁVH a pártvezetés utasításait mellőzi s több napon át
lövöldözve ki-kicsap a székházból s beavatkozik a harcokba
 Az ostrom alatt az épületből agyonlőnek sebesülteket elcipelni igyekvő
fehér köpenyes mentőst is, sebesülteket is,
 ekkor hal meg Jean Pierre Pedrazzini francia riporter is.
 Az ostromlottak végül fehér zászlót tűznek ki, 3 parlamenter megy ki,
 Mező Ferenc, Asztalos János ezredes és Pap József ezredes,
 lövések dördülnek el, de nem tudni ki, s honnan is tüzel rájuk
o vannak, akik azt állítják: hátulról lőttek rájuk,
 mindhárman súlyosan megsebesülnek,
o Mező Imre a kórházban hal meg,
o a két tisztet a feldühödött tömeg megkínozza és megöli.

Köszönet a www.fotomuzeum.hu oldalnak.



Az épületben lévő ÁVO-sok közül többen a fehér zászló kitűzése
ellenére is tovább tüzelnek s csak tűzharcban sikerül őket megölni.
Összesen 24 embert hal meg az ostrom alatt.

Megjegyzés: Kádárék később erre hivatkozva próbálják csőcseléknek
minősíteni az egész 1956-os forradalmat.
 A forradalom tisztaságának egyik bizonyítéka: senki sem nyúl hozzá a
Körúton lévő ékszerboltok betört kirakatában lévő ékszerekhez, vagy a
forradalom áldozatainak megsegítésére tálkákban gyűjtött pénzhez:
o többen nyakláncukat vagy karikagyűrűjüket teszik bele.
 A forradalom tisztaságának másik bizonyítéka, hogy a november 4-én,
a katonai beavatkozás után a Páter utcai iskolában 1500 nemzetőr
vitázik az ott őrzött ÁVH-sok és pártvezetők sorsa felől. Amikor valaki
kézigránátot dobna közéjük, megakadályozzák: magát az illetőt lövik
le,
o a foglyokat pedig este szabadon engedik.
(Eddig a jegyzeteink.)
Ezekhez a jegyzetekhez annyi megjegyzést azért fűznénk, hogy a megátalkodottak sohasem
beszéltek a Szabadságharcz Páter utczai áldozatáról, aki kézigránátot akart közéjük dobni, s
tulajdonképpen az ÁVO-sok helyett halt meg. A Forradalom győzelmeként 1956. X. 27-én
megalakult koalíciós kormány betiltja az AVO-t, s mindenkinek amnesztiát ad. Kérdezem a
nemzettől, hogy ezt az amnesztiát hogyan értsük? Ez az AVO-sokat is megillesse? (Nyitott
kérdés. Nem mi hagytuk nyitva. Nagyon fontos tétel az 1956-os Forradalom erkölcsi
tisztasága. Ebből született újjá a nemzet, s ez élteti immár 59 esztendeje.)
Másrészt rendelkezésünkre áll a korabeli magyar sajtóról összeállított gyűjtemény. (Ritkaság,
több százezer forintos érték.) Ott tényleg szó esik a földalatti börtönökről. Sőt, kedves
ismerősünktől tudhatjuk, hogy foglyokkal Budapesten atom-biztos földalatti bunkereket is
építettek a megátalkodottak. Tehát egyes kutatók feltételezései, akikre alapozva jegyzeteinket
készítettük, nem feltétlenül pontosak (ill. véglegesek), de hiv. anyag hiányában, egyelőre
többet állítani nem tudunk. (Itt azért utalnánk az orosz Alekszej Kungurov amatőr kutató
„elvileg” megalapozott tudományos feltételezésére, miszerint 1962-1963-ban az USA s a SZU
közt atomháború dúlt, s azt mi tesszük hozzá, hogy akkor mérget veszünk rá, hogy azt az
USA indította.) Tehát tényleg elmebeteg volt az ÁVO. Nem kicsit, hanem nagyon.
De annyi azért a jegyzetekből – még így, csökevényesen is – kiderült, hogy az ÁVO a saját
czionista államon belüli külön állam volt a megátalkodottak körében. Magyarországi Skulls
& Bones. S nemcsak a Duna-parti Fehér Ház börtöneiben van emberdaráló, mert azt a
sátánisták építették, s tényleg volt, hanem mérget vennénk, hogy Washington D. C.-ben
lévő Fehér Házban is. Ugyanis az emberáldozat a rítusaik nélkülözhetetlen kelléke. Emberi
csontot, vért és húst „szomjúhoznak”, mert a megátalkodottakat megszállva tartó (és csak
szellemiséggel, de testiséggel nem rendelkező) lidérczeknek (angolul: vámpíroknak) nincs
teste, ezért azt hiszik (tévesen), hogy az emberi test elemeiből varázslat segítségével saját
maguk is testre tehetnek szert. Nagyon tévednek.
Itt is idéznénk, igaz nem 1956-os, hanem a rendszerváltást jellemző történelemjegyzeteinkből,
de voltaképp itt is idézhető:



Az 1956-ban és a Kádár-korszakban csendben zajló szabadságharc 1989-1990-ben
o egyrészt csak részben vívja ki az ország függetlenségét, s
 nem akadályozza meg az újjászervezett állampárt és az általa képviselt
értékrend későbbi visszatérését.
 Az állampárt – emberei egy részét – a rendszerváltáskor alakuló
pártokba telepíti s segítségükkel először osztódással szaporítja
ezeket a pártokat, majd ugyanúgy bedarálja őket,
o mint ahogy az ötvenes években a Duna parton lévő
Fehérház alagsorában a rendszerre nézve
veszélyesnek tartott hazafiakat.
 A rendszerváltáskor induló pártok egyet-kettőt kivéve sorra
eltűnnek vagy beolvadnak más pártokba. Őrülhettek, hogy nem
kerülnek a Dunába.



Megjegyzés. Az 1956-os szabadságharcosok őrizték a hírét annak, hogy a Fehér Ház
(pártház) mellett horgászó pecások felfigyelnek arra, hogy egy időszakban rendkívül
kövér s nagyra megnőtt harcsákat fognak. A magyarázat: a halak magyar
szabadságharcosok húsán híztak akkorára.
o másrészt a kivívott szabadságjogok is csak papíron maradnak
 egyfelől gazdasági háttér nélkül semmit sem érnek
 másfelől pedig az új törvények önkormányzati szinten számon sem
kérhetők, legfeljebb csak megyei szinten:
 az MSZP-uralom alatt önkényeskedő kiskirályság jellemző.

S utólag még – minden rosszmájúság nélkül elmondanék – az általunk egyébként – a magyar
szabadság és a magyar Korona védelme érdekében végzett múlhatatlan érdemei miatt
különösképpen tisztelt házelnökről.
Egyrészt a 2010-es választások után a harcsabajuszú, sőt kövérharcsa-bajuszú Kövér László
azt mondta: „Majd a Jobbik-ot bedaráljuk.” Kövér harcsa bedarál. Aki másokat bedarál,
maga daráltatik be, ez az Újszövetség tanulsága. De mivel mimagunk nem „pártpolitizálunk”,
ennek bizonyítékát adván a későbbiekben tanúbizonyságot teszünk arról, hogy az
ökölcsapásaink az igazság nyomdokán politikusokat, pártokat egyaránt nem kímélnek, a
Jobbiknak is kiosztunk majd egy-két ökölcsapást (nem kokit vagy sallert, hanem ökölcsapást),
ha majd annak ideje érkezik. De most egyelőre a Kövér Harcsát ejtjük gondolkodóba:

FIDESZ ülősztrájk a Belügyminisztérium előtt, 1989. április 27. Kövér László, ma az OGY elnöke. A kifogásolt tény
ma is igaz. Történetesen ma is magasabb a rendőrök fizetése, mint a tanároké. Tehát a FIESZ is
rendőrállamot tart fenn. Saller és koki.

