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"Gyarmatok"
by maxval bircaman - hétf?, május 21, 2012
http://bircahang.org/gyarmatok/

El?ljáróban annyit, hogy a XX. sz. 70-es éveinek végén a dekolonizációs folyamat gyakorlatilag lezárult,
nem maradtak „igazi” gyarmatok.

Mi a gyarmat, illetve a szó pejoratív mellékjelentése miatt inkább nevezzük így, a külbirtok?

Külbirtok minden olyan terület mely valamely ország f?hatalma alá tartozik, anélkül, hogy része lenne az
illet? országnak. A gyarmat szó, amennyiben a külbirtok szó jelentéstartalma – pejoratív - részeként
használjuk, így lehetne meghatározható: minden olyan terület, mely AKARATA ELLENÉRE valamely
ország f?hatalma alá tartozik, anélkül, hogy része lenne az illet? országnak.

Mindenesetre a továbbiakban külbirtokokról fogok beszélni.

A dekolonizációs folyamat – a közhiedelemmel ellentétben - nem feltétlenül jelenti azt, hogy a
külbirtokok elnyerik függetelnségüket, bár történelmileg ez volt a jellemz?. A dekolonizáció lényege nem
a függetlenség elnyerése, hanem az, hogy egy adott gyarmati terület szabadon foglalhasson állást saját
alkotmányos státuszáról, azonban a szabad állásfoglalás nem feltétlenül függetlenséget jelent, hanem
esetleg csatlakozást az eredeti gyarmattartó hatalomhoz vagy akár a külbirtoki státusz fenntartását is
jelentheti.

Az ENSZ gyarmati listája
Az ENSZ nyilvántart egy dekolonizációs listát, mely 16 területet tartalmaz, ezeket tartja az ENSZ
gyarmatoknak:
Amerikai Szamoa – „gyarmattartó”: USA
Amerikai Virgin-szigetek – „gyarmattartó”: USA
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Anguilla – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Bermuda – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Brit Virgin-szigetek – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Falkland-szigetek – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Gibraltár – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Guam – „gyarmattartó”: USA
Kajmán-szigetek – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Montserrat – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Nyugat-Szahara – „gyarmattartó”: nincs
Pitcairn-szigetek – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Szent Ilona – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Tokelau – „gyarmattartó”: Új-Zéland
Turks- és Caicos-szigetek – „gyarmattartó”: Egyesült Királyság
Új-Kaledónia: – „gyarmattartó”: Franciaország

Sajnos a lista els?sorban aktuálpolitikai indíttatású, s vajmi kevés köze van a fogalmi tisztasághoz, s?t
sokszor a tényekhez is, mint ez a továbbiakban nyilvánvalóvá fog válni. A leginkább mellbevágó példa
Nyugat-Szahara szerepeltetése a listán, melynek nincs gyarmattartója! Gyarmat gyarmattartó nélkül –
„kissé” vicces...

De Nyugat-Szaharáról már írtam külön, a továbbiakban nem ismételném magamat.

De térjünk vissza az eredeti témához! A dekolonizációs folyamatban, mivel a gyarmattartás negatív
fogalommá vált, minden gyarmattartó hatalom igyekezett gyarmatait megfosztani gyarmati jellegükt?l.
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Ennek legelterjedtebb példája természetesen az volt, hogy a gyarmat egyszer?en független, szuverén
állammá vált. Ezek az esetek nyilvánvalóak, ezért nem fogok velük foglalkozni.

Azonban a volt gyarmatok kis részénél ez valamilyen okból nem volt lehetséges (jellemz? ok: az illet?
gyarmat lakossága nem akart független államiságot), így a megoldás más lett.

Az egyik megoldás: integrálás a volt gyarmattartó országba. Azaz a volt gyarmat szerves része lesz a volt
gyarmattartónak, annak területi egysége, ennek minden következményével együtt, tehát: a volt gyarmat
lakosai ugyanolyan állampolgárok lettek, mint a volt gyarmattartó lakosai, ugyanolyan jogokkal. A fontos
pillanat ebben természetesen az ÖNKÉNTESSÉG, hiszen volt már eset arra, hogy egy gyarmattartó
hatalom gyarmatát saját szerves részének nyilvánította a lakosság megkérdezése nélkül. A jó példa erre
például Algéria, mely az akkori francia alkotmányjog értelmében Franciaország szerves része volt,
azonban ez a státusz nem elégítette ki a helyi lakosokat, hiszen azt nem ?k választották, ezért a
függetlenségért harcoltak. Tehát a volt gyarmattartó területébe való szerves integráció akkor tekinthet?
valóban dekolonizációnak, ha azt szabad és demokratikus népszavazás vagy más demokratikus
véleménynyilvánítás el?zi meg. Jellemz?, hogy az ENSZ általában el szokta fogadni az ilyen integrálást,
a szabadon a volt gyarmattartó területébe történ? beolvadást választó volt gyarmatokat az ENSZ leveszi a
„gyarmatok listájáról”. Jelenleg az egyetlen ilyen vitás eset az ENSZ-listán Új-Kaledónia, melyr?l szó
lesz majd az egyes esetek leírásánál.

A másik gyakori megoldás, hogy a volt gyarmat szabadon megszavazza, hogy megtartja „gyarmati”
státuszát, azaz se a függetlenséget nem választja, se az anyaországba való beolvadást: megtartja az
anyaország f?hatalmát, de attól különálló egységként kíván a jöv?ben m?ködni, jellemz?en valamilyen
fokú önkormányzat mellett. Ezek az esetek az ENSZ-lista meginkább fogalmilag tisztátlan pontjai! Egyes
ilyen esetekben az ENSZ leveszi az illet? területet a gyarmatok listájáról, amikor az illet? terület
önkormányzat létrehozása mellett szabadon arra szavaz, hogy meg kíván maradni a volt gyarmattartó
f?hatalma alatt. Más esetekben hiába szavaz az illet? volt gyarmat ugyanerre, az ENSZ ezt nem ismeri el.
Sajnos, ez általános irányelvek nélkül, „hasraütéses” alapon zajlik, ezért is jellemz?, hogy az ENSZ
gyarmati listáját nem szokás túlságosan komolyan venni.

Van amit viszont az ENSZ végképp nem fogad el: ha egy terület úgy akar megmaradni volt
gyarmattartója f?hatalma alatt, hogy még önkormányzatot sem akar. Bár ez nagyon ritka, Tokelau példája
bizonyítja, hogy ilyen is lehetséges. Ezt a mindenképpen er?sen humorosnak mondható esetet Új-Zéland
alatt fogom elemezni.

Lássuk tehát a konkrét eseteket! Kizárólag azokat az eseteket sorolom fel, melyek jogilag is függ?
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területeknek min?sültem.

Egyes forrásokban még láthatunk ausztrál, dán, francia, holland függ? területeket is, ezek azonban jogilag
egyik esetben sem min?sülnek függ? területeknek.

*

Új-Zélandnak három függ? területtel rendelkezik, valójában ezek közül kett?t leginkább a független
államok közé kellene besorolni. A besorolásuk nehézkes, én ide soroltam ?ket, de ugyannyi érv szól a
függetlenek közé sorolás mellett is.

Cook-szigetek - terület: 240 km2 - lakosság: 19 569 f?
Niue - terület: 260 km2 - lakosság: 1 398 f?
Tokelau - terület: 10 km2 - lakosság: 1 416 f?

A Cook-szigetek Új-Zéland társult állama. Az új-zélandi parlament nem hozhat döntés a Cookszigetekr?l, ez a Cook-szigetek parlamentjének kizárólagos kompetenciája. A teljes bels?
önkormányzatot kiegészíti a szinte teljes küls? önkormányzat, bár Új-Zéland feladata a Cook-szigetek
honvédelme és nemzetközi képviselete, azonban ezeket csak a Cook-szigeteki hatóságok beleegyezésével
gyakorolhatja. Emelett a Cook-szigetek sok esetben saját magát képviseli nemzetközi kapcsolataiban, 27
országgal saját maga áll diplomáciai kapcsolatban. Fentiek miatt az ENSZ a Cook-szigeteket „nemtagállamnak”, azaz független államnak tekinti.

Niue státusza egyezik a Cook-szigetek státuszával. Az új-zélandi parlament nem hozhat döntés Niuér?l,
ez Niue parlamentjének kizárólagos kompetenciája. A teljes bels? önkormányzatot kiegészíti a szinte
teljes küls? önkormányzat, bár Új-Zéland feladata Niue honvédelme és nemzetközi képviselete, azonban
ezeket csak a niuei hatóságok beleegyezésével gyakorolhatja. Emelett Niue sok esetben saját magát
képviseli nemzetközi kapcsolataiban, pillanatnyilag azonban csak 1 országgal áll hivatalos diplomáciai
kapcsolatban. Fentiek miatt az ENSZ Niuét „nem-tagállamnak”, azaz független államnak tekinti.
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Tokelau esete viccnek számít az ENSZ és a dekolonizáció kapcsán. Tokelau három kis atoll, összesen 10
km2 területtel. Bár van önkormányzata, Új-Zéland külbirtoka. A státuszt Új-Zéland – mivel Tokelau
szerepel az ENSZ gyarmati listáján – szeretné évek óta megváltoztatni, s társult állammá nyilváníttatni
Tokelaut. A tokelauiak azonban szeretnének megmaradni „gyarmatnak”, ezért az eddig megtartott
népszavazásokon a társult állami státusz opciója nem érte el a szükséges támogatást. Bár a népszavazás
ENSZ felügyelet alatt zajlott, az ENSZ nem hajlandó az eredményt elfogadni, s továbbra is felszólítja ÚjZélandot, hogy a dekolonizációs folyamatot vigye végbe. Hiába könyörög az új-zélandi kormány, a
tokelauiak nem hajlandók társult állam lenni.

*

Norvégia egyetlen egy külbirtokkal rendelkezik.

Bouvet-sziget - terület: 49 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság

A Bouvet-sziget Norvégia egyetlen megmaradt külbirtoka. Ez egy lakatlan sziget az Atlanti-óceán déli
részén. A sziget arról híres, hogy ez világ legelszigeteltebb szigete, a legközelebbi föld 1 600 km
távolságban van (ez az Antarktisz), míg a legközelebbi lakot terület 2 300 km távolságban található.

Egyes forrásokban szerepel mint norvég külbirtok még a Jan Mayen-sziget és Svalbard (Spitsbergaszigetek) is, mindkett? Észak-Európában található, ez azonban téves, mindkett? Norvégia szerves része.
Svalbardra speciális nemzetközi egyezmény vonatkozik, de ez nem érinti a terület norvég szuverenitását
és azt a tényt, hogy a terület teljes mértékben része Norvégiának.

*

Az USA alkotmányjoga különbséget tesz "bekebelezett" és "bekebelezetlen" területek között, valamint
"szervezett" és "szervezetlen" területek között.
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Szervezettnek min?sül az a terület, melynek van saját szervezett közigazgatása, míg szervezetlen az,
aminek nincs, jellemz?en ezek - egy kivétellel - lakatlan területek, melyeken értelemszer?en nem is
lehetne közigazgatást szervezni, ill. olyan kis lakosságú területek, hogy nem érdemes megszervezni rajtuk
a közigazgatást.

Az 50 amerikai állam - bár természetesen bekebelezett és szervezett - e rendszeren kívül esik, hiszen ?k
maguk a szövetségi állam alkotórészei. Speciális törvény alapján ideszámít a f?város ("Columbia
Kerület"), mely nem része egyetlen államnak szám, viszont államok területéb?l került kialakításra. Tehát
a fenti terminológia csak az 50 államon és a f?városon kívüli amerikai szuverenitású területekre
alkalmazandó.

Ami a bekebelezett/bekebelezetlen megkülönböztetést illeti, pillanatnyilag a fent említett területeken
kívül minden más amerikai terület, egyetlen kivétellel: ez Palmyra-atoll, mely a Csendes-óceán központi
részén található. A bekebelezett státusz azt jelenti, hogy az illet? terület szerves része az USÁ-nak,
vonatkozik rá automatikusan a teljes amerikai jogrend, lakosai pedig amerikai állampolgárok, viszont
nem a szövetségi állam tagja (hiszen nem állam), hanem a szövetségi központi kormány alá tartozik.
Tehát valójában a Palmyra-atoll nem függ? terület, így itt fel sincs sorolva.

Miért van Palmyra atoll-nak bekebelezett státusza? Ennek oka történelmi. Palmyra-atoll eredetileg
Hawaii része volt. Miel?tt Hawaii amerikai szövetségi állammá vált volna, státusza természetesen
"bekebelezett" volt, azonban az államiság elérésekor Palmyra le lett választva területér?l, viszont a már
megszerzett státusz megmaradt. Természetesen Palmyra "szervezetlen", hiszen nincs állandó lakossága,
így nincs mit "megszervezni" rajta.

Mivel azonban Palmyra "bekelebezett" terület, ha lennének lakosai, azok amerikai állampolgárok
lennének, úgyszintén a Palmyrán való születés automatikusan amerikai állampolgárságot eredményez, bár
persze ilyen még sosem fordult el?!

Palmyra esetében mindenképpen el kell mondani, hogy ez valószín?leg a világ egyik legszebb helye, de
biztosan a legszebb sziget a Csendes-óceánban. Palmyra teljes egészében természetvédelmi terület, az
atoll látogatása csak el?zetes engedéllyel lehetséges. Hosszabb tartózkodás kizárólag tudományos vagy
kutatói céllal engedélyezett. Néhány éve a National Geographic egyik száma Palmyrának volt szentelve, a
folyóirat munkatársai meglátogatták az atollt és csodálatos képeket készítettek, melyek aztán láthatók
voltak a lapban.
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Az összes többi terület "bekebelezetlen", ez a státusz azt jelenti, hogy nem min?sülnek az USA területe
szerves részének, az amerikai jogrend pedig nem hatályos automatikusan, hanem csak abban az esetben,
ha az illet? "bekebelezetlen" terület kifejezetten meg van említve. A "bekebelezetlen" területek egy része
"szervezett", ezek jellemz?en - nem mindig - azok, melyeken állandó lakosság van. A lakatlan területek
természetesen "szervezetlenek". Lássuk el?ször ezeket csoportokban, mert közös vonásaik alapján együtt
tárgyalandók ezek a területcsoportok.

El?ször is az USA 3 karib-tengeri területe.

Puerto Rico - terület: 9 104 km2 - lakosság: 3 994 259 f?
Navassa-sziget - terület: 5 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Amerikai Virgin-szigetek - terület: 346 km2 - lakosság: 108 448 f?

Puerto Rico a legnépesebb amerikai külbirtok, lakosainak száma majdnem eléri a 4 milliót. További 4
millió puertoricói származású személy él az USÁ-ban. ?slakosai eredetileg - Kubához és Hispaniolához
hasonlóan - a tainók, egy karibi indián nép, akik azonban már a XVI. végéig teljesen kipusztultak a
spanyol gyarmatosítók által behurcolt betegségek következtében. A mai Puerto Rico lakosságát 80 %-ban
a spanyol bevándorlók leszármazottai, 10 %-ban a behurcolt afrikai rabszolgák utódai és mulattok teszik
ki, a maradék egyéb bevándorló. Puerto Rico hivatalos nyelve az angol és a spanyol.

Társult állami státuszát Puerto Rico pedig 1952-ben kapta. Puerto Ricóban több ízben is népszavazás lett
tartva a társult állam alkotmányos státuszának megváltoztatásáról. A legutóbbi népszavazáson 50%
szavazott a jelenlegi társult állami státusz fenntartására, 47 % arra, hogy Puerto Rico legyen az 51.
amerikai szövetségi állam, 3 % pedig a függetlenségre.

Az Amerikai Virgin-szigetek a Karib-tenger északkeleti részében találhatók. Az Amerikai Virginszigeteknek nincs lakosai vagy választott képvisel?i által megszavazott alkotmánya, alaptörvényét az
amerikai Kongresszus állapította meg 1954-ben. Az illet? alaptörvény azonban korlátozott bels?
autonómiát ad a területnek. 2007-ben a területi parlament megkezdte egy területi alkotmány kidolgozását,
azonban a folyamat kudarcba fulladt, így továbbra is az 1954-es törvény határozza meg a terület
alkotmányos státuszát.
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A külügyeket és a védelmi ügyeket kizárólagosan a USA intézi, a többi kérdésben az Amerikai Virginszigetek kormányzója és a helyi demokratikusan választott parlament dönt, az amerikai jogszabályok által
meghatározott kereteken belül, az amerikai Belügyminisztérium felügyelete alatt. 1969 el?tt a terület
kormányzóját - a végrehajtó hatalom fejét - az amerikai kormány nevezte ki, azóta a terület lakossága
választja meg.

Az Amerikai Virgin-szigetek lakosai 1927 óta külön jogszabály alapján amerikai állampolgárok. Az
Amerikai Virgin-szigeteken való születés amerikai állampolgárságot eredményez.

Az Amerikai Virgin-szigetek 4 évente választ 1 képvisel?t az amerikai Kongresszusba, aki azonban
szavazati jog nélkül vesz részt a Kongresszus munkájában. Emiatt a terület lakosai mentesülnek az
amerikai szövetségi adóktól.

Az Amerikai Virgin-szigetek gazdaságának f? forrása az idegenforgalom, a terület az egyik
legnépszer?bb karibi idenforgalmi célpont.

Az Amerikai Virgin-szigetek alkotmányos státuszát illet?en 1993-ban volt népszavazás, melyen a többség
a jelenlegi státusz fenntartására szavazott.

Az Amerikai Virgin-szigetek lakosságának 80-85 %-a fekete, a többi fehér és keverék. Hivatalos nyelv az
angol.

A Navassa-sziget a Karib-tengerben helyezkedik el. Lakatlan, s természetesen "szervezetlen" terület.

Lássuk a Csendes-óceánban található lakott amerikai függ? területeket.

Északi-Mariana-szigetek - terület: 477 km2 - lakosság: 86 616 f?
Amerikai Szamoa - terület: 199 km2 - lakosság: 65 628 f?
Guam - terület: 541 km2 - lakosság: 178 000 f?
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Az Északi-Mariana-szigetek (a Csendes-óceánban) - mint Puerto Rico - úgynevezett "társult állam". Az
amerikai alkotmányos berendezkedésben ez a státusz áll legközelebb a szövetségi állami státuszhoz, helyi
parlamentjük és kormányzójuk ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a szövetségi államok hasonló
testületei. Gyakorlatilag ugyanazok a jogok illetik meg a társult államokat, mint a "rendes" szövetségi
államokat, lakosaik amerikai állampolgárok, azonban nem fizetnek szövetségi amerikai adókat, s
képvisel?jük az amerikai Kongresszusban nem rendelkezik szavazati joggal.

Az Északi-Mariana-szigetek ?slakosai a chamorrók, ma már a lakosság alig 20 %-át teszik ki. A lakosság
40 %-a bevándorló a Fülöp-szigetekr?l, további 25 % kínaiak, a többi bevándorló más csendes-óceáni
szigetekr?l és fehér. A hivatalos nyelv az angol, a chamorro, s a karolin, ez utóbbi kett? maláj-polinéz
nyelv.

Az Északi-Mariana-szigetek társult állami státuszát 1986-ban kapta. Távlati tervként az Északi-Marianaszigeteken felmerült a szövetségi államként való csatlakozás az USÁ-hoz: a terület egyesüljön Guammal
és váljon amerikai szövetségi állammá, azonban népszavazásig még nem jutott el a kérdés.

A Csendes-óceán déli részén található Amerikai Szamoa (a Szamoa-szigetvilág keleti része) az egyetlen
"szervezetlen" terület, melynek állandó lakossága van.

A Szamoa szigetek nyugati - a keletinél többszörösen nagyobb - része eredetileg német gyarmat volt,
majd az I. vh. után Új-Zélandhoz került, jelenleg független állam. A kicsi keleti rész pedig az USA
birtoka a XIX. sz. vége óta.

Amerikai Szamoa "szervezetlen" amerikai terület, mivel hivatalosan nem született határozat a
megszervezésér?l, azonban de facto 1967 óta szervezett, mivel akkor lépett hatályba alkotmánya a
amerikai kormány jóváhagyása és helyi népszavazás után.

A külügyeket és a védelmi ügyeket a USA intézi, a többi kérdésben Amerikai Szamoa korlátozott
autonómiával rendelkezik: a lakosság által közvetlenül választott kormányzó és a helyi demokratikusan
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választott parlament dönt a amerikai Belügyminisztérium felügyelete alatt, a döntések nem mondhatnak
ellen az USA alkotmányának és az USA által kötött nemzetközi szerz?déseknek. A legfels?bb
amerikaiszamoai bírói döntések ellen az USA legfels?bb bíróságához lehet fellebezni.

1980 el?tt a terület kormányzóját - a végrehajtó hatalom fejét - az amerikai kormány nevezte ki, azóta a
terület lakossága választja meg.

Amerikai Szamoa lakosai nem rendelkeznek amerikai állampolgársággal, viszont joguk van az USA
területén letelepedni, s letelepedés esetén kedvezményesen szerezhetik meg az amerikai
állampolgárságot. Az amerikai állampolgárság hiánya ellenére Amerikai Szamoa lakosai jogosultak
amerikai útlevélre. A valóságban Amerikai Szamoa legtöbb lakosa ma már amerikai állampolgár, mert
szinte mindenki hosszabb-rövidebb id?re az USÁ-ba költözik, így általában megszerzi az amerikai
állampolgárságot is. Az ilyen személy Amerikai Szamoán született gyermeke pedig már leszármazási
jogon szerzi meg az amerikai állampolgárságot. Mindennek következtében ma már csak Amerikai
Szamoa lakosai kisebb része nem amerikai állampolgár.

Ugyanez elvben - azaz ha nincs direkt jogszabály az ellenkez?jére - minden "bekebelezetlen" területre
igaz, azaz az ottani lakosok nem amerikai állampolgárok és az ottani születés nem eredményez amerikai
állampolgárságot, csak jogot az USÁ-ban való letelepedésre és amerikai útlevélre.

Amerikai Szamoa lakosai saját parlamenti és kormányzói választási jogokun kívül négyévente
megválasztank 1 képvisel?t is az amerikai Kongresszusába, azonban Amerikai Szamoa kongresszusi
képvisel?je kizárólag tanácskozási joggal vesz részt a Kongresszus munkájában, azaz nincs szavazati joga
a Kongresszus plenáris ülésein (a kongresszusi bizottsági szavazásokon viszont teljes szavazati joga
van!). Emiatt Amerikai Szamoa lakosai mentesülnek az amerikai szövetségi adóktól. Természetesen
amennyiben egy amerikaiszamoai lakos amerikai állampolgárságot szerez és az USÁ-ba költözik, ott
rendes szavazati joga van, valamelyik amerikai szövetségi állam lakosaként.

Amerikai Szamoa hivatalos nyelve az angol és a szamoai, ami egy polinéz nyelv. A lakosság több mint
90 %-a ?slakos szamoai, a többiek bevándorlók más polinéz szigetekr?l, valamint fehérek, s fehérszamoai keverékek. A vallási hovatartozást illet?en érdekesség, hogy a lakosság közel negyede mormon
vallású - ugyanez a független Szamoára is igaz, ennek oka, hogy a Csendes-ócán déli részén lév? kisebb
szigetek hagyományos mormon missziós igyekezetek színhelyei már a XIX. sz. vége óta. Pl. Tongán is
hasonló a mormonok aránya, de Niuén is jelent?s, 15 % körüli, míg a közeli Francia polinéziában is
majdnem eléri a 10 %-ot. (Magában az USÁ-ban a mormonok aránya valamivel 2 % alatt van.)
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Guam földrajzilag a Mariana-szigetekhez tartozik. Guamnak nincs lakosai vagy választott képvisel?i által
megszavazott alkotmánya, alaptörvényét az amerikai Kongresszus állapította meg 1950-ben. Az illet?
alaptörvény azonban jelent?s bels? autonómiát ad Guamnak. A külügyeket és a védelmi ügyeket
kizárólagosan az USA intézi, a többi kérdésben Guam korlátozott autonómiával rendelkezik:
kormányzója és a helyi demokratikusan választott parlament dönt, az amerikai jogszabályok keretein
belül, az amerikai Belügyminisztérium felügyelete alatt. 1969 el?tt a terület kormányzóját - a végrehajtó
hatalom fejét - az amerikai kormány nevezte ki, azóta a terület lakossága választja meg.

Guam lakosai 1950 óta, az amerikai Kongresszus említett alaptörvénye értelmében amerikai
állampolgárok. A Guamon való születés amerikai állampolgárságot eredményez.

Guam 4 évente választ 1 képvisel?t az amerikai Kongresszusba, aki azonban szavazati jog nélkül vesz
részt a Kongresszus munkájában. Emiatt a guamiak mentesülnek az amerikai szövetségi adóktól.

Guam gazdaságának két f? forrása van: az idegenforgalom, s az USA költségvetési támogatása annak
fejében, hogy az amerikai hader?k több katonai támaszpontot is fenntartanak Guamon, az amerikai
támaszpontok összterülete eléri Guam területének kb. egyharmadát. A támogatás részeként a Guamon
állomásozó amerikai katonák és a támaszpontok nem-guami kiszolgáló személyzete jövedelmét terhel?
szövetségi adók 100 %-a Guamot illeti.

Guam alkotmányos státuszát illet?en a terület szeretné növelni önállóságát, bár a függetlenséget nagyon
kevesen támogatják. A leginkább támogatott elképzelések között az állami státusz, a csatlakozás az
Északi-Mariana-szigetekhez, s a társult állami státusz szerepel, ez utóbbinak van a legjelent?sebb
támogatása, azonban az amerikai kormány a jelenlegi státuszt fenntartását tartja az egyetlen megoldásnak,
arra hivatkozva, hogy Guam gazdaságilag nem lenne képes önállóságra, s az amerikai költségvetési
támogatás nélkül a terület válságba kerülne.

Guam ?slakosai a chamorrók, ma már a lakosság alig 40 %-át teszik ki. A lakosság negyede bevándorló a
Fülöp-szigetekr?l, szintén élnek itt kínaiak és bevándorlók más csendes-óceáni szigetekr?l. Emelett 5 %
körüli fehér lakosság is van. A hivatalos nyelv az angol és chamorro, ami egy maláj-polinéz nyelv.

Lássuk végül az USA lakatlan, csendes-óceáni területeit!
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Baker-sziget - terület: 1 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Howland-sziget - terület: 1 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Jarvis-sziget - terület: 4 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Johnston-atoll - terület: 3 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Kingman-zátony - terület: <1 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Midway-szigetek - terület: 5 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Wake-sziget - terület: 7 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság

A Csendes-óceán középs? részén található Baker-sziget, Howland-sziget, Jarvis-sziget és a Kingmanzátony természetvédelmi terület, látogatásuk csak el?zetes engedéllyel lehetséges, a turizmus tilos,
kizárólag tudományos vagy kutatói céllal engedélyezett a látogatás.

A szintén a Csendes-óceán középs? részén található Johnston-atoll és a Midway-szigetek 2003-ig, ill.
1993-ig az amerikai hader?k irányítása alatt álltak - közismert a II. vh. alatti midwayi légicsata Japán és
az USA között -, azonban ma már ez a két terület szintén környezetvédelemi terület, a látogatás szintén
engedélyhez kötött.

A Kingman-zátonnyal kapcsolatban fontos hozzátenni, hogy csak neve zátony, valójában nem az. Hiszen
ha zátony lenne, nem is min?sülne szárazföldnek, azaz nem is szerepelhetne semmilyen területfelsorolásban. Hiszen a zátony meghatározása: olyan képz?dmény közvetlenül a vízszint alatt, amely a
vízszint id?szakos csökkenésével a szárazra kerül. Amennyiben a legmagasabb vízálláskor, dagály idején,
akár egy kis rész is a víz szintje felett van, akkor az már nem zátony, hanem sziget. Kingman valójában
egy "kvázi-zátony", ha lenne ilyen fogalom, zátonynak a korabeli hajósok nevezték el, s a hibás
terminológia rajta ragadt. Kingman területe valójában alig néhány négyzetméter, ez az a terület, mely
dagály esetében is a vízszint felett van. Apály idején viszont Kingman egy 70 km<sup>2</sup>-es
területet körbevev? atoll.

A Csendes-óceán középs? részén található szintén Wake-sziget, az amerikai hader?k irányítása alatt áll,
szintén szervezetlen terület, mivel állandó lakossága nincs, a szigeten csak amerikai katonák és az azokat
kiszolgáló magáncégek alkalmazottjai tartózkodhatnak.

S egy kiegészítés: a marxista szellemiség? politikai térképeken el?szeretettel szerepeltetnek egy
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Guantanamói-öböl nev? USA-külbirtokot. Természetesen ez csupán politikai propaganda, s a valósághoz
semmi köze. A Guantanamói-öböl egy amerikai katonai-tengerészeti támaszpont KUBA területén, bérelt
terület, s természetesen soha senki sem állította, hogy a terület ne Kubához tartozna, s természetesen
úgyszintén soha senki sem gondolta, hogy a terület az USÁ-hoz tartozna. Ez egy ugyanolyan támaszpont,
mint bármelyik másik a világ bármely más pontján. A helyzet furcsasága persze tény: a bérbeadó és a
bérl? között a viszony megromlott, s immár 45 éve nincs köztük diplomáciai kapcsolatot, ez azonban nem
változtat sem a bérleti jogviszonyon, sem a terület hovatartozásán. Az USA mind a napig szigorúan
betartja a bérleti szerz?dés feltételeit (miközben annak több pontját is a havannai kommunista rezsim
megszegte azóta), pl. az amerikai földre került kubai menekült automatikusan jogosult politikai
menedékjogra, azonban hiába jut be egy kubai menekült a guantanamói-öbli támaszpontra, nem jogosult
a menedékjogra, mivel ebben az esetben a menekült kubai területr?l kubai területre jutott el, ami sajnos
nem elegend? jogalap az amerikai menedékjoghoz.

*

Folytassuk hát az Egyesült Királysággal.

Az Egyesült Királyság a tiszta megoldások híve. Az ország szerves része csak Nagy-Britannia és ÉszakÍrország, minden más brit szuverenitású terület külbirtok/tartozék.

Lássuk el?ször is azt a két brit tengerentúli területet, melynek területe része az EU-nak.

Akrotíri és Dekélia - terület: 255 km2 - lakosság: 14 000 f?
Gibraltár - terület: 7 km2 - lakosság: 28 800 f?

Amikor Ciprus 1960-ban elnyerte függetlenségét az Egyesült Királyságtól, az Egyesült Királyság
megtartotta magának a sziget területének kb. 3 %-át, azaz két községet, Akrotírit és Dekéliát, valamint
ezek környékét. Ezen a területen fontos brit légi és haditengerészeti támaszpont, ill közös brit-amerikai
hírszerz? állomás m?ködik mind a mai napig. A brit tengerentúli terület határain nincs határ?rizet, azaz a
ciprusiak szabadon közlekedhetnek a brit területeken áthaladó utakon. Akrotíri és Dekélia brit
tengerentúli terület 2008 óta arról is nevezetes, hogy ez az egyetlen brit szuverenitás alatt lév? terület,
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melynek hivatalos pénzneme az euró, ugyanis a Ciprusi Köztársaság eurózónás belépésekor Akrotíri és
Dekélia úgy döntött, hogy követi a példát.

A terület - bár státusza tengerentúli terület – a gyakorlatban jelent?sen különbözik a többi brit tengerentúli
területt?l abban, hogy rajta az Egyesült Királyság nem folytat a katonain kívül más tevékenységet, nem
enged a területen senkit sem letelepedni a már ott lakó személyeken kívül, s a területnek nincs
demokratikusan választott kormányzati szerve, a kormányzást a mindenkori ciprusi brit hader?k
f?parancsnoka látja el. Bár a terület hivatalosan része az EU-nak, speciális helyzete miatt nem tart
Európai Parlamenti választásokat. Úgyszintén ez az egyetlen brit külbirtok, melynek területén való
születés nem eredményez brit állampolgárságot.

Közkelet? tévhit, hogy Gibraltárban az életszínvonal óriási. Pedig nem, Gibraltár nem Monaco vagy
Liechtenstein. Valójában kb. 15-20 %-kal alacsonyabb az életszínvonal Gibraltárban, mint az Egyesült
Királyságban. A legtöbb bevándorló indiai. Gibraltár 1713 óta brit, de a spanyolok mind a mai napig
maguknak követelik, pedig erre nem sok alapjuk van. Egy biztos: a lakosság semmiképpen nem akar
Spanyolországhoz tartozni. Néhány éve a brit kormány jószándékú gesztust akart mutatni
Spanyolországnak, javasolva valamilyen kett?s brit-spanyol szuverenitást Gibraltár felett. Meg is
szavaztatták róla a gibraltáriakat: valószín?leg még Kádár János is megirígyelte volta az eredményt,
ugyanis 98,9 % szavazott a közös brit-spanyol fennhatóság ellen. Nehogy valamikor is a brit kormány
átadja a területet a spanyoloknak, a gibraltáriak nem bízva semmit a véletlenre, beírták alkotmányukba,
hogy Gibraltár szuverenitási státusza nem változtatható meg népszavazás nélkül. Azt is írhatták volna
persze, hogy „örökre brit és kész”, mert ez ugyanazt jelenti, ismerve a gibraltáriak érzelmeit, de így ez a
népszavazásos szöveg mégiscsak elegánsabb. Egyébként – bár jogi szinten megy a szájtépés spanyol
részr?l – ma már normális a viszony Gibraltár és Spanyolország között.

Ami az alkotmányos státuszt illeti, Gibraltár a külügyeket és a honvédelmet kivéve teljesen önálló, a brit
királyn? által kinevezett kormányzó hatalma valamivel kisebb, mint Magyarországon Sólyom Lászlóé,
feladata abban merül ki, hogy a választáson – Gibraltárnak saját parlamentje van - nyertes párt vezet?jét
kinevezi f?miniszternek és kitüntetéseket nyújt át nagyobb ünnepeken és kellemes ünnepeket kíván
december 31-én.

Gibraltár az egyetlen brit külbirtok, ahol rendeznek Európai Parlamenti választásokat. Mivel azonban túl
kevés a lakosok száma, hogy az akár 1 EP-képvisel?re elég legyen, a gibraltáriak a délnyugat-angliai
választókerület jelöltjeire szavaznak.

Az ?slakos gibraltáriak spanyolok, angolok, arabok, máltaiak keveréke, identitásuk gibraltári, amit a brit
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identitás „alrendszereként” élnek meg. Az ?slakosok kétnyelv?ek: egyrészt egymás között hétköznapi
témákban gibraltári nyelven, másrészt angolul beszélnek. A leginkább ismert idegen nyelv természetesen
a spanyol. A gibraltári vagy más néven llanito nyelv angol-spanyol keveréknyelv, de nehezen érthet?
mind a spanyolok, mind az angolok számára. A terület pénzneme a gibraltári font, melynek árfolyama az
angol fonthoz van rögzítve 1:1 alapon.

Most következzen az a 10 brit külbirtok, mely az „EU tengerentúli területe” státusszal rendelkezik. Ezek
brit alkotmányjogi szempontból mind tengerentúli területek, azonban jelent?s különbségek vannak az
Egyesült Királysághoz viszonyított függ?ség és önkormányzatiság tekintetében.

Anguilla - terület: 91 km2 - lakosság: 13 500 f?
Brit Indiai-Óceáni Terület - terület: 46 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Brit Virgin-szigetek - terület: 153 km2 - lakosság: 27 000 f?
Dél-Georgia és Déli-Sandwich szigetek - terület: 4 066 km2 - lakosság: nincs állandó lakosság
Falkland-szigetek - terület: 12 173 km2 - lakosság: 2 955 f?
Kajmán-szigetek - terület: 259 km2 - lakosság: 53 252 f?
Montserrat - terület: 101 km2 - lakosság: 4 655 f?
Pitcairn-szigetek - terület: 47 km2 - lakosság: 50 f?
Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha - terület: 420 km2 - lakosság: 5 661 f?
Turks- és Caicos-szigetek - terület: 417 km2 - lakosság: 36 605 f?

A Dél-Georgia és Déli-Sandwich szigetek, valamint a Brit Indiai-Óceáni Terület tengerentúli területeknek
nincs állandó lakosságuk, az el?bbin csak kutatók tartózkodnak, az utóbbin pedig közös brit-amerikai
katonai támaszpont m?ködik. Ebb?l következ?en nincs szervezett közigazgatásuk sem, mindkét területet
1-1 kormánybiztos irányítja, akiket a brit kormány nevez ki. Mindkét kormánybiztos irodája az illet?
területen kívül van, Dél-Georgia és Déli-Sandwich szigetek kormánybiztosa a Falkland-szigeteken, míg a
Brit Indiai-Óceáni Terület kormánybiztosa Londonban tartózkodik.

Dél-Georgia és Déli-Sandwich szigetek területét Argentína a sajátjának tartja, a Brit Indiai-Óceáni
Területet pedig Mauritius igényli. Ez utóbbi igényt a brit kormány elismeri, s brit-mauritiusi egyezmény
van arról, hogy amennyiben a brit kormány abbahagyja a katonai támaszpont használatát, a terület
csatolva lesz Mauritiushoz. E megállapodás alapja az, hogy a terület régebben Mauritius része volt, attól
Mauritius függetlenségekor lett elválasztva, a katonai támaszpont kiépítése el?tt pedig a terület eredeti
?slakosságát kényszerrel telepítettek át Mauritius más részeire.
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Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha - három nagyobb és több kisebb sziget az Atlanti-óceán déli
felén. A területet a brit királyn? (de facto a brit kormány) által kinevezett kormányzó irányítja. A helyi
lakosok mindhárom szigeten helyi önkormányzatot választanak, melyek tagokat delegálnak kormányzó
által vezetett kormányzati testületbe.A terület lakosai brit telepesek leszármazottai. A terület pénzneme a
szentilonai font, melynek árfolyama az angol fonthoz van rögzítve 1:1 alapon.

