SKULTÉTY LÁSZLÓ és a BIRTOKJOG
Király B. Izabella levele
Nálunk a család, régi hagyomány szerint mindig is rokonként tisztelte és tiszteli ma is
Skultéty Lászlót. A nagyabonyi Skultétyak is a Trencsén vármegyei Pruzsináról származnak.
Három Skultéty fiú házasodott Abonyba, ezek egyikének a leszármazottja vagyok én is.
Magyarságunkhoz, Skultéty László magyarságához kétség nem fér.
A jó magyarok szlovákosítása, oláhosítása, szerbesítése, németesítése, zsidósítása,
kisajátításukra tett arcátlan, szánalmas, de nagyon is sikeres történelemhamisítás. (Lásd a
Hunyadiak oláhosítását, Petőfi szerbesítését, Árpád apánk zsidósítását.(Komorózcy Géza
által)… stb.) Ezt azonban sokkal komolyabban kellene vennünk, mert a betolakodók, ezekkel
a durva hazugságokkal lényegében birtokjogot szeretnének bizonyítani minden magyar
tulajdonra!
A hivatalos magyar politika évtizedeken (évszázadokon) keresztül, a mai napig – még az
ilyen vérlázító aljasságokat is – a békés egymás mellett élés érdekében (vagy egyéb okokból)
eltűrte, eltűri, egy ejnye-bejnyével elintézettnek tekinti, vagy kényelmesen a tudomány körébe
utalja. Ezek azonban nem olyan kis dolgok, amiket felsőbbrendűen megmosolyoghatunk!
Magyar népdalból csináltak szlovák himnuszt? Szlovák csárdást táncolnak? Egye fene!
Statisztika szerint a leggyakoribb szlovák vezetéknév a Gyurgyák, ami viszont az egyházi
anyakönyvek tanúsága szerint a legszebb magyar vezetéknevek egyikének, a Györgydeáknak,
a tót kántorok által rontott változata. Ezeken talán még mosolyoghatunk is! De kiásni és
ellopni a világ legöregebb katonájának, Skultéty László magyar zászlótartónak a hamvait!
Feltúrva otthagyni a maggyalázott sírt! Skultéty László magyar hazafiból szlovák nemzeti hőst
csinálni!? Megáll az ember esze!
És a magyarság, az őshonos népek végzetes jóhiszeműségével még mindig nem hiszi el, nem
akarja észrevenni, hogy el akarják venni tőle mindenét. Ki akarják forgatni mindenéből!
Ehhez pedig a sóvárgók, a tartós várakozók, minden segítséget megkapnak a hivatalos
magyar politikától, a legkülönbözőbb nemzetközi szervezetektől, az EU-tól. Lásd csak az
állandóan meakulpázó, csúszómászó, talpnyaló, szabadságharcos vezetőinket! S a magyar nép
képtelen felemelni a fejét!
Addig, amíg a magyarság sincs tisztában saját történelmével, őstörténetével, szerepével,
lehetőségeivel, kötelességeivel, amíg hazaáruló politikusaink, - más nemzeti szemfényvesztők

segítségével -, egyre nyíltabban szolgálnak idegen érdekeket, és nem égeti őket egy-egy ilyen
arcul köpés, addig ne csodálkozzunk, ha a szlovák vérszemet kap!
A közös jövőt valóságos történeti alapokra kell helyezni, mégpedig olyanra, amelyet nem
Komoróczy Géza, Karsai László, Nemeskürty tanár úr és társaik írnak!
Ahhoz, hogy a dolgainkat rendbe tegyük, előbb magunknak kell tisztában lennünk a
történelmi

tényekkel,

majd

szegény

félrevezetett,

identitászavaros,

felheccelt

szomszédjainkkal meg kell értetnünk ezeket, pl. azt, hogy nem mi vagyunk ez ellenségük!
Viszont vannak közös ellenségeink! S hogy, bár egy közösség országhoz jutott és szlováknak
nevezi magát, szlovákfajta ember nincs! Erőszakos hittérítések és a Habsburgok módszeres
magyar-üldözésének áldozatul esett magyarok ők, akik nyelvet, vallást, lelket cseréltek.
Ellenségeink lettek. Napjainkban úgy is kell kezelnünk őket! Halálos ellenségek!
Jókai A magyar előidőkről írva megjegyzi: „Volt idő, midőn a magyar négy annyi volt,
mint mennyi most. Még az ellenségei is magyarból teltek ki…” Napjainkban is bizonyos
vallási szekták térhódításával, erőszakkal fenntartott és működtetett multikulturális
környezetben lélekcserélő, magyartalanító folyamatoknak vagyunk tanúi és elszenvedői.
Lassan magyargyűlölő magyarokkal lesz tele az ország! (Változnak az idők, változnak a
technikák!)
A mai erőviszonyokat látva, nehéz, és hosszú önvédelmi harcra kell felkészülni! Skultéty
László, a vén kornétás, - aki nevében is őrzi a szkíta hagyományt - Trencsén mellett,
Hegyesmajtényon lesz eltemetve. Holtan, egy szál magában, - némi szlovák közreműködéssel
- de visszafoglalta a Felvidéket! A magyar földet! S hátha lesznek még a szlovákokból, a tót
atyafiakból magyar hazafiak! Mindenekelőtt azonban nekünk, magyaroknak kell ismét
öntudatra ébrednünk…
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