De visszatérve eredeti gondolatfonalunkra a lidérczekről: két közismert szerzőre hivatkoznék.
1. Elsősorban Tolcsvay Bélára, akinek a Tündér Ilonáról szóló lemezén van is

lidérczekkel foglalkozó dal. A művészi (zenei) feldolgozása felváltva nevezi ezeket a
lényeket lidércznek-lúdvércznek. (Gyalog nem, csak gépkocsival járnak, csak
mikrofon segítségével tudni beszélni, de közvetlenül nem tudnak szólni az
emberekhez, hatni az emberekre. Ismerős? Hát hogy a f.nébe nem?)
2. Másrészt Ipolyi Arnoldra, aki a Magyar Mythologia című könyvében le is írja, hogy

mit tud róluk a magyar nép, s hogyan kezelte (tartotta féken) őket. Ma a lidérczek
elszabadulva tombolnak a világban. Ami „horror” címszó alatt fut, az szinte minden a
lidérczekhez kötődik. A XX. század történelme (s sajnos átcsúszott a XXI. századba)
egyetlen egy nagy lidérczes álom. S szerencsére küszöbön áll, hogy ennek a rossz
álomnak egyszer végre valahára vége szakadjon. (A főczímben a 23.59.59., az idő
múlását jelző óralapon az idő állását érzékeltetendő.)
Azért leírom „tudományosan” is, hogy még azok is megértsék, akik nem az édesanyjuk
emlőjéből, hanem a számítógépből szívták az anyatejet.
def[vámpír; Eng: vampire]=def[politikus/színész (test) + lidércz (szellem), s a lelkiség
hiányzik, ugyanis az a földbe van taposva]
def[zombi; Eng: zombee]=def[„lidércz nyomott”, azaz „lidérczek által sújtott személy”] =
def[„tömeghipnózis hatása alatt álló, magatehetetlen s kiszolgáltatott személy, akinek az
akaratát irányítják”]