A Pitcairn-szigeteket – mely jelenleg egy lakott és több lakatlan szigetb?l áll a Csendes-óceán déli részén
- 1790-ben népesítette be Bounty fellázadt brit hajó néhány matróza és tahiti feleségeik, összesen 18
személy. A terület közel 50 éven keresztül a világtól elzárva fejl?dött, közben a lakosság többszörösére,
közel 200 f?re n?tt. Mivel a terület képtelen ennyi embert eltartani, a lakosok nagy részét elköltöztették.
A XX. sz. folyamán ismét 200-ra n?tt a lakosok száma, majd újabb elköltözés után a lakosság 50 f? körül
stabilizálódott.

A Pitcairn-szigetek a világ legkisebb lakosságú területe, mely szervezett közigazgatással rendelkezik. A
területet a brit királyn? (de facto a brit kormány) által kinevezett kormányzó irányítja. A helyi lakosok
önkormányzatot és polgármestert választanak, azonban azok döntései csak a kormányzó egyetértésével
lépnek hatályba.

A terület pénzneme az új-zélandi dollár.

A Falkland-szigetek az Atlanti-óceán délnyugati részén helyezkednek el. Lakosai brit telepesek
leszármazottai. Montserrat a Karib-tengerben található, lakosai legnagyobb részben behurcolt afrikai
rabszolgák leszármazottai.

Montserratról a legismertebb tény, hogy f?városát 1995-ben egy vulkánkitörés megsemmisítette.

A Falkland-szigetek az 1982-es argentín-brit háború kapcsán váltak közismertté. Argentína zavaros
történelmi jogokra hivatkozva követeli a területet. A lakosok viszont brit telepesek, akik nem kívánnak
Argentínához tartozni.

Mindkét területet a brit királyn? (de facto a brit kormány) által kinevezett kormányzó irányítja. A helyi
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lakosok törvényhozó testületet választanak, mely tagokat delegál kormányzó által vezetett kormányzati
testületbe.

A Falkland-szigetek pénzneme a falkandi font, melynek árfolyama az angol fonthoz van rögzítve 1:1
alapon. Montserrat része a kelet-karibi valutaövezetnek, pénzneme a kelet-karibi dollár, melynek
árfolyama az USA-dollárhoz van rögzítve 1:2,7 alapon.

A Turks- és Caicos-szigetek a Bahama-szigeket közvetlen keleti szomszédja. Eredetileg Jamaicához
tartozott a terület, 1962 óta önálló brit külbirtok. Lakosai legnagyobb részben behurcolt afrikai rabszolgák
leszármazottai.

Gibraltárhoz hasonló nagyfokú önállóságot élvezett, az Egyesült Királyság gyakorlatilag csak a
külügyeket és a honvédelmet intézte. Azonban 2008-ban korrupciós botrány tört ki, mely szinte az egész
területi vezetést érintette. A botrány miatt 2009 márciusában a brit kormány felfüggesztette a helyi
alkotmányt és elmozdította a választott testületeket, minden hatalmat átadva a brit kormány által
kinevezett kormányzónak, aki addig csupán reprezentatív funkciót töltött be. A rendelkezés két évig lesz
érvényben. Tehát a gyakorlatban a terület státusza ideiglenesen koronagyarmat, helyi önkormányzati
jogok nélkül.

A Turks- és Caicos-szigetek pénzneme az USA-dollár.

Anguilla, a Brit Virgin-szigetek, s a Kajmán-szigetek a Karib-tengerben találhatók. Alkotmányos
státuszuk hasonló. A külügyek, a honvédelem, s gazdasági ügyek egy része a brit királyn? (de facto a brit
kormány) által kinevezett kormányzó hatáskörébe tartozik. A többi ügyet a hely lakosok által választott
parlament, s választásokon nyertes párt által delegált f?miniszter intézi.

A Kajmán-szigetek az egész karibi térség leggazdagabb területe, köszönhet?en az idegenforgalomnak és a
pénzügyi szolgáltató szektornak. Ugyanez érvényes a Brit Virgin-szigetekre is, mely második helyen áll a
térségben az életszínvonalt illet?en. Hozzájuk képest Anguilla jóval szegényebb, itt gyakorlatilag az
egyetlen bevételi forrás az idegenforgalom.

Anguilla része a kelet-karibi valutaövezetnek, pénzneme a kelet-karibi dollár. A Kajmán-szigetek
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pénzneme a kajmáni dollár, melynek árfolyama az USA-dollárhoz van rögzítve 1:1,2 alapon. A Brit
Virgin-szigetek pénzneme az USA-dollár.

Ami Anguilla történetét illet?, érdemes vele külön foglalkozni, mert kifejezetten humoros elemeket
tartalmaz. Valószín?leg ez a világtörténelem egyetlen esete, amikor egy terület lakosai és politikusai egy
film (ráadásul egy vígjáték) ötletét használták fel céljaik eléréséhez. Az 1959-es The Mouse That Roared
cím? (magyar címe: Az Ordító Egér) film Peter Sellers brit színész f?szereplésével egy kitalált európai
miniállamról szól, mely miután cs?dközeli helyzetbe kerül, háborút indít az USA ellen, azzal a céllal,
hogy az USA egy gyors háborúban visszatámadjon és legy?zze az országot, majd segélyt nyújtson neki,
mint tette ezt a II. vh. után a Marshall-segéllyel, ami majd meg fogja menteni a miniállamot a biztos
cs?dt?l. A filmet nem mondom tovább, mert ez esetben ez már nem releváns. De lássuk hogyan jön ide
Anguilla.

Anguillát a britek Saint Kitts-Nevis terület részeként irányították, ez viszont nagyon nem tetszett a
anguillaiknak, mivel nem éreztek közösséget Saint Kitts-Nevissel, ráadásul úgy gondolták, hogy egy
nagyobb területi egység részeként velük senki sem tör?dik. A dolgok akkor kezdtek azonban súlyos
sérelemként jelentkezni, amikor kiderült, hogy Saint Kitts-Nevis függetlensége évek kérdése, s minden
abba az irányba megy, hogy az új ország része lesz Anguilla. Az anguillai lakosok ezt már nem t?rhették,
1967 május 30-án – ez mind a mai napi Anguilla nemzeti ünnepe - a lakosság el?zte a szigetr?l a saintkitts-nevisi rend?rséget, majd az amerikai kormányhoz fordult, hogy vegye át a sziget irányítását. Az
amerikai kormány természetesen nem reagált egy brit belügyre. Ezután a sziget egyoldalúan népszavazást
tartott, ahol 1813 igen és 5 nem szavazattal kimondták elszakadásukat az akkor még brit uralom alatt álló
Saint Kitts-Nevist?l. Tárgyalások indultak a brit kormánnyal, a britek megpróbáltak egy
kompromisszumos egyezséget kidolgozni, de nem voltak hajlandók teljesíteni az anguillai f?
követeléséket: hogy legyen Anguilla külön kezelve Saint Kitts-Nevist?l, s NE kapjon függetlenséget.
Ezek után az anguillaiaknak nem maradt más lehet?ségük, mint ki?zni a brit tárgyalókat, majd
kikiáltották a forradalmat és a független köztársaságot, remélve, hogy ezek után komolyan veszik majd
?ket. Londonban erre nem számítottak, de most már lépniük kellett. Ismét tárgyalókat küldtek Anguillára,
de az anguillaiak nem voltak hajlandók tárgyalni, remélve, hogy ezzel ki tudnak majd provokálni egy
igazi brit reakciót. Miután a brit kormány kezdett nevetségessé válni, kénytelenek voltak lépni: megindult
az Anguilla elleni brit invázió, egy 20 katonából és 40 rend?rb?l álló brit egység megindult Anguilla felé
visszállítani az alkotmányos rendet. A brit „megszállókat” az anguillaiak a parton meleg üdvözl?
szavakkal és koktélokkal fogadták, az anguillai „forradalmi köztársaság” vezetése pedig azonnal
„kapitulált”, így fél óra múlva már teljesítette a misszióját a kiküldött brit egység. Ezek után a britek már
nem tudtak mit tenni, megígérték, hogy teljesítik a követeléseket, ez meg is történt: 1980-ban Anguilla
hivatalosan is le lett választva Saint Kitts-Nevisr?l, majd 1983-ben St Kitts-Nevis független állam lett,
Anguilla meg mind a mai napig brit tengerentúli terület. A „forradalom” vezet?je kés?bb több ízben a
sziget kormányzói tisztségét töltötte be. Na és érdemes megnézni a forradalmi köztársasági zászlót is...
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(forrás: FOTW)

Lássuk most az egyetlen brit tengerentúli területet, mely nem kérte az "EU tengerentúli területe" státuszt.
Ez Bermuda.

Bermuda - terület: 53 km2 - lakosság: 67 837 f?

Bermuda az Atlanti-óceán nyugati részében található, közel az USA partjaihoz. Lakosai fele-fele
részben behurcolt afrikai rabszolgák és brit telepesek leszármazottai.

Gibraltárhoz hasonló nagyfokú önállóságot élvez, az Egyesült Királyság gyakorlatilag csak a külügyeket
és a honvédelmet intézi.

A terület pénzneme a bermudai dollár, melynek árfolyama az USA-dollárhoz van rögzítve 1:1 alapon.

Végül jöjjön az Egyesült három úgynevezett koronabirtoka, melyek szintén nem részei az EU-nak, bár
egyes EU-szabályok hatályosak Ezek azért nem tengerentúli területek, hanem külbirtokok, mert az
Egyesült Királysághoz valójában a korona jogán kapcsolódnak.

Guernsey - terület: 78 km2 - lakosság: 65 573 f?
Jersey - terület: 116 km2 - lakosság: 91 126 f?
Man - terület: 572 km2 - lakosság: 80 058 f?
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Guernsey és Jersey Franciaország partjainál található. Az eredeti Normandiai Hercegség utolsó
megmaradt részei. Mivel Angliát 1066-ban Vilmos (Hódító) normandiai herceg hódította meg és felvette
az angol királyi címet, Guernsey és Jersey lakosai között elterjedt a mondás, hogy valójában nem
Guernsey és Jersey az Egyesült Királyság birtokai, hanem éppen fordítva: Anglia az ? külbirtokuk, hiszen
a normandiai herceg hódította meg Angliát és nem az angol király Normandiát. Guernsey és Jersey
államf?je a "normandiai herceg" mind a mai napig, mely természetesen a mindenkori brit király egyik
címe immár 950 éve, azonban a különállás miatt a két területen a brit király jogilag mint normandiai
herceg gyakorolja államf?i jogait.

A honvédelmet mindkét terület esetében az Egyesült Királyság látja el, a külügyeket is, azonban a
területekkel való konzultáció után. Külön választott parlament és kormány m?küdik mindkét területen. A
helyi ügyeket a helyi választott testületek intézik.

Guernsey-hez tartozik több közeli kisebb sziget, közülük Alderney és Sark bizonyos fokú önállóságot
élvez.

A területek pénzneme a guernsey-i és a jersey-i font, minkett? árfolyama az angol fonthoz van rögzítve
1:1 alapon.

A Man-sziget a harmadik koronabirtok, Írország és Nagy-Britannia között helyezkedik el.

Státusza megegyezik a Guernsey és Jerset státuszával, azonban más a története: miután az angol király
f?hatalma alá került a sziget, nem lett csatlakoztatva sem Angliához, sem Skóciához, majd az Egyesült
Királyság megalapítása (1800) után is kívül maradt. A Man-sziget államf?je "Man ura", aki természetesen
a mindenkori brit uralkodó. Man-sziget büszkélkedik a világ legrégibb folyamatosan m?köd?
parlamentjével, ez a 979-ben alapított Tynwald. Man pénzneme a manxi font, árfolyama az angol fonthoz
van rögzítve 1:1 alapon. Man eredeti nyelve a manx volt, egy kelta nyelv, mely a XX. sz. végén halt ki.

_______________________________________________
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"Parlamentarizmus" Kubában
by maxval bircaman - csütörtök, május 31, 2012
http://bircahang.org/parlamentarizmus-kubaban/

A mai Kuba és a parlamentarizmus egymást kizáró fogalmak, így kicsit furcsa a cím. A bejegyzésem
leginkább azok számára lesz érdekes, akik nem éltek a kommunista Magyarországon vagy elfelejtették az
akkori "választásokat"...

Amikor a Castro-testvérek és Ernesto Che Guevara, hírhedt argentín kommunista kalandor alkotta
triumvirátus megdöntötte Batista diktatúráját, az egyik els? ígéret az volt, hogy hat hónapon belül
demokratikus választások lesznek. Azóta eltelt nem hat hónap, hanem már százszor hat hónap, de az
ígéretet azóta sem sikerült teljesíteni.

A történelemhamisítást elkerülend?, érdemes megemlíteni néhány szóban Fulgencio Batista diktatúrája
mibenlétét. Ez valójában egy alig 6 és fél évig tartó (1952-1959) tekintényuralmi rendszer volt, a kemény
diktatúrához kevés köze volt. Els?sorban egy korrupt rendszer volt, mely keményen megtorolta ugyan az
aktív ellenzéki tevékenységet, azonban sosem számolta fel sem az alapvet? emberi jogokat, sem a polgári
szabadságjogokat. Korlátozva bár, de a politikai szabadságok is megmaradtak, többek között a Kubai
Kommunista Párt is legálisan m?ködött Batista uralma alatt. Vissztekintve, Batista rendszere egy naívan
buta, korrupt rendszer volt, olyan naív, mely egy terroristavezért, Fidel Castrót, alig néhány év börtönre
ítélt, majd amnesztiában részesített. Furcsa az a "véres" diktatúra, mely egy katonai laktanya
megtámadásáért és ott tucatnyi katona hidegvér? legyilkolásáért nem ítéli halálra a terrorrtámadás f?
vezet?jét... hanem amnesztiában részesíti...

1959 és 1976 között a kubai kommunista rezsim még a formaságokra sem ügyelt, ebben a 17 évben
egyáltalán nem voltak választások, még látszatválasztások sem Kubában. Helyette delegálási rendszer
volt, részben az amerikai elektori rendszer mintájára, bár az egésznek értelme sok nem volt, hiszen a
megválasztott parlament nem végzett semmilyen valódi tevékenységet.

Ami a parlamentarizmust illeti, ez 1976 után sem változott, azonban ekkor a szovjet tömb mintájára be
lett vezetve Kubában is a látszatválasztások intézménye. Minden Kubában él?, 16 éves vagy id?sebb
kubai állampolgárnak van aktív választójoga, a passzív választójog feltétele pedig ugyanez, kivéve, hogy
ebben az esetben a 18 éves kor a minimális feltétel.
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A kubai parlamentben 614 képvisel?i hely van. A jogszabály szerint nagyjából 20 ezer lakosra jut 1
képvisel?. A választási folyamat a legalacsonyabb helyi szinten kezd?dik. Minden helyi CDR-szervezet
(CDR = Comité de Defensa de la Revolución = Forradalmi Védelmi Bizottság), mely minden egyes
háztömbben, minden egyes tanyán létezik szervezi meg az alapfokú jelöl?gy?léseket.

A CDR szerepe a gyakorlatban az önkéntes rend?rség, a helyi polgár?rség és a helyi államvédelmi szerv
kombinációja: minden egyes helyi CDR-szervezet nyilvántartja a területén él? összes lakost, a lakosságot
megfigyeli, különös figyelemmel az "antiszociális" elemeket, "önkéntes" munkákat*, kommunista
szombatokat szervez, éjszakai jár?rséget tart, melyben a helyi lakosok egymást váltva "önkéntesen"
vesznek részt, s még olyan feladatokban is részt vesz, mint pl. az élelmiszerjegyek elosztása a lakosok
közt. De a CDR fontos feladata a lakosság ideológiai mozgósítása is, pl. Fidel-beszédek idején a helyi
CDR-szervezetek érik el, hogy minden lakos elmenjen "önkéntesen" a beszédre, vagy ha nem megy el,
akkor valódi nyomos és nagyon hihet? okot mondjon, hogy miért nem megy el beszédet hallgatni. (Ezek
után érthet?, hogy a 2-3 milliós tömeggy?lések szervezése miért nem jelent különösebb gondot.) A mi
takarítón?nk azzal a szöveggel vonta ki magát rendszeresen a Fidel-beszéd hallgatása alól, hogy beteg
unokára hivatkozva kijelentette, hogy ha nem maradna otthon, akkor a gyermek szülei lemaradnának a
beszédr?l, így ? áldozatot vállal, hogy otthon marad, de természetesen a tévén keresztül így is
figyelemmel fogja követni a beszédet. Persze a takarítón?nk eleve nem volt egy megbízható ember,
hiszen végülis alapból gyanús, hogy valaki külföldieknél takarítón?, bár akkor még enyhít?
körülménynek min?sült, hogy "szocialista külföldieknél" dolgozik.

Tehát a CDR szerepe a parlamenti alapszint? jelöl?gy?lések megszervezése is. A gy?léseken bármely
helyi lakos részt vehet, s jelölhet bárkit. Természetesen a jelöl?gy?léseken eleve ott van a helyi "aktíva",
hátha valami helyi "CIA-ügynök" bemerészkedne és esetleg még meg is szólalna, hogy aztán az aktíva
leszavazhasson minden "elleforradalmi" jelölt-javaslatot.

De még ha - csodák csodájára - valami független javaslat megszavazásra is kerülne, akkor sincs "baj",
mert minden választókerületnek van egy választási bizottsága, mely a választókerülethez tartozó
alapgy?lések javaslatait "összegzi", s kiválasztja, hogy mely jelöltek érdemlik meg, hogy rákerüljenek a
szavazólapra. A választókerületi bizottságban a helyi társadalmi szervezetek vesznek részt. Mivel minden
társadalmi szervezet Kubában a hatalmi gépezet része, az összes többi meg törvényen kívül van, a dolog
kissé komikus. Érdekes momentum, hogy a kubai jogszabály nem engedi a pártok részvételét. Mivel
Kubában egyetlen legális párt van, a Kubai Kommunista Párt, ez erre a pártra vonatkozik. Így a Kubai
Kommunista Párt hivatalosan nem vesz részt a választási folyamatban. Tehát az összes jelölt független,
nincsenek jelöl?szervezetek.

Választási kampány nincs. A Granma cím? kubai kommunista lap szerint a milliárd dolláros választási
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kampány a látszatdemokráciák sajátossága. Végülis valahol igaza is van a Granmának: minek legyen
választási kampány, ha a jelölteknek úgysincs programjuk, megválasztásuk után meg úgysincs semmi
értékelhet? hatalmuk.

Amint a választókerületi választási bizottságok megállapították, hogy ki legyen a jelölt az adott
választókerületben, ugyanis csak egyetlen jelölt lehet minden választókerületben, elkészülnek a
szavazólapok és jöhet maga a választás. "Súlyos feltétel", hogy legalább a szavazati joggal rendelkez?k
50 %-a szavazzon, s a jelölt megkapja az érvényes szavazatok legalább 50 %-át.

A legutóbbi parlamenti választásokon a szavazati joggal rendelkez?k 96,9 %-a szavazott, ebb?l 95,3 %
volt érvényes, az igen szavazatok aránya 84 és 99 % között mozgott. (Hozzá kell tenni, a számok er?sen
virtuálisak, a részadatok titkosak, s csak az eredményt közli a választási bizottság, mely kizárólag a
hatalom képvisel?ib?l áll.) A szavazás napján a helyi CDR-bizottságok éberen figyelik, hogy ki szavazott
és ki nem. Aki nem szavazott, azt otthonában felkeresik, érdekl?dve, hogy vajon miért nem szavazott.
Amennyiben értelmes válasz nem érkezik az érdekl?désre, az illet?t "ellenforradalmárnak" nyilvánítják és
ráteszik a szorosabb megfigyelést igényl?k listájára. Ha az illet?nek munkahelye is van, akkor
munkahelyér?l elbocsátják.

A kubai képvisel?k nem kapnak egyáltalán fizetést, a képvisel?ség teljes egészében társadalmi munka. A
képvisel?i munka idejére a munkahelyük köteles a képvisel?ket a normális évi szabadságon felüli fizetett
szabadságban részesíteni. Valójában ez nem okoz túl sok gondot, mivel a képvisel?k évente átlagosan
kétszer üléseznek, minden alkalommal néhány napig, legfeljebb egy hétig, azaz munkahelyükr?l a
legrosszabb esetben sem hiányoznak 10-14 napnál többet évente. Az ülések közti id?kben minden munkát
a parlamenti képvisel?k közül kiválasztott 31-tagú állandó testület végez, az Államtanács.

Az Államtanácsban a gyakorlatban a Hadsereg, a Párt, a Kormány és egyes kiemelt hatalmi szervek
vezet?i ülnek. A kubai Államtanács, a Kormány (melyet szintén a Parlament "választ" meg) és a Kubai
Kommunista Párt Politikai Bizottsága és Titkársága együttes üléseket tartanak. Ennek oka nemcsak az,
hogy ez a gyakorlatban egyetlen szerv, tulajdonképpen a legfels?bb szerv az országban, hanem az is,
hogy e szervek között nagyok a személyi átfedések, sok vezet? a három közül kett?ben, de van, aki mind
a háromban tag.

Míg a Parlament cirkuszi díszletnek nevezhet?, hiszen az évi 5-10 ülésnapon is csupán vita nélkül
megszavazza az Államtanács rendeleteit, valamint elfogadja az Államtanács javaslatait, szintén vita
nélkül, addig az Államtanács konzultációs testületként jellemezhet?, mely szintén semmiben sem dönt, de
legalább véleményez és tanácsol. A döntések valójában családon belül születnek, a Castro-család két
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politikus tagja, Fidel és Raúl dönt (a harmadik, a legid?sebb Castro-fivér nem vesz részt a politikai
életben, ? egy termel?szövetkezet elnöke), állandó beleszólási joga kizárólag Fidel feleségének van (? a
második felesége, 8 gyermeke közül 5-nek az anyja), s?t egyes források szerint a feleségé az utolsó szó
egyes kérdésekben...

A kubai hivatalos propaganda az ország politikai rendszerét aszerint min?síti, hogy éppen ki a
propaganda címzettje. Ha a címzett egy kommunista, akkor "népi demokráciaként" vagy "szocialista
köztársaságként" határozza meg. Ha a címzett egy nem-kommunista, de er?sen balos valaki, akkor
"bázisdemokráciáról", "népi államról" szól a szöveg. De vannak azért ?szinte pillanatok is. Egyszer Fidel
éppen ?szinteségi rohamban szenvedett, s ekkor arra a kérdésre, hogy miért nincs több párt Kubában, azt
a frappáns választ adta, hogy "azért nem, mert ha lenne, akkor a többi párt mögött a CIA és az amerikai
imperializmus állna".

A kubai alkotmányban egyébként szerepel, hogy az ország szocialista jellege SOSEM változtatható meg.
Kuba államformája az alkotmány szerint "független és szuverén szocialista munkásállam, egységes és
demokratikus köztársaság formájában megszervezve", melyben a Kubai Kommunista Párt a társadalom és
az állam legfels?bb vezet? ereje, s melyben tilos a szocializmus és a kommunizmus ellen irányuló
bármely tevékenység. Természetesen a jelenlegi kommunista alkotmány senkit nem érdekel, a kubai
demokratikus ellenzék körében általánosan elfogadott nézet mind Kubán belül, mind azon kívül, hogy a
rezsim bukása után a jelenlegi alkotmány nem lesz figyelembe véve, s helyére az utolsó legitím kubai
alkotmány, az 1940-es lesz visszaállítva.

*

Megjegyzés:

*Az "önkéntes" munkára a kubai nyelv kitalálta a trabajo volungatorio kifejezést. Trabajo = munka, a
volungatorio szó pedig a voluntario (önkéntes) és az obligatorio (kötelez?) szavak leleményes
egybegyúrása.

_______________________________________________
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"Újjáéledési folyamat"
by maxval bircaman - szombat, május 05, 2012
http://bircahang.org/ujjaeledesi-folyamat/

Mivel 1986-1992 között életvitelszer?en Bulgáriában éltem, sikerült átélnem a bolgár kommunista
uralom utolsó éveire jellemz? kisebbségellenes üldözést is, különösen annak csúcsát 1989 nyarán. Bár
mindvégig Szófiában voltam, ahol az üldözött kisebbségeknek nem igazán éltek képvisel?i, a hangulatot
sikerült átéreznem.

A probléma megértéséhez tudni kell annak gyökereit is.

Hogyan lett Bulgáriában török és muzulmán kisebbség?

Miután a oszmán-törökök 1354-ben megjelentek Európában, azonnal fenyegetést jelentettek Bulgáriára.
Bulgária oszmán meghódítása szinte azonnal megkezd?dött, majd 1396-ban gyakorlatilag végleg
befejez?dött, bár egyes kis területrészek még 1422-ig ellenálltak.

Az oszmán uralom Bulgáriában egészen más jelleg? volt, mint Magyarországon. Magyarország török
hódoltsági része mindvégig határvidék maradt, így sosem került sor a terület valódi integrálására az
Oszmán Birodalomba. Ezzel szemben Bulgária esetében pontosan ez történt, ami együtt járt két, a téma
szempontjából fontos tényez?vel: az egyik a török betelepülés, a másik a félhivatalosan m?köd? iszlám
hittérítés, mely leginkább önkéntes alapon folytatódott, egyes id?szakban azonban er?szakos formákat is
öltött.

A török beletepülés mai eredménye a bulgáriai török kisebbség, mely 99 %-ban szunita iszlám vallású. A
legutóbbi bulgáriai népszámláson (2001) 747 ezer bolgár állampolgár vallotta magát török etnikumúnak
(9 %). Iszlám vallásúnak viszont 967 ezer személy vallotta magát (12 %). A magukat nem töröknek valló
muzulmánok két részre oszthatók: egyik rész a cigányok (a bulgáriai cigányok kb. fele-fele arányban
muzulmánok, ill. keresztények) és a pomákok.
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A pomákok egy sajátos etnikai-vallási csoport, saját önelnevezésük egyszer?en "muzulmán", etnikai
tudatuk tulajdonképpen nincs. Maga a pomák név küls? elnevezés, eredetileg sért? célú, jelentése
"muzulmánná csinált", ma már nem min?sül ugyan sért?nek, de az átlag pomák nem használja magára. ?k
azon bolgár keresztények utódai, akik az oszmán uralom idején önkéntesen vagy er?szakos térítés
következtében áttértek az iszlám vallásra. A oszmánkori Bulgáriában az iszlámra áttért bolgárokat a
keresztény bolgárok nem tekintették többé bolgároknak, így azok elszigetel?dtek, s mivel bolgár nyelvük
megmaradt, a törökök sem tekintették ?ket törököknek. A pomákoknak kifejlett etnikai identitásuk ma
sincs, egy rész (els?sorban az értelmiségiek egy része) bolgárnak mondja magát, más rész töröknek, a
többség leginkább egyiknek sem.

A XIX. századi bolgár nemzeti ébredési mozgalom, mely közel 500 éves szünet után a független
Bulgária újraélesztését t?zte ki célul - a balkáni viszonyok között meglep?nek mondható módon - nem
volt kisebbségellenes. A nemzeti ébredési mozgalom vezet?i szinte kivétel nélkül szabadk?m?vesek
voltak, s igencsak liberális eszméket vallottak, többek között az etnikumok teljes egyenl?ségének elvét.
Elveik szerint a bolgárok ellenségei nem a törökök, hanem az elmaradott, megreformálhatatlan oszmán
állam, amely elleni harc érdeke mind bolgárnak, mind töröknek. Ennek eredményeképpen az önálló
(kezdetben még csak autonóm) Bulgária újjászületése után a bulgáriai törökök zöme nem menekült el az
országból, hanem az új rendben is helyén maradt, elfogadva az új bolgár-keresztény uralmat. Érdemes
összehasonlítani Szerbiával és Görögországgal, ahonnan gyakorlatilag a teljes török népesség
kiüldözésre került a két ország önállóságának visszaszerzése során és után szintén a XIX. században.

A bolgár kisebbségi politika

Ez a liberális toleráns szemlélet alapját képezte az 1879-es bolgár alkotmányban megalkotott új rendnek
is. Az új hatalom egyik els? intézkedése a személyes bosszúk megtiltása volt. Bosszúvágy sajnos volt,
hiszen az 1876-os sikertelen bolgár felkelés után tömeges megtorlás történt a felkel?k és támogatóik
ellen, mely megtorlásokban a helyi muzulmánok sokszor nagyobb aktvitással vettek részt, mint a
hivatalos oszmán hatóságok. A legismertebb eset Batak községben (nem messze Plovdivtól) történt, ahol
a helyi pomákok majdnem a teljes lakosságot kiirtották, 5000 keresztény bolgárt mészároltak le néhány
nap alatt, miután a község vezetése csatlakozott az oszmánellenes felkeléshez. Azonban az új Bulgária
vezet?i úgy gondolták, hogy a bosszúállás beláthatatlan következményekkel járhat, így az ilyen
próbálkozásokat szigorúan megtiltották.

A közhangulat Bulgáriában alapvet?en csak az I. vh. után változott meg. A vesztes Balkán-háborúk és a
vesztes I. vh. után, valamint az ezekkel kapcsolatos területvesztések kapcsán meger?södött a bolgár
nacionalizmus. A huszas és a harmincas években több lakosságcserére is sor került Bulgária és
Törökország között. 1934-ben kezdte meg m?ködését a Rodina (Haza) Szövetség (egy magánegyesület,
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mely azonban félhivatalos állami helyeslés mellett végezte tevékenységét), mely azt a célt t?zte ki maga
elé, hogy a pomákok (akik a szervezet szerint mind kényszerb?l vették fel az iszlám vallást az oszmán
uralom idején) visszatérjenek "?seik hitére", azaz kereszténnyé váljanak és arab-török nevüket
változtassák bolgárrá. Bár alapvet?en ez a "felvilágosító" tevékenység önkéntes alapon m?ködött, a
hatalom támogatása miatt ez mégis félelmet kelett az érintettekben.

A Bulgáriában 1944-ben hatalomra jutott kommunizmus nemzetiségi politikája kezdetben kifejezetten
kisebbségpárti volt. A Rodina Szövetség vezet?it egyt?l egyig meggyilkolták, mint "fasiszta
nacionalistákat". Az új kommunista hatalom saját kommunista török értelmiséget akart kiépíteni, melynek
segítségével felvehette volna a harcot a muzulmán vallási befolyással szemben. A török és pomák
lakosság körében azonban nem lett népszer? a kommunista kisebbségi politika, annak vallásellenes,
ateista irányultsága miatt, mely visszatetszést keltett az akkoriban szinte 100 %-ban mélyen hív?
muzulmánok körében.

Sztálin halála után a Todor Zsivkov nevével fémjelzett új vezetés irányt váltott a kisebbségi politikában.
Az addigi kisebbségi jogok helyett a bolgár nép egysége lett hangsúlyozva. A bulgáriai muzulmánok
szokásai ellen harc indult, mint a "fanatizmus, maradiság" jelei ellen, melyek összeegyeztethetetlenek a
modern, szocialista társadalommal.

Zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon erre emlékeztetnek a mai nyugat-európai fejlemények,
melyek az iszlám vallásúakra bizonyos ruhadarabok viselésének tilalmát rendelik el.
Természetesen a totalitárius kommunista diktatúra keményebb kézzel lépett fel. A rendszerinti
eljárás az volt, hogy fiatal "népnevel?k" látogattak muzulmán falvakba, ott letépve a n?k arcáról a
kend?t, s ollóval belevágva hagyományos salvarjukba (a salvar lenge, b? szárú nadrág), azt
használhatatlanná téve, helyettük szoknyákat kiosztva a n?knek, az iskolás gyerekeknek pedig
direkt az iszlám vallás által tiltott disznóhúst tartalmazó étkeket kiosztva, igyekeztek
"modernitásra nevelni" az áldozatokat. Ezért is - bár, bevallom, nem tartozik az iszlám kedvenc
vallásaim közé - tartom rasszizmusnak és jogtiprásnak a mai nyugat-európai "iszlámellenes
harcot". Túlságosan emlékeztet a bolgár kommunizmusra... De ezt csak zárójelben mondtam,
térjünk vissza témánkhoz!

Az els? hivatalos intézkedések els?sorban a pomákok ellen irányultak, 1960 és 1976 között összesen kb.
220 ezer pomák nevét kényszerbolgárosították. Miután Törökország 1974-ben agressziót követett el
Ciprus ellen, a hatalom suttogó propagandája terjeszteni kezdte, hogy Törökország Bulgáriát is készül
megtámadni a török és muzulmán kisebbség védelmének ürügyével, ezért meg kell "oldani" a
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"törökkérdést" is. Az új 1977-es bolgár alkotmányból már hiányzott a "kisebbség" szó.

A "törökkérdés" megoldása

A hatalom 1984-ben kezdte meg a "törökkérdés" "megoldását". A vezetés kijelentette, hogy Bulgáriában
egyáltalán nincsenek törökök, a hatalom történészei pedig olyan elemzésekkel álltak el?, melyek szerint
valójában Bulgária területére sosem volt török betelepülés az oszmán id?kben, s az összes bulgáriai
muzulmán az oszmán hatalom által er?szakosan iszlám hitre térített bolgár keresztények utódai, akik az
oszmán uralom alatt "tévesen" török identitásra váltottak. Így a törökök valójában bolgárok, s a hatalom
hazafias feladatot lát el azzal, hogy a magukat törököknek gondolókat ráébreszti bolgár gyökereikre.

Bár a bolgár lakosság zöme sosem hitte el ezeket az új történelmi "tényeket", hiszen szemben állt nem
csak a józan logikával, de még a néhány évvel korábbi kommunista történelemkönyvekkel is, a suttogó
propaganda "török veszély" kártyája sokakban azt a hitet keltette, hogy Bulgária el?tt valóban az a
veszély áll, hogy Törökország hamarosan meg fogja támadni, azaz megismétl?dik a ciprusi
eseménysorozat, így az átlagbolgár mindezt valamiféle jogos önvédelemnek tekintette. A józan hangok,
melyek szerint abszurdum, hogy a hidegháborús viszonyok között egy NATO-tagállam csak úgy
megtámadja a Varsói Szerz?dés egyik tagállamát, süket fülekre találtak. Így a bolgár lakosság zöme nem
tiltakozott a hatalom intézkedései ellen.

1984-ben új "névtörvény" lépett hatályba Bulgáriába, minden bolgár állampolgár köteles volt bolgár
nevet felvenni, kivételt csak a bulgáriai zsidó és örmény kisebbség képezett. Kötelez? lett a
vezetéknevek bolgár végz?dése is, azaz az -ov/-ova, -ev/-eva, -szki/-szka végz?dés, az említett zsidó és
örmény kisebbséget leszámítva csak egyes egyedi esetekben tettek kivételt a hatóságok, viszont a
rendelkezéseket a muzulmánok esetében kivétel nélkül alkalmazták és teljes szigorral.

Míg a muzulmán vallású cigányok kifejezetten örömmel fogadták az intézkedéseket, mivel azokat
"bolgárnak való elismerésük" jeleként értékelték, a törökök körében mindez felháborodást keltett. Aki
nem kérelmezett magának új bolgár nevet, annak a hatóság adott új nevet. A régi nevet tartalmazó
igazolványokat, ha azokat tulajdonosaik nem adták át, a hatóságok érvénytelenítették, így azok
tulajdonosai nem kaptak a továbbiakban munkát sem, s el lettek zárva a normális élet összes lehet?sége
el?l.

Egyes településeken helyi törökök de facto felkelést kezdeményeztek az új, bolgár nevet tartalmazó
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személyazonossági okmányaik miatt. Több esetben szabályos harc is kialakult bolgár állambiztonsági
egységek és helybéli törökök között. Összesen több száz törököt gyilkolt meg a hatalom a helyi felkelések
leverésekor, a pontos szám ismeretlen.

Id?közben megszervez?dött az els?sorban passzív török ellenállás mellett a radikális török szárny is,
mely terrorizmussal kívánt harcolni jogaikért. Török terroristák több merényletet is elkövettek: a szófiai
cirkuszt felgyújtották (máig nincs állandó cirkusza Szófiának), aminek emberi áldozata ugyan nem lett,
de az összes cirkuszi állat élve elégett, majd több halálos vonatrobbantásra is sor került, ill. Fekete-tengeri
idegenforgalmi objektumok is támadások áldozatául estek. Egyes kés?bbi - sosem meger?sített beszámolók szerint a radikális török terroristák mögött valójában a bolgár Állambiztonság állt, mely
elégedetlenkedve a nem kell?en törökellenes közhangulattal, így próbálta az átlagbolgárt meggy?zni a
török veszély valódiságáról. Ezt az összeesküvéselméletet látszik alátámasztani a terrorista merényletek
nyilvánvalóan provokatív célpontválasztása: a cirkuszi állatok értelmetlen felgyújtása, majd a vasúti
merényletek esetében direkt olyan vagonok felrobbantása, melyben kisgyerekes anyák utaztak (a
legnagyobb vonatrobbantásnak pl. hét n? és két gyerek volt a halálos áldozata), miközben egyetlen
rend?rt, katonát, hivatalos személyt nem ért soha semmilyen támadás.

Mindezek ellenére, 1989-re a közhangulat egyre kevésbé hitt a hatalom hivatalos változatában, a törökök
ellenállására egyre több értelmiségi immár mint a kommunista hatalom elleni bátor ellenállásra tekintett, s
nem mint "bolgárellenes veszélyre". A bolgár kommunista hatalom id?közben elvesztette a Szovjetúnió
támogatását is. Mindezek miatt a hatalom elszánta magát az utolsó lépésre: a bulgáriai törökök
Törökországba való kényszerkitelepítésére.

