TURUL EMLÉKMŰ
Jogerős ítélet szerint el kellene távolítani a XII. kerületi turulos emlékművet, azért,
mert egy hölgynek nem tetszik. Hát láttam már több olyan turult, amelyik sokkal
tetszetősebb az említettnél, de ízlések és pofonok különböznek, tehát ez nem lehet ok annak
eltávolítására. A mondvacsinált ok szerint az építési engedély hiánya miatt. Miért nem
lehetett utólag engedélyt kérni rá? A szabadságtéri szovjet emlékmű felállítására is
elfelejtettek engedély kérni a tettesek!
De… Nem védekezni kellene, hanem támadni. Feljelentést kellene benyújtani
néhány közterületen álló emlékmű ellen és követelni azok eltávolítását.
Mindjárt kezdhetnénk a Károlyi szoborral. Ugyanis őkelmét jogerősen elítélték
hazaárulás miatt. Mindentől eltekintve, ő adta át a börtönben ülő Kun Bélának a hatalmat,
ezzel alkalmat adott a románoknak, hogy Európa megmentőjeként tetszelegjenek a mai
napig. Hiszen a „vörös hadsereg megsemmisítésével megmentették a jó öreg Európát a
bolsevista veszélytől”. (Nemrégiben egy komoly szimpóziumot tartottak erről a témáról
Brüsszelben, amire a magyar(országi) kormány még nem válaszolt s a jelek szerint nem is
tud, vagy nem is akar.) Igaz, hogy a román testvéreink közben elloptak mindent, ami nem
volt lecsavarozva, illetve még azokat is. Erről szerényen és illedelmesen hallgatnak. De erről
legtöbb „országlakosunk” nem is tud, mert elfelejtették elolvasni Bandholtz US tábornok:
„Magyarország román megszállása” című könyvét .
A Gellért hegyi „Szabadság” szobor azoknak állít emléket, akik nagy véráldozattal
kiverték ugyan a nácikat, de helyükre ültek és közel öt évtizedig sanyargatták népünket.
Tehát nagyon kevés embernek hoztak szabadságot, de még azoknak sem félelemmenteset...
Különben is, Szabó Dezső akart oda temetkezni.
Azonkívül volna még több vitatható érdemű személyről elnevezett közterület. Például
az Endresz Györgyről (óceánrepülő) elnevezett teret a Magyar Jakobínusok névre
keresztelték át. Az ügy pikantériája, hogy Endresz világháborús repülő volt, aki beállt a
vörös légierőbe is és harcolt a román és cseh fronton. Ha nem mártotta volna be magát a
„Justice for Hungary” géppel a revizionista óceánrepülésbe, vörös nemzeti hőst csináltak
volna belőle…
Zsigmond utcának egy részével pedig Frankel Leó emlékének áldoztak. Talán egy
még ma is balra szavazó lakótelepen örülnének ezen halhatatlan névnek. Felőlem akár ezzel
együtt a Moszkva nevet is elvihetnék a Széll Kálmán térről…
A Nagykovácsi felé vezető úton, Adyligetet elhagyván, jobboldalon találjuk a volt
határőr iskolát. Ma is valami rendészeti iskola – gondolom rendőröket gyártanak ott.. Ez
rendjén is van. Ami nincs rendjén, az az egyenruhás, életnagyságúnál nagyobb szobor,
amely a kaputól balra, kis füves tér közepén álldogál. Mert őkelmét bizony az ÁVÓs
határőrök gyöngyszeméről mintázták, lapos tányérsapkával, orosz csizmával és a kellemetlen
emlékeket keltő dobtáras „davaj-gitárral”. Ez még senkinek sem szúrt szemet? Ezt a
félelmet keltő remekművet bizonyára már régen ki kellett volna küldeni – gyalogmenetben a szoborparkba.
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