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N E M Z E T I  K Á V É Z Ó  
 

HERVAY TAMÁS SZERVEZÉSE 
 

Kedves Magyar Társunk! 
 

Vállalnál-é előadást nálunk? 
 
A kávéház a polgárság, az értelmiség beszélgető, 
véleménycserélő helye volt. Nem véletlen, hogy 
nagy íróink, költőink szinte a kávéházban éltek, 
és az sem, hogy kávéházban indult el a 48-as for-
radalom! 
 
Nos, forradalomra, de nem fegyveresre, ma is 
szükség lenne! Vagyis arra, hogy ne csak gondban 
főjön a fejünk, de forrjon, pezsegjen benne a gon-
dolat! Gondolkodásunk felforralására, megtisztítá-
sára, fertőtlenítésére van szükség! 
 
És van egy Nemzeti Kávézónk! Gyűljünk hát asz-
talhoz! 
 
Hallgassuk meg egymás gondolatait, majd egy vé-
leményre kerülve, vessünk véget ennek a sötét 
korszaknak, a Fény Fiaihoz méltóan! 

 

Szívvel és ésszel, az ősök hagyományán alapuló 
Istent követő gondolkodással, vagyis bölcsesség-
gel! 
 
Mindenkit vár a Nemzeti Kávézó „Bölcseink Út-
ján” című előadássorozata, mely az ősök hagyo-
mányán nyugszik. A „Múlton nyugszik csak he-
lyes jövőkép” című sorozat, elvezet a mai politikai 
helyzet helyes megértéséig, és segít felismerni a 
hosszútávon is helyes megoldásokat, megismertet 
a „túlélési technikákkal”. 
 
A „Nemzeti Pódium” egészíti ki a választékot, 
ahol régi és új prózai és zenei alkotásokkal talál-
kozhatunk, neves tehetséges előadók jóvoltából. 
 
Az előadások látogatása ingyenes! 
 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 
A Nemzeti Kávézó (Bp., Semmelweis u. 1-3.) ve-
zetősége és csapata. 
 
 
A programok szervezője: Hervay Tamás 
 

 
 
 

ÉGIEK ÁLDÁSÁVAL 
 

T U R Á N I  T U D Ó S  T Á R S A S Á G  
 
 
Botos László fejéből pattant ki    ezzzz a szellemes név, 
amelyre ez év nyarán egy tervezetet szerkesz-
tettünk a Talizmán panzió teraszán Diósgyőrben, a 
Vár alatt. Ezt a tervezetet elküldtük Botos Lász-
lónak az USA-ba, hogy gazdálkodjon vele kedve 
szerint, s ha létre szeretne hozni egy tudós társa-
ságot, merítsen az itt leírt gondolatokból. Ez a 
tervezet Gyárfás Ágnes személyes irattárában 
megtalálható, az érdeklődők megtekinthetik. 

Mi itt, Magyarországon, akik az eurázsiai 
Turánok múltja    és kultúrája iránt érdeklődünk, 
belefogódzkodtunk a Turáni Tudós Társaság (a to-
vábbiakban TTT) aranyos tudományt idéző szöve-
tébe és együttműködünk, mind gondolatcserében, 
mind kutatómunkában, mind barátságban, vezér-

elvünk a szeretet, és a Boldogasszony köpenye 
véd a vadságoktól. 

Úgy vettük észre, hogy a múltunk mozaik-
darabokon őrződött meg, s ezek a részecskék szer-
teszét szóródtak a turániak között, s kinek-kinek 
más és más tartalmak gyűltek össze a tarisz-
nyájában. Nagyon sok hasznos információ pattan 
elő az internetes hívójelre, vagy a telefon vonalán. 
Olyan jó, hogy nem kell magyarázkodni, amiért 
valami különlegesnek tűnő kérdéssel zavarjuk a 
TTT tagjait, mert mindenki tudja, hogy itt minden 
szóba kerülhet, csak a kézenfekvő dolgok ma-
radnak ki az eszmecserékből. 

