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Frundálkodik,
frundál, frunda
ember…
(folytatás az elsõ oldalról)
Mert lapunk magyarországi tudósítója vagyok,
a játékszabályokat betartva, soha nem szoktam erdélyi belügyekbe avatkozva írni az Európai Idõben. Azonban ez az eset nem erdélyi belügy. Magyar ügy, székely ügy, irodalmi és történelmi ügy,
amelyben nemzetünket megalázva és kegyeletet
sértve mind a román kormány, mind Gheorghe
Frunda megvalósítja a de facto halottgyalázást, a

Árnyékszékely
az,
aki ezek után
Frundára
szavaz!
Frunda György lefasisztázta a székelyek legnagyobb íróját. Kéretlenül. Önszorgalomból – mi
több: nagy-nagy önbuzgalommall. A Románia tévé (Romania TV) május 21.-i esti „Ultima Orã“
(magyarul: Utolsó óra) címû mûsorában.
És ami a leglényegesebb: alaptalanul! Teljesen alaptalanul.
Vajon mentheti valami bármilyen mértékben
is Frunda György magatartását?
Lássuk.
1. – Vannak, akik azt mondják, nincs mit
várni egy olyan embertõl, aki nemhogy nem
székely, de nem is magyar, hanem a székelymagyarok közé bedobott/beugrott ejtõernyõs.
Például zsidó. Vagy csak egyszerûen "idegenlelkû". Vagy csak egyszerûen "lélek nélküli", amolyan "buksza"...
Mi nem tudjuk. Nem is állítunk semmit. De
nem lehetetlen.
2. – Vannak, akik azt mondják, így próbál
piros pontokat szerezni a marosvásárhelyi román
szavazóknál a polgármesterré választásához.

Victor Ponta
úrnak,
Románia
miniszterelnökének
Excellenciás Miniszterelnök Úr!
Mint magyar állampolgár, szeretném Önnek kifejezni
nagyrabecsülésemet és hálámat az utóbbi napok eseményeinek okán, néhány alapvetõen – a magyar nemzet
épülésére hozott - jó döntését illetõen.
1./ Ha Önök az elmúlt napokban, hetekben nem teszik
meg azokat a lépéseket a világ összmagyarsága ellen,
amelyeknek tanúi vagyunk, továbbra is abban a hitben
élnénk, hogy az Ön országa – szakítva rövid történelmének hagyományaival – Európai országgá vált. Az Önök –
Székelyudvarhely polgármestere kezdeményezésére –
megkímélték a világot ettõl a tévhittõl, s bebizonyították,
hogy hûek ahhoz a képhez, amely Önökrõl Moldva és Havaselve egyesítése óta kialakult Európában és a nagyvilágon. Hiszen Önök nem hívei a félrevezetésnek…
2./ Ha Ön és kormánya nem köt bele Nyirõ József
végakarata szerinti temetésébe, akkor milliónyi magyar
állampolgárnak továbbra sem lenne fogalma arról, ki is
volt az Önök magyar elvbarátai által csaknem fél évszázadon keresztül indexen tartott – egyik legnagyobb –
székely-magyar író. Így Önnek és kormányának mindazok
hálával tartoznak, akik ismerik, tudják és tisztelik Nyirõ

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
szellemi hullarablást. Hiszen hamisan vádolják
Nyirõ Józsefet, s megrabolják, ellopják tõle a végtisztesség lehetõségét, az imádott szülõfölt áldott
és könnyû súlyát. Micsoda kormány, micsoda ember az, aki erre képes? Alkalmatlan, mert silány!
Mindezek ellenére nem haragszom Gheorghe
Frundára. Szánom és megvetem. Mert az õ neve
soha nem cseng majd úgy a magyarság és a székelység körében, mint Nyirõé, Márton Ároné,
vagy Boross Fortunáté. Frunda neve a szégyen és
az árulás igéje, jelzõje lett. Bízom abban, hogy
lesz, aki tiltakozik és lemond. Bízom abban, hogy
a székelység végre odaszavaz majd, akire érdemes, és aki nem tagadja meg nemzetét az idegen
gazdától kapott tál romlott lencse tulajdonlása érdekében… Bízom abban, hogy sokan lesznek et-

tõl kezdve Erdélyben, akik immár világosan látva
a tényeket, és eddigi pártjuk politikáját nem frundálkodnak tovább... Mert ez az óra bizony a Kárpátok gyûrûjében és azon kívül is minden magyar
és minden székely számára az Ultima Ora…
Stoffán György

Ez még elképzelhetõ is lehetne egy nagyon-nagyon buta jelölttõl. De egy nem nagyon-nagyon
buta jelölt (így föltehetõen Frunda is!) tudhatja,
többet veszít ezzel a lépésével a magyar szavazóknál, mint amennyit nyer a románoknál.
3. – Vannak akik azt mondják, Frunda szándékosan lépett olyant, ami az RMDSZ-nek a
marosvásárhelyi polgármesterválasztáson hátrányára van, mert valakiknek a szolgálatában

extra-bónusz járhatna azoktól akiket szolgál:
mástól vagy akár ... saját magától).

