III. Világháború – 1956 – Tizenkét dicsőséges nap – tizenkét szög a czionizmus
koporsójában IX. (1956-2015. november 1.)
9. szög.
írta: Nagykun-Kovács László

IX. rész Korvin-orgona #03. Küszöbön áll Trianon felülvizsgálata
Trianoni hiénák. Ütött az utolsó órátok. Nem fogadtátok meg a figyelmeztetésünket.
(Most már késő, pedig időben figyelmeztettünk, s még léphettetek volna, ha nagyon
akartok.) Történelmet akartatok csinálni, de a történelmet nem Ti csináltátokcsináljátok, hanem a magyar nemzet: „A magyar történelem a világmindenség fényének
működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)
Az 1956-os események ismertetésénél sajnos mintha sokszor elsikkadnának a trianoni
vonatkozások. Pedig 1956 Trianon ellen is lázadt, hiszen a magyarság az elnyomott keleti
blokkon belül is plusz elnyomatásban részesült, börtönben volt a börtönbe zártakon belül is.
Az 1956. október közepén kirobbant Forradalom hamarosan átterjedt Erdélybe, egészen
pontosan a Partiumba is. Temesvárott a főiskolások követték a budapesti társaik példáját, s
forradalmat csináltak. Ezzel hangsúlyozva, hogy 1956 az összmagyarság lázadása volt az
elmebeteg megátalkodottak ellen.
Temesvár, Temesvár, Temesvár. Oly sokszor hallattad a hangodat. Még 1956-ra visszatérve
a Wilson Intézet anyagaiból kiderül, hogy az oroszok (szovjetek) a temesvári ezredüket
csoportosították át a forradalom vérbefagyasztására.
Érdemes felidézni pillanatokat-mozzanatokat (highlights) Temesvár történelmi szerepéből.
1. Kupa vezér négyfelé vágott testének egy darabja kerül ide. S ezzel rámutat a Kárpátmedencze egyik fontos szenthelyére (góczpontjára).
2. Az álnok elmebeteg (s egyben törvénytelen) Kapzsiburg király itt fogad hamis esküt a
temesvári vár kápolnájában, hogy nem áll bosszút Hunyadi Lászlón. De esküjét
később megszegi. (Itt is vér csöpög.)
3. Amikor az osztrák hadak kiszorítják a törököt Magyarországról, egyetlenegy darab
marad a történelmi Magyarországból a törökök kezén: Temesvár s környéke, s majd
csak a Nagyságos Fejedelem (II. Rákóczi Ferencz) szabadságharczának veresége után
kerül el a törököktől vissza az akkor már teljesen megszállt Magyarországhoz.
4. 1956-ban az említett kettős stratégiai szerepet játssza: Erdélyben a Forradalom
góczpontja s az idevont szovjet erők szempontjából is egyfajta elosztó szempont.
5. 1989-ben Temesvárott kezdődik a Kárpátok „géniuszának” bukása is.
S ebből a sorból egyenesen következik, hogy a sor folytatódni fog: Temesvárra még fontos
szerep vár majd a magyar történelemben. Ugyanis a Temes név Tamás apostol nevével

azonosítható, s mutatja, hogy Temesvár kötődik az MSZK-hoz is. (Tamás ugyanis a
feltámadás utáni „hitetlen apostol). Az MSZK-n a Bak (amelyben 180 évig nyakig benne
vagyunk, 60 évig szó szerint is (a nyak az emberi test zodiákusában a Bika felségterülete, s mi
most a Bak világhónap középső Bika-dekanátusának közepetáján vagyunk) egyetlen jegy,
amely két személyben is hangsúlyozódik: Tamás dec. 21. Karácsony előtt, János pedig dec.
27. Karácsony után.
1956-tal kapcsolatban még annyi derült ki számunkra a Wilson Intézet dokumentumaiból,
hogy Hruscsovékat aggasztották a cseh-szlovákiai állapotok. Tehát ebből az derül ki, hogy
a Felvidéken, ill. egész Csehszlovákiában küszöbön állt az események átterjedése, s ez
érthetően aggasztotta a cseh, ill. szlovák komcsi pártvezetést. De sajnos ezt az egyértelmű
jelet más dokumentum nem támasztja alá. Nem azért, mert nincs, biztos van, a felvidéki
magyar testvéreink tudnak ebben segíteni, hanem mert nekünk nincs erről tudomásunk.
S jöjjön a meglepetés. Tegnapelőtt álmunk volt (éber látomásunk), mely szerint Európa
térképéről eltűnt Csehország, Szlovákia, Rumánia, Ukrajna, Oroszország s Szlovénia. Ezen
megdöbbentünk. Törtük fejünket, mindez vajon mit jelenthet. Feltételezhetően Ukrajna és
Oroszország (együvé tartoznak) az újjászülető Tartária államkeretében fogják a történelmüket
folytatni (persze középtávon, ezt bizonyos asztrológiai következtetések sejtetik, nagy jövő áll
előttük, hisz a tartárok a griff népe, s a mai orosz területek egészen a XIX. század elejéig oda,
azaz hozzájuk tartoztak, a tartárokkal szimbiózisban éltek az oroszok). S természetesen a
történelmi Magyarország helyre fog állni, nem is akárhogyan. (Meg vannak a békés
eszközök. Minden kéznyújtásnyira van.)
Erről a napról (nov. 1.), ill. az azt megelőző napról (okt. 31.) a következőket írtuk történelemjegyzeteinkbe.