1989 nyarán történt a kés?bb a népnyelvben „Nagy Kirándulás” néven ismertté vált eseménysorozat,
melynek kereteiben a hatóságok útleveleket adtak kiválasztott törökök kezébe, kényszerítve ?ket az
ország elhagyására, rendszerint 24 órát adva értékeik összeszedésére. A kés?bbi adatok szerint összesen
360 ezer személy hagyta el Bulgáriát, egy részük önkéntesen távozott. Sok török azonban nem akarta
elhagyni szül?faluját, ellenük a legkülönböz?bb kényszerintézkedéseket alkalmazták: a falvakat rend?ri
és katonai egységek vették körül, a lakosok nem hagyhatták el falvaikat, a falvakban viszont az
élelmiszerboltokat bezárták, s az orvosi ellátást megtagadták a betegekt?l.

A közhangulatban azonban a változás a hatalom számára meglep? módon fordítottnak bizonyult. Míg az
igencsak anyagias szemlélet? átlagbolgár a névváltoztatást a ciprusi példa emlegetése miatt még elfogadta
amolyan önvédelmi intézkedésként, 360 ezer ember anyagi kisemmizése már együttérzést keltett az
áldozatokkal. Az anyagi kisemmizés tény volt, hiszen a rövid határid? alatt a török családok általában
kénytelenek voltak ingóságaikat nevetségesen alacsony áron elkótyavetyélni, hogy pénzhez jussanak,
hiszen nem vihettek magukkal mindent. Ráadásul az emberek hangulatát az is negatív irányban
befolyásolta, hogy híre ment sok esetnek, amikor helyi kommunista pártemberek vásárolták fel a ki?zésre
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ítélt törökök vagyonát, így hatalmas nyereséghez jutva.

Fontos mindehhez hozzátenni, hogy mindez teljes hírzárlat mellett történt, az egyes eseményekr?l a sajtó
nem számolt be semmilyen formában. Értesüléseket csak magánemberek útján lehetett szerezni, de az
összkép teljesen ismeretlen maradt abban az id?ben. Bár a Szabad Európa Rádió bolgár részlege (a
legnépszer?bb rádióadó az akkori Bulgáriában) tudosítást adott sok mindenr?l, valójában az összkép
számukra is ismeretlen maradt, így még onnan sem lehetett teljes képet kapni az egész folyamatról. A
hírzárlatot a hatalom ügyesen ki is használta, a suttogó propaganda fantasztikusnál fantasztikusabb
álhíreket terjesztett, melyek sokakban valódi félelmet keltettek. Közben a hatalom "spontán" tüntetéseket
is szervezett pl. a szófiai török követség el?tt, tiltakozva az "agresszív török politika" ellen.

A hisztéria- és pánikkeltésben nagyon sikeresek voltak a kommunisták. Akkoriban volt éppen egyéves
nagyobbik fiam, s gyakran sétáltattam a szófiai lakásunkhoz közeli parkban. Így sokszor fültanúja voltam
a tényleges hisztériának és pániknak, mely egyeseket megfert?zött. Egy esetben egy sétálóbotos bácsitól
arról értesültem, hogy a török tankok már áttörtek a határon, s megindultak Plovdiv felé, s éppen szovjetamerikai tárgyalások folynak a török támadás megállításáról. Máskor síró id?s assszonyt láttam az egyik
parki padon, aki elmondta, hogy ? már öreg, neki már mindegy, de sajnálja a gyerekeket, mert a törökök
napokon belül Szófiába érnek, s mindenkinek elvágják a torkát. De kisgyerekes kismamát is láttam, aki
kijelentette, hogy a jöv? hétt?l valószín?leg csatlakozik a "bolgár partizánokhoz", mert így tudja segíteni
a harcot a török megszállás ellen, mely már megindult, de az újságok direkt nem írták még meg, hogy
nehogy pánik törjön ki.

Utólagos események

A kés?bbi magyarázatok szerint az egész intézkedéssorozat valódi célja a bolgár nép egységének
növelése volt, s egy ellenség találása, így elkerülend?, hogy az emberek az egyre növekv? gazdasági
cs?dr?l, a életszínvonal zuhanásáról, valamint a Szovjetúnió-beli reformokról beszéljenek. A bolgár
kommunista vezetés érezte, hogy már Moszkvára sem számíthat, hiszen a gorbacsovi politika már nem
támogatta a "szocializmus" bármi áron való fenntartását a volt szovjet csatlósállamokban. Ez a számukra
rémiszt? helyzet késztette arra a bolgár kommunista vezetést, hogy diktatórikus hatalmukat nacionalista,
"nemzetment?" alapon próbálják újrafogalmazni és megtartani.

Mindenesetre egy biztos: ez volt a legveszélyesebb és legkárosabb ötlete a kommunista Bulgária
vezet?ségének. Csak szerencse, hogy nem történt bel?le nagyobb baj. A kommunizmus 1989
novemberében bekövetkezett bulgáriai bukása után nagyon gyorsan intézkedések történtek a
megtörténtek "visszacsinálására": minden elüldözött visszakapta bolgár állampolgárságát, a kényszerb?l
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eladott ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerz?déseket visszamen?legesen érvénytelenítették, s
mindenki gyors adminisztratív procedúrával visszakaphatta vagy eredeti nevét vagy bármilyen más nevet
választhatott magának, amennyibe áldozata volt a kényszer-névváltoztatásnak (egyébként Bulgáriában a
névváltoztatás nem egyszer? dolog, hosszadalmas bírósági ügymenettel jár, s alapesetben nem is
engedélyezik nyomós ok hiányában). Szintén segített a megbékélésben, hogy a török és a muzulmán
lakosság alapvet?en nem a "bolgárokban" látta az üldözés elkövet?it, hanem a kommunista vezet?kben,
így kevés kivétellel nem alakultak ki etnikai alapú konfliktusok. Úgyszintén pozitív szerepet játszott,
hogy hamarosan megalakult a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért nev? párt, mely mind a mai
napig monopolszerepet tölt be a bulgáriai törökök és muzulmánok politikai képviseletében, így a
radikálisabb irányzatú törökök és muzulmánok nem jutottak sosem politikai szerephez.

Sajnos az egész "újjáéledési folyamat" kitervel?it és irányítóit SOSEM ítélték el. Bár már 1990-ben
megindultak perek ez ügyben - többek között Todor Zsivkov volt az egyik vádlott - az összes ilyen per
éveken keresztül húzódott, a vádlottak egy része közben meghalt, majd 2009-ben letelt a 20-éves
elévülési id?.

Végül egy érdekes videó, angol feliratokkal: http://www.youtube.com/watch?v=a1R6_4U3ykI.

kék: bolgár keresztény többség, zöld: török többség,

sárga: bolgár és török vegyes, nincs többség, piros: bolgár muzulmán többség
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12 értelmetlen valami, amire semmi szükség
by maxval bircaman - kedd, november 20, 2012
http://bircahang.org/12-ertelmetlen-valami-amire-semmi-szukseg/

12 értelmetlen valami, amire semmi szükség

Lista:

1. Ipad. Egyesíti magában a notebook és az okostelefon legrosszabb tulajdonságait. Még a
notebookot sem szeretem, mert az egere használhatatlan.
2. Érint?képerny?s telefon. Idegesít?, s nem lehet evés közben használni, mert zsíros lesz a
képerny?.
3. Tojásf?z?. Idegesít?, külön konnektor kell hozzá és felborul. Tojást kis fazékban kell f?zni.
4. Twitter. Bár nekem is van Twitter-számlám, de sosem használom. Képtelen vagyok felfogni mire
jó,
5. Telefonban fényképez?gép. Komolytalan és használhatatlan.
6. Háromdimenziós tévé. Ökörség.
7. MP3-lejátszó. Ott a telefon, oda kell feltölteni a fájlokat.
8. Zsinóros fülhallgató utcai használatra. Használhatatlan, mert besz?r?dik a küls? zaj, s a zsinór
pedig megfojtja az embert. Csak normál fejhallgató és csak zsinórnélküli!
9. Instagram. Kb. mint halnak a cip? annyi a haszna.
10. Linuxot telepíteni a számítógépre. Öngyilkosság. A Linux csak szerverekre való meg unatkozó
programozóknak, akik szeretnek maguknak nehézségeket okozni, hogy legyen mit megoldani
aztán.
11. E-book. Az egyik legbutább divatos cikk. A remeg? buszon olvasni eleve idegesít?, még
papíralapon is, még inkább a villodzó képerny?n. Buszon hangoskönyv a megoldás. Aztán nem
lehet bevinni a vécébe se, mert vagy beesik a vécékagylóba vagy pedig, ha letesszük a földre,
akkor rálépünk.
12. Eszperantó nyelvet tanulni. Akkor már inkább klingon nyelv, ha hülyéskedni akarunk. Ha viszont
tényleg nyelvet akarunk tanulni, akkor VALÓDI nyelvet tanuljunk.

_______________________________________________
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2006-os választások a bioboltban
by maxval bircaman - péntek, május 18, 2012
http://bircahang.org/2006-os-valasztasok-a-bioboltban/

Egy id?ben, 2001-2006 között a gyógynövényes üzletágban voltam. Egy id?ben két boltom is volt. Az
egyik Budapesten, a másik a budapesti aglomerációban. Az id? nagyobb részében csak az egyik volt.

Mivel sosem volt alkalmazottunk, mindent mi csináltunk. Én els?sorban az árubeszerzéssel foglalkoztam,
de gyakran bent ültem a boltban is.

Nagyon sok az ilyen helyeken az ál-törzsvásárló. Én így nevezem azt a típust, aki ugyan gyakran betér az
üzletbe, de többnyire semmit sem vásárol, hanem beszélgetni szeretne, s leginkább pedig beszélni, azaz
csak bólogatást vár, semmi egyebet.

Voltak kifejezetten érdekes emberek. Pl. egy id?s néni, aki egyfolytában háborús élményeit regélte, de
mindig mást, szóval kifejezetten érdekes volt.

Aztán viccesek voltak a politizáló törzsvásárlók. Ezek mind azt hitték, hogy az ? oldalukon állok. Én
persze igyekeztem nem elijeszteni a vásárlókat politikai vitával, így általában csak pontosító kérdéseket
tettem fel nekik, de nem mondtam véleményt. Ebb?l méginkább azt hitték, hogy az ? álláspontjukon
állok. Nagyon ritkán derült ki, hogy esetleg nekem más a véleményem. De azért id?nként el?fordult ez is,
néha beleestem a csapdába. Ez ugyanis a magyarországi viszonyok között csapda, az emberek többsége
nem t?ri az ellenálláspontot.

Egy ilyen eset volt 2006-ben a parlamenti választások második fordulója utáni napon. Bejön egy motorosb?rruhás, 35 év körüli ember, er?sen feldúlt állapotban. Nagyon gyorsan a választásokról kezdett
beszélni. Kijelentette, hogy nagyon sok a buta ember az országban. Várakozva nézett rám, éreztem, hogy
valamit mindenképpen mondanom kell erre. Gondolkoztam, hogy most mi a fenét mondjak, esetleg
mondjam az igazat, hogy én az MDF-re szavaztam. De gondoltam, hogy felesleges saját szavazásomról
beszélni. Feldúlt ember és buta emberekr?l beszél – hát nyilván ez csakis egy fideszes lehet, aki azért van
feldúlva, mert kicsivel ugyan, de vesztett a Fidesz. Így kinyögtem:
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- Igen, kevés hiányzott a gy?zelemhez…

Erre az ember eszeveszett tekintettel felkiáltott:

- Kevés hiányzott??? Mi nyertünk, de kevéssel. Éppen ez a baj, túl kevéssel!

Szóval nagy baki volt, a motoros ember szocialista szavazónak bizonyult! Aztán nagyon gyanúsan nézett
az ember. El lettem könyvelve fideszes boltosnak...

_______________________________________________
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2012. - 35. hét
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 27, 2012
http://bircahang.org/2012-35-het/

2012 - 35. hét - augusztus 20-26.

*

Szered?c Druzsba-2 nev? irdatlan panellakótelepének az eleje északnyugati irányból. Imádom a
keskenyül?, összetartó vonalakat. Ez a kép majdnem jó.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
35 mm - F 13 - 1/100 - ISO 100 - WB: auto

*

Az el?bbi út baloldali sávja. Érkezik a trolibusz. Most már nem így csinálnám ez a képet. A buszt a kép
jobb harmadába szerkeszteném. Ebben a formában zavaró és nem látni mi a téma.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
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35 mm - F 13 - 1/100 - ISO 100 - WB: auto

*

Tipikus szar kép, túl van exponálva. S a csövek is rossz helyen vannak. Dehát szar képb?l tanul az ember,
nem?

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
30 mm - F 8 - 1/200 - ISO 100 - WB: auto

*

Szered?c nyugati része egyik lakónegyedében egy utca. A gond, hogy a fasort kicsit más szögb?l kellett
volna fényképezni. Így nem látszik kell?képpen a perspektíva.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
35 mm - F 4.5 - 1/60 - ISO 125 - WB: auto

*
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A szered?ci repül?térre vezet? felüljáró. Az ég nem rossz, de a felüljáró alulexponált.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
30 mm - F 5.6 - 1/640 - ISO 100

_______________________________________________
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2012. - 36. hét
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 03, 2012
http://bircahang.org/2012-36-het/

2012 - 36. hét - augusztus 27. - szeptember 2.

*

Itt laktam 1988-1992 között.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 6.3 - 1/640 - ISO 100 - WB: auto

*

Ugyanaz a másik oldalról.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 16 - 1/60 - ISO 100 - WB: auto
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*

Panelcsendélet. Jobboldalon az a sárga rúd nagyon nem hiányozna, ha nem lenne ott. Na és ez a sok ferde
vonal is elég borzasztó. Erre szokás mondani: jó elképzelés rosszul kivitelezve.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 16 - 1/80 - ISO 100 - WB: auto

*

A nyertes alkotás a "hogyan NE fényképezzük a Holdat" kategóriában. 3200-as ISO, ugye ez valami
vicc? Következtetés: SOHA többé Holdat állvány nélkül.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
45 mm - F 7.1 - 1/5 - ISO 3200 - WB: auto

*

Na igen, ez az objektív nem erre való. Legnagyobb gyójtótávolságnál 5.6 a legnagyobb rekesznyílás,
szerintem túl kevés. Ennek ellenére sikerült mégis izolálni a témát, szóval nekem így is tetszik.
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Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 100

_______________________________________________
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2012. - 44. hét
by maxval bircaman - hétf?, október 29, 2012
http://bircahang.org/2012-44-het-2/

2012 - 44. hét - október 22-28.

*

Ez jó kép.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 4 - 1/30 - ISO 100 - WB: auto

*

Közepes.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/80 - ISO 100 - WB: auto
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*

Igen, ezt kb. így akartam.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/1600 - ISO 200 - WB: auto

*

Nagyon rossz megint az ég.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/80 - ISO 250 - WB: auto

*

Jó.
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Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/80 - ISO 2500 - WB: auto

_______________________________________________
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2012. - 45. hét
by maxval bircaman - hétf?, november 05, 2012
http://bircahang.org/2012-44-het/

2012 - 45. hét - október 29. - november 4.

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 4 - 1/80 - ISO 6400 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 7.1 - 1/80 - ISO 500 - WB: auto

*
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Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/160 - ISO 100 - WB: auto

*

Tájkép panelek között es? után.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/80 - ISO 1250 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 6.3 - 1/80 - ISO 1600

_______________________________________________
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2012. - 46. hét
by maxval bircaman - hétf?, november 12, 2012
http://bircahang.org/2012-46-het/

2012 - 46. hét - november 5-11.

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 8 - 1/400 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 8 - 1/160 - ISO 100 - WB: auto

*
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Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 8 - 1/80 - ISO 100 - WB: auto

*

Megjött a káposzta.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 8 - 1/400 - ISO 100 - WB: auto

*

Elhagyatott villamossín.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 8 - 1/125 - ISO 100

_______________________________________________
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2012. - 47. hét
by maxval bircaman - hétf?, november 19, 2012
http://bircahang.org/2012-47-het/

2012 - 47. hét - november 12-18.

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6- 1/100 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
50 mm - F 6.3 - 1/250 - ISO 100 - WB: auto

*
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Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
35 mm - F 6.3 - 1/100 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 6.3 - 1/1000 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
40 mm - F 8 - 1/320 - ISO 100

_______________________________________________
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2012. - 48. hét
by maxval bircaman - hétf?, november 26, 2012
http://bircahang.org/2012-48-het/

2012 - 47. hét - november 19-25.

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8- 1/80 - ISO 125 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8- 1/320 - ISO 100 - WB: auto

*

A póréhagyma.

57 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/1250 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/80 - ISO 125 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/160 - ISO 100 - WB: auto
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2012. - 49. hét
by maxval bircaman - hétf?, december 03, 2012
http://bircahang.org/2012-49-het/

2012 - 49. hét - november 26. - december 2.

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/200 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/160 - ISO 100 - WB: auto

*
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Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 2 - 1/640 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/80 - ISO 640 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/1600 - ISO 100 - WB: auto

_______________________________________________
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2012. - 50. hét
by maxval bircaman - hétf?, december 10, 2012
http://bircahang.org/2012-50-het/

2012 - 50. hét - december 3-9.

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/30 - ISO 3200 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/80 - ISO 320 - WB: auto

*
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Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/1000 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/80 - ISO 400 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/80 - ISO 125 - WB: auto

_______________________________________________
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2012. - 51. hét
by maxval bircaman - hétf?, december 17, 2012
http://bircahang.org/2012-51-het/

2012 - 51. hét - december 10-16.

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 8 - 1/80 - ISO 400 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/800 - ISO 100 - WB: auto

*
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Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 400 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 320 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 1250 - WB: auto

_______________________________________________
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2012. - 52. hét
by maxval bircaman - hétf?, december 24, 2012
http://bircahang.org/2012-52-het/

2012 - 52. hét - december 17-23.

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)

35 mm - F 5.6 - 1/60 - ISO 200 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)

30 mm - F 5.6 - 1/60 - ISO 125 - WB: auto
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*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)

50 mm - F 5.6 - 1/80 - ISO 160 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)

35 mm - F 5.6 - 1/60 - ISO 200 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
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55 mm - F 5.6 - 1/1600 - ISO 3200 - WB: auto

_______________________________________________

68 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

2012. - 53. hét
by maxval bircaman - hétf?, december 31, 2012
http://bircahang.org/2012-53-het/

2012. - 53. hét - december 24-30.

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
50 mm - F 5.6 - 1/200 - ISO 100 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 6.3 - 1/250 - ISO 100 - WB: auto

*
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Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 6., - 1/100 - ISO 200 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 10 - 1/60 - ISO 400 - WB: auto

*

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 10 - 1/60 - ISO 250 - WB: auto

_______________________________________________
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2012. – 37. hét
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 10, 2012
http://bircahang.org/2012-37-het/

2012 - 37. hét - szeptember 3-9.

*

Túl sötét.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/30 - ISO 3200 - WB: auto

*

Túl sötét.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
26 mm - F 4.5 - 1/20 - ISO 3200 - WB: auto
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*

Ez már jobb egy picit. De az egészet balrább kellett volni tolni.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 6.3 - 1/3 - ISO 3200 - WB: auto

*

Próbálkozás flash-sel: nem nyert.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 3.5 - 1/60 - ISO 1000 - WB: auto
flash

*

Ezt nagyobb rekeszid?vel kellett volna.

72 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/3 - ISO 3200
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2012. – 38. hét
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 17, 2012
http://bircahang.org/2012-38-het/

2012 - 38. hét - szeptember 10-16.

*

A tet?r?l.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 8 - 1/320 - ISO 100 - WB: auto

*

Buszmegálló.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
45 mm - F 5.6 - 1/40 - ISO 3200 - WB: auto
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*

Zavaró elemek vannak a képen.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
50 mm - F 5.6 - 1/80 - ISO 800 - WB: auto

*

Panelek közti zöldterület.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
35 mm - F 5 - 1/60 - ISO 200 - WB: auto

*

Ez nem rossz.
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Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 500

_______________________________________________
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2012. – 39. hét
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 24, 2012
http://bircahang.org/2012-39-het/

2012 - 39. hét - szeptember 17-23.

*

Ez jó kép.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 5.6 - 1/6 - ISO 3200 - WB: auto

*

Katonai repül?gép.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 14 - 1/80 - ISO 100 - WB: auto
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*

Ugye mennyivel jobb a fix lencse?

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 9 - 1/80 - ISO 2500 - WB: auto

*

Lassú rekeszid?vel, állvánnyal m?ködik ez.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
40 mm - F 10 - 2 - ISO 3200 - WB: auto

*

Szent Péter és Pál templom, Szered?c.
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Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
55 mm - F 9 - 1/400 - ISO 100
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2012. – 40. hét
by maxval bircaman - hétf?, október 01, 2012
http://bircahang.org/2012-40-het/

2012 - 40. hét - szeptember 24-30.

*

Az autólyuk.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 11 - 1/100 - ISO 640 - WB: auto

*

Túl sötét a fa.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 56 - 1/640 - ISO 100 - WB: auto
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*

Ez szép.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/320 - ISO 100 - WB: auto

*

Nagyobb gyújtótávolságú objektív kellene ehhez...

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 500 - WB: auto

*

Majdnem jó.
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Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
28 mm - F 4.5 - 1/60 - ISO 320
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2012. – 41. hét
by maxval bircaman - hétf?, október 08, 2012
http://bircahang.org/2012-41-het/

2012 - 41. hét - október 1-7.

*

A virágok.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
20 mm - F 3.5 - 1/60 - ISO 100 - WB: auto

*

Martenica - egész jó állapotban bírta ki a 7 hónapot.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 640 - WB: auto
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*

A rozsdás rúdnál virág termett.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 800 - WB: auto

*

Szered?c központjának nyugati perifériája.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/500 - ISO 100 - WB: auto

*

Na, ez majdnem sikerült: este, jóval a naplemente után. Talán még 3 méterrel közelebb kellett volna
menni.

84 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 16 - 5 - ISO 3200
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2012. – 42. hét
by maxval bircaman - hétf?, október 15, 2012
http://bircahang.org/2012-42-het/

2012 - 42. hét - október 8-14.

*

Ez majdnem jó kép.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 2500 - WB: auto

*

Végre jó az ég.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
18 mm - F 5.6 - 1/500 - ISO 100 - WB: auto

86 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

*

Mostanában nagyon sok ilyet csinálok.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 200 - WB: auto

*

Vízcseppet akartam fényképezni, csak félig jött össze.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 6.3 - 1/80 - ISO 800 - WB: auto

*

Egy panel el?tt ültetett szép bokor.
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Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
40 mm - F 5 - 1/400 - ISO 100
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2012. – 43. hét
by maxval bircaman - hétf?, október 22, 2012
http://bircahang.org/2012-43-het/

43. hét - október 15-21.

*

Csipke.

Sony SLT A37 / Sony DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
55 mm - F 5.6 - 1/100 - ISO 500 - WB: auto

*

Támad a galamb.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/400 - ISO 100 - WB: auto
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*

Fa a házak között.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/80 - ISO 125 - WB: auto

*

K?szikla.

Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 1.8 - 1/1600 - ISO 100 - WB: auto

*

Szentháromság templom kupolája, Szered?c.
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Sony SLT A37 / Sony AF DT 50 F1.8 SAM SAL50F18
50 mm - F 3.5 - 1/1250 - ISO 100 - WB: auto
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A "békeszeret?" kommunizmus
by maxval bircaman - szerda, május 16, 2012
http://bircahang.org/a-bekeszereto-kommunizmus/

Néhány adat, elemzés nélkül - csak emlékeztet?ül azoknak, akik elhitték a kommunista propagandát a
kommunizmus békeszeret? jellegér?l.

A rövid listából - mely nem teljes kör? - látható, hogy nem a hidegháborúval, nem is a II. világháborúval
kezd?dött a kommunizmus agresszív, háborús természetének megjelenése, hanem a kezdetekt?l, ez
az 1917-es októberi puccs napjától meglév? jellegzetessége volt.

1917.-1918 Finnország

Bár Lenin kommunista kormánya a sikeres októberi (gregoriánus naptár szerint: novemberi) államcsíny
után hivatalosan elismerte Finnország függetlenségét, egészen 1918 májusáig igyekezett Finnországban
kommunista irányítást bevezetni, visszatérítve az országot a kiépül?ben lév? új szovjet birodalomba. A
finn szabadságharcosok végül csak német segítséggel tudták a bolsevikokat visszaverni.

1918.-1919. Litvánia

Finnország esetéhez hasonlóan, Litvániában is bolsevik bevatkozás történt, melyet hosszú, 8 hónapos
harcok árán sikerült csak visszaverni.

1918.-1920. Észtország, Lettország

Litvánia esetéhez hasonlóan, e két országban is bolsevik bevatkozás történt. Itt a bolsevikok több ideig
tartották pozícióikat, Észtországból csak 1920 februárjában, Lettországból pedig csak 1920
augusztusában sikerült teljesen ki?zni a fegyveres leninista bandákat.
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1920. Lengyelország

Bolsevik agresszió Lengyelország ellen. Lengyel gy?zelemmel végz?dik.

1917.-1921. Ukrajna

Az el?z?ekhöz hasonlóan ugyanaz történt Ukrajnában is. A különbség, hogy itt a konfliktus bolsevik
gy?zelemmel végz?dött.

1921. Grúzia

A baloldali, szociáldemokrata vezetés? Grúziát megszállja a szovjet-orosz hader?, s kommunista
bábkormányt segít hatalomba.

1939. Lengyelország

A szovjet hader?, szoros szövetségben a német-náci csapatokkal, megtámadja Lengyelországot, majd
annak keleti felét anektálja.

1939.-1940. Finnország

A szovjet hader? ultimátumot intéz a finn kormányhoz elfogadhatatlan követelésekkel, majd pedig miután
Finnország elutasítja az ultimátumot, katonai agressziót indít. A h?sies finn ellenállás miatt a Szovjetúnió
csak félig tudja elérni céljait: bár jelent?s területeket elcsatol Finnországtól, nem tud az országra
kommunista bábkormányt er?szakolni. Otto Kuusinen, finn nemzetiség? szovjet ügynök bábkormánya
dicstelenül ért véget: a "kormányf?" visszatér Moszkvába, "kormányát" pedig még Sztálin is elfelejti.
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Kuusinen a finn történelem legnagyobb árulójának számít mind a mai napig. Érdekes adalék róla, hogy
bár a hidegháború éveiben Finnország külpolitikailag teljes mértékben a Szovjetúnió elkötelezettje volt,
amikor Kuusinen, 1964-ben bekövetkezett halála el?tt, kérvényezte a finn kormánynál, hogy
engedélyezzék számára a hazalátogatást néhány napra, mert szeretné utoljára látni szül?földjét, a kérést a
finn hatóságok azonnal elutasították.

1940. Észtország, Lettország, Litvánia

A szovjet hader? megtámadja a három balti államot, majd anektálja ?ket. A szovjet hatóságok
mérhetetlen er?szakot alkalmaznak ezt követ?en a civil lakosságal szemben. A lakosság 15-20 %-át
deportálják a három államban. Ez az oka annak, hogy amikor a terület 1941-ben - miután Németország
megtámadja a Szovjetúniót - német megszállás alá kerül, a lakosság felszabítókként ünnepli a hitlerista
katonákat. Mind a mai napig a három balti állam határozottan elutasítja 1945. május 8./9. ünneplését a
fentiek miatt.

1940. Románia

A Szovjetúnió, Hitler hallgatólagos támogatásával, ultimátumot intéz Romániához, hogy adja át
területének egy részét, beleértve Észak-Bukovinát és Moldávia nagyobb részét. Románia átadja a
területeket, mivel nem meri vállalni a szembeszállást a Hitler-Sztálin szövetséges párossal.

1956. Magyarország és 1968. Csehszlovákia

Mivel ez a két eset közismert, nem részletezném.

1979-1989. Afganisztán

Bábkormányt segít hatalomra a szovjet vezetés, majd a 10 éves megszállás alatt a szovjet csapatok 1,5
millió afgán civilt mészárolnak le.
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*

A kommunizmus "békés" jellegére érdekes adalék, hogy több esetben kerültek háború közeli állapotba
kommunista államok egymás között. S?t három esetben ténylegesen is zajlott háború kommunista
államok között. Ezek a következ?ek:

1977-1978-as etióp-szomáliai háború,
1978-1979-es kambodzsai-vietnámi háború,
1979-es kínai-vietnámi háború.

A kommunizmus békés jellegével kapcsolatban jut eszembe egy régi szovjet-orosz vicc:

— ????? ?? ??????
— ???, ?? ????? ????? ?????? ?? ???, ??? ????? ?? ????? ?? ?????????.
(— Lesz háború?
— Nem lesz, de olyan békeharc lesz, hogy k? kövön nem marad.)

_______________________________________________
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A "nemlétez?" országok - II/1.
by maxval bircaman - szombat, május 19, 2012
http://bircahang.org/a-nemletezo-orszagok-ii1/

Mi az a nemzetközileg el nem ismert ország?

El?ször is lássuk, hogy mi az a nemzetközileg elismert ország! A vonatkozó, államiságról szóló
montevideói szerz?dés szerint szuverén állam (ország) az, amelynek van meghatározott területe, állandó
lakossága, kormánya és képessége, hogy más országokkal kapcsolatba léphessen. Azaz ha mindez
megvan, az illet? terület államnak/országnak min?sül.

Viszont a gyakorlatban mindehhez hozzájön az "államelismerés" is, azaz az a további követelmény, hogy
a montevideói követelményeknek megfelel? terület még el is legyen ismerve szuverén államként a
nemzetközi közösség által.

Mivel azonban nem minden állam van minden állam által elismerve (a legismertebb példa: az arab
államok többsége nem ismeri el Izraelt), az egyszer?ség kedvéért az egyetlen szempont az ENSZ-tagság
ill. ennek hiányában az ENSZ által való országkénti elismerés. Tehát nemzetközileg elismertnek azokat
az országokat mondjuk, melyeket az ENSZ elismer: azaz vagy tagja a világszervezetnek vagy nem tagja
ugyan, de az ENSZ "nem-tagállamként" tartja nyilván. Jelenleg az ENSZ-nek 192 tagja van, továbbá az
ENSZ 3 nem-tagállamot tart nyilván.

A pontosság kedvéért: az ENSZ megfigyel?i státuszt ad sok szervezetnek, olyanoknak is, melyek akár
nem-tagállamnak is min?sülhetnének (err?l kés?bb), de ezeket azonban az ENSZ nem tartja számon, mint
nem-tagállamokat, így a téma szempontjából ez irreveláns kérdés.

Tehát mindebb?l következik, hogy "nem elismert" ország az, amely megfelel a montevideói
kritériumoknak, azonban nincs elismerve mint ország az ENSZ által. Lényegtelen, hogy egyébként az
illet? ország el van-e ismerve más államok által, a fontos csakis az ENSZ általi elismertség.
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Fontos eloszlatni néhány tévhitet!

Az államelismerés és a kormányelismerés az két különböz? dolog. Az államelismerés azt jelenti, hogy
egy területet, mely addig nem volt szuverén állam, mostantól államnak ismerünk el. Pl. 1993-ban
megsz?nt Csehszlovákia, majd elismerésre került két új állam: Csehország és Szlovákia. Az
államelismerés egyedi aktus: NEM vonható vissza. Az államelismerés történhet kifejezett formában,
nyilatkozatban vagy egyszer?en hallgatólagosan, azzal, hogy az elismer? külföldi állam egyszer?en,
külön elismer? nyilatkozat nélkül, hivatalosan kapcsolatban lép az új állammal.

Ezzel szemben a kormányelismerés azt jelenti, hogy egy adott ország kormányát elismerjük
kormányváltozás után - jellemz?en ez csak negatív formában szokott jelentkezni, azaz kormány nem
elismerése formájában, hiszen normál esetben egy kormányváltás az adott ország bels? ügye, s ezt nem
kell külön elismernie külföldi államoknak. Tehát egy kormány nem elismerése akkor következik be, ha
egy másik állam úgy ítéli meg, hogy az ilet? országban a kormányváltás nem volt legitím, így nem
hajlandó elismerni az új kormányt. Valójában tehát az alapállás az, hogy minden állam elismeri minden
más állam kormányát, s ha mégsem – ami igencsak ritka eset-, akkor ezt kifejezetten jelzi.

Azonban a kormány nem elismerésének semmi köze az illet? állam nem elismeréséhez, s?t éppen
ellenkez?leg: kormányt nem elismerni csak akkor lehet, ha az illet? országot elismertük, hiszen ha az
illet? államot nem ismertük el, akkor szempontunkból lényegtelen, hogy ott milyen magát kormánynak
nevez? testület m?ködik.

Jó példa b?ven akad erre Magyarország XX. századi történelméb?l. 1944-ben pl. több külföldi állam nem
ismerte el a Szálasi-kormány jogfolytonosságát. Vagy a Kádár-kormány esete 1956 után: nagyon sok
demokratikus állam a 60-as évek elejéig nem ismerte el legitímnek az idegen megszállás segítségével
hatalomra jutott Kádár-kormány. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy az illet? országok ne ismerték
volna el Magyarországot!

Vagy másik példa Afganisztán talibán kormánya, mely 1996-ban ténylegesen átvette a hatalmat az
országban, azonban a legtöbb külföldi állam továbbra is a megdöntött, s elmenekült el?z? kormányt
tartotta a legitím afganisztáni kormánynak. Sok más példát is fel lehetne hozni.

Érdekes magyar példaként még megemlítend? a spanyol-magyar kapcsolatok alakulása a II. vh. után.
Spanyolország nem ismerte el a debreceni ideiglenes kormányt, sem az azt követ? köztársasági és
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népköztársasági kormányokat egészen a hetvenes évekig. Velük szemben Spanyolország a Magyar
Királyság kormányát ismerte el, majd pedig amikor az megsz?nt, az utolsó, még Horthy Miklós által
kiküldött madridi magyar nagykövettel tartotta fent a „diplomáciai kapcsolatot”. Madridban tehát a
magyar követség a 70-es évekig „Magyar Királyság Nagykövetsége” tábla alatt m?ködött, s
természetesen semmilyen kapcsolatban nem állt a tényleges budapesti kommunista kormánnyal. Aztán a
hetvenes években Spanyolország elismerte a budapesti kormányt, így az épületbe beköltözött az új
nagykövet és a tábla „Magyar Népköztársaság Nagykövetsége” lett. Az eset külön komikuma egyébként,
hogy a táblacserét megel?z? néhány évben Spanyolországnak már volt kereskedelmi kapcsolata a Magyar
Népköztársasággal, így néhány éven keresztül Madridban egyszerre volt „Magyar Királyság
Nagykövetsége” és „Magyar Népköztársaság Kereskedelmi Kirendeltsége”!

Szintén fontos visszatérni más tévhitekre. A montevideói szabályok el?írják, hogy az országnak legyen
területe. Így a szeparatista mozgalmak által létrehozott államok sikertelenség esetén, azaz amennyiben
ezek a mozgalmak nem képesek tartósan a területet ellen?rzésük alatt megtartani és külföldre települnek,
nem min?sülhetnek a továbbiakban nem elismert országoknak, hiszen hiányzik a terület feletti ellen?rzés.
Ez esetben szeparatista szervezetekr?l beszélhetünk, ill. emigráns kormányról, amennyiben az illet?
államot már régebben elismertük, de semmiképpen sem nem elismert országokról. Példa az önmagát
függetlennek nyilvánító Csecsenia, mely azonban csak VOLT el nem ismert ország, viszont ma már nem
az, mivel a terület felett visszállította szuverenitását Oroszország, s a függetlenségpárti csecsen kormány
pedig külföldre távozott.

Ugyanez fordítva is lehetséges. Ha egy elismert állam megsz?nik, lehetséges nem elismerni a megsz?nés
tényét, hanem továbbra is elismerni a ténylegesen megsz?nt államot. Pl. Észtország esete 1940-1989
között: az ország ténylegesen nem létezett, azonban pl. az USA nem ismerte el Észtország 1940-es
Szovjetúnió általi bekebelezését, s továbbra is elismerte Észtországot független államként. Így
Észtországot, miután újra létrejött független államként 1989-ben, az USÁ-nak már nem kellett elismernie,
egyszer?en csak fel kellett vennie a kapcsolatot az új észt kormánnyal.

Úgyszintén irreveláns, ha háború vagy polgárháború miatt egy országban egynél több kormány m?ködik.
Mivel ezek egymással konkurráló kormányok, s egyik sem kíván új államot létrehozni, ez szimplán
kormányelismerési kérdés, nem érinti az állam elismerését. Ismét magyar példa az 1944 december és
1945 április közti helyzet, amikor az ország területén két kormány m?ködött: a Szálasi-féle és az
ideiglenes debreceni kormány.

Miután láttuk és tisztáztuk, hogy mi és miért nem min?síthet? el nem ismert államnak, lássuk az el nem
ismert államokat!
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Jelenleg 11 el nem ismert állam van a világban, de ebben a számban már benne van az összes határeset is.
Ha a határeseteket leszámítjuk, 7 eset maranda. De lássuk mind a 11-et!

Négy eset a Szovjetúnió széthullásával kapcsolatos. Ezek a 80-as évek legvégén, a 90-es évek elején
alakultak ki. Lássuk el?ször ezeket! Közülük 3 a Kaukázusban található.

Karabah / ?????

A Nagorno-Karabah (vagy magyarul Hegyi-Karabah) Köztársaság (helyi népszer? neve Arcak
Köztársaság) egy gyakorlatilag teljesen örmény népesség? állam. Az állam hivatalosan ki nem mondott
célja valójában nem függetlenségének elismertetése, hanem csatlakozása Örményországhoz.
Gyakorlatban ez az integráció már meg is történt minden szinten, a jogi és alkotmányos szintet kivéve:
közös a gazdaság és közös a politikai élet.