Ha esetleg még így sem esik le a tantusz, akkor éjszaka kapcsoljuk be nyugodtan a TV-t, ha
még van, mi már kidobtuk, s látogassuk el az „Elm street”-re, vagy a videotékában szinte alig
van más akciófilmeken s horrorfilmeken kívül.
Sőt, nincs olyan hollywoodi színész, akinek ne ott kezdődne a karrierje. Ez a belépőjegy
ugyanis. Így a tiszavirág-életű követasszonyé is, Colleen Bell-é is, aki szintén Hollywoodi
„Dáma”. (Yes, that’s right, Ma’am! I’m afraid you’re not going to serve too long in
Budapest. War is not for women, but for men. The Bell is ringin’ for you, Ms Bell.)
Hogy miért nem? Nos, az orosz szabadságharczosok megtehetik, hogy annyi pénzt kapnak a
honfitársaiktól, hogy a Távol-Keleten csendes szállodai szobában elvonulnak félévre-évre
„kutatgatni”, ahol senki sem zavarja őket. (Mi bezzeg nem, de nem is bánjuk. Más szintet
képviselünk.) Egyikőjük kutatta ki Michael Jackson hátterét. Kb. hasonló helyzet, mint
Ms Bell-lel. Az apuka titkóros (a követségi fordító kedvéért: szabadkőműves), anyuka pedig,
jó hogyha egyáltalán van, a gyerek lelke megdermed a gyermeki szinten, sohasem nő fel, s
tudjuk, hogy Michael Jackson, aki– azért el kell ismerni, profi volt a saját szakmájában –
pedofil is volt. Vagyis a saját tragikus gyermeki sorsának a foglya.
Mit csinál ez a követ asszony, aki nagy valószínűséggel hasonló sorsot futott be? A
hollywoodi filmekből egészen pontosan tudhatjuk. Eljátssza a szerepét (vadul támadja
Magyarországot), megpróbálja a „mission impossible”-t (szembeszállni Pongrátz
Gergelyékkel, akik most újra születtek, s teljes csapatalakzatban újrakezdik, mint 1956-ban), s
ha baj van, mint most, s nálánál nagyobb erővel („vis major” a követségi fordító kedvéért)
szembesül, akkor a WC-be menekül, felhúzza a térdét, mint egy megrettent kisgyerek,
vagy a szekrénybe, s amikor senki sem látja, a térdére borulva zokog. Sohasem vált
felnőtté. Ms Bell (I’m 99% sure) koravén lett, örökre, még mielőtt fiatallá serdült volna.
Öröme, boldogsága így – tegyük hozzá, tényleg szánalomra méltó módon – sajnos sohasem
volt, mert az Amerikában a Mammon (a pénz) az Úr.
[A magyar szabadságharczosok, Pongrátz Gergelyék megtanítottak bennünket arra, hogy
hogyan lássunk az ellenség lelkébe az ütközet előtt. Nem nagy dicsőség férfinak nőt
legyőzni, főleg olyant, akivel sohasem találkoztunk, mert mi magyarok nem vagyunk velük
(amcsikkal) egy súlycsoportban, s valahol szívünk-lelkünk mélyén ezt a kislányt (Barbie
babát, Ms Bell gyermekkori és jelenlegi énjét) sajnáljuk, de hát sajnos az USA atomfegyverrel
zsarolja a világot. S a szabadságot a tudás, nem pedig a multik munkatáborai hozzák el.
Jézus: „Az igazság szabaddá tesz.” Náczi munkatáborok: „a munka szabaddá tesz”’.]
A personal message for Ms C. Bell
Ms Bell. El kell dönteni. Kennedy elnök s az Alkotmány, vagy a Skulls and Bones. Az utóbbi
1956-ban nem tudta megakadályozni sem a Sztálin-szobor ledöntését, sem a Köztársaság téri
Pártház ostromát, majd bevételét. („I’m afraid, Ma’am, You’ve got no options left. But you
choose. It’s your word.”)

1956-10-30

2015-10-30

Megjegyzés: az oroszok számos linkre felhívták a figyelmünket a Youtube-on, ahol a CIA
magas rangú, de helyettes vezető gyermeküldöztetés ügyében a Sátánistákkal (Skulls &
Bones) szemben foglaltak állást, tehát nyíltan a közvélemény előtt. (Nem ellenőriztük, de ha
igaz, egyrészt nem lenne meglepő, sőt inkább magától értetődő, mert talán ők is emberből
vannak, John Perkins (Emlékszünk még? „Gazdasági bérgyilkos vallomásai”) talán nem az
egyetlen amerikai hős, azaz „American hero”, másrészt pedig egyenes szükségszerűség a
saját érdekükben is. De főleg bátorság kérdése. Meg is illeti ezért őket az amerikai nép örök
hálája. (S ezt most Kennedy nevében mondom, aki lelkének üzenetét az amerikai nép
nevében – a Jóisten különös s végtelen kegyelméből s a magyar nép Harry Hill Bandholtz
ezredes 19191 iránti hálájából – tolmácsolhattuk, amellyel a Koronánkat számunkra,
magyarok számára megvédte (mármint Bandholtz).

1https://hu.wikipedia.org/wiki/Harry_Hill_Bandholtz

Harry Hill Bandholtz szobra Budapesten, a Szabadság téren, az amerikai nagykövetség előtt (Ligeti Miklós alkotása
(1936)) Thanks to Wiki, the Free Encyclopedia

De ha még mindig nem „vágjuk2”, aki nézzük meg, hogy mitől félnek a „lidérczek”? Oda
fogjuk építeni az akasztófájukat3.