Fogunk nyilvános beszélgetéseket is tartani, 
konferenciákat, a közös dolgainkat megszer-
kesztve kiadjuk. Most ennyi futja tőlünk, s egyben 
érdeklődve várjuk az amerikai kezdeményezést. 

 

(Szerk.) 
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Kedves Ági! 
 
Öröm volt olvasni gyors és megszívlelendő nyilat-
kozatod. Öröm, mert olyan meghatározó, mondhat-
nám irányt mutató személytől kaptunk támogatást, 
akinek bekapcsolódása szervezkedésünkbe a min-
denképpeni siker elérésének a záloga. Leveled 
szándéknyilatkozatként fogadjuk el, és az írottak 
felhasználását mindenképpen figyelembe vesszük 
és a továbbiakat ennek értelmében fogjuk alakí-
tani. Ahol az általad írt változattól eltérünk arra az 
általad nem ismerhetett körülmények szükségesí-
tettek. Ez esetben kérem megértésed és a ben-
nünk való további bizalmad. 
 

Az alapítók lesznek Patrubány Miklós, Dr. 
Horkovits-Kovács János, Dr. Gyárfás Ágnes, Ró-
nai Lászlóné Éva, és Botos László. Alapító tagok: 
Kocsis István, Dr. Bárdi László, Tomory Zsuzsa és 
továbbá javasoljuk Dr. Tóth Csaba, Parragné Ve-
ronika, Parrag György, Dr. Töttössy Istvánné Mag-
da, Dr. Zsiros Sándor, és még többek akikkel be-
szélni fogunk. Mind ezután itt még további felké-
rések és tárgyalások lesznek. 
 

A tegnapi határozatról a későbbiekben. Kérem 
szíves válaszod. 
 

Üdvözöl: Botos László 
 
 
 

Rostás László válasza a TTT-re 
 

„Most időhiányában csak annyit, amit már 
annyiszor hangoztattam: HÉT SZABAD MŰVÉ-
SZET!!!!!!! Ennek megfelelni. Ennek kell a terü-
leteit művelni a mu-ul-tu-nk alapján, mint AN-
nak idején a T-AN-ODA falai közt. EZEK VALÓ-
BAN EGYEN RANGÚAK és egyik a másik nélkül 
nem működik. Tudom a retorikát nem lehet Inter-
neten művelni (talán nem véletlen) erre való a 
köz-ös-ségben való élő-adás, (tanácskozás és nem 
kón-ferencia) legalább évente egy alkalommal. Az 
öt-let (igaz    ezzzz nem öt, hanem csak három) tetszik. 
Így az EGY égi tudás HÁROM T-jének ÖT-lete 
kiegészülhet a HÉT szabad művészet gyakorlásá-
nak Bódogságával, s Így nem lesznek KÉT-
ségeink, hogy, a teljesség NÉGY fizikai alapelem-
re osztásával, HAT-ékonyak leszünk, ha a párat-

lanságot jelentő ÉN-LEL-ket is feltétel nélkül kö-
zépre helyezzük. Az Inter-NET, az egyetemes ŐS-
TEN tükör által homályos képe, ugyanúgy mint a 
TAN-nak a NAT (N-emzeti A-lap T-anterv) úgy 
tűnik sokan jönnek szembe az autósztrádán. Le-
het, hogy vissza kell találni a SZTRÁDA helyett 
az ÚT-ra? (A többit majd később.) 

A magyarságtudomány alatt én azt értem, 
hogy a Tan-odában a Tan-ítók a Tan-ítványoknak 
át- ill. odaadják, a tőlük – az ősök közvetítésével 
testámentumként – letétbe kapott, magyarság ŐR-
EG ŐS-TE-EN múltismeretének élő szerves 
JÓságát és velük együtt közösen művelik vala, a 
HÉT szabad művészet ősiségének szellemében, 
úgy mint az a Teremtés KÁL-DEUS könyvében 
írva vala: ”Teremté....s látá, hogy JÓ.” 

 

Szeretettel: Rostás L. 
 