Az állam el?zménye a Hegyi-Karabahi Autonóm Körzet, amit a szovjet hatalom létesített 1923-ban,
miután a Kaukázust sikeresen újra meghódította. A terület gyakorlatilag a hagyományos örmény és azeri
területek határvidékén volt található, tulajdonképpen egy enklávé azeri többség? területen belül, azaz nem
érintkezett közvetlenül a f? örmény területtel, bár attól nem messze terült el, a határvonal-távolság az
Örmény Szovjet Szocialista Köztársaság és a Hegyi-Karabahi Autonóm Körzet között átlagban 40 km
volt. A szovjet közigazgatás tervez?i az autonóm körzetet az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista
Köztársaság részegységeként hozták létre, bár lakosságának 90-95 %-a örmény volt, s ez a kés?bbiekben
súlyos következményekhez vezetett. Amíg a szovjet diktatúra m?ködött, az azeri-örmény konfliktus a
sz?nyeg alá söpörten lapangott. Amikor a központi hatalom és a diktatúra enyhülni kezdett, a konfliktus
el?tört, súlyos események, köztük örményellenes azeri és azeriellenes örmény pogromok, lincselések
formájában. 1990 elején a szovjet hadsereg még be is avatkozott az egyik tömeges lincseléssorozat
megfékezése céljából, kés?bb azonban már nem volt aki rendet teremtsen, ráaádásul a függetlenné váló
Azerbajdzsánban és Örményországban egyaránt olyan politikusok kerültek hatalomra, akik össze nem
egyeztethet? álláspontokat hangoztattak: az azeriek ragaszkodtak Azerbajdzsán területi integritásához,
míg az örmények pedig csakis a karabahi örmények elszakadási jogát tartották az egyetlen megoldásnak.
Ennek eredményeként végül 1992-ben valódi háború robbant ki a két ország között. Mindkét oldalon
bekapcsolódtak a harcoló felek oldalán önkéntesek is: míg örmény oldalon els?sorban a nyugat-európai és
a közel-keleti örmény diszpórából, valamint Oroszországból érkeztek, addig az azeri oldalon az Iránban
él? azeri kisebbségb?l (valójában Iránban több azeri él, mint magában Azerbajdzsánban!), valamint az
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afganisztáni mudzsahedin harcosok közül. A háború másfél évig tartott és 20 ezer halottal, valamint 80
ezer sebesülttek végz?dött. A háborút végül orosz közvetítéssel sikerült lezárni, t?zszünet formájában. A
de facto helyzet azóta: az azeri er?k elfoglalták a volt Hegyi-Karabah Autonóm Köztársaság területének
egy részét, az örmény er?k pedig a volt Hegyi-Karabah Autonóm Köztársaság és Örményország közti
határvidéket, így fizikailag megteremtve a közvetlen területi kapcsolatot. Tehát a mai Arcak Köztársaság
területe nem egyezik a volt Hegyi-Karabak Autonóm Köztársaság területével. A helyzet azóta nem
változott: a t?zszünet mind a mai napig érvényben van, viszont nincs kilátás rendezésre a közeljöv?ben.

A karabahi lakosok de facto mintha Örményországban élnének, karabahi állampolgárságuk mellett
örmény állampolgársággal is rendelkeznek. Karabahot egyébként a világ egyetlen országa sem ismeri el,
Örményország sem, viszont néhány állammal, mint pl. Oroszország, az USA, Libanon (ahol jelent?s
örmény kisebbségél), s természetesen Örményország nem hivatalos kapcsolatban áll „állandó
képviseletei” révén.

Valójában a független Arcak ügye örmény szempontból taktikai lépés, a valódi cél a nemzetközi
támogatás megszerzése ahhoz, hogy a terület szabadon csatlakozhasson Örményországhoz.

Transznisztria / ????????????? / ???????????'? / Transnistria

Transznisztria, magyarul Dnyeszterentúli Köztársaság. A Dnyeszter folyó bal partján terül el, a jelenlegi
ukrán-moldáv határvidéken. Kevert népesség? terület, nagyjából egyforma arányban lakják románok,
oroszok és ukránok.

Az ország történetének megértéséhez vissza kell menni a múltva. A szovjet közigazgatás tervez?i
1924-ben hoztak létre egy Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságot az akkori Ukrajna
területén belül, annak részeként. E terület az akkori szovjet-román határ mentén terült el. Miután a
Molotov-Ribbentrop paktum után, 1940-ben a szovjet ultimátum miatt Románia kénytelen volt átadni
területének egy részét, köztük Besszarábiát a Szovjetúniónak, a Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista
Köztársaság státusza tagköztársasági státusszá lett emelve, azaz megalakult a Moldáv Szovjet Szövetségi
Köztársaság, miközben az eredeti Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság területének keleti
része vissza lett csatolva Ukrajnához.
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A Szovjetúnió felbomlásakor, 1991-ben a Moldáv Szovjet Szövetségi Köztársaság független állam lett
Moldáviai Köztársaság néven, igényt tartva természetesen teljes területére, a szovjet id?kben
megállapított határokon belül. Közben Transznisztria is kikiáltotta függetlenségét, arra hivatkozva, hogy a
Molotov-Ribbentrop paktum már nem érvényes, így Moldáviának nincs joga Transznisztria területére,
mivel az sosem tartozott Romániához a paktumot megel?z?en.

1992-ben háború is zajlott a központi moldáv hatóság és Transznisztria között. A háború több ezer
halottal és egy máig érvényben lév? t?zszünettel végz?dött. Id?közben a moldáv hatóságok autonómiát
adtak Transznisztriának, de Transznisztria kitart a függetlenség mellett. Alternatívaként felmerült még a
csatlakozás Oroszországhoz, de ezt Oroszország visszautasította.

Transznisztria különösen érdekes egy dolog miatt: ez a volt Szovjetúnió úgymond skanzeze, azaz az
egyetlen volt szovjet terület, ahol manapság is nagyjából úgy folyik az élet, mint a Szovjetúnió utolsó
éveiben, tehát a szovjet jelképek tömeges használatban vannak, vörös zászlók, sarló-kalapácsos címerek,
stb. formájában.

Az országot csak a hasonlóan el nem ismert Abházia és Dél-Oszétia ismeri el. Lakosai nagy többsége
egyben moldáviai állampolgár is, els?sorban az útlevél miatt, mivel a transznisztriai útlevéllel
gyakorlatilag sehová sem lehet utazni.

A karabahi helyzethez képest itt szinte idillikus béke honol. Ráadásul ma már a transznisztriai politikai
elit egy kisebb része nem viszonyul teljes elutasítással a Moldáviával való egyesülés ötletéhez.

Dél-Oszétia / ?????? ??????? / ????? ?????? / ???????? ?????

Ismét a szovjet közigazgatási határok egyik „remekm?ve”. Az oszét nép (mely ugyanaz mint a jász nép)
hagyományos törzsterületét két részre osztották: az egyikb?l Oroszországban csinálva autonóm

101 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

köztársaságot, a másikból pedig Grúziában. Amíg a Szovjetúnió fennállt ennek különösebb jelent?sége
nem volt, azonban amikor Grúzia függetlenné vált, a grúzokkal nem rokon dél-oszétek kinyilvánították
csatlakozásukat az Oroszországhoz tartozó Észak-Oszétiához. A grúzoknak nem sikerült háborús úton
megszerezniük Dél-Oszétiát, sem a Szovjetúnió felbomlását követ? id?kben, sem tavaly az „olimpiai”
háborúban, amikor a grúz fegyveres er?k agressziót követtek el Dél-Oszétia ellen. S?t, ez utóbbi
események immár arra késztették az oroszokat, hogy avatkozzanak be nyíltan a dél-oszétok oldalán. Ez
meg is történt. Miután Oroszország elismerte Dél-Oszétiát, ugyanezt megtette még 5 állam. Elismeri
továbbá a szintén el nem ismert Transznisztria és Abházia.

Valójában a dél-oszét vezetés számára a függetlenség kényszerb?l lett cél. Az igazi cél a csatlakozás
Oroszországhoz, egyesülés Észak-Oszétiával, de Oroszország elutasította ezt a lehet?séget. A
gyakorlatban ez persze megtörtént: Dél-Oszétia szinte teljesen integrálva van Oroszországba, szinte
minden dél-oszétnak van orosz állampolgársága is, az orosz-déloszét határ pedig szabadon átjárható.

Abházia / ????? / ???????

Abházia ?si állam, a kora-középkor óta létezik. Története során több állam részét is képezte. Grúziához
mint autonóm köztársaság csak 1931-ben került. Amíg a Szovjetúnió fennállt ennek különösebb
jelent?sége nem volt, azonban amikor Grúzia függetlenné vált, az abházok kinyilvánították
elszakadásukat. A grúzoknak nem sikerült háborús úton megszerezniük Abháziát, bár egy véres
háborúban megpróbálták.

Miután a grúz fegyveres er?k tavaly agressziót követtek el Dél-Oszétia ellen, az oroszok Dél-Oszétia
mellett Abházia függetlenségét is elismerték. Azóta elismerte ezt még további 5 állam. Elismeri továbbá a
szintén el nem ismert Dél-Oszétia és Transznisztria.

Bár er?s szövetségben van Abházia Oroszországgal, s a legtöbb abház orosz állampolgár is, Abházia –
ellentétben Dél-Oszétiával – nem kíván csatlakozni Oroszországhoz, hanem független államként szeretné
folytatni életét.
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Lássuk a Szovjetúnióhoz nem kapcsolódó eseteket!

Észak-Ciprus / Kuzey K?br?s

A görög-török rossz szomszédság modernkori kezdete a görög nép függetlenségi harca az Oszmán
Birodalom ellen a XIX. sz. els? részében. Bár ellentétek, s?t kegyetlen elletétek mindig is voltak sok nép
között, a tömeges kegyetlenségek kora csak a XIX. és a XX. században köszöntött be. Ez a görögök és a
törökök esetében is így volt. Az 1821-ben kezd?dött görög függetlenségi háborúk során mindkét fél
többszörösen követett el de facto népírtást a másik fél civil lakossága ellen. Bár a törökök nagyobb erejük
miatt több görögöt tudtak lemászárolni mint amennyi törököt a görögök, a görögök sem szalasztották el
az alkalmakat, amikor lehet?ség nyílt a „bosszúra”. A kölcsönös repressziók utolsó szakasza az I. vh.
után zajlott le, amikor a görög hatóságok félmillió török lakost ?ztek el Görögországból, a török
hatóságok pedig másfélmillió görögöt Törökországból – hihetetlen, de ez utóbbi esetben olyan görög
települések lettek likvidálva, melyekben a görög lakosság az ókor óta, azaz 2500-3000 éve élt ott, ez
valószín?leg világrekord az etnikai tisztogatásban.

Mivel két görög többség? terület nem volt sem görög, sem török szuverenitás alatt, ezeken a területeken
nem került sor leírtakhoz hasonló mértékben etnikai tisztogatásokra, bár lincselések és kegyetlenségek
még ezen a két területen is volt. Ez a két terület Ródosz, mely a II. vh. végéig olasz fennhatóság alatt állt,
s Ciprus, melyet 1878-ban kapott meg az Oszmán Birodalomtól az Egyesült Királyság.

Ciprus végülis 1960-ban nyerte el függetlenségét az Egyesült Királyságtól. A britek a függetlenséget két
feltételhez kötötték: egyrészr?l a ciprusi görögöknek meg kellett ígérniük, hogy lemondanak a
Görögországhoz való csatlakozásról, másrészr?l pedig a ciprusi törökök lemondtak arról, hogy saját
államot hozzanak létre a szigeten.

Érdekességképpen megjegyzem, hogy további feltétel volt, hogy a felek beleegyeztek, hogy az Egyesült
Királyság megtartja magának a sziget területének kb. 3 %-át, azaz két községet, Akrotírit és Dekéliát,
valamint ezek környékét. Ezen a területen fontos brit légi és haditengerészeti támaszpont, ill közös britamerikai hírszerz? állomás m?ködik mind a mai napig. A brit tengerentúli terület határain nincs
határ?rizet, azaz a ciprusiak szabadon közlekedhetnek a brit területeken áthaladó utakon. Akrotíri és

103 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Dekélia brit tengerentúli terület 2008 óta arról is nevezetes, hogy ez az egyetlen brit szuverenitás alatt
lév? terület, melynek hivatalos pénzneme az euró, ugyanis a Ciprusi Köztársaság eurózónás belépésekor
Akrotíri és Dekélia úgy döntött, hogy követi a példát.

Visszatérve a két ciprusi közösség ígéreteihez, hamarosan kiderült, hogy olyan fokú a bizalmatlanság a
két közösség között, hogy az állam képtelen normálisan m?ködni. Törökország már 1964-ben a sziget
megtámadására készült a ciprusi törökök elleni jogsértésekre hivatkozva, akkor még az USA fellépésének
hatására Törökország nem váltotta valóra fenyegetését. Közben a ciprusi görögök egy része titokban
szervezkedve a görög kormánnyal a Görögországhoz való csatlakozást készítette el?. 1974-ben végül a
görög kormány akcióba lépett: ciprusi görög szimpatizánsai segítségével államcsínyt hajtott végre
Cipruson, eltávolítva a hatalomból az egyesülést nem támogató ciprusi államf?t, Makariosz ortodox
érseket. Válaszul Törökország megtámadta Ciprust, majd napokon belül ellen?rzése alá vonta a sziget kb.
40 %-át, többek között a f?város egyik felét is elfoglalva. Bár a görög puccsisták hamarosan elvesztették
a hatalmat, s Makariosz érsek visszatért a hatalomba, a török hader? nem vonult ki azóta sem Ciprus
északi részér?l.

Az 1974-es török bevatkozás után Ciprus északi része török katonai igazgatás alatt állt 9 éven keresztül,
míg 1983-ban a katonai igazgatás helyére civil vezetés lépett, miután hivatalosan ki lett kiáltva a ciprusi
törökök önálló állama, az Észak-Ciprusi Török Köztársaság.

Észak-Ciprus, miután szembesült a ténnyel, hogy sosem fog nemzetközi elismerést nyerni, változtatott
kezdeti álláspontján, s már a függetlenség elismerése helyett az újraegyesülésre tesz javaslatokat. Az
eddigi javaslatok azonban konföderációs elképzelések voltak, melyeket a ciprusi görögök
elfogadhatatlannak tartanak. Így folytatódik a patthelyzet. Ma már a helyzet kifejezetten békésnek
mondható: határátkel?helyek is m?ködnek, ahol a lakosság átmehet északról délre és fordítva. Szintén új
fejlemény, hogy amióta a Ciprusi Köztársaság 2004 óta EU-tag, már nem büntetik az észak-ciprusi
pecsétet tartalmazó útlevéllel rendelkez? személyeket. Régebben ha egy külföldi úgy érkezett meg a
szigetre, hogy el?ször Észak-Cipruson keresztül lépett be, majd át kívánt menni a Ciprusi Köztársaság
ellen?rzése alatt áló területre, a hatóságok nem engedték be vagy ha véletlenül beengedték, majd kés?bb
észlelték útlevelében az észak-ciprusi pecsétet, „illegális határátlépés” miatt megbírságolták.

Észak-Ciprust mind a mai napig egyetlen állam ismeri el: Törökország. Nem-hivatalosan az állam baráti
kapcsolatokat ápol Azerbajdzsánnal és Pakisztánnal, bár hivatalos elismerésre nem került sor. ÉszakCiprus diplomáciai jogosultság nélküli képviseleti irodákat tart fenn több országban. Több külföldi állam
is tart fenn Észak-Cipruson nem-hivatalos képviseletet, többek között az EU is. Természetesen mind az
EU, mind az ENSZ a Ciprusi Köztársaságot ismeri el mint Ciprus-sziget egész területének – leszámítva
Akrotíri és Dekélia brit tengerentúli területet - egyetlen legitím képvisel?jét.
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Koszovó / Kosova / Kosovo / ??????

Koszovóval különösebben nem fogok foglalkozni, mert ez a legismertebb el nem ismert ország, ráadásul
alig tavaly kiáltotta ki függetlenségét. A mai napig a 192 ENSZ-tagállamból 63 ismerte el, valamint az el
nem ismert országok közül elismerte még Tajvan. Magyarország szintén elismeri Koszovót, a 7 vitán
felüli el nem ismert ország közül ez az egyetlen, amit Magyarország elismer.

Koszovó sajátossága az, hogy nem önmaga vívta ki függetlenségét, hanem egy nagyhatalom (az USA)
segítette hozzá, miután az 1999-es amerikai-szerb háborúban az USA gy?zelme után a szerb állam
fennhatósága a terület felett megsz?ntetésre került, majd pedig ENSZ-védnökség alá lett helyezve.

Az ENSZ Koszovót továbbra is Szerbia szerves részének ismeri el. Az EU szintén nem ismeri el, mivel az
EU-államoknak nincs közös álláspontja a kérdésben.

A cikk folytatása holnap!

_______________________________________________
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A baltás kapcsán...
by maxval bircaman - szerda, szeptember 05, 2012
http://bircahang.org/a-baltas-kapcsan/

Az azeri baltás gyilkos kapcsán ismét el?jöttek a félreértések. Egyes magyar médiák szerint az örmények
katolikusok, s ezt állítólag azt is mutatja, hogy az Örmény Egyház vezet?jének rangja katolikosz.

Természetesen ismét fatális félreértésr?l van szó.

Az örmények alig 10 %-a katolikus - Örményországon belül pedig alig 2-3 % -, az örmények nagy
többsége a nem-khalkedóni ortodox Örmény Apostoli Egyházhoz tartozik, mely a nem-khalkedóni
ortodoxia egyik részegyháza.

A katolikosz címnek a katolicizmushoz nincs köze azon kívül, hogy ugyanaz a két szó eredete
(egyetemes).

Létezik Örmény Katolikus Egyház is - székhelye Libanonban van. Ez egy keleti-katolikus egyház, az
katolicizmus egyik keleti részegyháza.

A Örmény Apostoli Egyház és az Örmény Katolikus Egyház közös vonása, hogy mindkett? az örmény
rítust használja istentisztelein. Történetileg az Örmény Katolikus Egyház az Örmény Apostoli Egyházból
szakadt ki a XVIII. században, amikor az Örmény Apostoli Egyház híveinek egy kisebb csoportja
elfogadta a római pápa egyházf?ségét és a katolikus tanokat. Teológialag a két egyház teljesen más
hitelveket vall: az Örmény Katolikus Egyház a katolikus hitelveket vallja, míg az Örmény Apostoli
Egyház a nem-khalkedóni ortodox hitelveket.

A katolikosz cím pedig hagyományosan a korai kereszténységben azon autokefál/autonóm egyházf?k
címe volt, akiknek a területe a Római Birodalom területén kívül esett. Mivel az Örmény Egyház területe
is a Római Birodalom határain kívül esett, így vezet?je nem pápai vagy pátriárkai címet kapott, hanem
katolikoszi címet. A katolikoszok hiavatalosan az antiochiai pátriárka alá tartoztak. Az örmény katolikosz
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451-ben lett teljesen önálló az antiochiai pátriárkától.
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A becsületes csalók
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 09, 2012
http://bircahang.org/a-becsuletes-csalok/

Pénzváltó el?tt állok meg, nyilvánvaló, hogy miért. Be akarok váltani 1000 dollárt forintra. Akkori
árfolyamon ez kb. 180 ezer forint.

Odajön 2 cigány fiatal és kíváló árfolyamot kínál. Valami teljesen irreális árfolyamot: 250 forintot egy
dollárért. Mondom, hogy nem érdekel. Erre az egyik bedob a kocsi ablakán keresztül egy köteg pénzt!
Mondja, hogy nyugodtan számoljam meg, mert ?k nem csalók. Megszámolom: 250 ezer forint, 25 darab
valódi tízezres, nem hamis (el?z?leg bankpénztáros voltam egy ideig, megismerem).

Mondom: oké, elteszem a zsebembe a pénzt, majd el?veszek 10 darab százdollárosot, s átadom nekik.
Erre nagyon meglep?dnek.

Mondja akkor az egyik, hogy valamit eltévesztett, adjam visza a pénzt, mert újra akarja számolni.
Mondom: oké, kérem vissza én is az én pénzemet. Visszaveszem az 1000 dollárt, s visszaadom a 250 ezer
forintot. Látom, hogy számolgatja, majd egy óvatlan pillanatban kicséreli egy másik pénzkötegre, s azt
adja vissza, majd siettet, hogy gyorsan, mert menniük kell. Átveszem a köteget, persze az csak 20 ezer,
mert a többi bankjegy valójában papírlap, csak az els? és az utolsó valódi. Mondom, hogy ez nem jó, a
MÁSIK köteget kérem.

Erre összenéz a két cigány fiatal, majd röhögni kezdenek, s megkérdezi az egyik:
- Öreg, te honnan ismered ezt a trükköt?

Szinte baráti hangulat alakul ki a végén. Bemegyek váltani a pénzváltóba, s mikor kijövök, az egyik még
búcsúként odaszól, hogy vigyázzak nagyon, mert ez egy veszélyes környék, s zsebesek dolgoznak
errefelé.
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A buta "baloldali" és a buta "jobboldali"
by maxval bircaman - hétf?, június 25, 2012
http://bircahang.org/a-buta-baloldali-es-a-buta-jobboldali/

Ez a két f? típus él ma a magyar interneten.

A buta "baloldali" h?se Kádár János. Kádár szent volt. Uralkodásának ideje a magyar történelem
csúcspontja, azóta minden csak romlott. Kádár jóságos, tisztességes magyar ember volt, a "kisembernek"
akart jót. Ami rosszat tett, az valójában nem is ? tette, hanem a gonosz "sztálinisták" meg a rohadék
oroszok. Igen, sajnos néha csinált ? is egy-két csúnya dolgot, de mindez kényszer volt csak, s ha ? nem
vállalta volna, akkor az oroszok leváltották volna, s SOKKAL rosszabb embert ültettek volna a helyére.

A buta "jobboldali" h?se Horthy Miklós. Horthy szent volt. Uralkodásának ideje a magyar történelem
csúcspontja, azóta minden csak romlott. Horthy jóságos, tisztességes magyar ember volt, csakis a
magyarság érdekeit tartotta szem el?tt. Ami rosszat tett, az valójában nem is ? tette, hanem a gonosz
"nyilasok" meg a rohadék németek. Igen, sajnos néha csinált ? is egy-két csúnya dolgot, de mindez
kényszer volt csak, s ha ? nem vállalta volna, akkor a németek leváltották volna, s SOKKAL rosszabb
embert ültettek volna a helyére.

A két csúcsesemény a "baloldali" és a "jobboldali" eszmerendszerében 1956 és a magyarországi zsidó
holokauszt félremagyarázása.

A "baloldali" szerint 1956 lényege az volt, hogy lumpenek lövöldöztek össze-vissza, s a központi
esemény pedig a Köztársaság téri lincselés. Kádár azért vállalta a szovjet báb szerepét, azért árulta el
Nagy Imrét, mert ha nem tette volna meg ezt, akkor a rohadék oroszok valamilyen sokkal rosszabb
embert tettek volna Kádár helyére. Tehát a 2 ezer kivégzett nem sok, mert a másik gonosz ember ennek a
többszörösét ölette volna meg. Egyébként is: a legtöbb elítélt köztörvényes gazember volt. Nagy Imrét
pedig nem akarta megöletni Kádár, de az oroszok kényszerítették. Ezek a rohadék oroszok folyton, éjjelnappal kényszerítették az egyébként jóakaratú Kádárt. Az oroszok miatt kellett bevonulni
Csehszlovákiába 1968-ban, miattuk kellett bojkottálni még az 1984-es olimpiát is. De így is sokkal jobb
volt Magyarországon az élet, mint a többi kommunista államban, s ez csakis Kádárnak köszönhet?.
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A "jobboldali" szerint a zsidó holokauszt lényege az volt, hogy a németek megszállták az országot és
Horthy hatalom nélkül maradt. Pedig Horthy nagyon szerette a zsidókat, miattuk nem mondott le, mert ha
megtette volna ezt, akkor a rohadék németek valamilyen sokkal rosszabb embert tettek volna a helyére.
Egyébként is Horthy megmentette a budapesti zsidókat. Ráadásul: a zsidók az ellenség oldalán álltak,
jogos volt elszigetelésük, a nagy Amerikában is táborokba vitték a japán származásúakat. Ezek a rohadék
németek folyton, éjjel-nappal kényszerítették az egyébként jóakaratú Horthyt, a végén a fiával zsarolták.
De így még így is: Horthy alatt zsidó paradicsom volt Magyarországon, szemben a szomszédos
országokkal, ahol német kérés nélkül is ölték a zsidókat.

Miért tettem idéz?jelbe a "baloldali" és a "jobboldali" szavakat. Mert valójában minkét embertípusnak
minimális köze van a baloldali/jobboldali eszmékhez.

_______________________________________________
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A Camedia siratása
by maxval bircaman - kedd, augusztus 07, 2012
http://bircahang.org/a-camedia-siratasa/

Éppen most, éppen születésnapom el?tt adta meg végleg magát kedves fényképez?gépem. Róla szeretnék
most halotti jelentést írni.

A gép pontos típusa Olympus Camedia C-720 Ultra Zoom. 2001-es vétel a gép, s akkoriban a második
vonalba tartozott. 3 megapixeles, 8-szoros optikai zoom (ez nagy dolog volt 2001-ben), s teljes manuális
beállítási lehet?ség. Az utolsó olyan Olympus modell volt, mely még Flash-kártyával ment - a következ?
model már SD-kártyás volt. Az eredeti géphez a dobozban egy alig 16 MB-os kártya volt, kés?bb vettem
hozzá meg a lehet? legnagyobb Flash-kártyát, a 128 MB-ost.

5 éves korában leesett a szegény gép, az objektív mechanizmusa meghibásodott, de megjavíttattam az
Olympus-szervízben, ahol ki is tisztították a gépet és jobb lett, mint újkorában.

Vettem hozzá szép táskát is, s két álványt, egy nagyobbat és egy hordozhatót. S kés?bb vettem hozzá egy
új objektívot is, szélesebbet, mint az eredeti volt. Igen, szinte hihetetlen, de az objektívja b?víthet? volt ez nagy szó egy 2001-es gép esetében. De volt hozzá pár objektívsz?r?m is. Mindezt az ebay-en
rendeltem Hongkongból, igen olcsó áron.

Szóval szép kis készlet lett bel?le.

S a gép nagyon jó volt. 2001-ben bridge-kategóriának számított! Nagyon jó képeket csinált mind a
szabadban, mind beltérben.

Persze az id?k során megkopott oldalról, de tökéletesen m?ködött. Az els? rossz jel 2010-ben történt, a
kártarészleg ajtaja elkezdett nem záródni rendesen. S most. 2012-ben, a gép 11 éves korában az
elemrészleg ajtaja ment tönkre, már egyáltalán nem záródik, így a gép nem használható. Persze
megoldható lenne, hiszen le lehetne zárni szigetel?szalaggal az elemajtót, dehát ez nem biztonságos
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megoldás, s kissé komolytalan is.

Eltettem. Eladni nem akarom, valószín?leg 40 eurót érne jelenleg. Kidobni sem, elteszem emlékbe egy
dobozba.

De a hiányosságairól is szólnék. A videó-üzemmód alig 15 mp-es felvételt tett lehet?vé. Elfelejtette a
beállított dátumot és id?t minden elemcsere után a 3. évt?l kezdve. S az obkjektív minimuma csak 40 mm
volt, nem volt elég széles.

*

S mit akarok helyette? Mint Lenyin elvtársnak, van maximum és minimum programon.

A maximum program az álomgép. Ezt tényleg csak álom. Valószín?leg akkor sem venném meg, ha lenne
rá pénzem. Ez egy Canon EOS 5 D III lenne, több méregdrága objektívval.

A minimum programom egy Fuji Finepix SL 300. Ennél alább nem mennék. Ez a Fuij-gép tartalmazza
mindazokat a vonásokat, melyek nélkül számomra egy fényképez?gép nem vehet? komolyan. Mert teljes
manuális beállítások lehet?sége és komoly objektív nélkül minek? Akkor a telefon kamerája is elegend?.

S persze van egy középváltozatom is a maximum és minimum program között, ez árban kb. a minimum
program két, két és szerese. Ez egy Canon EOS 1100, hozzá egy szabványos (kit) objektív + még 1 vagy
2 speciálisabb.

De mindezeken még csak gondolkozom, egyel?re a 11 éves Camediát siratom.

_______________________________________________
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A cirill ábécé
by maxval bircaman - kedd, május 01, 2012
http://bircahang.org/a-cirill-abece/

Sok tévhit terjed a cirill ábécér?l. Ezért igyekszem a témát megvilágítani kissé, megszokott sajátos
szempontomból... Ha valakinek a bet?k nem jelennek meg helyesen, akkor bocs - én kipróbáltam
Operával, Chrome-mal és Firefoxszal Windows XP és Windows 7 alatt, ment jól minden...

1. tévhit - a cirill az els? szláv ábécé

Sajnos ezt a tévhitet még a szláv írásbeliség történetének popularizálói is id?nként meger?sítik. Valójában
ez az els?, tömegesen elterjedt ábécé, de semmiképpen sem id?belileg az els?.

A szlávoknak eredetileg volt egy ma már feledésbe merült, rovásírás-szer? írásuk már az ?sid?kben is.

A Csernorizec Hrabar álnevet visel? IX-X. századi bolgár iró - egyes elméletek szerint ez I. Szimeon
bolgár cár álneve - szerint a szlávok régebben "vonásokkal és rovásokkal" írtak.

"?????? ??? ??????? ?? ????? ?????. ?? ??????? ? ?????? ?????? ? ??????? ?????? ????.
????????? ?? ??, ???????? ? ?????????? ????? ?? ???????? ?? ?????? ????????? ???? ????
?????????. ?? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ?????????? ???????:"
("Régebben a szlávoknak nem voltak könyveik. Vonásokat és rovásokat rajzoltak és velük
jósoltak, mivel pogányok voltak. Miután pedig megkeresztelkedtek, római és görög bet?kkel
voltak kénytelenek zavarosan írni. De hogyan lehet jól írni görög bet?kkel:" itt példák
következnek szláv szavakra, melyek olyan hangokat tartalmaznak, amelyek hiányoznak a
görögb?l)
(Csernorizec Hrabar: A bet?kr?l cím? m?vének bevezet? sorai)
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Ami az els?, rovásírásos szláv írást illeti, vitatott, hogy létezett-e, viszont a következ? szláv ábécé, a
glagolita ábécé nem képezi vita tárgyát.

Valójában a cirill ábécé tehát csak a harmadik szláv ábécé.

*

2. tévhit - a cirill ábécét Szt. Cirill és Szt. Metód szerzetes-testvérpárt alkotta meg

Cirill és Metód a korábbi szláv ábécét, a glagolita ábécét alkotta meg. A cirill ábécéhez semmi közük. A
cirill ábécé megalkotója ohridi Szt. Kelemen, Cirill tanítványa. Tanára tisztelére nevezte így el az új
ábécét.

A cirill ábécé valójában azért nyert a glagolitához képest, mert egyszer?bb volt és jobban hasonlított a
görög ábécéhez. A balkáni szlávok között már elterjedt volt a görög ábécé használata a szláv nyelv
lejegyzéséhez. Kliment ezt a hagyományt folytatta. Megtartotta a 24 bet?b?l álló görög ábécét, viszont
kiegészítette azt új bet?kkel, olyan hangokra, melyek a görögb?l hiányoztak, viszont a szlávban
szerepeltek. Az új bet?ket els?sorban a glagolita ábécéb?l vette át, mely pedig leginkább görög, grúz,
örmény és héber forrásból dolgozott.

A kutatás mai állása szerint a világ összes írásrendszere három írásrendszerb?l alakult ki: ezek a kínai
írás, az indián írás, s a sínai írás. Az Európában leginkább ismert írásrendszerek - latin, cirill, görög, arab,
héber, asszír, egyiptomi, kopt, etióp, sumér, grúz, örmény, türk rovásírás (a magyar rovásírás ?se), stb. mind a sínaiból erednek.

*

3. tévhit - a cirill ábécé és a kommunizmus kapcsolata
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Kevésbé m?veltebb körökben hallani ilyen véleményeket. Nem, nem Lenin találta ki a cirill ábécét... :-)

A cirill ábécé a IX. sz. végén keletkezett a mai Bulgária/Görögország/Macedónia területén, s el?ször
Bulgáriában lett hivatalosan bevezetve. Majd onnan terjedt el más szláv népek felé. Tehát kb. ezer évvel
Marx el?tt.

A kommunizmussal való kapcsolatból annyi igaz, hogy a Szovjetúnióban - els?sorban a XX. sz. 30-as
éveiben - sok nem-szláv nép nyelvének írásrendszere cirill alapúvá lett változtatva - ezek egy része
régebben nem rendelkezett semmilyen írásrendszerrel, más részük esetében volt saját, nem-cirill alapú
írásrendszerük, amit ezekben az években cirill alapúra cseréltek. Érdekes, hogy Sztálin saját
anyanyelvéhez, a grúzhoz nem nyúlt, az megmaradt hagyományos ábécéjénél.

Az akkoriban cirill-bet?s ábécét kapott nyelvek közül mind a mai napig a cirill ábécét használja - csak a
nagyobb nyelveket említve - az abház, a baskír, a csuvas, a kazah, a kirgíz, s az oszét. Érdekes, hogy
a mongol nyelv szintén mind a mai napig a cirill ábécét használja, az eredeti mongol írást ma is csak
amolyan ünnepélyes írásként használják, de hétköznapi célokra nem használatos.

Több ex-szovjet nyelv id?közben lemondott a cirill ábécér?l, jellemz?en nem az eredeti írásra visszatérve,
hanem a latin ábécét bevezetve. Kicsit abszurd, hogy míg a legid?sebbek még az eredeti ábécét tanulták,
majd a következ? két nemzedék a cirillt, a legfiatalabb nemzedék viszont a latint, azaz alig 4 nemzedék
alatt 3 ábécé volt ezeknél a nyelveknél.

Az azeri nyelv eredetileg az arab ábécét használta. 1918-ban áttért a latinra, majd 1939-ben a cirillre,
majd 1991-ben visszatért a latinra.

A tatár nyelv 2000-ben vezette be a latin ábécét, azonban a cirillr?l sem mondott le. Mindkét ábécé
hivatalos, bár természetesen a cirill jóval gyakoribb a hétköznapi életben.

Az eredetileg szintén arabbet?s üzbég a 90-es években kezdett áttérni a latin ábécére, jelenleg mind a
cirill, mind a latin ábécé használatos, azonban a távlati cél, hogy teljesen átálljanak a latin ábécére.
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A tadzsik nyelv az egyetlen, ahol a Szovjetúnió széthullása után kisérlet történt az eredeti arab ábécéhez
való visszatérésre. (A volt 5 közép-ázsiai szovjet köztársaság közül az egyetlen nem-türk ország
Tadzsikisztán, a tadzsik nyelv gyakorlatilag a perzsa nyelv változata.) Azonban a gyakorlatban mind a
mai napig a 30-as években bevezett tadzsik cirill ábécé van használatban.

A türkmén nyelv 1929-ig az arab ábécét használta, majd rövid latinbet?s id?szak után a cirillt. 1991-ben
tért át a latin ábécére.

Érdekes eset még a román/moldáv cirill ábécé esete. A román nyelv 1860-ig a cirill ábécét használta,
akkor bevezetésre került a latin ábécé. A Szovjetúnióhoz tartozó Moldáviában azonban a 30-as években
ismét bevezetésre került a cirill ábécé, s egészen 1989-ig volt hivatalosan használatban, amikor áttértek a
latinbet?s román ábécére. A Moldovától elszakadó, nemzetközileg nem elismert Transznisztria azonban
továbbra is a cirill alapú moldáv ábécét használja mind a mai napig.

*

4. tévhit - a cirill ábécét I. Péter orosz cár találta ki

A tévhit abból a tényb?l alakult ki, hogy valóban I. Péter volt az, aki a cirill bet?k eredeti, díszes alakját
egyszer?sítette, közelítette a latin bet?khöz. A cél az volt, hogy a nyomdák egyszer?bben tudjanak orosz
nyelv? szövegeket kinyomtatni. Az eredeti díszesebb bet?rajzok azonban mind a mai napig használatban
vannak az egyházi szláv nyelvet használó egyházakban.

Tehát I. Péter csupán egyszer?sítette a bet?k rajzolatát, s semmilyen ábécét nem talált ki.

*

5. tévhit - a szláv cirill ábécé egységes
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Nem az. A cirill ábécének változatai vannak: orosz, ukrán, belarusz, ruszin, bolgár, szerb, macedón,
egyházi szláv, s?t újabban már montenegrói is (csak a szláv cirill ábécéket soroltam fel). Mint ahogy a
latin ábécének is több változata van, a cirillnek is. Bár igaz, hogy a cirill ábécé egyes változatai között
kisebb a különbség, mint a latin ábécé egyes változatai között, a különbségek itt is fennállnak.

Egy érdekesség ezzel kapcsolatban. A latinbet?s nyelvek egy részére (mint pl. a magyarra) jellemz?,
hogy a más latinbet?s neveket nem írja át, hanem úgy írja le, ahogy az eredeti nyelvben van, akkor is, ha
az erdetiben olyan bet? van, ami a célnyelvben nem is létezik. Ez a jelenség a cirill nyelvek
között ismeretlen. Minden cirillbet?s nyelv csak a saját bet?it használja, s a más cirillbet?s nyelvek
neveit mindig átírja saját cirillbet?s ábécéjére. Tehát pl. Mihail Gorbacsov vezetékneve oroszul
???????? (írják ???????? formában is), viszont szerbbül vagy bolgárul ???????? lesz, a szerb elnök
(Borisz Tadics) neve szerbül ????? ?????, viszont oroszul vagy bolgárul ????? ????? lesz, s Neszebar
bolgár tengerparti üdül?hely bolgárul ???????, azonban oroszul ??????, szerbül pedig ??????? lesz.