2A magyar Vágod? az angol „(Ha)Ve you GoT iT? mondantból alakul ki, s szüremlett át az amerikai angolból a
magyarba az 1990-es évek végén.

3http://www.jofogas.hu/budapest/Horror_Cirkusz___2015__oktober_16__november_29__Felvonulasi_Ter_36493981.htm

Magyarázat. Az 1956-os forradalom Szegeden kezdődött a MEFESZ színre lépésével (okt.
16.). S egészen nov. végéig, az Advent kezdetéig (nov. 11-29. közt) folytak a katonai
harczok. Igaz, hogy azok viszonylag hamarabb véget értek, tehát nov. közepén, de azt a
szovjetek még nem nagyon tudhatták bizonyosan, hogy véglegesen győztek.
A „bohócz” az Isteni teremtő erő egyik legmagasabb szintű megjelenítője emberi közegben.
Molnár V. Jóska el-el szokta mondogatni, hogy a gyerekek Atillát, a magyarok nagykirályát
bohóczként ábrázolják (egyébként az Ikrek-jegy megjelenítője mindkettő). A Felvonulási
téren van a lidérczek történelmi vereségének a helyszíne: az eredetileg Maria Regnum
templom, majd a helyére épült Sztálin-szobor, amely helyén 1956-ban csak a csizma maradt,
amíg el nem távolították. Ezért hívják ma 56-osok terének. S Kádárék miért nem építették
újjá? (Kedves Nemzettársaim, Magyarok, ezen még nem gondolkodtunk el? Pedig el kellett
volna.) Mert nem merték. Hol támadnak tehát az amcsik? Lidérczfronton.
2015
Visszatérve szösszenetünk czímére, a Korvin-orgonára. Egyik hozzászólásunkban
említettük, hogy idén szeptemberben másodjára is virágozni kezdett az orgona. Erre a
nálunk idősebbek hívták fel figyelmünket, mondván: ez annak egyértelmű jele, hogy hosszú
s szép ősz lesz. S valóban, rövidebb esős időszaktól eltekintve nem panaszkodhattunk:
verőfényes, néha egészen kora tavasziasnak megfelelő idő volt az idén. S egyben nemcsak az
orgona virágzott ki újra növényként, hanem az 1956-os Forradalom új csodafegyvere is, a
Korvin-orgona.
Csak emlékeztetőül. A II-VH-ban a szovjetek az ún. „Sztálin-orgonával” nyerték meg a
háborút. Nemcsak hatalmas ütőerőt képviselt, hanem a hanghatása iszonyatos csapást mért
ellenségeik harci kedvére (harci moráljára). (Az amcsik hasonló hangfegyvert alkalmaztak
Irakban, amely egyaránt sújtotta a polgári lakosságot is.) Ezért mi, a dicső 56-os nemzedék
(kicsit kései s egyben gyarló) utódai, szintén bevetjük a csodafegyverünket, amely
ellenállhatatlan hatást fog kiváltani. A Korvin-orgona billentyűin Csontváry Kosztka (a

lengyel „kosty” magyarul: csont) Tivadar, fog játszani: őt idézzük, s ő fogja működésbe
hozni az ellenségeinket megroppantó hanghatást, amely sikolyként fog belehasítani a
világegyetembe, mint amikor a „8-ik utas, a halál” (ellenségeinket aposztrofáljuk így, a
megátalkodottakat) rádöbben, hogy nemcsak csatát, nemcsak háborút vesztett, hanem
végérvényesen vesztett, azaz megmásíthatatlan vereséget szenvedett, s a történelem
boldogtalanabbik végén várja a megítéltetését, ügyének megtárgyalását.