A Hunhír. info saját kommentárja:
Ismételjük: miután a jelenlegi Romániában a
magyarság és a zsidóság is kisebbségben van,
nyugodtan külön népcsoportként említendõek.
Nyírõ ellen a romániai zsidóság gyûlölködõ tagjai uszítottak a legjobban, akár magyar nevûek,
akár nem.

Akárhogyan is van, nekünk – azok után
hogy Frunda György lefasisztázta a székelyek legnagyobb íróját – az a véleményünk, hogy „Árnyékszékely az, aki ezek után Frundára szavaz!“ Amiként árnyékszékely az a székelyudvarhelyi székely/magyar is, aki Bunta Leventét
támogatja azok után, hogy a
polgármester nem tette vasárnap lehetõvé Nyírõ József újratemetését azáltal,
hogy nem bocsátott ki egy
új, hibátlan temetési engedélyt.

így rontja eredményesen az RMDSZ jelölt esélyeit.
Frunda Györgyrõl még ezt is el lehet képzelni.
Ezek után már az se lepne meg, ha Frunda
György titokban más párt/pártok jelöltjeinek a
kampányát finanszírozná (amiért valószínûleg

Egyszersmint tennék egy
pontosító lábjegyzetet is a
Stoffán György jegyezte fentebbi cikk azon megállapításhoz, miszerint a „frundázni“
egy új ikes ige.
Szerintem: "rendhagyó
ikes ige“, mert elsõ személyû
alakjai (a magyarban!) nincsenek
(frundálkodom,
frundálkodunk).
Ugyanakkor a Frunda- és
Bunta-ügy szerintem távoli
szinonímát is szült a „handabanda“ szavunk gazdagítására. No nem a „frundabanda“-szót, hanem
a „frundabunta“-t. Ez egyszersmint egy súlyosabb erkölcsiségû mellébeszélést jelent: a frundabuntázást.
Horváth Alpár

irodalmi munkásságát, s mindazok, akik az Önök jelen
magatartása okán kíváncsian elolvassák Nyirõ József írásait.
3./ Ha Ön és kormánya nem teszi
meg azt a szívességet a magyarságnak, hogy Nyirõ Józsefet – a székelyudvarhelyi polgármester kezdeményezésére – fasisztának nevezik, soha nem derült volna ki a magyar közvélemény elõtt, hogy Nyirõ nem volt
fasiszta, csupán képviselõi esküjéhez
hû politikus, aki látva a kialakult európai helyzetet, nem volt hajlandó a
szovjet megszállás alá került Magyarországot, illetve annak – Önök által jól
ismert okból – töredékét elviekben
sem magára hagyni.
4./ Ha Ön és kormánya nem kovácsolja össze a magyarságot a magyarellenesség Bukarestben kevert
mérgével, akkor a magyarság lelki,
kulturális, gazdasági és hitbéli nyomorában egyre mélyebbre süllyedt volna, s ennek komoly következményei e nemzet romlásához vezetnének.
Ön azonban, mint méltó elõdje, Nicolae Ceause?cu a falurombolással, összefogta nemzetünket, és ezt a régen
tapasztalt egységet Önnek köszönhetjük.
5./ Ha Ön és kormánya nem vegzálja – titkosszolgálati eszközök által „felderítve” – a magyar autósokat, és
állami megbízottunkat, abban a tévhitben maradtunk

volna, hogy Romániában megszûnt a Securitate meglehetõsen európaiatalan módszere. Így
azonban bizonyosak lehetünk abba, hogy
ez nem így van, s figyelnünk kell arra,
hogy ezeket a Ceause?cu-korban mindennaposként alkalmazott kommunista
módszereket lehetõség szerint kijátsszuk,
de legalábbis tisztában legyünk az Önök
baloldali „játékszabályaival”.
Ön és kormánya tehát, a magyar
nemzet kultúrájáért, összetartásáért, és
az egységbe vetett hitéért igen sokat tett
néhány nap leforgása alatt, mert a magyar nemzet akkor tart össze, ha veszély
fenyegeti, ha múltját és önbecsülését
semmibe veszik. Ön mindent megtett
azért, hogy lelkileg, hitében és nemzettudatában magához térjen a magyarországi
nemzetrész, amit az is igazol, hogy soha
annyian nem voltunk Csíksomlyóban,
mint idén, köszönhetõen annak, hogy Ön
jól irányzott támadást intézett nemzetünk, múltunk és önbecsülésünk ellen. Munkájához kívánok Önnek és kormányának további hasonló bölcsességet, magyar és székely nemzetünk felemelkedésének és
összetartásának érdekében. A közúton magyar autósoktól lefoglalt üres urnákat pedig, használja fel Ön és kormánya.
Üdvözlettel:
Stoffán György