Lássuk most az egyes bet?ket a 8 modern cirill ábécében és az egyházi szlávban. (Az egyházi szlávnál a
kiejtés kérdése kissé meghatározhatatlan, mert több változatban ejtik, jellemz?en aszerint, hogy melyik
egyház használja, azaz van bolgáros, oroszos, szerbes, stb. ejtése.) Természetesen csak a különbségeket
jelzem. Nem adok meg pontos kiejtést, csak körülbelülit és magyar szempontból.

Mássalhangzók:

Mássalhangzók, melyek mind a 9 nyelvben szerepelnek:

???????????????????

Fontosabb ejtési különbségek:

? - ejtése ukránul kb. mint az angol w hangé, az összes többi nyelvben v

118 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

? - ejtése belaruszul, ruszinul és ukránul kb. h, az összes többi nyelvben g

Mássalhangzók, melyek csak egyes nyelvekben szerepelnek:

? - csak ruszin és ukrán: g

? - csak macedón: lágy g

? - csak montenegrói és szerb: lágy dzs

?? - csak montenegrói: lágy z (vitatott javaslat)

? - csak egyházi szláv és macedón: dz

? - csak belarusz, bolgár, orosz, ruszin és ukrán: j

? - csak macedón, montenegrói és szerb: j

? - csak macedón, montenegrói és szerb: lágy l

? - csak macedón, montenegrói és szerb: ny

? - csak montenegrói: lágy sz (vitatott javaslat)
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? - csak egyházi szláv, montenegrói, szerb - montenegrói és szerb: lágy cs; egyházi szláv: dzs vagy gy

? - csak macedón: lágy k

? - csak bolgár, egyházi szláv, orosz, ruszin, ukrán - bolgár és egyházi szláv: st; orosz, ruszin és
ukrán: scs

? - csak macedón, montenegrói, szerb: dzs

? - csak egyházi szláv: ksz

? - csak egyházi szláv: psz

? - csak egyházi szláv: th vagy t vagy f

Magánhangzók és más bet?k:

Magánhangzók, melyek mind a 9 nyelvben szerepelnek:

? ?

Fontosabb ejtési különbségek:
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- hangsúlytalan helyzetben az ? bolgárban a/ö felé redukálódik

- hangsúlytalan helyzetben az ? a bolgárban, a ruszinban és az ukránban o/u felé redukálódik, az
oroszban a felé

Magánhangzók és más bet?k, melyek csak egyes nyelvekben szerepelnek:

? - az összes nyelvben az egyházi szlávot kivéve - belarusz és orosz: je (az oroszban hangsúlytalan
helyzetbenje/ji felé redukálódik); összes többi: e (hangsúlytalan helyzetben a ruszinban és az
ukránban e/i felé redukálódik)

? - csak egyházi szláv, ruszin, ukrán - egyházi szláv: e; ruszin, ukrán: je (hangsúlytalan
helyzetben je/ji felé redukálódik)

? - csak belarusz, orosz és ruszin: jo

? - a belaruszt kivéve mindegyik nyelvben - ruszin, ukrán: ü/i közötti magánhangzó;
többi nyelvben: i (az oroszban lágyítja az el?tte lév? mássalhangzót, a többi nyelvben nem)

? - csak belarusz, egyházi szláv, ruszin és ukrán: i (lágyítja az el?tte lév? mássalhangzót)

? - csak egyházi szláv, ruszin, ukrán - egyházi szláv: i (lágyítja az el?tte lév? mássalhangzót); ruszin,
ukrán: ji (lágyítja az el?tte lév? mássalhangzót)

? - csak egyházi szláv: u
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? - az összes nyelvben az egyházi szlávot kivéve: u (hangsúlytalan helyzetben bolgárban o/u felé
redukálódik)

? - csak belarusz: mint az angol w

? - csak egyházi szláv: o

? - csak belarusz, egyházi szláv, ruszin és orosz: ü/i közötti magánhangzó

? - csak belarusz, bolgár, egyházi szláv, orosz, ruszin, ukrán - egyházi szláv: ja/jö közötti magánhangzó;
többi: lágyságjel (bolgárban csak o el?tt állhat, a többi nyelvben bárhol)

? - csak bolgár, egyházi szláv, orosz, ruszin - bolgár és egyházi szláv: a/ö közötti magánhangzó; ruszin,
orosz: keménységjel

? - csak egyházi szláv: é, kés?bbi ejtése ja vagy e

? - csak belarusz és orosz: e

? - csak bolgár, belarusz, egyházi szláv, orosz, ruszin, ukrán: ju (hangsúlytalan helyzetben
bolgárban jo/ju felé redukálódik)

? - csak bolgár, belarusz, egyházi szláv, orosz, ruszin, ukrán: ja (hangsúlytalan helyzetben
bolgárban jö/ja felé redukálódik)

? - csak egyházi szláv: je
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? - csak egyházi szláv: en

? - csak egyházi szláv: jen

? - csak egyházi szláv: on

? - csak egyházi szláv: jon

? - csak egyházi szláv: ü vagy i vagy u

' - csak belarusz és ukrán: keménységjel

Figyelem: a fenti kiejtési tájékoztatók igencsak kezdetlegesek voltak és körülbelüliek. Ha az egyes
nyelveket valaki szeretné ténylegesen megismerni, a fentieket csak általános bevezet?ként vegye
figyelembe!

Összegezve:

bolgár ábécé - 30 bet?

belarusz ábécé - 32 bet?

egyházi szláv ábécé - 44 vagy 45 bet? - az ? és az ? gyakran egynek számít
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macedón ábécé - 31 bet?

montenegrói ábécé - 32 bet?

orosz ábécé - 32 vagy 33 bet? - a ? helyettesíthet? az ? bet?vel

ruszin ábécé - 36 bet?

szerb ábécé - 30 bet?

ukrán ábécé - 33 bet?

*

6. - a magyar hibák

Hosszú éveken keresztül Magyarországon az a tévhit élt és még most is él, hogy a cirill ábécé egyetlen
változata az orosz. Így bevett szokás volt az összes cirill bet?s nevet az orosz alapján átírni.

Így lesz például a magyar sajtóban a volt ukrán miniszterelnökb?l "Tyimosenko", pedig neve helyesen
Timosenko (?????????). De így lesz Koprivstica (??????????) bolgár üdül?helyb?l "Koprivscsica". De
így lesz a bolgár fillérb?l sztotinka (????????) helyett tévesen "sztotyinka". A hírhedt bolgár
kommunista politikust, Georgi Dimitrovot (????????) csak az mentette meg a "Gyimitrovvá" válástól,
hogy volt Budapesten egy jelent?s tér róla elnevezve. A Schmitt-ügy kapcsán ismertté vált bolgár
olimpiai sporttörténész neve is Nikolaj Georgiev, s nem "Nyikolaj Georgijev".
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Ma már a helyzet annyiban változott, hogy egyre kevesebben ismerik a cirill bet?ket Magyarországon,
így már nincsenek oroszos hibák sem olyan gyakran. A mai szabvány szokás, hogy a lapok meg sem
próbálják alkalmazni az átírást, hanem egyszer?en az angol forrás angol átírását használják. Ez
persze ellenkezik a magyar hagyománnyal, de ez már más kérdés.

Ami a szerb (és horvát, bosnyák, montenegrói) neveket illeti, volt egy régi magyar szokás a magyarban
nem létez? lágy dzs (?) és lágy cs (?) hangok átírására, eszerint az el?bbi "gy", az utóbbi "ty".
Természetesen ez helytelen (pontatlan), de a magyarországi szerbek és horvátok egy része között is
elterjedt. Mivel különösen a ? igen gyakori a szerb/horvát nevek végz?désében, a "probléma" igencsak
elterjedt volt, sokszor a család egyik tagja magyarul ty-vel, a másik tagja meg cs-vel írta a nevét. Neves
magyarországi szerbek/horvátok is vagy az egyik, vagy a másik változatot használják: pl. az aradi 13-ak
magyarországi szerb tagja magyarul mint Damjanich János használta a nevét, tehát cs-vel, de pl. az
énekes-dalszerz? szintén szerb Zorán meg Sztevanovity Zorán magyarul hivatalosan. Magyarország
egyetlen szerb nemzetiség? miniszterelnöke a "gondot" úgy oldotta meg, hogy "magyarosította" nevét
miel?tt belépett volna a nagypolitikába, így lett eredetileg Sztojakovich Dimitrije (?????????
??????????) helyett Sztójay Döme.

Hosszas, életre-halára vívott vitát is olvastam már magyar vitafórumon arról, hogy a volt szerb elnök
neve Milosevity vagy Milosevics. A válasz: valójában egyik sem (hallásra magyar füllel a
szerb/horvát lágy csvalójában a magyar cs és ty közé esik), mert a név utolsó bet?je a magyarból hiányzó
lágy cs (?). Szerintem helyesebb a cs-vel való átírás.

A szerb lágy dzs-vel (?) a helyzet ugyanez. A meggyilkolt volt szerb miniszterelnök neve az a szerb név,
mely a magyar sajtóban 4-5 féleképpen szerepelt. A politikus neve ????? ??????, tehát mind lágy dzs,
mind lágy cs van benne. Így aztán a magyar sajtóban volt Gyingyity, Gyingyics, Dzsingyity, Gyindzsics,
s még sok más változat. Valójában a leghelyesebb a Dzsindzsics lenne. Persze a legegyszer?bb
egyszer?en a szerb/horvát latin bet?s ábécé szerint leírni magyar szövegben (Zoran ?in?i?), bár ilyenkor
meg a rádió- és tévébemondók szájából hallani az 5-6 különböz? ejtésváltozatot. Én a dzs átírás mellett
állok.

Magyar átírásban még hagyományosan gondot okozott az orosz ? és a bolgár ? átírása. Az el?bbi
átírásakor az ü/i szokott váltakozni, de leghelyesebb - és a magyar átírási szabályzat is ezt javasolja az i átírás. Ami pedig az utóbbit illeti, itt el?fordul a, ö, e, i, u is magyar átírásban. A leghelyesebb - a
szabályzat ajánlása szerint is - az a.

Még sok kérdésre nem tértem ki, de azt hiszem ez pont elég volt a lényeg érzékeltetésére.

125 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________
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A céges tréning
by maxval bircaman - csütörtök, május 03, 2012
http://bircahang.org/a-ceges-trening/

A céges tréningnapoknak sokak örülnek, mert akkor, ugye, nem kell dolgozni. Nekem azonban a
tréningek fárasztóbbak, mint a normál munkanapok. Kissé a kommunizmusbeli értelmetlen gy?lésekre
emlékeztetnek.

Nekem ezekr?l a tréningekr?l egy 27 évvel ezel?tti eset jut eszembe, amikor Havannába érkezett az egyik
szovjet atom-tengeralattjáró meg még két hadihajó, s természetesen a "baráti kubai nép" is meg lett hívva,
hogy látogasson el megtekinteni a hajóhadat.

A havannai szovjet követség jóvoltából a Kubában lév? "baráti követségek" részére természetesen
volt egy külön nap, hogy ne kelljen a "pórnépekkel" együtt tolongani. Az egyik meghívott
követség természetesen a magyar volt. Apámnak, lévén párttag, természetesen kötelez? volt
mennie, de ezúttal én is kifejeztem igényemet, hogy mehessek, mert kiváncsi voltam, hogy milyen
belülr?l egy szovjet hadihajó, tengeralattjáró.
Szóval elmentünk. Külön szóltak, hogy fényképezni szigorúan tilos. Erre én el?re számítottam,
így vittem magammal fényképez?gépet, s amikor senki sem látott, bizony fényképeztem. Az
ember 17 éves korában hajlamos valamit csakis azért csinálni, mert tiltják...
Tehát végignéztük az objektumokat, én még id?nként fordítottam is oroszról néhány közelemben
lév? magyarnak, hogy mit is magyaráz a hajókapitány.
Aztán a legvégén a kapitány el?vett egy nagy vörös könyvet, hogy mint hiperfontos baráti
látogatók legyünk szívesek beleírni, hogy mi a véleményünk. Én bele is írtam, hogy "Köszönöm.
Érdekes volt.", de ekkor a magyar külképviselet legfontosabb emberei halkan magyarul tanakodni
kezdtek, hogy "mi a fenét" írjanak be a könyvbe. (Érdekes egyébként ez a magyar magabiztosság:
a magyarok külföldi környezetben meg vannak gy?zödve, hogy ?ket senki sem érti, így
hajlamosak nem vigyázva szóválasztásra, stílusra megtárgyalni egymás között dolgokat.) Valami
nagyon bombasztikusat akartak beírni. Aztán valami olyat írtak bele, hogy "Most már
biztonságban érezzük magunkat, miután láthattunk a nagy Szovjetúnió békeszeret? haderejét!" szerintem a hajó legénysége aztán ezen röhöghetett hetekig.
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Szóval ez a tanakodás és aztán a röhejes beírás szokott eszembe jutni a céges tréningeknél.

Hozzáteszem, nem a szakmai tréningekr?l beszélek, mert ezek valóban fontosak és hasznosak. Ráadásul
nálunk - mint internetes játékokkal foglalkozó cégnél - igenis fontos a naprakész ismeretek átadása, mert
a verseny hatalmas ezen a téren, így valóban naprakésznek kell lenni.

Tehát én az úgynevezett "személyiségfejleszt?" tréningekr?l beszélek. Ezeknek se füle, se farka, s a
személyiséget maximum lefelé "fejlesztik".

A múltkor 8-órás személyiségfejleszt? tréningben vettem részt. Most sem értem, hogyan sikerült ezt 8
órára elhúzni.

Azzal kezdtünk, hogy megcsináltuk a Balbin-féle Csapattag Tesztet. Még ez lett volt a legérdekesebb
rész, ha már nem csináltam volna meg ugyanezt a tesztet el?tte 3-szor vagy 4-szer.

A Balbin-féle Csapattag Teszt lényege az, hogy minden ember csapattagsági szempontból 8 kategóriába
sorolható. Ha már szóba hoztam, röviden leírom a 8 típust:

Befejez? típus - aki a projekt befejezését csinálja, kijavítja az apró hibákat, hátránya, hogy sokszor
lényegtelen dolgokat is hibának min?sít, s azok kijavításával húzza az id?t. Tipikus példája ennek
az az embertípus, aki pl. észreveszi, hogy a lapok nem lettek megszámozva az anyagban,
ugyanakkor azt is kijelenti, hogy a sötétzöld kiemelések túl sötétek, ezért legyenek kicsit
világosabbak és a margó is 1 mm-rel nagyobb a kelleténél,
Csapatjátékos típus - aki igyekszik a csapatban létrejött ellentéteket megoldani, gondoskodik a jó
hangulatról, azonban ? az, aki ténylegesen a legkevesebbet dolgozik, mert neki mindig van más,
"fontosabb" dolga: a szomorú kolléga megvígasztalása, a beteg kollégának gyógyszer vásárlása, a
problémás kollégával a probléma természetének részletes megvitatása, vagy ha egyik sem, akkor
esetleg kiszalad az épületb?l átsegíteni a vak embert a zebrán,
Elbíráló típus - akinek az er?ssége, hogy a munkafolyamatot képes objektíven elbírálni,
megállapítani, hogy az helyes irányban megy-e, viszont semleges, túlságosan objektív hozzáállása
elveszi a csapat minden meglév? lelkesedését,
Növény típus - akinek nagyszer? ötletei vannak, de azokat nem képes végig vinni, megszervezni a
megvalósításukat. Tipikus: újabb és újabb javaslatokkal bombázza a többieket, de amikor a csapat
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elfogadja valamelyiket, ?t már az egész nem érdekli, mert neki közben még újabb ötletei támadtak
valami egész másról,
Szakért? típus - ? az, aki alig szólal meg, viszont meg van gy?z?dve róla, hogy ? ért a legjobban
mindenhez, s ha nem ért valamihez, akkor maga jár utána a kérdésnek, mástól a legritkább esetben
kér tanácsot. Várja, hogy a többiek hozzá forduljanak szaktanácsért, de súlyos probléma vele,
hogy ha nem fordul hozzá senki, nem mond semmit, nyugodtan hagyja, hogy hiba maradjon az
anyagban, hiszen szerinte az a legjobb, ha mindenki a maga kárán tanul. További hátránya, hogy
ha kérdezik, sokszor elkezd helyes, de teljesen lényegtelen információkat ontani magából, melyek
elterelik a figyelmet az éppen aktuális munka lényegér?l. Tipikus: felmerül, hogy a török ügyfelek
Európa vagy Ázsia fejezetben szerepeljenek-e, ?t is megkérdezik, mire kijelenti, hogy a probléma
jelent?s, Törökország területének 3 %-a Európában van, s egyébként ez nem csak török probléma,
hiszen még egy sor más transzkontinentális ország van a világon, majd ezeket fejb?l felsorolja a
többiek megdöbbenésére, akik egyes esetekr?l most hallanak életükben el?ször, s végül a csapat
szinte észrevétlenül másfél óráig azzal foglalkozik, hogy hol van Francia Guyana és Ceuta,
teljesen megfeledkezve, hogy csak arról kellett volna dönteni, hogy a török ügyfeleket az európai
vagy az ázsiai fejezetbe jobb-e besorolni,
Szervez? típus - aki képes a beindult projekt folyamát figyelemmel kísérni, viszont maga nem
vesz részt a folyamatban, ? csak kiosztja a szerepeket a projektet végz? csapat tagjainak. Tipikus
példaként ez az ideális f?nök,
Végrehajtó típus - aki folyamatosan, szorgalmasan végzi a neki kiadott feladatokat, hátránya,
hogy saját ötletei nincsenek, s mindig a papírformát nézi, attól szükség esetén sem tér el. Ha t?z üt
ki az irodában, jelenti közvetlen felettesének, de nem tesz semmit, hacsak nem utasítják,
Vizsgáló típus - aki képes gyorsan átlátni, hogy egy ötlet megvalósíthatóságához mi szükséges,
viszont jellemz?en elveszti érdekl?dését az ötlet tényleges megvalósítása során. Tipikus eset:
kiszámolja, hogy mennyibe kerül az új kanadai képviselet létrehozása, de az nem érdekli, hogy
egyáltalán minek nekünk képviseleti iroda Kanadában.

A tesztelés lényege az, hogy egy jó csapatban mindegyik típusra nagy szükség van, de ha csak egyes
típusok dominálnak, akkor az egy potenciálisan konfliktusos csapat.

Tehát ismételten megtudtam, hogy egyértelm?en a "szakért?" típusba soroltatok be, ezzel ismét állítólag
sokat fejl?dött személyiségem.

Ezután kezd?dtek a játékok.

Az els? játékban f?városokat írtunk össze, majd kijavítottuk egymás hibáit. Mivel egyik kedvencem a
politikai földrajz, igyekeztem magamat visszafogni, alig 20 f?várost írtam le, viszont Európán kívülieket,
hiszen biztos voltam benne, hogy az európaiakat úgyis leírják mások is. Kellemes meglepetés volt, hogy
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mások leírásaiban alig 2 hibát találtam, s azok sem durva hibák.

A második játék már nem volt ilyen jó. Itt azt kellett elképzelnünk, hogy kajak-kirándulásra mentünk, s
eltévedtünk. A kérdés, hogy mit teszünk. Elénk lett téve egy 20 pontból álló lista, hogy milyen lehetséges
teend?k vannak és ezeket kellett sorba tenni. Majd pedig közösen megvitatni, hogy mi legyen a csapat
közös sorrendisége. Bár nem szeretek nagyon tárgyalgatni és hallgatni szoktam ilyen esetekben, mint a
ponty, jelen esetben kénytelen voltam hozzászólni, mivel az a tény, hogy nemcsak a legid?sebb vagyok a
csoportban, hanem úgy a legid?sebb, hogy a második legid?sebbnél is 8 évvel id?sebb, kikényszerítette a
szereplést. Ha az emberre huszonéves kiváncsi ártatlan lányszemek merednek várva a "bölcs öreg"
megszólalását, az ember mégiscsak kénytelen valamit mondani. Pedig én arra készültem, hogy jó
szokásomhoz híven majd geometriai ábrákat fogok rajzolva egy el?ttem lév? papírlapra, s id?nként
bólogatok. Szóval sikeresen lebeszéltem a csoportot a vetk?zésr?l, ugyanis a lehetséges egyik pont a
teend?k között az volt, hogy "levesszük vizes bélelt ruhánkat". Én meg elképzeltem magamban, hogy az
ismeretlen helyre került kajakosak els? dolga az egyébként vízhatlan (hiszen bélelt) ruha levétele lenne, s
megéreztem, hogy ez hülyeség. Nyilván el?bb valakinek át kell vennie a csoport vezetését, megnézni ki
hiányzik, majd menedéket kell keresni, tüzet gyújtani, megpróbálni kapcsolatba lépni a víziment?kkel, s
csak azután vetk?zni, ruhát váltani.

Aztán jött egy úgynevezett szabotázs-játék, ahol egy közös feladatot kellett elvégezni, s a játékban ki lett
osztva, hogy kik a szabot?rök, azok, akik titokban direkt hátráltatják a folyamatot. Valójában senki sem
volt szabot?r, de az "éber" csoport mégis talált ilyeneket.

A végén jött a játékelméleti játék. Ezt jól sikerült felborítani, ugyanis mindkét csoport arra törekedett,
hogy a lehet? legtöbb pontja legyen, s nem arra, hogy mindkett?nek pozitív legyen a pontszáma.

Ez volt hát a tréning.

_______________________________________________
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A félreértett rítusok
by maxval bircaman - vasárnap, május 06, 2012
http://bircahang.org/a-felreertett-ritusok/

Gyakori hiba a rítus keverése az egyházzal. Amikor bizánci rítust látunk, akkor hajlamosak vagyunk arra
gondolni, hogy ez egy khalkedóni ortodox templom, amikor meg latin rítust látunk, akkor azt gondoljuk,
hogy akkor az egy katolikus templom. Természetesen ez téves ebben a formában.

Többféle rítus létezik, a 6 f? keresztény rítus:

latin,
bizánci,
alexandriai,
örmény,
antiókiai vagy nyugati-szír,
káldeus vagy keleti-szír.

Ezek a f? rítusok, az egyes f? rítusokon belül léteznek alváltozatok is.

A rítusok a szertartások rendjét jelentik, nem a hittételeket. A legelterjedtebb keleti-katolikus és
khalkedóni ortodox rítus pl. a bizánci, azonban ennek magukra a hittételker ennek nincs befolyása: a
bizánci keleti-katolikus (görögkatolikus) templomok a katolikus hittételeket vallják bizánci rítus
használatával, a bizánci rítusú khalkedóni ortodox templomok pedig a khalkedóni ortodox hittételeket
vallják a bizánci rítus használatával. Ugyanígy minden más rítus esetében: a latin rítusú khalkedóni
ortodox templomok a khalkedóni ortodox hitelveket vallják.

Olvasható méretben: http://maxval1967.files.wordpress.com/2012/05/ritusok.gif
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Rítusok szerinti táblázat: rózsaszín - latin, sárga - bizánci, lila - örmény, piros - alexandriai, zöld nyugati-szír, barna - keleti-szír.

_______________________________________________
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A globális melegedési blöffr?l
by maxval bircaman - péntek, május 04, 2012
http://bircahang.org/a-globalis-melegedesi-bloffrol/

Emberokozta globális melegedés NEM létezik, NINCS. Lássuk a tényeket!

Egy egyszer? vulkánkitörés több "kárt" okoz, mint 200 év ipari termelés.
A h?mérséklet-változás teljesen természetes folyamat, köze az emberi tevékenységhez a nullához közelít.

Az ipari forradalom el?tt voltak sokkal melegebb id?szakok, mint jelenleg. Az emberi faj egy hideg
id?szak alatt jelent meg, az utolsó nagy jégkorszak idején. Az i. e. VIII. évezredben indult meg a globális
melegedés és azóta folytatódik id?szakos visszaesésekkel. Bizonyára az ?skori közösségi élet ipari
termelése indíthatta meg a globális melegedést... :-)

Az i. e. VI. évezred elején volt egy "kis jégkorszak", majd folytatódott a melegedés, így a VI. évezred
végére elkezd?dött a mai sivatagok kialakulása, a tengerszint jelent?s emelkedése. A III. évezredben a
melegedés már olyan fokot ért el, hogy az emberi civilizációban jelent?s változás következett be: éppen e
melegedés hatására indult el az emberi civiláció virágzása Mezopotámiában. A melegedés csúcsa az i. sz.
V. és XII. század között volt, ekkor nevezték el pl. Grönlandot Zöld Földnek, a névvel jelezve a mainál
jóval melegebb éghajlatú szigetet. A XIII. században ismét egy "kis jégkorszak" kezd?dött, mely tartott
egészen a XIX. sz. elejéig. Azóta újabb melegedési id?szak van. Jellemz?, hogy csak a XX. sz. második
felében találták ki, hogy a teljesen természetes melegedés valójában "káros folyamat" és a
"környezetromboló emberi tevékenység" az oka.
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Sajnos azonban ma már egy tudományos maffia él meg a globálismelegedési mítoszból. Rendszeres amolyan tudós jehovisták mintájára - a világvége jóslása.

Ajánlott film:

Great Global Warming Swindle (magyar felirat)

_______________________________________________

134 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A hamis id? rabságában
by maxval bircaman - szerda, május 16, 2012
http://bircahang.org/a-hamis-ido-rabsagaban/

A nyári id?számításról lesz szó. Teljesen felesleges, idejétmúlt dolog.

A tavaszi, ?szi id?állítgatás* teljesen értelmetlen dolog. Ráadásul káros is.

De én tovább mennék. A szabványid?k, a zónaid?k is teljesen feleslegesek, idejétmúltak.

Pl. szül?városomban, Budapesten az óra sosem a helyi id?t mutatja, hanem a zónaid?t. Az óra folyton a
képünkbe hazudik! Jelenleg Budapest népe arra van kényszerítve, hogy télen Graz és Prága idejét
használja, nyáron meg Szentpétervárét és Isztambulét! Sose a miénket! Szerintem felháborító!

S nemcsak felháborító, de egészségileg káros is. Az ember biológiai óráját nem lehet megzavarni,
becsapni. S ahelyett, hogy az órát állítanánk be a bels? biológiai órához, mi a biológiai órán teszünk
kényszert.

A XIX. sz. közepéig még a biológiai óra volt els? helyen. Aztán a vasúti közlekedésre hivatkozva
kitalálták az id?zónákat.

Felesleges volt. Illetve ma már biztosan az, hiszen a modern technika számára semmiféle akadályt nem
jelentene, ha a jelenlegi 40 körüli id?zóna helyett számtalan lenne (kb. 1200 lenne), minden településen
saját id?.

Az egyszer?ság kedvéért a másodperc mindenhol ugyanaz lenne, csak a percek különböznének, így sehol
sem lenne az óramutató állása és a helyi id? között 30 másodpercnél nagyobb eltérés.
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Legyen tehát csak GMT és helyi id?!

S mindenhol akkor lenne dél, amikor tényleg dél van! Kádár elvtárs azt mondta, hogy "a krumplileves
legyen krumlileves", én meg azt mondom: "az óra mutassa hány óra van".

Magyarországon egyébként 26 különböz? helyi id? lenne ezáltal. A legnyugatibban 13 h 5 m lenne, a
legkeletibben pedig 13 h 31 m akkor amikor GMT szerint 12 van.

------------

* Óraállítgatás Magyarországon: Magyarországon nyári id?számítás a következ? id?szakokban volt:
1916-1919, 1941-1949, 1954-1957, s 1980-tól.

_______________________________________________
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A Havannai Egyetemen (1985-1986)
by maxval bircaman - szerda, május 23, 2012
http://bircahang.org/a-havannai-egyetemen-1985-1986/

A Havannai Egyetem az egyik legrégibb az egész nyugati féltekén.

A tanítási koncepció szuperelitista, azaz az sem baj, ha egy adott évben egy adott szakon egy szál ember
sincs, de a lényeg a min?ség. Mi spanyol filológiára jártunk két félévet. Az els? félévben beiratkozáskor
voltunk 70-en, a második félévre viszont csak 25-en maradtunk. Nekem is kétszer kellett utóvizsgáznom
az egyik tárgyból, ógörög irodalomból, míg nagy nehezen meglett a gyenge kettes.

Fidel viszonylagos utazási szabadságot, külföldi tanulmányokat, szinte cenzúramentes publikációs
lehet?séget biztosít az egyetemi oktatóknak, hogy azok ne vándoroljanak külföldre. Emellett az egyetemi
oktató társadalmi presztízse félisteni magaslatokban van. A cenzúramentesség persze nem vonatkozik a
szigorúan ideológiai szakokra, valamint nem terjed ki a kubai politikai rendszer bármilyen - akár a
legkisebb mérték? - kritizálásának lehet?ségére. De - bármennyire is hihetetlen - az egyetemi
ideológiamentesség nagyobb, mint ami a kádárista Magyarországon volt. Pl. szóba se kerül, hogy
mondjuk a középkori irodalmat a marxizmus szellemében kellene elemezni, vagy pedig nyelvészetben
nincs kijelentve, hogy x elmélet marxista és jó, míg a többi burzsoá és rossz. Annak idején a szovjet
elvtársak kritizálták is Fidelt, hogy nem marxista-leninista a fels?oktatási politikája.

Nagyon gyakori úgyszintén külföldi tankönyvek használata, bármiféle változtatás nélkül. Nagy segítség a
hallgatóknak, hogy Fidel nem ismeri el a szerz?i jogokat, így a kubai állami könyvkiadó kiadja egy az
egyben a legkülönböz?bb külföldi anyagokat. Pl. Webster-szótár: identikus az eredetivel, az egyetlen
különbség, hogy az els? oldalon van egy kis szöveg alul: "Forradalmi kiadás - Havanna, Kuba". Persze a
papír és a nyomtatás min?sége jóval rosszabb az eredetinel, de ez elhanyagolható szempont, amikor egy
ilyen szótar egy fagylalt árába kerül. A Larousse-szotar meg még olcsóbb, mint egy fagylalt. Egyébként
egy fagylalt árát csak az ajánlott irodalomra kell kiadni, mivel a kötelez? irodalmat az egyetem ingyen
odaadja mindenkinek a beiratkozáskor egy-egy példányban.

Az egyetemi KISZ-szervezet (melyben a tagság nem kötelez?, s?t ez inkább amolyan elitképz?dmény)
minden évfolyamon rendelkezik besúgókkal, akik folyamatosan jelentik, hogy milyen esetleges politikai
témákrol beszélgetnek a hallgatók, azaz érdemes az embernek ilyen témában nem nyitogatni a száját,
mert a politika iránt érdekl?d? hallgató nemcsak, hogy kirepül az egyetemr?l, hanem a börtön se kivételes
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eszköz az ilyen emberkékkel szemben. De már az els? hónap vége felé mindenki rájött, hogy kik a
besúgók, igy ezután a dolgok könnyebbek lettek.

Az egyetemen ideológiai oktatás az ideológiai tárgyak mellett els?sorban a kötelez?testnevelés órán
zajlik, itt komédiába ill? módon történik. Pl. a sorakozó: a tanár és a felsorakozott hallgatók egymásnak
jelszavakat ordítanak, csak nem valamiféle sportjelszavakat, hanem politikai jelszavakat. A politikai
jelszavak aszerint változnak, hogy éppen milyen témára mászott rá Fidel. A kedvenc jelszavam az volt,
amikor a tanár odaordít a hallgatóknak, hogy "la deuda externa" (a külföldi adósság), mire a sor "es
impagable" (visszafizethetlen) jelszóval ordít vissza. Ez abban az id?szakban volt, amikor Fidel
mindenkit igyekezett rávenni, hogy ne fizesse vissza a gonosz nemzetközi imperialista bankoknak a
felvett hiteleket, miközben persze Kuba minden hitelt percre pontosan fizetett ugyanazoknak a gonosz
imperialistáknak...

A kubai rendszer hihetlenül elnyomó, a legkisebb ellenvéleményre lecsap, viszont a nem-politikai jelleg?
magánéletbe nem avatkozik bele. Ebben er?sen különbözött a szovjet rendszert?l, mely politikailag
engedékenyebb volt, mint a kubai (Brezsnyev idejében egy enyhén disszidens vélemény gazdáját inkább
csak kirúgták munkahelyér?l és nem vitték börtönbe), viszont sokszor beleavatkozott az alattvalók nempolitikai jelleg? magánéletébe, pl. szexuális erkölcs. Kuba ennek az ellenkez?je: ami nem politikai téma,
az nem érdekli a hatalmat, viszont csírájában és azonnal elfojtják a legkisebb "disszonáns" hangot. Példa:
az egyik hallgató képes volt komolyan venni egy egyetemi irodalmi pályázatot, s szociográfiai igény?
m?vet nyújtott be. Azonban elkövette azt a súlyos és megbocsáthatatlan hibát, hogy nem az alabamai
négerek vagy a floridai prostituáltak szörny? életét ecsetelte, hanem a külföldiekkel egy szappan
ellenében szexel? kubai lányokat választotta témául. Nemcsak megírta, de be is adta. Az eredmény:
kitiltották az összes kubai egyetemr?l, majd 5 éves szabadságvesztést kapott mint ellenforradalmár.

Miután már jobban megismertük egymást az évfolyamon és már tudtuk, hogy ki kicsoda, velünk is
megosztották többen valódi érzéseiket. Egyik kubai lány súgva mondta az egyetem el?tt: "ti külföldiek,
nem láttok mindent ugyanúgy, ahogy az valójában van, látjátok, hogy hogyan élünk, de mégsem érzitek
át, pedig tudnotok kell, hogy ez egy végtelenül elnyomó és véres rendszer".

Ami az anyagiakat illeti, azok ugyanúgy katasztrofálisak, mint a politikai és polgári szabadságjogok. A
vidéki egyetemisták olyan diákszálláson éltek, hogy az Magyarországon szükség-munkásszállásnak sem
menne el.
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A Horthy-kultusz hazugságai
by maxval bircaman - csütörtök, július 12, 2012
http://bircahang.org/a-horthy-kultusz-hazugsagai/

Az újmagyar nacionalizmus egyre elkerülhetetlenebb eleme a Horty-kultusz.

Lássuk röviden azonban a tényeket!

1. Az egyik leger?sebb európai antiszemitizmus a magyar. Az volt, s ma is az. A mai magyar
nacionalizmus elképzelhetetlen antiszemitizmus nélkül.
2. Ez még er?sebben volt jelen a magát nyíltan antiszemitának valló Horthy alatt.
3. A magyar lakosság zöme "az igazság gy?zelmének" értékelte a zsidók deportálását, így nyilván
fel se merült, hogy tenni kellene ez ellen bármit is.
4. Horthy örömmel támogatta a zsidók deportálását, a végén csak külpolitikai okokból állíttatta le
azt.
5. Még Szálasi is önállóbb politikát folytatott, mint Horthy a németek irányában!
6. Mítosz, hogy nem volt mit tenni. Ott a bolgár példa: szintén német szövetséges, szintén ott
álliomásozott a német hadsereg, s a bolgár állam megtagadta a bolgár állampolgárságú zsidók
átadását. (A külföldi állampolgárságúakat ott is deportálták.) Mi történt? A németek tiltakoztak 3
napig, majd tudomásul vették.

_______________________________________________
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A jót nem kell rejtegetni
by maxval bircaman - péntek, május 18, 2012
http://bircahang.org/a-jot-nem-kell-rejtegetni/

A lámpás

"Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy
akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne,
és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan
hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amir?l azt
gondolja, hogy az övé."

***

Teológiai értelemben a példabeszéd jelent?sége az, hogy kimondja, Isten üzenete fény, melyet hirdetni
kell, büszkén meg kell vallani.

Társadalmi értelemben a példabeszéd üzenete: a jót nem kell rejtegetni.

_______________________________________________
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A keletiség lényege és neve
by maxval bircaman - kedd, május 01, 2012
http://bircahang.org/a-keletiseg-lenyege-es-neve/

Az Egyházat Jézus alapította meg 33-ban, Jeruzsálemben. Egyház egyetlen van. Amikor több egyházról
beszélünk, akkor ez alatt részegyházakat értünk.

Mi az Egyház ismérve?

Két ilyen ismérv létezik:

a szerves kapcsolat Jézus 33-ban megalapított egyházával,
a jézusi és apostoli tanítás továbbvitele és hirdetése.

S akkor lássuk, hogy mely mai felekezetek felelnek meg az el?bbi ismérvnek. A keleti kereszténység
mellett még a katolicizmus, az anglikanizmus, s a luteranizmus egyes részei, s?t még egyes további
felekezetek esetében is létezik ez a kapcsolat valamilyen formában. Ezek a felekezetek ?rzik a szerves
kapcsolatot az apostoli örökség intézményén keresztül.

Na és az utóbbi ismérv. Itt meg kell állapítunk, hogy ennek az ismérvnek csak a keleti kereszténység felel
meg. Minden más felekezetr?l csak azt állapíthatjuk meg, hogy mennyire közel vagy távol van az
ismérvhez, azonban egyik sem teljesíti az ismérvet teljes mértékben.

Melyek azok a felekezetek, melyek nem felelnek meg a fenti ismérveknek?