"Fohászkodó Üdvözítő"
Köszönettel mek.oszk.hu4 oldalnak.
4http://mek.oszk.hu/01300/01368/html/elemzes.htm

"Csontváry önarczképe (1900 körül)"
Köszönettel mek.oszk.hu5 oldalnak.
Üljön felettük ítélkezőként, s idézünk a Csontváry-emlékkönyvből6: „A pozitívum” című
írásából. (A műre egyik kedves ismerősünk hívta fel szíves figyelmünket, s antikváriumban
be is szereztük, hogy ím, megörökítsük az utókornak. Nevét a szabadságharczosok elevenjébe
idegződött óvatosságából nem idézzük, de aki ismeri, tudhatja, övé a dicsőség, nem a miénk
de különben is Csontváryé, s végső soron a Jóistené):
„…A háború asszony leányaink a kóbor dámákkal szálltak síkra, ezzel tetőzve volt a divat
hóbortja. Festő szobrászaink elmerülnek az utánzatokba, ezzel a művészet ki lett szolgáltatva.
Keleti fantáziával készült a Biblia, a természet ismeretből megyünk a moziba.
TITKOS TÁRSULATOK bérletbe vették az Isten imádását s csengős perselybe gyűjtötték a
magját.
TITKOS TÁRSULATOK alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására.
TITKOS TÁRSULATOK alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség
megakadályozására.
TITKOS TÁRSULATOK alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására.
TITKOS TÁRSULATOK alakultak a történelem meghamisítására, a fajbéli erény
elpusztítására.
5http://mek.oszk.hu/01300/01368/html/elemzes.htm
http://mek.oszk.hu/05000/05096/html/onarc.jpg
6Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csontváry-irodalomból.Corvina Kiadó, Gerlóczy Gedeon
kiegészítéseivel és Németh Lajos szerkesztésében, 1976-ban.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok
megbénítására.
TITKOS TÁRSULATOK alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak
megosztására.
TITKOS TÁRSULATOK alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének a
megrontására.
TITKOS TÁRSULATOK alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés
fogyasztására.
TITKOS TÁRSULATOK alakultak a tea, a kávé, az ópium, cocain és morphium forgalmára,
a tehetetlen kalmárok gazdagítására.
De alakultak TITKOS TÁRSULATOK az arany, gyémánt, s minden érték lefoglalására és a
kőszén elpusztítására. De alakultak TITKOS TÁRSULATOK emberhús vásárlására, az
Isteni teremtmény meggyalázására.
TÁRSULATOK alakultak a fajtalanságra, a testi élvezetek kihasználására.
TÁRSULATOK alakultak a kenyér, a zsiradék, a tej hamisítására s a liszt értéktelen
osztályozására.
De kialakultak TÁRSULATOK mindennek hamisítására, csak nem az Isten imádatára.
Miért kötötte határokhoz az Isteni bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtulajdonságot
jelent? (Mert) Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a
természet. …”
Eddig az idézet, s megismételjük a drámai hatás kedvéért az utolsó sorokat, megszállóinkat
leleplezve, s Csontváry Kosztka Tivadar szavait értelmezve:

Fajtalan nemzetközösséget (EU, NATO), fajtalan közös
szerelmet (homoszexualitás) nem ismer el a természet.
Vizsgáljuk meg a kép egy részletét. Felismerjük benne a „rettegett vallási szervezetet”? A
megátalkodottakét? Akitől mindenki fél? (Nos, mi nem félünk tőlük.) S látjuk szájukban a
sikolyt?

A 2002-es államcsíny levezénylésében – jól dokumentálhatóan – részt vett mind a NATO (jr
Bush és a bűnbandája) s az EU s a brüsszeli gang. Czéljuk éppen az volt, hogy a 2002-es
államcsíny után az éppen 2002-ben indított valóságshow-műsorokon keresztül a
tömeghipnózis segítségével lerombolják a társadalom természetes erényeit, s főműsor-időben
töményen nyomatják azóta is a fajtalankodást reklámozó műsoraikat. Hiába, mert nem jártak
sikerrel. A magyar társadalmat nem tudták megtörni. A tömeghipnózisuk már nem
működik.
Mi az EU egyik kinyilvánított alapczélja? Az életszínvonal emelése. Mi történt az EUtagállamokkal 2004 után? Látványosan összeomlottak gazdaságaik, s korábban sohasem látott
nyomorba dőlt az EU-tagállamok legnagyobb többsége. Vonjuk le a következtetéseket. Nem
kicsit, hanem nagyon.