A többpártrendszer visszaállítása. Nagy Imre aznap hivatalosan is bejelenti, hogy a
helyreálló többpártrendszer megnyilvánulásaként koalíciós kormány alakul.
o Még aznap és másnap összesen kilenc politikai párt alakult újjá.
o Az új államminiszteri kabinet november 3-án meg is alakul 4 pártból:
 3-3 miniszter: MSZMP, FGKP, Szociáldemokrata Párt
 2 miniszter: Petőfi Párt (Nemzeti Parasztpártból szerveződik újra)
 Államminiszter: Bibó István (Petőfi Párt)
 Honvédelmi miniszter: Maléter Pál (pártonkívüli, de kommunista)
 egységes parancsnokság alá, a Forradalmi Karhatalmi
Bizottság hatáskörébe kerül minden fegyveres testület,
nevezetesen:
o a hadsereg, a rendőrség, a határőrség s a
nemzetőrség
 a forradalom védelmére és a stabilitás eléréséig.
o Nagy Imre megígéri, hogy teljesülnek a 16 pontos követelés legfőbb pontjai
 március 15-e nemzeti ünnep lesz
 visszaállítják a Kossuth-címert
 megerősítik, hogy nincs több erőszakos TSZ-esítés.
o Nagy Imre fontosnak tartja még
 az általános fizetésemelés, illetve

 az árrendezés és más szociális problémák megoldásának kérdését is.
o Az új kormány legelső intézkedéseit hallva – a legtöbb forradalmár elhiszi,
hogy a kormány tényleg változást akar.


November 1. (péntek) A harcok ettől a naptól szűnnek meg.
o A Nemzetőrség megalapítása:
 időpontja: november 1.
 parancsnoka: Király Béla
 feladata: a belső rend fenntartása.
 alkotják: a fegyveres testületek tagjai és a forradalmárok.
o Külpolitika. A folytatódó szovjet csapatmozgások miatt, Nagy Imre bejelenti:
 Magyarország kilép a Varsói Szerződésből, és semleges állam lesz, s
 ez már sérti a szovjet-rendszert.
 Hruscsov már a bejelentés előtti nap dönt a fegyveres beavatkozásról.
 a döntés hátterében a kínai vezetés áll:
o Hruscsov hajlik a végső kivonulásra,
o a háborúra az ott tartózkodó kínai pártküldöttség veszi rá
 ugyancsak a kínai pártvezetés áll Nagy Imre kivégzése mögött
o ideológiai okai vannak: gyűlöli az értelmiséget.
o Helyreállítás. November 1-jétől elkezdődik a rend szervezett helyreállítása:
 közlekedés, munka elindítása, takarítás.
o Győzelem. Ebben a hihetetlen nagy nemzeti összefogásnak óriási a szerepe.
 Mindszenty Józsefet (hercegprímás esztergomi érsek) is
kiszabadítják fogságából, aki rádióbeszédében
o kiemeli a nemzeti összefogást, hangsúlyozva
 nem forradalom, de nemzeti szabadságharc van.
 Mindszentynél korábban szabadul a lengyel Wyczinsky bíboros.

Eddig a jegyzetek, s a tanulság. Mindenszentekkor minden szentek a haza védelmére
kelnek, s elhozzák nekünk mindazt, amire kezdetektől fogva vártunk. Amiről soha,
egyetlenegy perczre sem mondtunk le, s amiről mindig is tudtuk, hogy vissza fog hozzánk
kerülni. Az összes elszakított területünk, s vele elszakított, s a mai napig rabságban élő
testvéreink.
Tessék nekünk hinni, igazat mondunk, hiszen tudván tudjuk, hogy a történelemírás nagy erő.
Mikor a Demszky-féle „Keleti Éden” „szájkosaras czenzúra” nélküli (azaz igaz valóságot
tükröző) igaz bírálatát belefogalmaztuk a rendszerváltás történetébe, annak
feldolgozásakor, kb. 2 órán belül össze is futottunk vele az utczán, pedig soha korábban
nem találkoztunk vele. (Hófehér haja lett.) Aki ismeri a múlt titkait, az előtt feltárulnak a
jövő titkai is. (S még messze nem mondtunk el minden titkot.) K.L.
Folytatjuk.