Az apostoli jogfolytonosságot megtartó, de az apostoli tant megváltozttaó felekezetek szakadárok,
elszakadt "egyházrészek". Az elszakadás sok esetben az apostoli tanítást is megrontja, mint láthattuk,
azonban ennek ellenére ezek a felekezetek mindenképpen a szélesebb értelemben vett kereszténység
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részeinek tekinthet?k. Ezek a felekezetek érvényesen képesek lefolytatni misztikus cselekedeteiket
továbbra is, azaz a helyzetük felemás.

A távolabbi felekezetek - melyek nem rendelkeznek apostoli folytonossággal - nem tekinthet?k
egyházrészeknek, szakadároknak. ?k valójában világi klubok, melyek olyan ideológiát terjesztenek, mely
bizonyos pontokon egyezik a keresztény tanítással. Az egyezés foka más és más minden felekezet
esetében.

Elítélend?k ezek a felekezetek? Semmiképpen! Hiszen mivel tartalmaznak hitvilágukban legalábbis
keresztény csírákat, fontos eszközt jelenthetnek a híveik számára az Egyház megtalásában. Ezzel együtt
azonban nem szabad elmenni az ellenkez? végletbe sem: azaz nem elítélésük semmiképpen sem jelenthet
elfogadást.

Az egyháztagság önmagában elegend??

Semmiképpen. Nem létezik automatizmus. Isten nem a cégbíróságon jegyeztette be az egyházát. A
Szentlélek az, mely az Egyházat életben tartja és szintén az, mely meghatározza, hogy kinek mik az
érdemei és b?nei.

Miért keleti?

Ez csupán egy esetleges, jól érthet? elnevezés. Valójában nincs szó égtájról, hiszen az Egyház egyetemes.

Miért van több keleti ág?

A három keleti ág között a különbség minimális, s emberi hibákra vezethet?k vissza.

Miért ortodox, ókeleti és asszír?
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Esetleges elnevezések.

Valójában a három keleti ág önelnevezése és egymás megnevezése más és más. Mivel nincs egyetemes
elnevezés, s mivel mégis kell használni valamilyen elnevezést, ezért az ortodox, ókeleti és asszír nevet
fogjuk használni.

Ortodox alatt azt az ágat értjük, melyb?l 1054-ben kivált a katolicizmus, alternatív elnevezés:
"khalkedóni ortodox". Amikor csak az ortodox szót használjuk, ezt mindig "khalkedóni ortodox"
értelemben tesszük.

Ókeleti alatt azt az ágat értjük, mely 451-ben a khalkedóni zsinaton kialkult vita miatt különölt el.
Hagyományos ortodox elnevezésük "monofizita", ami azonban pontatlan. Újabb ortodox elnevezésük
miafizita. ?k magukat egyszer?en ortodoxnak nevezik, az ortodoxokat pedig khalkedóniaknak, s az
asszírokat meg nesztoriánusoknak nevezik, alternatív elnevezés: "nem-khalkedóni ortodox".

Asszír alatt azt az ágat ártjük, mely 431-ben az efeszoszi zsinaton kialakult vita miatt különölt el.
Hagyományosan nyugati egyházaknak nevezik a másik két keleti ágat. Bár nem tartják magukat a szó
eredeti értelmében nesztoriánusnak, ma már magukra is használják ezt a kifejezést informálisan, így
alternatív elnevezésük: "nesztoriánus".

_______________________________________________
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A kett?s állampolgárság
by maxval bircaman - hétf?, május 14, 2012
http://bircahang.org/a-kettos-allampolgarsag/

Magyarországot leszámítva sehol a világon nem tartozik a kett?s állampolgárság az aktuális vitatémák
közé. Magyarországon ez viszont nemzeti sorskérdésnek min?sül, mind a támogatók, mind az ellenz?k
körében.

Alapok

Az állam általánosságban nem foglalkozik a többes állampolgársággal, azaz nem szankcionálja
semmilyen módon, hogy állampolgárainak van-e más állampolgársága is: Belgium, Bulgária, Ciprus,
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Magyarország, Málta,
Olaszország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Az állam általánosságban tiltja a többes állampolgárságot: Ausztria, Csehország, Dánia, Észtország,
Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Spanyolország.

Részletek

A meglév? állampolgárság csak az állampolgár kérésére sz?nik meg, az állam semmilyen körülmények
között nem vonhat vissza létez? állampolgárságot: Bulgária, Finnország, Görögország, Luxemburg,
Málta, Olaszország, Portugália, Szlovákia.

A meglév? állampolgárságot az állam különleges államérdekb?l (pl. hazaárulás) esetében visszavonhatja:
Belgium, Ciprus, Írország, Románia, Szlovénia.

A meglév? állampolgárságot az állam csalás esetében (az állampolgár hamis adatokkal szerezte meg az
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állampolgárságát) visszavonhatja: Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Magyarország, Svédország.

A meglév? állampolgárság automatikusan megsz?nik, ha az állampolgár saját akaratából idegen
állampolgárságot megszerzett, s erre nem kért és kapott engedélyt: Ausztria, Csehország, Dánia,
Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Spanyolország.

A meglév? állampolgárság automatikusan megsz?nik, ha az állampolgár régebbi idegen
állampolgárságáról ígérete ellenére nem mondott le: Ausztria.

A meglév? állampolgárság automatikusan megsz?nik, ha az állampolgár idegen hadseregben saját
akaratából szolgálatot vállal, s erre nem kért és kapott engedélyt: Ausztria, Dánia, Észtország,
Lengyelország, Románia.

A meglév? állampolgárság automatikusan megsz?nik, ha az állampolgár külföldön született, bizonyos
ideje külföldön él és nem tesz nyilatkozatot, hogy szeretné állampolgárságát megtartani: Belgium, Ciprus,
Írország, Svédország.

Nem EU-tag szomszédos államok

Horvátország - elvileg tiltja a többes állampolgárságot, de nem veszti el a horvát állampolgárságot az, aki
más állampolgárságot szerez.

Szerbia - elismeri a többes állampolgárságot.

Ukrajna - tiltja a többes állampolgárságot.

S végül a legérdekesebb
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Állampolgárság nem-születés alapján történ? megszerzéséhez szükséges-e az országban élni és vannak-e
kivételek a szabály alól?

Az egyéni elbírálás esetét kivéve szinte mindenhol szükséges valamennyi idej? legális tartózkodás az
országban az állampolgárság megszerzéséhez, viszont egyes kivételes esetekben a legális tartozkódás
kezdetét?l megszerezhet? az állampolgárság.

Általános esetben a szükséges várakozási id? 2-10 év. Kedvezményes esetekben ez lecsökkenhet nullára.

Három olyan EU-ország van, ahol az országban tartózkodás nélkül kapható állampolgárság etnikai
hovatartozási alapon: Görögország, Írország, Olaszország.

_______________________________________________

147 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A kisebbségellenes magyar politika
by maxval bircaman - szerda, május 09, 2012
http://bircahang.org/a-kisebbsegellenes-magyar-politika/

Kevesen tudják, hogy a kommunista berendezkedés? államok között a leginkább kisebbségellenes állami
politika éppen Magyarországon volt, jellemz?en leginkább a Kádár-korszakban. Az egyetlen régióbeli
ország, ahol gyakorlatilag sikerült a nemzetiségek megsemmisítése: Magyarország.

A II. vh. el?tt háromféle nemzetiségi iskola létezett:

'A típusú' - tiszta anyanyelvi, nemzetiségi tannyelv? oktatás volt, ahol minden tantárgyat – a
magyar nyelv és irodalom kivételével – nemzetiségi nyelven tanítottak,
'B típusú' - kétnyelv? oktatás, ahol a tantárgyakat kb. fele részben magyarul, fele részben pedig
nemzetiségi nyelven oktatták,
'C típusú' - nyelvoktató oktatás, ahol a tanítás nyelve magyar volt, s a nemzetiségi nyelvet csupán
tantárgyként tanították.

1945 után a 'B típus' megsz?nt. Az 1945-1946-os tanévben összesen 92 'A típusú' és 62 'C típusú' iskola
m?ködött.

1960 tavaszán indult be az 'A típusú' iskolák fokozatos átalakítása 'B típusúra' – A M?vel?désügyi
Minisztérium 44 167/1960. számú, valamint 44 159/1960. számú utasítása a nemzetiségi tannyelv?
iskolákban a természettudományos tárgyakat és a testnevelést immár kötelez?en magyar nyelven kellett
oktatni.

Az 1960-1961-es tanévben összesen 31 'B típusú' és 329 'C típusú' iskola m?ködött.

Csak az 1985. évi I. törvény adott ismét lehet?séget a nemzetiségi tannyelv? oktatás („A” típus)
fokozatos visszaállítására.
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Tehát 25 éven keresztül nem volt az országban nemzetiségi iskolarendszer, helyette a gyakorlat
látszatkisebbségi, magyarul tanító, a kisebbségi nyelvet csak egyszer? tantárgyként oktató iskolák voltak.
Ennek eredménye a kisebbségek teljes asszimilálása lett.

A kett?s mérce a magyar nacionalizmus részér?l különösen nevetséges. Felháborodást keltett 10 évvel
ezel?tt az a szlovák döntés, hogy ezentúl a KIZÁRÓLAG magyar nyelven oktató szlovákiai magyar
iskolákban a bizonyítványt nem csak magyarul, hanem két nyelven, magyarul és szlovákul is ki fogják
állítani, azaz az ország hivatalosan nyelvén IS. Tiltakozó hullám indult el ezen teljesen ésszer? lépés
ellen, s a végén a szlovák kormány kénytelen volt visszakozni. Ezzel szemben: 1985. óta ismét lehetséges
a nemzetiségi tannyelv? iskola Magyarországon, van is már néhány tucat ilyen (persze még mindig nem
érte el azt a szintet, melyen 60 éve volt a nemzetiségi iskolarendszer), de olyan ?rült ötlet, hogy ne legyen
a bizonyítvány az ország hivatalos nyelvén is kiadva (s?t, eleve csak azon adják ki a legtöbb esetben) még
a legvadabb "magyarellenes" aktivistának sem jutott eszébe.

_______________________________________________
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A kommunista
by maxval bircaman - péntek, május 25, 2012
http://bircahang.org/a-kommunista/

Életem els? kommunistáját Kubában ismertem meg.

Egyébként sok párttagot ismertem. Családban is volt, rokonok között is, s?t még igen magas rangú
pozicióban lév? is volt a rokonok között. De kommunista egyik sem volt, egyik sem hitt a kommunista
elméletben. Így nagyon érdekes volt megismerkedni egy igazi hith? kommunistával.

Az illet? egy 2 méter magas, vékony francia néger volt, Francia Guayanából. Bár nagyon sötét volt a
b?re, arcvonásai európaiasak voltak, tehát valószín?leg egy sötét b?r? mulatt lehetett. Kifejezetten
intelligens ember volt, szabad idejében verseket írt (franciául, de próbálkozott spanyolul is), filozófiát
olvasott (nem csak marxistát). Kedvenc témája a társadalmi egyenl?tlenség volt és úgy érezte, hogy szent
ügye ez ellen harcolni. Marx, Lenin, Che és Fidel volt számára az Isten, de nem amolyan primitív módon,
hanem ténylegesen is olvasta m?veiket, els?sorban Marxot és Lenint, mert az utóbbi kett?r?l azért még ?
sem gondolta, hogy nagyon sok olvasandó m?vük lenne.

Kis kitér?. Nagyon büszke volt franciaságára. Egy alkalommal a dékánhelyettes odafordult hozzá és
megkérdezte: "elnézést, ugye maga kongói". Nehezen írható le, hogy mekkora arculcsapás volt számára
ez a kérdés. Teljesen felindulva válaszolt vissza: "milyen kongói? elnézést, én Guayanából érkeztem,
francia vagyok!".

Amikor megismertem szeptember végén, nagyjából egy hónapja volt Kubában, mint ösztöndíjas. Lelkes
volt, hogy ott lehet a "szabadság szigetén", álmai országában, ahol már épül a kommunizmus, mely
mindent megold, felszabadítja az embert, egyenl?séget teremt, mindenkinek megadja a tiszteletet.
Kérdeztem, hogy milyenek a viszonyok a diákszálláson, mire megmondta, hogy hát bizony nagyon
szerények, viccesen hozzátette, hogy valószín?leg az ükapja élhetett ilyen módon, amikor még rabszolga
volt, dehát végülis nem fontos, mert neki az a tény, hogy a szabadság földjén lehet, mindent megér. Meg
egyébként is: az imperialisták, az amerikai blokád miatt van szegénység és nyomor Kubában!

A második hónapban panaszkodott, hogy úgy érzi az emberek nem elég lelkesek Kubában, nem érzik át,
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hogy micsoda áldás egy kommunizmust épít? társadalom tagjának lenni. Azt már elfogadta, hogy mi európai kommunista államok polgárai - nem vagyunk lelkes kommunisták, erre ? azonban azt a sajátos
magyarázatot adta, hogy ez azért van, mert hozzánk a kommunizmus nem forradalom útján érkezett,
hanem egy idegen hatalom, a Szovjetúnió megszállása miatt jött el, s ezért van az, hogy nem vagyunk
képesek látni a kommunizmus kíválóságát, mert mi azt tudatalattilag idegen megszállással azonosítjuk.
Így ?, bár nem ért egyet antikommunista beállítottságunkkal, megérti annak okát. Egyébként pedig
örülnünk kellene, mert a legrosszabb kommunizmus is jobb a legjobb kapitalizmusnál! Én megjegyeztem,
hogy lehet, hogy egy Kubában született kubai talán mégis jobban tudhatja, hogy milyen a kubai élet, s
nem biztos, hogy ?, aki 2 hónapja van az országban jobban tudja értékelni ezt, mire ? kijelentette, hogy
sajnos az ember önz? lény és mindig panaszkodik, pedig Kubánál jobb nincs a világon.

A harmadik hónapban arról beszélt, hogy bajok vannak a megvalósítással Kubában, de err?l az emberek
tehetnek, akik nem élnek jogaikkal. A rendszer mind elméletben, mind gyakorlatban tökéletes, de az
emberek túl passzívak. Amikor elmagyaráztam neki, hogy a rendszer romlott és diktatórikus, üldöz
minden független és szabad gondolatot, s az emberek azért passzívak, mert el vannak nyomva, mérgesen
legyintett, hogy ezt megint a CIA által pénzelt Martí Rádióból (az amerikai kormány által finanszírozott
floridai kubai rádióállomás, mely az intenzív zavarás ellenére is elég jól hallható az egész szigeten)
hallhattam, s ez nem igaz, mert az ember a legteljesebb szabadságban éppen a szocializmusban van, mely
a kommunizmus felé vezet? út, s a legfejletlenebb szocialista államban is százszor nagyobb az ember
önkifejez?désének lehet?sége, mint a legdemokratikusabb kapitalizmusban, ahol valójában a szabadság
csak képzet, nem valóság.

A negyedik hónapban történt az els? "baljós" jel. Kommunistánk kijelentette, hogy furcsállja, hogy a
kötelez? filozófia órán nem kötetlen beszélgetés van, ahol mindenki szabadon választhat kedvenc
filozófiát magának, hanem megmondják, hogy van az igaz marxizmus-leninizmus és van az összes többi
hamis filozófia. Bár ?szerinte is az igazi a marxizmus-leninizmus, viszont szerinte erre a meglátásra
mindenkinek saját magának kellene eljutnia, s nem úgy, hogy valaki hatalmi szóval kijelenti, hogy ez a jó
és kész. Mondtam neki, hogy ez a rendszer ilyen, s minden másban is ilyen: megmondják mindenr?l,
hogy mi a jó és mi a rossz, s ellentmondani az aktuális hivatalos álláspontban kissé életveszélyes.

Aztán a következ? két hónapban sokasodtak a "baljós" jelek. Kommunistánk kifogásolni kezdte, hogy a
kubai sajtóból, kubai médiákból nem lehet megtudni szinte semmit, sem a külföldi, sem a belföldi
eseményekr?l, mert a médiák tartalma 5 % hír és 95 % kommentár. Elmondta, hogy ha nem lenne
hozzáférése id?nként a francia sajtóhoz, sok eseményr?l nem is tudná, hogy megtörtént. Az is felt?nt
neki, hogy a kubaiak nem mernek vitatkozni nyilvánosan semmir?l, az egyetlen nyilvános téma
szinte csak a sport (els?sorban a bézból), az emberek nem vitatják meg pl. országuk fejl?dését, a
folyamatokat, s a külföldi eseményeket sem kommentálja senki. Aztán észlelte azt is, hogy a
"néphatalom" legjobban saját népét diszkriminálja: az átlag kubai be sem teheti a lábát egy csomó helyre,
ahová ? francia útlevelét felmutatva bármikor bemehet: szállodai bárok, Varadero, stb. Azon is
megdöbbent, hogy az egyetemi kommunista ifjúsági szervezet (UJC) gy?lése abból állt, hogy valaki
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felolvasott valami el?re elkészített papírt, majd mindenki mindent megszavazott, s szóba se került, hogy
fel lehetne szólalni, esetleg vitázni, s pont ilyen módon történt a képvisel?k megválasztása is. Ezt a
gy?lést ? is színházi komédiának min?sítette. Amikor elmondtam neki, hogy pontosan ugyanez történik
minden szinten, a parlamenti képvisel?ket és a párt vezet?it pontosan ugyanígy "választják" meg, nem
mondott semmit, ezúttal nem is mondott ellen.

Az ötödik hónap végén egyik reggel azzal jött, hogy meghalt az a 7 szerencsétlen ?rhajós, él?ben
hallgatta a rádióban. A Challenger ?rrepül?gép katasztrófájáról van szó. Mivel én is hallgattam, s tudtam,
hogy ezt egyetlen kubai rádió sem közvetítette, így derült ki, hogy a kommunista egyetemi társ a Martí
Rádió hallgatója! "Te a Martí Rádiót hallgatod???" - csodálkoztam rá, mire ? szégyell?sen bevallotta,
hogy hát igen, elkezdte hallgatni, mert ott van a legtöbb kubai hír, persze a kommentárok nem érdeklik,
de maguk a hírek jók, mert sajnos Kubában egyetlen hasonló hírforrás sincs.

Aztán egyre "ellenforradalmibb" dolgokat kezdett mondogatni. Sok dolognak utána nézett. Megdöbbent?
információkat talált kedvenceir?l, Cher?l és Fidelr?l. Megtudta, hogy a népbíróságok Fidel-Che-Raúl
hatalomátvétele után úgy m?ködtek, hogy az ítélet el?re meg volt írva, még a "tárgyalás" kezdete el?tt,
hogy Che kedvenc terve az állami ingyenes munkarabszolgaság volt, hogy Che esetenként saját kez?leg
ítélt el "b?nösöket": egy szimpillantással eldöntötte, hogy ki az ellenforradalmár, s megspórolva még a
látszattárgyalást is szimplán f?be l?tte az illet?t, hogy Che tönkretette 2 év alatt a teljes gazdaságot mint
gazdasági-pénzügyi "szakember" (valójában persze orvos volt, de hitte, hogy csak lelkesedés kell, s ez
mindent megold, márpedig lelkesedésb?l nem volt benne hiány). Megtudta azt is, hogy Fidel atomháborút
akart indítani 1961-ben, s csak a szovjet vezetés akadályozta meg ebben, mégpedig úgy, hogy egyszer?en
nem engedték be a szovjet atomfegyver közelébe. Az is nagyon szöget ütött a fejébe, hogy a Fidel-CheRaúl csoport 1959 januárjában szabad választásokat ígért, melyek sosem történtek meg - "miért nem
voltak választások, mikor állítólag a nép ?ket támogatta és megnyerték volna?", ezt nagyon nem értette.

A nyolcadik hónapban egyik nap elkeseredett arccal láttam ülni az egyetemi kar el?tti padon. "Mit fogok
mondani otthon az elvtársaknak?" - kérdezte. Mikor megkérdeztem, hogy pontosan mire is gondol,
elmondta, hogy mindenki várja, hogy az év után hazamenjen és beszámoljon, hogy milyen volt az eltelt
év a "szabadság szigetén". "Hát meséld el, hogy mit tapasztaltál", javasoltam neki, de erre elkeseredetten
legyintett, s elmondta, hogy hogyan is tehetne ezt meg, az elvtársak otthon sosem fogják megérteni, hogy
semmi se úgy van, ahogy azt gondolják ?k és gondolta ? maga is - néhány hónapja elküldték ?t Kubába,
hogy aztán visszamenve er?sítse az elvtársak meggy?z?dését, ezt pedig nem teheti már meg, mert az
igazságnál semmi sem lehet fontosabb. "Pedig ha az igazságnál semmi sem fontosabb, akkor mondd
nekik ezt: az igazságot", javasoltam neki.

Aztán elutazott ? is, mi is. Legközelebb 1989-ben jelentkezett levélben. Megírta, hogy nagyon örül, hogy
Kelet-Európában leomlott a kommunista rendszer, s reméli, hogy hamarosan Kubába is elér ez a folyamat
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(sajnos ebben nem lett igazi, 20 év elteltével még mindig kommunista rabigában szenved a kubai nép).
Magáról annyit mesélt, hogy 1986 nyarán hazament, bocsánatot kért az "elvtársaktól", majd kilépett a
Francia Kommunista Pártból. Soha többé nem ment vissza Kubába, Mexikóban folytatta az egyetemet.
Aztán kapcsolatba lépett a Human Rights Watch nev? szervezettel, valamint levelezett a kubai emigráció
egyes szervezeteivel is, s felajánlotta segítségét, hogy számíthatnak rá, ha a kubai nép szabadsága
érdekében és a kommunista diktatúra ellen segíthet a maga szerény módján.

Alig 10 hónap tartózkodás a "szabadság szigetén" kigyógyította egyetemi társamat a kommunizmusból,
leninizmusból, marxizmusból, s Kuba csodálatából.

_______________________________________________
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A k?kemény au pair
by maxval bircaman - csütörtök, december 06, 2012
http://bircahang.org/a-kokemeny-au-pair/

Nem mindenki olyan, mint a szerencsétlen aprópénzes teremtés.

Nem bizony! Nekem egy ismer?söm, név szerint Urszusz Grizella, szintén ópör volt remélem jól ejtem
ezt a nehéz német szót... szóval Grizella ópörködött, de ? bizony k?kemény csaj volt, nem hagyta magát.

Els? nap azzal kezdte, hogy megverte az egész családot, aztán szólt, hogy nem hajlandó megalázó
feladatokra, nyomatékosan aláhúzva, hogy ? a munkát mint olyat eleve nagyon megalázónak tartja.
Szépen megtanította a családot keszty?ben dudálni és hogy ki az úr a háznál.

Aztán a család tagjai már mint a kisangyalok lesték Grizi minden óhaját. S amikor hónap végén túl
keveset fizettek neki, Grizi elvette a családapa bankkártyáit, s azót ? fizet a családnak zsebpénzt! S aki
nem számol el minden centtel, annak lesz nemulass! Nehogy már a saját pénzüket elverjék konyhabútorra
meg lámpákra!

S persze arról nem is beszélve, hogy Grizi a legels? pillanatban szólt, hogy egy szót sem fog megtanulni a
furcsa helyi nyelven. Ellenben a család már kezd belejönni a magyartanulásba. Kezdi megtanulni ez a
semmittev?, elkényeztetett család, hogy hol lakik az Úristen!!!

_______________________________________________
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A léleknek ennivaló kell
by maxval bircaman - hétf?, július 23, 2012
http://bircahang.org/a-leleknek-ennivalo-kell/
A léleknek ennivaló kell

Hideg van, de én kellemesen borzongok;
Ülök és várok, felállni nem tudok,
Nyögök, mikor már érzem, hogy jön,
Pirosodik arcom, verejtékez homlokom,
Nyomom tovább, tovább szinte a végtelenig,
S jön, egyre jobban, egyre csak jön,
Mintha sziámi gúlákat szülnék meg;
Érzem ott a b?römön, hogy a középen túl vagyok,
S már fellélegezhetek, már ki is jött;
Halk csusszanással vízbe csobban,
Néhány csepp felcsap rám, érzem,
Megborzongok, de a b?zölgés megcsap,
Kicsit hullámzik bennem egy pici öröm,
De már fel is állok, mert a lényeg, hogy vége van

*** 1982 ***
_______________________________________________

155 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A macedónkérdés lényege
by maxval bircaman - csütörtök, május 03, 2012
http://bircahang.org/a-macedonkerdes-lenyege/

Igyekezem összefoglalni ezt a témát: mi is az a macedónkérdés.

Magyarul id?nként el?fordul a makedón/macedón megkülönböztetés, ezt nem fogom használni.

A Balkánnak azon a területen, ahol a mai macedón nép és a jelenlegi Macedóniai Köztársaság is létezik,
hagyományosan négy nép él, az albán, a bolgár, a görög és a szerb. Érdemes el?ször tehát bemutatni e
négy nép "véleményét" a macedónkérdést illet?en.

A különböz? szomszédos álláspontok

Görögök

A görög álláspont szerint a macedónok a görög történelem részei. Az ókori macedónok vagy egy görög
nép voltak vagy pedig egy nem-görög nép, mely a görögség részévé vált. A macedón identitás a görög
identitás részévé vált, a macedón nyelv pedig kihalt már az i. e. IV. században. A macedónok annyira a
görögség részei, hogy éppen ?k terjesztették el a görög kultúrát Nagy Sándor birodalma és annak
utódállami révén az i. e. III-IV. században. Ett?l kezdve a macedón identitás egyszer?en észak-görög
identitást jelent, s nem ellentétes a görög identitással, hanem annak része, Macedónia pedig nem más,
mint Észak-Görögország.

A Balkánra való tömeges szláv betelepülés során (i. sz. VI. sz.) a térség lakosságának jelent?s része
elszlávosodott. A VII. században megtörtént a térségben a bolgár államalapítás, mely kés?bb szintén
szláv állammá vált. Így alakultak ki a környékbeli szláv népek: bolgárok, montenegróiak, szerbek.
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Az, hogy az egyes szláv népek között milyen nemzeti identitások alakultak ki, a görögöket nem érdekli.
A lényeg csupán az, hogy a "macedón" és a "Macedónia" név már foglalt, s senki más ne használja ezeket
saját identitásának megnevezésére. A görögök számára sért? és emiatt elfogadhatatlan e szavak
használata a görög kultúrkörhöz nem tartozó jelenségek megnevezésére.

A görög önállóság megszünte után (i. e. II. sz.) a terület a Római Birodalom része lett. A Római
Birodalom a birodalom nyugati részének megszünése (i. sz. V. sz.) után még ezer évig létezett keleten,
egészen 1453-ig. A történelmi Macedónia területe el?bb római (bizánci), majd váltakozva bolgár, bizánci,
szerb uralom alatt állt. Ez az oszmán hódítással változott meg, akkortól fél évezreden keresztül az egész
terület az Oszmán Birodalom részévé vált.

A történelmi Macedónia déli részét Görögország 1913-ban szerezte meg a balkáni háborúk után az
Oszmán Birodalomtól. A terület lakossága nagyjából fele-fele arányban volt görög és szláv nyelv?. A
görög álláspont szerint a szláv nyelv?ek valójában elszlávosodott görögök. A görög politika miatt a szláv
lakosság egy része elmenekült, els?sorban Bulgáriába. A hivatalos és nem-hivatalos asszimilációs politika
és a betelepülések hatására ma már ez a terület 95 %-ban görög etnikumú - a terület a mai ÉszakGörögországgal azonos, ez Görögország 9 hagyományos tájegységének egyike, neve jelenleg is
Macedónia (????????? - Makedonia).

A görög állam a Macedóniai Köztársaság 1991-ben történt megalakulása óta következetesen bojkottálja
az új államot bármilyen olyan esetben, amikor az hivatalosan próbálja használni a "macedón" és
"Macedónia" szavakat. Legutoljára ez akkor következett be, amikor Görögország megvétózta Macedónia
NATO-csatlakozását, mert az nem volt hajlandó mell?zni hivatalos nevének használatát. Az EU és
Macedónia közti tárgyalások is csak azért lehetségesek, mert azokat Macedónia a FYROM név alatt
folytatja (FYROM = Former Yugoslav Republic of Macedonia).

Bolgárok

A bolgár álláspont egyetért a görög állásponttal ami az ókori macedónokat illeti, bár túlzásnak tartja a
görög álláspont névhasználatra vonatkozó részét, s azt vallja, hogy a "macedón" és "Macedónia" szónak
lehet egynél több jelentése is, s ez nem sérti a görögök jogos igényeit az ókori macedónokra vonatkozóan.

A bolgárok szerint a VII. században megtörtént bolgár államalapítás során, amikor a történelmi
Macedónia területének nagy része is a bolgár államhoz került, az egész területen kialakult a közös bolgár-
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szláv identitás, a türk nyelv? bolgárok és a balkáni szláv törzsek szintézise során, majd az így létrejött nép
fokozatosan átvette a szláv nyelvet. Ez a mai bolgár identitás alapja és eredete. Természetesen regionális
alidentitások is léteztek, minden egyes tájegységen, így Macedóniában is. Azonban macedón nép sosem
létezett (leszámítva természetesen a görögségbe beolvadt ókori macedónokat), így macedón identitás,
mint a bolgártól elkülönül? identitás sosem volt. Erre bizonyíték nemcsak a bolgár történelem, de az
összes létez? külföldi forrás is: egyetlen példa sincs arra a XIX. sz. végét megel?z?en, hogy a macedóniai
szláv nyelv? lakosságot ne bolgárként határozták volna meg. Ebben mind a nyugat-európai, mind a görög,
mind a török források ugyanazt állítják: a "macedóniai szláv" és a "bolgár" szinonímák. A macedón nép
egy "mesterséges" XX. századi képz?dmény, melyet azért alakítottak ki, hogy ezzel lehessen indokolni
azt, hogy Macedóniát elvették Bulgáriától.

Szerbek

Történelmileg a szerbek a macedónkérdésben nem voltak érdekeltek, bár a XIV. sz. során pár évtizedig a
középkori szerb állam fennhatósága a történelmi Macedóniára is kiterjedt. Érdekl?désük csak a XIX.
században kezd?dött, amikor szóba került az akkor az Oszmán Birodalomhoz tartozó Macedónia
hovatartozásának kérdése. (A történelmi Macedónia legészakibb sávját Szerbia még a XIX. sz. elején
megszerezte, ezen a területen a lakosság zöme albán és szerb volt.)

Az Oszmán Birodalom Macedónia területének többi 95 %-át az I. balkáni háborúban (1912-1913)
vesztette el. A történelmi Macedónia legnyugatibb sávja ekkor az újonnan megalakult albán államhoz
került - ez a területrész eleve albán többség? volt. A II. balkáni háború után Macedónia területének zömét
megosztotta egymás között Görögország és Szerbia, egy kisebb rész pedig Bulgáriához került.

Ez, a második balkáni háborúban megszerzett szerb területrész 99 %-ban azonos a mai Macedóniai
Köztársaság területével. A szerb álláspont szerint Macedónia szláv nyelv? lakossága valójában "déli
szerbek" vagy "hegyi szerbek", akik megfeledkeztek szerb identitásukról. Mivel azonban a szerbesítési
politika minimális sikerrel járt, maguk a szerbek sem hittek benne komolyan, az egész célja csupán a
területi igények etnikailag igazságos mivoltának alátámasztása volt, a hivatalos Szerbia elfogadta az
"önálló macedón nép" elméletét az I. vh. után, bár a jugoszláv állam államalkotó népeinek csak a szerbek,
a horvátok és a szlovének számítottak, az állam hivatalos neve is ez volt 1929-ig: Szerbek, Horvátok és
Szlovének Királysága. A második Jugoszláviában (1945-1991) viszont már államalkotó nép lett a
macedón. A Szerbia által 1913-ban megszerzett macedón területb?l pedig megalakult a jugoszláviai
macedón tagköztársaság, mely a mai független Macedóniai Köztársaság el?dje. Érdekesség, hogy
Jugoszlávia felbomlásakor a macedón tagköztársaság volt az egyetlen, mely háború nélkül, békés úton
vált ki a jugoszláv szövetségi államból.
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Fentiek következtében ma már Szerbia nem tartja magát érdekeltnek sem a macedónkérdésben, sem a
görög-macedón névvitákban.

Albánok

Az albánok semmilyen formában nem érdekeltek az ügyben. Igényeik csupán a macedóniai albán
kisebbség (mely Nyugat-Macedóniában ma már valójában többség) helyzetére terjednek ki. Az albániai
(és koszovói) kislétszámú szláv nyelv? kisebbséget az albánok váltakozva bolgárként és macedónként
határozzák meg.

Mint látható, a 4 álláspont között tulajdonképpen egyetértés van a f? vonalakat illet?en. Valódi vita nincs
a 4 álláspont között. S?t, mind a négy álláspont alapvet?en igaz.

A történelmi Macedónia (zölddel jelölve) és a jelenlegi országhatárok

Mi a macedón álláspont?

A macedón álláspont szerint a szlávok Balkánra való betelepülése (VI. sz.) után rögtön kialakult egy
önálló macedón identitás, mely különböz? volt, mind a szerbekét?l, mind a bolgárokétól.

Bár a "hivatalos" macedón álláspont VI. századi etnogenezisr?l beszél, er?s tábora van azoknak is, akik
összekötik az ókori macedónokat a kései macedónokkal. Eszerint az ókori macedónok és a kései
macedónok között a kontinuitás folytonos, sosem szakadt meg, csupán nyelvváltás történt, az eredeti
ómacedón nyelvr?l macedón-szlávra. A legmerészebb elképzelések pedig egyenesen az ókori és a kései
macedónok, s?t a két nyelv azonosságáról beszélnek.
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A hivatalos Macedónia hivatalosan ugyan nem támogatja a macedón kontinuitást, nem-hivatalosan elég
sok nyoma van a támogatásnak. Az 1991-ben függetlenséget nyert Macedóniai Köztársaság els? címere
és zászlaja ómacedón jelképeket alkalmazott, de pl. jellemz?, hogy a szkopjei repül?tér Nagy Sándorrol
lett elnevezve... és sok más hasonló példa is felhozható.

A macedón álláspont szerint a macedón identitás tehát évszázadokon keresztül létezett minden görög,
bolgár. szerb, török uralom ellenére. Ez az identitás mindig különböz? volt a többi szláv nyelv? népét?l,
mint ahogy a macedón nyelv is különböz?zik mind a szerb, mind a bolgár nyelvt?l, bár ez utóbbival
nagyon közeli rokonságban áll.

A macedón állásppont szerint a macedón nép valójában a szláv kultúra létrehozója, hiszen az els? szláv
írásbeliség a macedón volt (IX. sz.), az els? két szláv ábécé, a glagolita és a cirill ábécé, is a macedón
néphez köthet?. A macedón identitás másfél évezredes fennmaradásának a gyümölcse a XIX. sz. végén
érett be, amikor a macedónok elkezdtek önálló államért harcolni a környez? népek elnyomásával
szemben. Ez a harc részsikert ért el a jugoszláviai tagköztársaság 1945-ös létrehozásával, majd pedig
végre teljes sikert 1991-ben, a független Macedóniai Köztársaság megalapításával. A környez?
országokban mind a mai napig milliós macedón kisebbség él, melynek jogait sajnos azonban nem
hajlandó senki sem elismerni. Különösen a bolgárok és a görögök ellenségesek: a bolgárok kisajátítottak
a macedón történelmet és kultúrát, a görögök pedig gazdasági és politikai zsarolással igyekeznek
tönkretenni a macedón államot.

Lássuk a tényeket!

Nyilvánvaló, hogy az ókori macedónok nem t?ntek el nyomtalanul, azaz akár a mai macedónok ?sei
között is lehetnek ókori macedónok. Ez azonban minden más környez? népre ugyanúgy igaz. A lényeg: a
görögt?l különálló macedón identitás utoljára az i. e. IV. százaban létezett.

A teljes középkor során egyetlen nyom sincs macedónokról, mint népr?l. A macedón kizárólag mint
"macedóniai lakos" szerepel. Bármiféle önálló macedón identitásról vagy önálló macedón nyelvr?l sincs
egyetlen adat sem. A macedón történelem de facto 100 %-ban fantázia.

Az oszmán id?kben eleve nem beszélhetünk nemzetiségekr?l a szó szoros értelmében. Az oszmán állam
vallási alapon m?ködött, a lakosságot felekezeti alapon kategorizálta. Minden muzulmán egyszer?en csak
"muzulmán" volt, függetlenül attól, hogy török, arab, albán, bosnyák vagy más. Ugyanígy minden
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ortodox keresztény is csak "keresztény" volt, függetlenül, hogy szerb, bolgár, görög vagy más.

Ami a nyelvi megoszlást illeti, az egyházi statisztikák adnak csak valamilyen érdemi adatot. Itt azonban a
megoszlás csupán görög vagy szláv, mely utóbbi az egyházi szláv nyelvet jelentette, mely közös volt az
összes ortodox szláv számára (s?t a nem-szláv ortodox románok is ezt használták egyházi nyelvként).

Az els? modernnek mondható oszmán felmérések a XIX. században készültek, ezek mindig csak
görögökr?l, szerbekr?l, bolgárokról szólnak, egyetlen egy sem szól macedónokról. Úgyszintén egyetlen
egy európai forrás sem tud macedónokról.

Érdekes módon az els? lexikon, melyben szerepelnek macedónok, mint önálló entitás, a magyar Pallas
Nagylexikon 1897-es kiadása. De többségükben még az I. vh. utáni európai kiadványok sem tudnak
macedónokról. A macedón nyelv els? említése 1903-ból származik. Az els? nemzetközi dokumentum,
mely macedónokról, mint önálló népr?l beszél, egy 1934-es Komintern-határozat.