Tetemre hívás,
azaz az európai s világtörténelem ártatlanul meggyilkolt életei
tetemeinek alkotórészeire (koponyákra s csontokra) való hívás
Éppen ideje ún. Csontváry-felolvasó összejöveteleket szervezni minden EU-fővárosban.
Kevesen tudják, de számunkra szerencsére, számukra sajnos tény: a kimondott ige átalakítja
a téridő-rendszert s Utolsó ítéletként fog a megátalkodottak fülébe csengeni, s egyben a
tudatukba hasítani.
Tanácsoljuk a brüsszeli kleptokratáknak, hogy ne várják meg ezt a végítéletet, mert nem
késik (figyelmeztetünk: 23.59.59 az idő), s ha maguktól hagyják el minden ország
törvényhozását, akkor majd Csepel-teherautókból álló hadoszlopokat indítunk először a
magyar Parlamentbe, ill. minden EU-tagország törvényhozásába, s a hajuknál fogva
rángatjuk ki őket s visszük át a Fehér Ház (OGY-képviselőház) alagsorába az
emberdarálókhoz, oda, ahol 1956-ban a kádári megtorlások részeként magyar
szabadságharczosokat daráltak be élve szőröstül-bőröstül.
Az utolsó szó joga pedig természetesen őket is megilleti, s ezen a jog címen elmondhatják,
mit is gondolnak, azaz meg fogjuk kérdezni a véleményüket arról az Újszövetségi vallási
tételről, hogy „Ne tégy mással azt, amit magadnak nem szeretnél”. Mert most a
számonkérésnek az órája jött el. Nem kicsit, hanem nagyon. Kimerítették a türelmünk (a
magyar nemzet türelmének végső határát).
Ha nem hajlandók maguktól azonnal megtérni, s bűnbánatot nyilvánítani, bennünket s a világ
többi népét, emberiesség elleni bűncselekményekkel lelkileg s testileg megnyomorítottakat a
világ nyilvánossága előtt hangsúlyozottan ŐSZINTÉN megkövetni, akkor mi magunk fogunk
elégtételt venni a sérelmeinkért. S megvan rá minden eszközünk. Countdown Twelve
…..Five…)

Köszönet az www.edvard-munch.com oldalnak.

Gyönyörködjünk a megátalkodottak emelkedett lelki állapotában! Ugye káprázatos? Üzenete:
„Hogy is jövünk, mi magyarok, gójok ahhoz, hogy rajtuk, a „kiválasztott népen” bármit is
számon kérjünk? Még ezt a pimaszságot! Hallatlan! Gyorsan ide vezényelni a NATO-t
rendteremtésre.”
Opszi-kokszi. (Amint azt Pap Laczi ökölvívó világbajnok szokta volt mondogatni, amikor
ellenségeinek czélzott s egyben talált ütést „osztott ki”.) Ezzel Papp Laczi barátunk azt
üzente, hogy profik vagyunk. Nem érdemes velünk, magyarokkal, nagyon kukoriczázni.
Persze meglehet, de nem nagyon érdemes.”
Az élet véges, Isten kegyelme végtelen, de az emberi történelem vértől csöpög, s útját
húscafatok szegélyezik s emberi csontokból van kirakva. Csonti-bonti. K.L.
Folytatás következik (Hha még élünk, s persze míg élünk, nem félünk. Miért is félnénk, ha
Isten velünk, ill. Velünk az Isten?)

Köszönet az www.1pageweekly.com oldalnak is.