 
 

Kedves Mónika, R. Laci és T. Laci! 
 
Érdeklődéssel olvastam a TTT megalakulásáról 
szóló üzenetet, és örömmel válok szellemi része-
sévé, ha az a Magyarság lelki és szellemi egysé-
gének ápolását szolgálja. Beszélgettem ma este 
Édesanyámmal is erről, s mintha Rostás Laci, Te 
is jelen lettél volna közöttünk, annyira szívünk 
szerint szólsz üzenetedben. 
Úgy gondolom, hogy ha már itt vagyunk ebben a 
világban, ahol rá vagyunk hangolva, hogy mindent 
megfogalmazzunk a köz-értés kedvéért, akkor ta-
lán a magyarságtudományhoz először magát a ma-
gyarság fogalmát kellene tisztázni – legalább is 
önmagunkban. Magyar mivoltunk nem lehet gene-
tikai kérdés csupán, bár elhatárolt ős-génünknek 
óriási hatása lehet még most is ránk, hál’Istennek. 
Én a Magyarságot Lélekkel mérem. 
Szeretném, ha Magyar voltunkat a sorsvállalás tu-
datával élnénk, mely sorsot az anyanyelvünk, a 
”közös földből való sarjadás” és egy olyan művelt 
ősi múlt lélekútjának emléke fon össze, melyek 
fényében a másság megkülönböztetik. Nem azért, 
mert más kultúrák más megvilágításba helyezik e 
közös földi valóságot, hanem azért, mert a Ma-
gyarság, a Mindenség csillagfényes rendjének föl-
di tükörképe. Akkor is az, ha még nem mindenki 
vállalt tudatos sorsközösséget az utcán mellette ál-
ló, anyanyelven beszélő honfitársával. 
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Tehát, ha tisztán meghatározódik bennünk hova-
tartozásunk, akkor már azonnal beszélhetünk 
magyarság-ismeretről ”tudományosan” is. 
 

Laci, a Hét Szabad Művészet, a táltosok Életfá-
jának Hét Ága, a Hét emberileg megjárható vilá-
gok mind a végtelen nyolcasba vezetnek, ahonnan 
mesteri döntéssel a kilencedik szinten felvállalja  
a lélek a köztes(t)ből a köz-eg(y)be lépést. Itt van 
az a pillanat, ahol sorsot vállalunk újra és újra 
lélektársainkkal. S az, aki Magyar földön, Magyar 
nyelven mondta ki az első szót, már tudatosan 
vállalta e nép életútját, s aki képes erre a lélek-
azonosulásra tudatosan is, az Magyar, akármerre 
fújta is a sors szele e világban. 
 

Aborigin népek tudatosan kérik őseik szellemét, 
hogy tiszteljék meg újszülöttük testét szellemi je- 

lenlétükkel. Mindig számon tartják ki született 
újra a csecsemőben, s az őst is tisztelik benne, 
nem csak az ”új Én-t”. Valahol elszakadt ben-
nünk ennek e folyamatosságnak a szála, ezért is 
van szükségünk most ”magyarságtudományra”. 
 

Magyarságom tudom am-ma válik, ha fel tudom 
hozni mélységeimből tudat-alatt szunnyadó, vagy 
sziporkázó ős-emlékeimet. Ezt kellene talán feléb-
reszteni az új generációkban, emlékeztetni rá az 
előbbieket, hogy az érdeklődés lángja bevilágít-
hassa kutató, ismertető útjainkat. 
 

Bármit művelünk is, tegyük azt alkotó szenve-
déllyel tudatosulásunk fényénél, hiszen csak úgy 
lehet maradandó valósággá varázsolni a jövőnket. 
 

Szeretettel: Szabina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szkíta kardhüvely-díszítés 
   Kr. e. 5-6. század (Internet) 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 Griffmadár hegyikecskét támad 
  Leningrád, Ermitázs (Internet) 
 
 
 
  Szkíta bronz zabla 
   Kr. e. 5-6. század (Internet) 