Az els? nyomai annak, hogy az akkor még oszmán uralom alatt lév? Macedónia felszabításáért küzd?k a
macedón identitást, mint önállót fogadják el, a XIX. sz. 90-es éveib?l származnak. Azonban ezek a
vélemények mindigis abszolút kisebbséget alkottak a macedón felszabadító mozgalmakon belül.

A bolgár identitás még a II. vh. idején is élt, Jugoszláv Macedónia Bulgáriához való 1941-es csatolását
felszabadulásként élte meg a helyi lakosság. Még a helyi kommunista partizánmozgalom is az illegális
Bolgár Kommunista Párt keretein belül tevékenykedett.

Viszont tény, hogy a II.vh. után elkezdett kialakulni egy önálló macedón nemzettudat a jugoszláviai
macedón tagköztársaságban.

A jugoszláv hatóságok mindent megtettek a macedón identitás kialakításárt. 1944-ben megalkotásra
került a macedón irodalmi nyelv, alapja a dél-nyugati bolgár nyelvjáráscsoport bitolai nyeljvjárása lett: ez
állt a legtávolabb mind a szerb, mint a bolgár irodalmi nyelvt?l. 1945-ben megszerkesztésre került az új
macedón ábécé és helyesírás, a szerb ábécé és helyesírás alapelvei alapján. A macedón irodalmi nyelvet
megtisztoták az idegen szavaktól, helyükre olyan szavakat téve, melyek nem szerepeltek a bolgár
irodalmi nyelvben. (Ennek ellenére a bolgár irodalmi nyelv és a macedón irodalmi nyelv szókincse még
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ma is 95 %-ban azonos.) A külön macedón identitás kialakulásában az egyik fontos esemény a 40 évig
fennállt "vasfüggöny" volt a korabeli jugoszláv-bolgár határon a XX. sz. negyvenes éveinek végét?l a
nyolcvanas évek végéig. Ráadásul az élet sokkal szabadabb és jobb min?ség? volt a kommunista
Jugoszláviában, mint a kommunista Bulgáriában, ez eleve alacsony presztízs?vé tette Bulgáriát a lakosság
szemében.

A nyelv mellett kellett saját kulturális hagyomány is, saját irodalom, saját történelem is. Az els? macedón
történelmi enciklopédia csak a 60-as években jelent meg, ez már másfélezer éves macedón népr?l számol
be. A bolgár történelemb?l és irodalomból ki lettek válogatva, hogy kik a "macedónok", így sikerült saját
macedón történelmet és irodalmat kreálni. Ekkor sikerült a macedón tudósoknak azt is "kideríteniük",
hogy az els? szláv írásbeliség a macedón, hiszen Cirill és Metód a macedón nyelvjárások alapján hozta
létre az els? írott szláv nyelvet.

A macedón nemzettudat megszilárdult. A 80-as évek elejét?l már valóban beszélhetünk macedónokról,
mint önálló népr?l.

Azt lehet tehát mondani: a macedón nép gyökerei a XIX. sz. 90-es éveire mennek vissza, kialakulásában a
dönt? id?szak a II. vh. utáni évek, a megszilárdulása pedig kb. 30-40 éve fejez?dött be.

Persze egy nép nem értéktelenebb attól, mert újabb, mint ahogy a hosszabb történelem sem érték
önmagában.

Természetesen azonban a nemzetté válás folyamata kizárólag a mai Macedóniai Köztársaság területén
zajlott. A történelmi Macedónia azon területein, melyek ez id?ben nem tartoztak Jugoszláviához, ilyen
folyamat nem zajlott le, így ott nem is alakult ki önálló macedón nemzeti tudat. Ennek eredményeképpen
ezeken a területeken jellemz?en a macedónok 1 % vallja magát macedónnak.

Személyes élmények

Kifejezetten vicces, hogy közintézmények, utcák, közterületek gyakran ugyanazokról a történelmi és
irodalmi személyiségekr?l vannak elnevezve Bulgáriában és Macedóniában, mindkét országban "nemzeti
h?söknek" min?sülnek, csak éppen az egyik az egyik országban ugyanaz a személy "bolgár nemzeti h?s",
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a másikban meg "macedón nemzeti h?s". Bitola (a második legnépesebb macedóniai város) legnagyobb
egyeteme és Szófia legnagyobb egyeteme pl. UGYANAZT a nevet viseli: Szent Kliment Ohridszki
Egyetem.

Érdemes a Wikipédiát is megnézni a XIX. sz. végi törökellenes felszabadító mozgalom f? vezet?ir?l
szóló cikkeket illet?en. Kiválasztottam 3 nevezetes személyiséget: Goce Delcsev. Dame Gruev, s Jane
Szandanszki. Természetesen a bolgár Wikipédiában mindegyikük bolgár, a macedónban pedig
mindegyikük macedón. Az angol Wikipédiában pedig jellemz?en a téma el van kenve, vagy hosszas és
zavaros magyarázat van az illet? személyek nemzetiségér?l. (Érdemes megnézni ilyen cikkek szerkeszt?i
történetét és vitáját is, jellemz?en évekig tartó vitákat találunk a legtöbb esetben.)

Goce Delcsev:

macedón szöveg: "macedón forradalmár"
bolgár szöveg: "bolgár forradalmár és nemzeti h?s"
angol szöveg: "fontos személyiség az oszmán uralta Macedóniában és Trákiában"

Dame Gruev:

macedón szöveg: "macedón nemzeti mozgalom"
bolgár szöveg: "bolgár forradalmár és nemzeti h?s"
angol szöveg: "felkel?vezet? oszmán Macedóniában és Trákiában"

Jane Szandanszki:

macedón szöveg: "macedón forradalmár és nemzeti h?s"
bolgár szöveg: "bolgár forradalmár"
angol szöveg: "forradalmár"

Ezek hasonló példákat még fel lehetne hozni százával.
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A bolgár népre nem különösen jellemz? a vad nacionalizmus, így az átlag bolgár leginkább röhögni
szokott az ilyen és ehhez hasonló macedón vélekedéseken. Az egyik népszer? vicc:

- Mit mond az els? macedón ?rhajós, amikor leszáll a Holdra?
- Egy könnycseppet ejt és azt mondja "Hold, Hold, te macedón föld...".

*

Végül egy vicces, de igaz történet, mely Szófiában dolgozott volt magyar kollégámmal esett meg. A
gyerek olyan autodidakta módon tanult bolgárul, közepes nyelvhelyeséggel beszélt. de elég sok szót
tudott, s sosem félt beszélni. Egy hosszú hétvégén a barátn?jével átugrottak Macedóniába megnézni
az ohridi tavat. Persze ott is magabiztosan beszélt. Meg is kérdezte t?le pár macedón, hogy honnan
származik, ? meg mondta "Magyarországról". Ekkor jött a második kérdés:

- Na és hol sikerült megtanulnod macedónul? - kérdezték a macedónok barátságosan.
- Sosem tanultam macedónul. De Szófiában dolgozom másfél éve, s kicsit megtanultam bolgárul jött a magyar kolléga válasza, mire a macedónok neheztel? tekintetéb?l rögtön érezte, hogy ezzel
a mondattal vége a barátkozásnak.

_______________________________________________
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A magyar igazság napja
by maxval bircaman - csütörtök, május 17, 2012
http://bircahang.org/a-magyar-igazsag-napja/

Írta: Dr. Prof. Dr. Vitéz Kerecseni Jós Ferenc József Dr., a Sumírmagyar Egyetlen Egyesült
Egytagú Egyház f?sámánja és pápájaA helyzet fokozódik. Egyre inkább. A zsidók, a zsidóbérencek,
valamint a finnugrok a szabadk?m?ves cionisták, a cionista pánszlávok és a pánszláv k?m?vesek
segítségével egyre inkább fokozzák a helyzetet. De a pilisi pálos Szumírok, a szíriuszlakó megyeriek,
a békásmegyeriek, valamint a kárpátlakók nem fogják ezt sokáig t?rni. Mondjuk ki: ELÉG VOLT!

Magyarhon cionista kormánya most feny?t állíttat az Ország Házában, ahelyett, hogy ünnepélyesen
kerecsen turult etetne ávós gazemberek húsával.Követeljük, hogy a BKV, a Köztisztasági Hivatal,
valamint a Szerencsejáték Rt. minden dolgozója január 1-jén, pontban fél 13 órakor esküt tegyen le a
10-ezer éves Szent Korona színe el?tt, a Duna jegén.Miközben a Jeruzsálem – New York –
Vlagyivosztok tengely a pofánkra üvölt, hogy “hepinyú jír”, ezzel sértve minket, mi csak mosolygunk,
hiszen mi tudjuk, hogy a hepinyú jír valójában ?si Magyar-Szumír kifejezés. A sumériai Ur Butuk
városban szokásban volt, hogy minden december (a december szó a “de csúnya ember” kiáltásból alakult
ki, de az évszázadok során a “súnya” rész lekopott) 31-én a sumér f?sámán hetedik helyettese
ünnepélyesen pirosra festette egy házinyúl bundáját, ezzel jelt adva a 100-milliós magyarságnak az ünnep
kezdetére. A hetedik piros nyúl közmondásossá vált, az emberek egyre inkább csak hepinyú formában
kezdték emlegetni az ünnepi állatot. Lassan elterjedt a magyarok között az új ünnepi köszöntés, azaz “a
hetedik piros nyula hozzon neked jó hírt”, a “jó hír” a zöngés magánhangzók palatizálódása valamint a
szénmonoxid hatására lerövidült jír formára, így alakult ki a hepinyú jír köszöntés. A fennmaradt
krónikák szerint annak idején a Magyarok egész nap hepinyú jír köszöntéssel járták barátaikat,
rokonaikat.

De a nyugodt évek nem tarthattak a végtelenségig. A zsidók a Halálcsillag, valamint a Magyar
származású, de népét eláruló, zsidóbérenccé vált Anakin Skywalker segítségéve orvul Magyarhonra
támadtak. A zsidók irtóhadjáratot indítottak a kerecsen sólymok és a piros nyulak ellen. A zsidók a
Magyarokat egészen a Don-kanyarig üzték, majd átvették utálatos nyelvükbe a legfontosabb
SzumírMagyar szavakat, köztük a hepinyú jírt is, de persze nem átallották eredeti jelentését
meghamísítani!

Sajnos még kevesebben tudják azonban, hogy a HANUKA nem zsidó ünnep, hanem ez egy ?si Magyar
ünnep. Minden igaz szív? kisded számára nyilvánvaló, hogy a hanuka szó Magyar, hiszen szabad
szemmel felismerhet?, hogy a szó valójában hal-nu-ka, ami annyit tesz, mint “titok-kertész-száj”, ami
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azonnal értelmezhet?, hiszen az ?sSzumírMagyaroknál bevett szokás volt, hogy az uralkodónál titkos
kertész m?ködött, aki a titkát évente egyszer fedhette fel, ilyenkor a kertész száját felfedte, azaz
megszólalt. Ez volt az évente megünnepelt hanuka-nap. Csak kés?bb a Szumírellenes zsidók ellopták a
szokást, s ?k cionista szellemben átideologizálták az ?si Magyar hanuka napot.

Új ?si Sumér-Magyar szó: SZPUTNYIK. Nyilvánvaló, hogy a habsburgista-pánszláv-dákórománjudeóbolsevik úgynevezett nyelvészek minden történelemhamisító igyekezete ellenére, ez a szó nem
orosz eredetu, hanem ?si Szumír-Magyar.
Lássuk csak: a szó eredeti formájában: sug-pu-tin-nig, ami a SzumírMagyarok vándorlása során, a zsidók
el?l menekülve, su-pu-ti-nig formára változott, majd a kazár üldözés hatására sputnig formára alakult át,
míg végül elnyerte ma ismert szputnyik alakját.

A szó jelentése: term?föld-medence-élet-oroszlán, ami bizonyítja, hogy már az ?sMagyarok is használtak
szputnyikokat, hiszen a term?föld-medence nyilvánvalóan a Kaszpi-tengert jelenti, márpedig tudjuk, hogy
mind a mai napig a szovjet ürhajókat nem messze a Kaszpi-tengertol lövik fel! Az élet-oroszlán pedig
magát a Magyar ?rhajóst jelenti, aki bátor, mint az oroszlán, azaz oroszlánélet?.

Újabb csapás a zsidó finnugrisztikára! Éljen Badinyi!

Ébred? és alvadó Magyar, tudd, hogy a fentiek igazak. Ne higyj semminek, se zsidó józan eszednek, se
tudománynak.

Heppinyú jír!

(forrás: Színes Argentín Bunkómagazin, 2002.11.31.)
Jelen dolgozat megjelenését támogatta:

Senkiházy és Butaházy nemzettestvérek
199 Sumér Tartomány Mozgalom
www.nemnemsohadesoha.hu
Híd- és Alagútfoglaló Nemzeti Ébredési és Alvadási Mozgalom
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*

Sikerült hozzájutnunk a Magyar Gárda gyorstalpaló magyar történelmi el?adásának szövegéhez,
melynek segítségével az új félanalfabéta tagok alapismereteket szerezhetnek a magyar
történelemr?l.

i. e. 55000 – Megérkeznek az els? magyarok a Szíriuszról, ?rhajójuk a Dobogók?n száll le. Más
ember nem lakik a földön akkor, kivéve néhány tucat zsidót, akik nagyon gonoszak.
i. e. 45000 – A magyarok széttelepednek immár az egész bolygón, létrehozva a Bantu, az Inka, a
Tibeti, a Sumér, az Egyiptomi, a Perzsa, a Dravida, a Húsvét-szigeti és a Kelta Birodalmat.
i. e. 3000 – A zsidók fellázadnak az Egyiptomi-Magyar Birodalom ellen, ez az els? eset, hogy a
kegyetlen zsidók magyarokat irtanak.
i. sz. 1. – Krisztusfi Jézus, magyar herceg megalapítja az új magyar vallást. A zsidók azonban Pál
apostol cionista provokátor bevezetésével ellopják az új magyar vallást, azóta a római pápai és a
többi ?si pátriárkai tisztséget kizárólag zsidók tölthetik be.
i. sz. 500 – A magyarok visszatérnek a Kárpát-Medencébe.
i. sz. 1000 – István király el?veszi 25 ezer éves koronáját és egyesíti a világot saját jogara alatt.
i sz. 1300 – A zsidók kiirtják apai ágon az Árpád Nemzetséget, s átveszik a hatalmat a Magyarság
felett.
i. sz. 1526 vagy 1528 – A zsidók három részre osztják a kárpáti magyarságot.
i. sz. 1848 – Zsidóellenes felkelés Budapesten. A zsidók saját a Habsburg-águk és pánszláv águk
segítségével megtörik a magyar felkelést, több millió magyart irtva ki.
i sz. 1919 – A zsidók programot indítanak be, kiirtva közel 5 millió magyart.
i. sz. 1920 – A zsidók Trianonban elhatározzák az összes magyar kiirtását, de végül csak
kétharmadukat irtják ki, mert elszámolják magukat.
i. sz. 1944 – A zsidók kirándulásra indulnak. Kés?bb ezt holokausztnak hazudják. Pedig az igazi
holokauszt az, hogy megsérül 3 magyar csend?r kisujja, amikor önzetlenül segítenek a zsidó
turistáknak a pályaudvarokon.
i. sz. 1945 – Bejönnek az orosz zsidók, s mindenkit kiirtanak. Néhány magyar a hegyekbe
menekül, s újratelepítik az országot.
i. sz. 1956 – Zsidóellenes felkelés Budapesten. Az amerikai és az orosz zsidók mindent vérbe
fojtanak.
i. sz. 1991 – Kivonulnak az orosz zsidók, helyükre bevonulnak az amerikai zsidók.
i. sz. 2007 – Megalakul a Magyar Gárda.
i. sz. 2008 – Csatlakozik a Magyar Gárdához Christina Barbie bin Morvai.

_______________________________________________
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A magyar nyelvi népi mitológia butaságai
by maxval bircaman - szerda, november 14, 2012
http://bircahang.org/a-magyar-nyelvi-nepi-mitologia-butasagai/

A magyar nyelvhez több népszer? tévhit is kapcsolódik a magyarság körében. Megdöbbent?, de
kifejezetten nem nacionalista magyarok is tömegesen hisznek e mítoszok egyikében, másikában.

E mítoszok közös nevez?je, hogy mindegyik dilettáns butaság.

Lássuk a legnépszer?bb 10 mítoszt!

1. A magyar nyelv a legszebb a világon.

A szépség szubjektív, mindenkinek más tetszik. Még inkább igaz ez egy nyelv szépségére. Mivel
szubjektív, nem lehet általános megállapítást tenni. A közvéleménykutatásokon pedig nem a magyar
szokott nyerni.

2. A magyar nyelv különleges és egyedi.

Milyen szempontból? Minden nyelv egyedi. Ha arról van szó, hogy Európában a magyar nyelv az EGYIK
egyedi nyelv, akkor ez persze igaz. Ennek oka: a legtöbb európai nyelv az indoeurópai nyelvcsaládhoz
tartozik, míg a magyar nem. Ett?l azonban a magyar nyelv még nem különleges.

3. A magyar nyelv természetesen logikus.

Egyetlen nyelv sem logikus, a magyar sem az. Viszont minden nyelvben van valamilyen bels? logika, a
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magyarban is.

4. A magyar nyelv tökéletes nyelvtanilag.

Ismét kérdés: mi ez a tökéletesség? Valójában minden nyelv "tökéletes", hiszen tökéletesen képes
kifejezni bármit. Mi a nyelvtani tökéletesség? Állítólag az, hogy a magyarban minden szükséges
nyelvtani kategória megvan. Ez abszurd állítás, hiszen ebb?l az következik, hogy a magyarból hiányzó
nyelvtani kategóriák feleslegesek, a magyarban meglév? nyelvtani kategóriákat nélkülöz? nyelvek pedig
valamiképpen hiányosak. Ebb?l semmi sem igaz. A világ nyelveiben a legváltozatosabb nyelvtani
kategóriák vannak, s mindig az a "szükséges", ami egy adott nyelvben szerepel. Nincs semmilyen
általános ismérv, hogy mi szükséges és mi nem.

5. A magyar nyelv romlik, s?t ellenséges er?k direkt rombolják.

Nyelvromlás nem létezik, mint ahogy nyelvjavulás sem. A nyelvi folyamatoknak nincs se pozitív, se
negatív értékük. Kívülr?l változásokat indukálni pedig abszurd képtelenség.

6. A magyar nyelv szókincse a világon a legnagyobb.

Nem igaz. Az angol szókincs pl. nagyobb. Azonban ennek semmilyen jelent?sége nincs. Önmagában a
szókincs nagysága nem jelent semmilyen értéket.

7. A magyar nyelv a legnehezebb a világon, ezért megtanulhatatlan.

A nehézség ugyanaz, mint a szépség - szubjektív. Minden nyelv nagyon nehéz, hiszen az emberek 95 %-a
sosem képes feln?ttként egy idegen nyelvet anyanyelvi szinten elsajátítani. S minden nyelv nagyon
könny?, hiszen egy nyelvi környezetben nevelked? csecsem? minden nyelvet ugyanannyi id? alatt képes
anyanyelvi szinten megtanulni.
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8. A magyar nyelv fantasztikusan kifejez?.

Mint minden más nyelv - minden nyelv képes bármit tökéletesen kifejezni. A magyar nem kifejez?bb más
nyelveknél. Így az az abszurd tévhit sem igaz, mely szerint a magyarra szinkronizált filmek és a magyarra
fordított szépirodalmi m?vek "jobbak" az eredeti filmnél, m?nél.

9. A magyar ?snyelv.

Mi az, hogy ?snyelv? Ilyen kifejezés a nyelvészetben nem is létezik. Ha a nyelv régiségére utalunk, nos,
akkor a magyar semmiképpen sem régibb más nyelveknél.

10. A magyar nagyon keveset változott története során más nyelvekhez képest.

Tessék megnézni a legels? magyar nyelvemlékeket és olvasni azokat!

A legviccesebb: ugyanezek a mítoszok elterjedtek más országokban is, mindig a terjeszt?k anyanyelvéhez
kapcsolódva. Az ok: a legtöbb ember csak saját anyanyelvét tudja igazán jól, így hajlamos azt hinni: az ?
anyanyelv több, jobb, szebb, kifejez?bb a többi nyelvnél.

_______________________________________________
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A marxista szerecsenmosdatás és történelemhamisítás
by maxval bircaman - csütörtök, május 10, 2012
http://bircahang.org/a-marxista-szerecsenmosdatas-es-tortenelemhamisitas/

Furcsa, hogy több mint 20 évvel a kommunizmus világméret? bukása után még mindig akadnak emberek
akik védeni próbálják Marxot, Lenint, Sztálint, Kádárt, Pol Potot, Che Guevarát, Castróékat, s
b?ntársaikat.

Tapasztalati tény, hogy az antikapitalizmus - mindegy, hogy annak kommunista, náci, vagy bármilyen
más formáját vesszük - egyben a demokrácia és az emberi jogok elutasítását jelenti.

Különösen pusztító az antikapitalizmus marxi formája, melynek - ellentétben a nácizmussal - sajnálatosan
sok id? adatott, hogy tomboljon-romboljon a világban. Még manapság is, a tomboló világmarxizmus
bukása után 20 évvel, kommunista iga alatt él a kubai nép, valamint a koreai nép egy része.

Hiteles antifasiszta nem lehet az, aki nem ítéli el a kommunizmust is. (S ez fordítva is igaz.) Aki nem
tartja be az antikommunista minimumot, annak nincs joga bármit is elítélni.

Az olyan ember, aki antifasiszta, antináci álacban élteti a marxizmust, a kommunizmust, valójában
fasiszta, náci...

Az ember- és emberiségellenesség mind a náci, mind a kommunista ideológia szerves része a
kezdetekt?l. Nem létezik emberarcú nácizmus, nem létezik emberarcú kommunizmus, s?t - az ideológiai
alapelvek miatt - ilyen nem is létezhet.

Mindkét eszme esetében láthattuk nem csak az emberellenes eszméket, hanem az eszmék megvalósulását
is. A náci és a marxista eszme - sajnos - esélyt kapott a gyakorlati megvalósításra a múlt század
folyamán. Az eredmény ismert: e két eszmének köszönhet?en a XX. sz. bizonyult az emberi történelem
legvéresebb, legkegyetlenebb századának.
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Szerencsére azonban ennek vége, azonban sosem szabad elfelejteni a múltat. A pincéb?l
el?szemtelenked? sunyi patkányoknak, akik ezen embertelen ideológiákat akarják új mezben propagálni,
pedig meg kell mutatni az utat a történelem szemétdombja felé. Ha meg maguktól nem mennek, egy kis
gumibotozás és könnygázos mulatság után majd mennek kényszerb?l. A szellemi kútmérgez?knek pedig
egy virtuális pofon a legjobb válasz.

_______________________________________________
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A nagy testvér
by maxval bircaman - szerda, július 11, 2012
http://bircahang.org/a-nagy-testver/

A nagy testvér

itt és ott
imitt és amott
fekete hangyaemberek
szorgoskodnak
teszve-veszve
ide-oda rohannak
közöttük liliputi
guliverként magaslik
fekete építmény
kegyetlen acélvázak tartják
tetején soklábú lény

*** 1984 ***

_______________________________________________
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A nagymama lekvárja
by maxval bircaman - vasárnap, május 20, 2012
http://bircahang.org/a-nagymama-lekvarja/

Mik a kereszténység különböz? felekezetei? Nem teológiai, közérthet? választ kértek többen erre a
kérdésre.

Íme a válaszom.

El?ször azonban az eredeti nagymama lekvárja hasonlat, melyet egyik tanáromtól hallottam évekkel
ezel?tt.

A kereszténység a mai Európában olyan, mint a nagymama lekvárja. A nagymama még
gyümölcsöket szedett, lekvárt f?zött, amit aztán az év során mindenki elégedetten fogyasztott. A
szül?k még nézték, hogyan csinálja a nagymama a lekvárt, de ?k már nem utánozták soha, de
id?nként noszogatták a nagymamát, hogy csináljon már lekvárt, mert nagyon kellene. Aztán
amikor a nagymama meghalt, megették ami maradt a nagymama spájzában, majd vették a bolti
lekvárt, közben ismételgetve, hogy milyen jó is volt az "igazi" lekvár, s mondogatják, hogy akkor
majd jöv?re ?k is megkísérlik a lekvárkészítést, de végül mindez csak terv marad. Aztán a mi
nemzedékünk meg már csak annyit tud, hogy volt valamikor egy nagymama lekvárja nev? termék,
nem tudjuk, hogy pontosan mi is volt az, de tudjuk, hogybiztos nagyon jó lehetett, ha egyszer
ilyen sokan emlegetik. A mi gyerekeink pedig már nem is tudjuk, hogy mi a nagymama lekvárja, s
ha véletlenül valaki ad is nekik megkóstolni, fura arcot vágnak és csodálkoznak. Az unokáink
pedig csak annyit tudnak majd a nagymama lekvárjáról, hogy az valami hülye elavult
hagyományos ételféle, ami egyébként tök felesleges, mert a sarkon sokkal jobb min?ség? lekvár
kapható kis m?anyag tubusban.

Ugyanez az én átiratomban a keresztény felekezetekr?l.
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A keleti kereszténység mind a mai napig a nagymama receptjét használja.

A katolikusok igyekeztek a recepten fejleszteni, de alapjában megtartották a lényegét.

A hagyományos protestánsok "rájöttek", hogy nem is biztos, hogy a nagymama receptje az, ami ránk
maradt, s igyekeztek emberi okoskodással visszaállítani az "eredeti" receptet. Kinézetre kicsit hasonlít a
lekvárra, de az íze is meg a színe is nagyon más.

Az újprotestánsok megreformálták a protestáns lekvárt is, s még kevésbé hasonlít nagymama lekvárjára.

A különféle marginális csoportok pedig fogtak egy üveg mogyorókrémet, s ráírták "igazi lekvár"

_______________________________________________
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A narkós és a bankautomata
by maxval bircaman - vasárnap, május 13, 2012
http://bircahang.org/a-narkos-es-a-bankautomata/

Évekkel ezel?tt három hónapon keresztül éjjeli?r voltam. Hivatalosan recepciós nemtudommi, de de
facto ez éjjeli?r. A m?szak este 20 órától reggel 6-ig volt. Egy irodaházról van szó.

Egyszer bejön úgy 21 óra körül egy láthatóan narkós gyerek, kb. 22-23 éves. Kijelenti, hogy a
bankkártyáját elnyelte a bankautomata. A bankautomata a mi irodaházunk küls? falán volt, s az
irodaházunk földszintjén egy bankfiók is m?ködött. Természesen a bankautomata nem tartozott hozzánk,
mint ahogy a bankfiók sem, még riasztás esetén sem kellett reagálnunk, mert a bank rendszere
automatikusan értesítette az illetékeseket és a rend?rséget. A narkós nagyon mérges volt, követelte, hogy
azonnal segítsünk. A kollégám rövidre zárta az ügyet: elmondta neki, hogy forduljon a bankhoz, s még
azt is hozzátette segít?készen, hogy a bankautomatán van egy telefonszám, éjjel-nappali szolgáltatás, s azt
hívja fel. Az ember nem tágított, ordítozni kezdett, hogy elloptuk a kártyáját, s most még segíteni sem
akarunk neki. Mivel az ordítozás kezdett sértegetésbe átmenni, s a kolléga nem igazán kedvelte az ilyen
stílust, láttam, hogy hamarosan verés lesz itt, s az egyébként karatés kolléga egy mozdulattal pofán fogja
verni az ügyfelet. Mondtam hát neki halkan, hogy hagyja az egészet, majd én átveszem az ügyet és
meglátja, hogy a végén az ügyfél jobban meg lesz alázva, mint egy verés után.

Én meg el?vettem nagyon idegesít?, egyesek által „földönkívülinek” nevezett stílusomat. A stílus
jellemz?je: szenvtelen, érzelemmentes hangnem, pókerarc kiséretében. Ügyfélszolgálatokon ez nagyon
hasznos. Kés?bb évekig ügyfélszolgálaton dolgoztam, s nagyon sikeres dolgozó voltam, mert kiderült,
tényleg pontosan így kell viselkedni az ügyféllel.

Az ügyfélszolgálati tréningünket egy svájci nemzetiség?, nálam kicsivel fiatalabb tömzsi emberke
vezette. Három aranyszabályt mondott:

1. Az ügyfél buta, mint a segg. Ha nem lenne ilyen, maga rájött volna mi a gondja, s már rég rájött
volna a megoldásra is. Magától, egyedül. Az, hogy nem jött rá, s betelefonált, az azt jelenti, hogy
buta, mint a segg. Így tekintsük értelmi fogyatékosnak, pl. sose mondjuk neki azt pl., hogy
„tizenháromezer-ötszázhuszonkett?”, mert ez túlmegy képességein, helyette mondjuk azt, hogy
„jegyezze fel, legyen szíves, ezeket a számokat: egy – három – öt – kett? – kett?, nem dadogtam,
hanem kétszer volt a kettes, most pedig legyen szíves visszaolvasni nekem!”.
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2. Az ügyfél mindig hazudik. De legjobb esetben is jóhiszem?en téved. Egy szavát se higgyük el,
mert az esetek 95 %-ában amit mond, az hülyeség. Minden állítását ellen?rizzük mi magunk. Ha
nem tudjuk ott helyben ellen?rizni, mert id? kell hozzá nekünk is, akkor mondjuk azt „Legyen
szíves megadni egy Önnek megfelel? id?pontot, amikor visszahívhatjuk Önt! Sajnos az Ön által
vázolt eset megoldása körültekint? vizsgálatot igényel, ezért sajnos várakoznia kell néhány órát.”,
s mindig azt mondjuk, hogy „eset”, sose mondjuk, hogy „probléma”, mert nálunk problémák
nincsenek, a problémák csak a hülye ügyfelek fejében vannak!
3. Az ügyfélnek sosincs igaza. A régi „A vásárlónak mindig igaza van” mondatot azonnal mindenki
felejtse el, mert ez téveszme. Neked, az ügyfélszolgálatosnak van mindig igazad, s nem a
szerencsétlen balek ügyfélnek. Azért vettünk fel téged ebbe a munkakörbe, mert kiemelkedsz
intelligenciáddal, megoldó képességeddel a hülye ügyfelek sivár tömegéb?l. Tehát te jobban
tudod, s mindig igazad van. Ha véletlenül te mondanál az ügyfélnek valami butaságot – ami
reméljük, nem fog gyakran megtörténni, de kezdetben mindenkivel, a legjobbakkal is megesik -,
akkor is igazad van, mert neked akkor is magabiztosnak kell lenned, ha hülyeséget mondasz.
Aztán ha tényleg hülyeséget mondtál, majd te magad vagy kollégád kijavítja a hibát. De hiba
hivatalosan akkor sem történt, az ügyfélnek ilyen esetben azt mondod, hogy „az eltelt id? alatt
felmerült új körülmények ismeretében pontosítani szeretnénk el?z? megjegyzésünket”.

Tehát vissza az esethez. Megkezd?dött a beszélgetés a narkóssal.

- Balatonfelvidéki Henrik vagyok, miben segíthetek? (imádok sokféle nevet használni).
- Beragadt a bankkártyám, elnyelte a buzi automata, már mondtam a kollégádnak is.
- Igen.
- Mi igen? Add vissza a kártyámat!
- Sajnos az ügyben nem tudunk segíteni. Nem foglalkozunk a bankautomatával. Legyen szíves
hívni az ügyfélszolgálatukat vagy holnap reggel visszajönni, amikor nyitva a bankfiók és
személyesen intézkedni.
- Baszdmeg, én nem tudok várni, nincs pénzem, nincs másik kártyám.
- Sajnálom.
- Majd akkor fogod sajnálni, amikor feljentelek!
- Ezt nem hinném. De természetesen Önnek alkotmányos joga feljelentést tenni.
- Nem, én a f?nököddel akarok beszélni.
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- Sajnos ez nem lehetséges.
- Nem lehetséges? Azonnal kérem a f?nök telefonszámát!
- Sajnos ez az adat nem nyilvános, nincs jogom megadni.
- De én panaszt akarok tenni most!
- Sajnos erre levélben vagy személyesen van lehet?ség. Amikor holnap bejön ide a bankkártya
ügyében, egyben megteheti ellenem is panaszát személyesen minden további nélkül.
- Mi van??? Én nem várok holnapig a kártyámért!
- Sajnálom.
- Sajnálod megint??? Mindenkit beperelek lopásárt, elloptátok a kártyámat.
- Önnek alkotmányos joga beperelni bárkit, semmiképpen sem szeretném ebben Önt
akadályozni...
- Azonnal! Írásban akarom, hogy nem vagytok hajlandóak segíteni.
- Írásban? Semmi akadálya. – erre el?veszek egy papírt, s ráírom, hogy „Alulírott kijelentem,
hogy nem tartozik feladataim közé, hogy panaszos ügyfélnek visszaszolgáltassam a bankautomata
által elnyelt bankkártyáját”.
- Mi??? – döbbenten nézi a papírt, - szóval akkor a bankautomata nem tartozik tényleg hozzátok?
- Így igaz, de ezt már a kollégám is mondta 20 perce.

Panaszos erre visszaadja a papírt és összefügéstelen szavakat mormogva elóldalog.

Hátul közben kolléga már alig bírja visszafogni a röhögését. Majd amikor a narkós elmegy, kitör bel?le:

- Szuper volt, tényleg jobb, mintha pofán rúgtam volna a kis csövest.
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A Nemzeti Mozgalom alapelvei
by maxval bircaman - péntek, május 04, 2012
http://bircahang.org/a-nemzeti-mozgalom-alapelvei/

Az új magyar alkotmány preambulumának olvasása közben folyton volt egy olyan érzésem, hogy valahol
már láttam valami hasonlót. Tegnap rájöttem, hogy hol. A fordítást 20-25 perc alatt készítettem, bocs a
stilisztikai pongyolaságért és az esetleges hibákért és pontatlanságokért. Eredeti szöveg itt.

A Nemzeti Mozgalom alapelveit meghatározó törvény
(1958. május 17.)

Én, Francisco Franco Bahamonde, Spanyolország vezére, tudatában felel?sségemnek Isten és a
történelem el?tt, a Királyság Parlamentje jelenlétében, ezennel kihírdetem a Nemzeti Mozgalom
alapelveit, melyek a spanyolok közösségének eszményeit alkotják és melyek életet adtak a Keresztes
Hadjáratnak, a következ?k szerint:

I.
Spanyolország sorsegységet képez az egyetemességben. A Haza egységének, nagyságának és
szabadságának szolgálata minden spanyol szent kötelessége és közös feladata.

II.
A spanyol nemzet becsületbeli ügyének tekinti Isten törvényének való megfelelést, a Szent Római
Katolikus és Apostoli Egyház tanítása szerint, mely hit igaz és elválaszthatatlan a nemzeti öntudattól, s
mely ihletet ad a törvényhozásnak.

III.
Spanyolország a népek egy nagy családjának gyökere, e népek iránt elválaszthatatlan testvéri érzéseket
táplál, s arra törekszik, hogy a nemzetek közt igazságosság és béke jöjjön létre.

IV.
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Spanyolország földjének és népének egysége sérthetetlen. A Haza egysége és függetlensége a nemzeti
közösség els?dleges követelménye. Spanyolország Hadseregeinek, melyek biztonságának és népünk h?si
erényei megnyilvánulásának biztosítékai, rendelkezniük kell a szükséges er?vel, hogy a legjobb
szolgáltatást nyújthassák a Hazának.

V.
A nemzeti közösség alapja az ember, mint örök értékek hordozója, s a család, a társadalmi élet alapja. Az
egyéni és közösségi érdekek minden esetben alárendeltetnek a megel?z?, a jelenlegi és jöv?beli
nemzedékek által képviselt Nemzet közjavának. A Törvény az összes spanyol jogát egyenl?en védi.

VI.
A társadalmi élet természetes alapelemei: a családok, az önkormányzatok és a szakszervezetek a nemzeti
közösség alapvet? alkotóelemeit képezik. A más jelleg? intézmények és a vállalatok, melyek megfelelnek
az általános társadalmi érdeknek, támogatásban részesítend?k, hogy képesek legyenek hatékonyan részt
venni a nemzeti közösség céljainak fejlesztésében.

VII.
A tekintély, a szabadság és a szolgálat alapján álló jogrendben egyesült spanyol nép Nemzeti Államot
alkot. Államformája, a Nemzeti Mozgalom megváltoztathatatlan elvei keretében és az Örökösödési
Törvény és egyéb sarkalatos törvények szerint, a hagyományos, katolikus, szociális és képviseleti
monarchia.

VIII.
Politikai intézményeink alapelve azok képviseleti jellege. A nép részvétele a törvényhozási folyamatban
és más általános érdekl?désre számot tartó feladatokban a családon, az önkormányzaton, a
szakszervezeten és más, a törvény által elismert szerves képviseleti szervezeteken keresztül megy végbe.
Bármilyen politikai szervezet, mely kívül áll ezen képviseleti rendszeren, jogellenesnek min?sül.
Minden spanyol, érdemei és képességei szerint, jogosult közhivatalt és tisztséget betölteni.

IX.
Minden spanyol állampolgár jogosult:
1. Független igazságszolgáltatásra, mely ingyenes az anyagilag rászorultak számára;
2. Általános és szakképzésre, amely sosem tagadható meg anyagi eszközök hiánya miatt;
3. Szociális biztonsági ellátásokra és társadalombiztosításra, valamint
4. A nemzeti jövedelem és az adóterhek igazságos elosztására. A keresztény társadalmi igazságosság
elvei alapjain álló Munkaügyi Törvény ihleti a politikát és a törvényeket.
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X.
A munka elismerésben részesül, mint a spanyol hierarchia, kötelesség és becsület forrása, úgyszintén a
magántulajdon, annak minden formájában, mint jog, mely függ társadalmi funkciójától. A gazdasági
tevékenység alapját képez? magánkezdeményezés ösztönzend?, keretekben tartandó és adott esetben,
kiegészítend? állami fellépés által.

XI.
A vállalkozás, mint emberek és termel?eszközök társulása, érdek- és célközösséget képez. Az
alkotórészei közti kapcsolatoknak az igazságosságon és a kölcsönös tiszteleten kell alapulniuk, a
gazdasági értékek a emberi és társadalmi rend értékei alá vannak rendelve.

XII.
Az állam arra törekszik minden lehetséges eszközzel, hogy javítsa a spanyolok fizikai és erkölcsi
egészségét, biztosítsa a lehet? legjobb emberséges munkakörülményeket, el?segítse a nemzet gazdasági
fejl?dését, javítsa a mez?gazdasági ágazatot, terjessze az öntözéses gazdálkozást és segítse a vidék
társadalmi reformját, meghatározza az igazságos foglalkoztatást és elossza a közterheket, védje és
el?mozdítsa a természeti er?források feltárását és kiaknázását, fokozza az iparosítást, támogassa a
tudományos kutatást, valamint el?mozdítsa a tengerészeti tevékenységeket, hogy ki tudja elégíteni tengeri
akosságunk növekedését és haditengerészeti flottánkat.

Fentiek alapján, elrendelem:

1. cikk – A jelen nyilatkozatban megfogalmazott alepelvek, amelyek összefoglalják az 1947.
július 6-án kelt Nemzeti Alaptörvényt megihlet? elveket, természetüknél fogva, állandóak és
megváltoztathatatlanok.
2. Cikk - Minden álami szerv és hatóság köteles jelen Törvény betartására. A köztisztvisel?i eskü
kötelez?en hivatkozik jelen Törvény alapelveire.
3. Cikk – Minden törvény vagy bármilyen jogszabály, mely sérti vagy aláássa a jelen sarkalatos
Törvényben foglaltakat, semmis.

Kelt, 1958. május 17-én, a Parlamentben, annak ünnepi ülése alatt.
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Francisco Franco Bahamonde

_______________________________________________
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A nyilasveszélyr?l
by maxval bircaman - szombat, május 26, 2012
http://bircahang.org/a-nyilasveszelyrol/

Ismét kezd tet?fokára hágni a magyarkodás*. Nyilas magyarok magyarnak az utcákon, magyarnak a
médiáikban, magyarnak éjjel-nappal. Elfelejtették, hogy úgy 60 éve akkori elvtársaik az akasztófán
végezték...

Talán manapság még elegend? a könnygázillatú gumibot a nyilas magyar csürhe megfékezésére, de azért
érdemes el?készíteni a sufniból az ácsszerszámokat, hátha holnap újra akasztófákat kell ácsolni, a mai
újnyilas vezérek ártalmatlanítására...

*

*magyarkodás = magyar nemzetiség?, els?sorban széls?jobbos aktivisták h?zöngése, gy?lölköd?se,
kirekesztése, majd emberiségellenes cselekvése

_______________________________________________
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A n?nem? szláv nevek
by maxval bircaman - péntek, szeptember 07, 2012
http://bircahang.org/a-nonemu-szlav-nevek/

Az eset spanyolországi.

A spanyol névadási szabályok nagyon szigorúak. Az alapállás szerint mindenkinek van keresztneve (egy
vagy több) és két családneve (ezek mindegyike állhat több tagból is). Mindenkinek az els? családneve az
apja els? családneve, a második családneve pedig az anyja családneve. Változtatni nem lehet,
házasságkor sem változik a spanyol n?k neve. (A férj nevét persze fel lehet venni, de úgy, hogy a két
meglév? családnév után harmadikként kerül a férj els? családneve egy "de" szócska után. Ez nem szokás,
s?t régebben is csak arisztokratáknál volt leginkább szokásban.) A névváltoztatás is nagyon nehézkes. Ez
a szokás Latin-Amerikában is ugyanígy van.

Tehát egy példával: ha János Kovács és Andrea Szabó spanyol állampolgároknak pl. egy Bálint nev?
gyermekük születik, akkor a gyermek neve Bálint Kovács Szabó.

Na most az ismer?sök: spanyol férj, lengyel feleség. A férj els? családneve Pérez, a feleség egyetlen
családneve Pawlikowska. Eddig minden rendben, születik egy fiúgyermek, s ebb?l jön a gond. A gyerek
neve Jorge lesz. A hatóság be is jegyzi a gyereket: Jorge Pérez Pawlikowska. Szül?k szólnak, ez így nem
lesz kóser, mert a Pawlikowska az n?i név, egy fiú nem lehet Pawlikowska, csak Pawlikowski. Hatóság
elutasítja a kérést, arra hivatkozva, hogy a gyerek második családneve az anya családneve, az pedig
Pawlikowska és nem Pawlikowski. Majd a gyerek ha 18 éves lesz, névváltoztatási kérelemmel élhet a
király felé, ha nem tetszik neki. Szül?k magyarázzák, hogy egyszer?en röhejes, ha egy fiúnak n?i neve
van. Hatóság hajthatatlan. Szül?k végül kénytelenek pert indítani a spanyol állam ellen. A perben a
spanyol bíróság filológus szakért?k meghallgatása után dönt pár hónap múlva: igaza van a szül?knek.

_______________________________________________
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A szellent? militarista
by maxval bircaman - péntek, május 25, 2012
http://bircahang.org/a-szellento-militarista/

Padtársam Andrej magas, vékony, fekete szem? és hajú gyerek. A távoli Vlagyivosztokból érkezett. A
legjobb szó rá: az osztály hülyéje (XXI. századi magyarul: lúzer). Annyira lúzer, hogy hozzá képest még
én is vagány macsónak néztem ki. Az a típus, aki inkább nem száll le a zsúfolt buszról annál a
megállónál, ahol le kellene neki, mintsem megkérje utastársait, hogy engedjék el?re az ajtóhoz.

Az egyik h?vös trópusi decemberi reggelen (kora reggel alig 18 fok), amikor szokásom szerint éppen
arról elmélkedtem, hogy mit is keresek én ebben az iskolában, enyhe szagot éreztem: Andrej szellentget
enyhén az orrom alá. Csodálkozva nézek rá, de ? nem kapja el pillantásomat, mert éppen nagy m?gonddal
latin bet?ket kaligrafál füzete hátsó, bels?, kemény borítólapjára. Alig hiszem el, amikor odanézek,
ugyanis az URSS THE BEST AND FORCE COUNTRY szöveg rajzolódik ki.

Hihetetlen, hogy még az osztály hülyéje is birodalmi fels?bbrend?ségt?l szenved. Ez az igazi agymosás:
még a közösség megvetett tagja sem képes akár enyhe kritikát is táplálni a közösség közös elmebaja iránt.

Évvel kés?bb újra láttam Andrejt. Az éppen felbomlóban lév? Szovjetúnió hadseregének tagja volt,
?rmesteri rangfokozatban. Egyetlen kérése volt hozzám: küldjek neki vodkát, ha lehet, egy ládányit.
Kérdése is volt: tiszteljük-e a szovjet emlékm?veket?

Néhány hónap múlva levelet írt: a vodkát nem kapta meg. Én visszaírtam neki: azt hittem, hogy
emlékm?vei b?ven ellátják itallal...

Azóta nem írt Andrej.

Viszont évekkel kés?bb, már a XXI. században, egy internetes fórumon, ahol az iskolánk (a havannai
szovjet-orosz iskola) volt diákjai cseréltek eszmét, egyszer egy volt orosz osztálytárs megkérdezte t?lem:
"ugye, akkoriban mi nagyon nagykép? alakok voltunk, biztosan nagyon szar volt nektek (ez alatt a
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"nektek" alatt a Szovjetúnión kívüli országokból érkezett diákokat értette) az iskola, nem volt könny?
elviselnetek bennünket?". Nagyon meglep?dtem a kérdésen, mire ? pontosította: "elgondolkodtam ezen, s
arra jutottam, hogy akkoriban mi szovjetek olyanok lehettünk, mint manapság az amerikaiak,
nagykép?ek, a világ urai, akiket senki más nem érdekel". Igen, ilyenek az oroszok, ezért szeretem ?ket,
képesek önkritikusak is lenni - pedig ez nagyhatalmak polgárai ritkán jellemz?...

_______________________________________________
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A terroráldozat panasza
by maxval bircaman - kedd, december 25, 2012
http://bircahang.org/a-terroraldozat-panasza/

Köszönet a szerkeszt?ségnek!

*

Kedves Terrorelhárító Egység!

Feketéné Fehér Farkasella vagyok, harmincas értelmiségi és terroráldozat. Balneológia-kommunikáció
szakon végeztem, majd 3 hónapot dolgoztam egy cégnél. Aztán elmentem 11 évre szülési szabadságra, de
amikor vissza akartam menni dolgozni, kiderült: a cég már megsz?nt, s?t a tulajdonosa meghalt.
Szerintem erre nem volt joga, mert vissza kellett volna vennie a helyemre, szóval nem tudom mit
tudnátok nekem tanácsolni, hová forduljak és kir?l pereljem le a gatyáját!

De folytatom szenvedéstörténemet. Szóval kénytelen voltam új állást keresni. Szerencsére találtam is
egyet, bár sajnos elég rossz állás. Egy rohadt kólcenterben lettem gályarab. Egész nap jönnek a hülye
hívások meg az ímélek. Éppen az ember nyugodtan tetriszezik, amikor el?ugrik egy új ímél valami idióta
kérdéssel és ilyenkor azonnal válaszolni is kell az ímélre, még lélegzetvételre sem hagynak id?t a
rabszolgahajcsárok!

A fizetés meg bezzeg kritikán aluli. Havi 250 ezer bruttó. A cég norvégiai részlegében bezzeg ennek a
háromszorosa, szóval kegyetlenül el vagyunk nyomva és ki vagyunk zsákmányolva. Nem értem hol van
ilyenkor a szakszervezet, a kormány, az önkormányzat, az adóhivatal és a rend?rkapitányság! Miért nem
tesznek semmit???

Adnak még havi 5000 forintnyi ételjegyet. Ez napi 227 forint átlagban minden munkanapra. Mit
képzelnek ezek??? Ebédeljek és uzsonnázzak napi 227 forintból? De hiszen ez éheztetés. A múlt
hónapban is az egyik kolléga kiesett az iróasztala mögül, egyszer?en éhenhalt! Szerintem a cég
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tulajdonosait emberiség elleni b?ncselekmények miatt be kellene idézni valamelyik nemzetközi
bíróságra!

Egyébként szerintem mindenért az Orbán és a Gyurcsány a hibás, utálom ?ket és velük együtt minden
politikust. Náluk jobban csak az összes munkaadót gy?lölöm, mert mind Mercedes 650-essel furikázik és
adót csal.

Hát nincs igazság a világon??? Nagyon mérges vagyok és szeretném az összes munkaadót beperelni, de
úgy, hogy még a büdös kölykük játékmackóját is elperlem t?lük!

Szeretettel,

Farki

_______________________________________________
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A Trianon-hisztéria
by maxval bircaman - csütörtök, június 07, 2012
http://bircahang.org/a-trianon-hiszteria/

Az újmagyar identitás egyik alapeleme lett az 1920-as trianoni békeszerz?dés körüli hisztérikus
magyarkodás. Lássuk ezzel kapcsolatban a tényeket!

El?ször is szögezzük le: a trianoni békeszerz?dés alapjaiban igazságos volt. Jóval több embernek
szolgáltatott igazságot, mint amennyit hátrányosan érintett.

Lássuk el?ször is a tényleges adatokat, olyan formában, ahogy azt a magyar nacionalista forrásokban nem
szokás közzétenni. Direkt külön ábrázoltam Nagy-Magyarország (= "a Szent Korona országai") részeit,
mivel a korabeli közigazgatás az ország területét három nagy egységben kezelte:

a sz?kebben vett Magyarország, a Magyar Királyság
a félautonóm Horvát-Szlavón Királyság,
valamint Fiume városa.

Ezek utána érthet?, amikor Magyarországon kívül els?sorban elnéz? mosollyal fogadják a "példátlan
tragédia" , "magyarellenes merénylet", s a többi hasonló kifejezés használatát a trianoni békeszerz?déssel
kapcsolatban. A magyar nacionalista lelkülett?l nem f?tött ember ugyanis a számok mögött nem azt
olvassa ki, amit a revizionista magyar propaganda szeretne ott láttatni.

Tegyük hozzá: nyilvánvaló, hogy az érintett közel 3,2 millió magyar számára ténylegesen tragédia volt,
hogy egyik napról a másikra külföldre került, ráadásul leginkább olyan államokba, melyek nem
magyarbarátságukról voltak ismertek. De ezt senki nem is tagadja.
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Vicces, hogy mind nacionalista, mind pedig liberális oldalról egy-egy alapmítosz f?z?dik a trianoni
békeszerz?déshez, melyek szinte minden vitában el?kerülnek.

A nacionalista mítosz szerint ez a békeszerz?dés valamiféle tervezett magyarellenes összeesküvés és f?
oka az, hogy a nagyhatalmak valamilyen rejtélyes okból utálják a magyarokat. Természesetesen ez
abszurdum. A vesztes háború után a gy?ztesek alapvet? célja volt a Habsburg Birodalom feldarabolása,
valamint baráti államok létrehozása a térségben, Ehhez kapóra jött az érintett népek függetlenségi és
szeparatista vágya. S mint ilyenkor ez szokás, a vonalzó elszaladt a magyarok rovására. Tény: ha a határ
30-40 km-rek kijjebb lett volna meghúzva, az elcsatolt területeken a magyarok aránya 10 % alá esett
volna, s csak a egyes erdélyi városok, valamint a Székelyföld került volna külföldre a magyar többség?
térségek közül. Ebben az esetben jelenleg csak Romániában lenne jelent?s tömbmagyarság, mindenhol
máshol csak kisebb szórványok lennének.

A liberális mítosz szerint pedig Trianonért els?sorban az 1848-1918 közti magyar kisebbségi politika a
hibás. Természetesen ez teljesen téves. A Kiegyezés utáni magyar kisebbségi politika nem volt semmivel
sem rosszabb, mint ami abban a korban Európában szokásban volt. S?t, az 1868-ban elfogadott
nemzetiségi törvény kifejezetten modernnek számított Európában.

Miért nem m?ködött akkor ez a törvény? Mert míg a magyar közvélemény túl nagy engedménynek
tartotta, addig a kisebbségek - els?sorban a szerbek, a románok és a szlovákok - pedig nevetségesen
kevésnek gondolták. ?k már szeparatizmusban gondolkodtak, nem nyelvhasználati és kisebbségi
jogokban.

S ha a magyar állam területi autonómiát adott volna az érintett területeknek? Nos, ez pontosan ugyanoda
vezetett volna, hiszen egy területi autonómia els?sorban mint lépés a függetlenség felé jelenik meg az
érdekeltek gondolkodásában. Különösen Európa keleti felében, de még a nyugati részén is ez a helyzet.
Elég csak mai példákra gondolni: a szinte teljes autonómia pl. Spanyolországban nem csökkentette a
katalán vagy a baszk szeparatizmust, hanem éppenhogy legitimálta és növelte azt. (Azt hiszem ezek után
érthet?, hogy miért hadakozik az összes román párt a székely autonómia ellen. Azért, mert mindezt ?k is
tudják.)

Az egyetlen halvány lehet?ség az lett volna, ha a magyar politikai elit er?sítette volna a Habsburg
Birodalom integritását, lemondva a magyar önállóságról. Mert valójában éppen a magyarság kezdte ki
el?ször a Birodalom integritását 1849-ben, amit a többi nemzetiség csak követett. Dehát reális lehet?ség
volt az, hogy a nacionalizmus, a nemzetállami törekvések fénykorában a magyarok mindebb?l
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kimaradhattak volna? Igencsak valószín?tlen ez. A kor nacionalizmustól er?sen f?tött közvéleménye is
minden bizonnyal elsöpörte volna azt a politikust, aki nem küzd a nacionalista eszményért.

Tehát felesleges vádolni a Kiegyezés kori magyar politikai elitet. Valójában nem álltak el?tte igazi
alternatívák. Bármit is tett volna, az eredmény ugyanaz lett volna.

Ehhez a zsákutca helyzethez még hozzájött az elvesztett I. vh., mely az elkerülhetetlenül leszakadó
területekhez még hozzátett olyan területeket is, melyek demográfiailag egyértelm?en magyarok voltak.

Én személyesen a Habsburg Birodalom híve vagyok, az Euópai Únió el?képének tartom. Ahhoz, hogy
fennmaradjon azonban két feltelnek is teljesülnie kellett volna:

a birodalmi közigazgatás teljes átalakítása, ami azonban magyar szempontból egyfajta önkéntes
mini-Trianont jelentett volna, ami elfogadhatatlan volt mind a magyar politikai elit, mind a
magyar közvélemény számára,
kimaradni a világháborúból.

Sajnos eléggé képtelen feltételek. Nem csoda, hogy semmi sem valósult meg bel?lük...

_______________________________________________
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A turbóMagyar
by maxval bircaman - kedd, május 15, 2012
http://bircahang.org/a-turbomagyar/

Új jelenség a turbóMagyar.

Könnyebb beazonosítása céljából rövid listában közöljük ezen elmaradott populáció különös
ismertet?jegyeit!

1. Komolyan hiszi, hogy a magyar konyha a legjobb a világon, s magyar n?k a legszebbek a világon,
s a magyar kuvasz szarik a legnagyobbat.
2. Meg van gy?z?dve róla, hogy a magyar az emberiség "?snyelve" - az ?snyelv szó jelentését persze
? maga sem érti, de ez nem is fontos, hiszen ez egy jelképes, szakrális szó.
3. Hiszi, hogy az uralisztikát és a finnugrisztikát a Habsburgok által pénzelt magyarellenes zsidók,
pánszláv szabadk?m?vesek, s egyéb idegen elemek találták ki, majd pedig mindezt ávették a
bolsevikok.
4. Úgy tudja, hogy a trianoni békeszerz?dés f? felel?se Károlyi Mihály és Kun Béla.
5. Meg van gy?z?dve róla, hogy a Kiegyezés-kori Magyarország példás kisebbségi politikát
alkalmazott, szemben az utódállamokkal, melyek éjjel-nappal elnyomják a magyarokat.
6. Hiszi, hogy a magyarság legfontosabb jelképe a nyilasok által a XX. sz. 30-as éveiben
felélesztett árpádsávos zászló.
7. Úgy tudja, hogy a XX. század legkiválóbb politikusa Horthy Miklós volt.
8. Úgy tudja, hogy a magyarországi zsidó holokauszt felel?sei kizárólag a németek, a magyarok,
élükön Horthyval passzív ellenállást folytattak, s?t megmentettek nagyon sok zsidót. Esetleg még
a nyilasok is felel?sek, függetlenül, hogy a holokauszt f?idejében éppenséggel ?k egy ellenzéki
párt voltak. Egyébként pedig valójában holokauszt nem is igazán volt, vagy ha mégis, a hivatalos
számok fel vannak fújva.
9. Meg van gy?z?dve, hogy a magyar királyi korona többezer éves, misztikus tárgy, a Szent Korona
Tan pedig valamiféle ezoterikus hitelmélet.
10. Úgy tudja, hogy Izrael a világ legvérengz?bb állama, mely az utóbbi 60 évben népirtást folytatott
a palesztínok ellen, amihez képest a zsidó holokauszt a II. vh. alatt semmi volt.
11. Szerinte a magyar irodalom csúcsa WaSS Albert, háborús b?nös, szabadidejében ponyvaíró.
12. Azt hiszi, hogy a kereszténység magyar ?svallás volt, ami már Jézus el?tt is létezett, de aztán Pál
apostol elferdítette az egészét. Egyébként meg Jézus eleve magyar volt. Valójában pedig a
magyarok ?s vallása az igazi.
13. A magyar helyesírás szabályaival ellentétben a magyar szót mindig nagybet?vel írja.
14. Sajnálkozik a magyar nyelv változása miatt, sírva egyes nyelvi jelenségek elt?nése miatt,
miközben ? maga sem érti, hogy mik is ezek a jelenségek.
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15. Elhiszi, hogy a dilettáns magyar ?skutatók elismert tudósok.

*

A Képtelen Krónikából (sumérból modern magyarra adaptálta Bagyinyi Nyúlfarkas Zebulon
Hitler Adolf, az alternatív áltudományok doktora):
"A magyarság egyik altörzse a nyilasmagyar törzs. Kedvenc népszokásuk a h?zöngés: pontosan
nem ismerjük a h?zöngés szó pontos értelmét, de feltételezhet?, hogy ez azt jelenti, hogy
munkanélküli lumpenek bedrogozva és sok erjesztett kumisz elfogyasztása után artikulálatlan
hangokat kiadva magukból telefonfülkéket rongálnak és szemetesvödröket borogatnak, majd
alkotmányozó nemzetgy?lést rendeznek a Duna partjától nem messze Pest város központjában. Az
alkotmányozó nemzetgy?lés fontos eleme, hogy a nyilasmagyarok letolják gatyájukat és minden
közeli füvet összeszarnak, miközben hevesen zsidóznak és cigányoznak. A nyilasmagyarok másik
fontos szokása a magyarkodás, melynek lényegi elemei:
misztikus hit abban, hogy a magyar konyha a legjobb a világon, s magyar n?k a
legszebbek a világon, s a magyar kuvasz szarik a legnagyobbat - aki ezt tagadja, azt a
magyarkodó "finnugrista" szóval illeti, ami legnagyobb sértés a nyílasmagyar törzsben,
axioma, hogy a magyar az emberiség "?snyelve" - az ?snyelv szó jelentését persze ? maga
sem érti, de ez nem is fontos, hiszen ez egy jelképes, szakrális szó - aki ezt nem hiszi, azt a
magyarkodás résztvev?i "rohadt zsidó" névvel illetik, ami - nem ismerjük pontos jelentését
- valami olyasmit jelent, hogy az illet? édesanyja egy prostituált,
bizonyos WaSS Albert, XX. századi ponyvaíró és háborús b?nös szakrális tisztelete,
melynek csúcsa a piros-fehér csíkos gatyában való h?zöngés WaSS szobra el?tt.
A piros-fehér szín eleve alapvet? a nyilasmagyarok életében. Okát nem ismerjük."

_______________________________________________
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A “nemlétez?” országok – II/2.
by maxval bircaman - vasárnap, május 20, 2012
http://bircahang.org/a-nemletezo-orszagok-ii2/

Folytatás tegnapról!

Szomáliföld / Soomaaliland / ??? ????????

Szomáliföld egy nagyon különleges és egyben sajnálatos eset. Bevallom, hogy magam is részt vettem a
Szomáliföld nemzetközi elismerését el?segít? mozgalomban, azaz ez kissé a „kedvencem”. Ennek
ellenére igyekszem objektív maradni.

Szomáliföld sajátossága, hogy míg az el?z? el nem ismert országok esetében egy sikeres szeparatista
mozgalom áll szemben egy létez?, m?köd?, szervezett állammal, addig Szomáliföld esetében nem err?l
van szó.

A gyarmati id?kben a szomáli nép törzsterületén három gyarmat létezett: Francia Szomáliföld, Olasz
Szomáliföld, Brit Szomáliföld. Emellett jelent?s szomáli kisebbség van még Etiópiában.

Francia Szomáliföld 1977-ben vált független állammá, ez a mai Dzsibuti. Brit Szomáliföld és Olasz
Szomáliföld egyaránt 1960-ban vált függetlenné, az el?bbi június 26-án az utóbbi július 1-jén. 1960.
július 1-jén a két volt gyarmat egyesült, ezzel megalakult Szomália (a Szomáliai Köztársaság). Az új
állam hamarosan káoszba süllyedt, különösen az 1969-es marxista államcsíny után, amikor a helyi
kommunisták diktatúrát alakítottak ki. A diktatúra 1977-ig baráti viszonyban állt a Szovjetúnióval, majd
szovjetellenes irányt vett, miután a szovjetek Etiópia oldalára álltak a szomáli-etióp háborúban. A
diktatúra azonban egészen 1991-ig fennállt. Ez után a központi kormányzat megsz?nt, polgárháború
alakult ki. 1992-ben az ENSZ békefentartókat küldött az országba, akik 1995-ig maradtak, miután

195 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

feladatukat nem tudták teljesíteni. Az anarchia azóta is tart, a központi kormányzat nem ellen?rzi az
ország területét. Szomália különböz? részeiben autónóm államalakulatok alakultak vagy egyszer?en helyi
bandák hatalma érvényesül. Az ország tengerparján kalózbandák m?ködnek, melyek külföldi hajók elleni
támadásokból élnek.

Hogyan jön ide azonban Szomáliföld?

Szomáliföld területe megegyezik a volt Brit Szomáliföld területével. A terület vezet?i 1991. május 18-án
a szomáliai diktatúra bukása után kinyilvánították, hogy kilépnek az 1960. július 1-jén megalakított
Szomáliából, s Brit Szomáliföld jogutódjaként új államot hoznak létre Szomáliföld néven. Az új állam
sikeresnek és stabilnak bizonyult, m?köd? kormánnyal és normális, kiszámítható élettel. Ez a stabilitás
mind a napig fennáll, s megnyilvánul bels? és küls? jelekben, Szomáliföldön nem m?ködnek
rablóbandák, sem kalózok, sem radikális iszlám terroristatáborok. Szomáliföld alkotmányos rendje a brit
jog, az iszlám jog és a hagyományos szomáli hagyományok sikeres ötvözésén alapszik. A normális
szomáliföldi politikai élet nemcsak Szomáliához képest, hanem az egész térséghez képest is ritkaságnak
számít. Elnöki köztársasági rendszer van az országban, az elnök a végrehajtó hatalom feje, a nép
közvetlenül választja általános és titkos szavazással. A törvényhozás független a végrehajtó hatalomtól, s
két házból áll, mindkett?ben egyenl? számú képvisel? foglal helyet, a törvényjavaslatokat mindkét
háznak meg kell szavaznia, hogy hatályba lépjenek. Az alsóházba többpárti választások alapján kerülnek
be a képvisel?k pártlistás szavazás alapján, jelenleg három f? politikai párt m?ködik az országban. A
fels?házban a szomáliföldi hagyományos klánok delegáltjai ülnek.

Tehát immár 18 éve a helyzet a következ?: van egy nemzetközileg elismert Szomália, de facto kormány
nélkül, teljes káoszban, viszont ugyanakkor Szomália nemzetközileg elismert területén, a volt Brit
Szomáliföld területén m?ködik egy nemzetközileg nem elismert, azonban stabil és m?köd? állam,
Szomáliföld.

Évek óta nyílt titok, hogy valójában meg kellene adni Szomáliföldnek a nemzetközi elismerést, hiszen
egy elismert sikeresen m?köd? állam akár példa is lehetne a térség számára. A nagyhatalmak is tudják
ezt, azonban arra várnak, hogy a kérdés afrikai szinten d?ljön el el?ször. Az afrikai államok pedig félnek
a már kialakult határok megváltoztatásától, nehogy ez precedenst teremtsen, majd káoszt okozzon esetleg
a kontinens más részein.

Bár az utóbbi években több jelzés is érkezett az elismerési szándék komoly fontolgatásáról, tényleges
elismerés eddig nem történt meg. Etiópiával és Dzsibutival – bár hivatalos elismerés nélkül – baráti
kapcsolatot ápol Szomáliföld. Ezekben az országokbak Szomáliföld kvázi-nagykövetségeket is üzemeltet.
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Szintén van ilyen képviselet néhány európai országban, valamint az USÁ-ban.

Ami a gazdaságot illeti, Szomáliföld gazdaságában a f? tényez? az állattenyésztés és a külföldön él?
szomáliföldiek hazautalásai, er?s ellentétben Szomáliával, ahol a f? bevételi forrás a kalózkodás... Az
országnak saját, stabil pénzneme van, a szomáliföldi shilling.

Azawad / ?????

Azawad a legújabb eset, 2012-ben jött létre Mali területén. Sorsa még nem ismert, képes lesz-e tartósan
megmaradni. A mali tuaregek állama, melyet fegyveresen vívtak ki a mali hadsereggel szemben. Kevés
információ van a kialakult helyzetr?l a kaotikus állapotok miatt,

*

Ezzel véget ért a minden feltételnek megfelel? 8 el nem ismert ország ismertetése. Ráterek a fennmaradó
4 esetre.

Miel?tt azonban rátérnék, a teljesség kedvéért megemlítenem a Vatikánt, mely elismert országnak
min?sül – az ENSZ nem-tagállamnak min?síti és az ENSZ-tagállamok 80-90 %-a is elismeri - annak
ellenére, hogy valójában nem teljesíti a montevideói feltételek egyikét: az állandó lakosság
követelményét. Ugyanis a Vatikánnak állandó lakossága nincs, vatikáni állámpolgárságot nem lehet
születés vagy leszármazás jogán szerezni, ezt mindig csak azok a személyek kapják, akik fontos vatikáni
szolgálatot látnak el, tehát a katolikus egyház legfels?bb vezetése, a központi egyházi hivatalok vezet?
tisztségvisel?i és a vatikáni diplomaták, s ezek a felsorolt személyek is csak tisztségük idejére kapják meg
a vatikáni állampolgárságot, a tisztség végeztével az állampolgárság megsz?nik. Amennyiben egy
vatikáni állampolgár pl. magas hivatalából nyugdíjba megy, állampolgársága megsz?nik. Amennyiben az
illet?nek a vatikánin kívül nincs más állampolgársága (mert pl. az eredeti állampolgárságát id?közben
elvesztette), akkor a hontalanság megel?zése érdekében automatikusan olasz állampolgárrá válik, ezt még
az 1929-es lateráni szerz?dés rögzítette.
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Természetesen a régi id?kben ez még nem volt így, hiszen a Vatikán jogel?djének, az Egyházi Államnak
még volt „rendes” lakossága is.

De most térjünk rá a 4 határesetre, melyeket id?nként az el nem ismert országok között szokás felsorolni!

Palesztína / ??????

Közismert eset, de nemzetközi jogilag igencsak bonyolult. El?ször is három különböz? entitásról kell
beszélni: a Palesztínai Felszabadítási Szervezetr?l, a Palesztínai Nemzeti Hatóságról, s végül a Palesztínai
Államról.

Miért nem tartozik Palesztína az egyértelmú esetek közé? El?ször is azért mert itt - az el?bbiekt?l
eltér?en - nem arról van szó, hogy egy ország nemzetközileg elismert területén alakult ki egy szeparatista
állam. A terület nemzetközi jogilag "rendezetlen", nem tartozik egyetlen országhoz sem. A terület feletti
szuverenitást Izrael gyakorolja, azonban Izrael sem tekinti a területet sajátjának, hanem katonailag
megszálltnak (kivéve Kelet-Jeruzsálem esetét, melyet Izrael hivatalosan bekebelezett), s ennek jogán
gyakorol szuverenitást. Ezen kívül részleges palesztín szuverenitás van a terület felett, s ennek gyakorlása
éppen Izrael jóváhagyásával történik.

Az ENSZ a Palesztínai Államot nem ismeri el semmilyen formában, azonban 1974 óta elismeri a
Palesztínai Felszabadítási Szervezetet, mint a palesztín nép egyetlen hivatalos képvisel?jét, s a
szervezetnek "állandó meghívott" státusza van az ENSZ-ben. Az állandó meghívotti státusz NEM jelent
államkénti elismerést! Viszont 1988 óta az ENSZ elismerte a Palesztínai Felszabadítási Szervezet jogát,
hogy Palesztína néven gyakorolja állandó meghívotti státuszát.

Ez utóbbi azzal kapcsolatos, hogy 1988-ban a Palesztínai Felszabadítási Szervezet kikiáltotta a
Palesztínai Államot. Az ENSZ - bár engedélyezte a Palesztína név használatát a Palesztínai Felszabadítási
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Szervezet ENSZ-képviseletének - ezt az államot nem ismerte el. Viszont a 192 ENSZ-tagállam közül 93
elismerte a Palesztínai Államot, továbbá szintén elismeri a Vatikán is. Magyarország szintén azok között
az országok között van, melyek elismerik a Palesztínai Államot.

Az izraeli-palesztín 1994-es békeegyezmény értelmében lérejött a harmadik entitás, ez a Palesztínai
Nemzeti Hatóság. Izrael - mely a Palesztínai Államot természetesen nem ismeri el - azóta folyamatosan
átadott megszállt területei felett gyakorlott szuverenitásából részleges jogokat a Palesztínai Nemzeti
Hatóságnak. A Palesztínai Nemzeti Hatóság szerepe tulajdonképpen az, hogy el?készítse a független
palesztín állam gyakorlati létrehozását.

A valóságban a három entitás nagy részben fedi egymást, f?képpen pedig a Palesztínai Állam és a
Palesztínai Nemzeti Hatóság, ezeknek külön struktúráik nincsenek. Több állam, mely a Palesztínai
Államot nem ismeri el, elismeri a Palesztínai Nemzeti Hatóságot, s vele diplomáciai kapcsolatban áll.

Aktuális kérdésekre nem térnék ki, mert ez nem célja ennek a bejegyzésnek, csak annyit említenék meg,
hogy jelenleg a terület feletti kormányzás megoszlik a kizárólagos izraeli, kizárólagos palesztín és a közös
izraeli-palesztín irányítás között, s ma már a terület több mint fele kizárólagos palesztín irányítás alatt
van.

Palesztína tehát valójában nem igazi el nem ismert állam, hanem inkább "államkezdemény".

Máltai Lovagrend / Ordine di Malta

A Máltai Lovagrend esetében valójában nem maga az elismerés a kérdés, hanem alapvet?en az, hogy
egyáltalán államnak min?sül-e. A "vita" itt az, hogy a Máltai Lovagrend állam-e vagy szervezet vagy
esetleg valami más.
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Az ENSZ-ben a Máltai Lovagrendnek szervezetként "állandó meghívott" státusza van. A 192 ENSZtagállamból 103-mal tart fenn diplomáciai kapcsolatot, továbbá a Vatikánnal, valamint még 6 ENSZtagállammal van nem-diplomáciai hivatalos kapcsolatban.

A Vatikánnal ellentétben itt nemcsak az állandó lakosság, hanem a terület kérdése is problémás. Egyrészt
a Máltai Lovagrend összes állampolgára diplomata, kizárólag diplomata útlevél létezik, amit
természetesen mind a 103 ENSZ-tagállam, melyekkel a Máltai Lovagrend diplomáciai kapcsolatban áll,
teljes mértékben elismer. Viszont ez az útlevél - s maga az állampolgárság - csak azoknak jár, akik
szolgálatot látnak el a lovagrend részére, s nekik is csak szolgálatuk idejére.

De méginkább zavarosabb, hogy van-e területe a Máltai Lovagrendnek, hiszen terület nélkül nehezen
lehetne országról beszélni. Az biztos, hogy VOLT területe, hiszen sokáig Ródosz szigete, majd pedig
Málta - innen a név - a lovagrendé volt, s ezeken teljes szuverenitással rendelkezett. Azonban 1798-ban a
Máltai Lovagrendet Napóleon el?zte Máltáról, s a lovagok Rómába menekültek.

Területük elvesztése után azonban a lovagrend egyedülálló módon megtartotta diplomáciai státuszát
kapcsolataiban. A különleges státuszt a kés?bb létrejött egyesült olasz állam is meger?sítette, a Máltai
Lovagrend két római épülete, a Málta Palota és a Málta Villa mind a mai napig területenkívüliségi joggal
rendelkezik. A Málta Villán ráadásul a "Máltai Lovagrend Nagykövetsége az Olasz Köztársaságban" és a
"Máltai Lovagrend Nagykövetsége a Vatikánban" felirat található. Ebb?l egyesek azt a következtetést
vonják le, hogy a Málta Palota, pontosabban annak 8000 négyzetméteres telke valójában a Máltai
Lovagrend szuverén területe. Ha ez igaz, akkor Máltai Lovagrend ország, s?t a világ legkisebb országa,
hiszen ez a terület kb. 50-szer kisebb még a Vatikán területénél is!

A "vitát" a nemzetközi jog rendszerint úgy oldja meg, hogy a Máltai Lovagrendet se országnak, se
szervezetnek nem tekinti, hanem egy külön csoportba helyezi, melyben csak a Máltai Lovagrend szerepel,
mégpedig a "nemzetközi jog sajátos szuverén jogalanya" névvel. Ami Magyarországot illeti, rendes
diplomáciai kapcsolat létezik, a Máltai Lovagrend rendes nagykövetséget tart fenn Budapesten,
Magyarország képviseletét a Máltai Lovagrend el?tt pedig a Magyarország vatikáni nagykövetsége látja
el.

Nyugat-Szahara / ??????? ???????
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Nyugat-Szahara, azaz a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság ismét egy különös eset. Eredetileg
spanyol gyarmat, az utolsó spanyol gyarmat volt. Spanyolország 1975-ben úgy döntött, hogy feladja a
területet, s a területre igény tartó Marokkóval és Mauritániával megállapodást írt alá, mely szerint a két
afrikai ország megosztja egymás közt a gyarmat területét. 1975-ben a marokkói kormány szervezésében
350 ezer marokkói költözött be a területre, 1976-ban Spanyolország ténylegesen ki is vonult a területr?l.
Közben a már 1973 óta aktív helyi gerillamozgalom, a Polisario Front tiltakozott, hogy nem lett bevonva
a folyamatba. A Polisario Front - melyet Algéria és Líbia támogatott - felvette a harcot a marokkóiakkal
és a mauritániaiakkal. Mauritánia ennek hatására is 1979-ben kivonult, s lemondott minden területi
igényér?l. Marokkó ezek után a terület egy részér?l de facto lemondott - a marokkói hadsereg egy több
méter magas és majdnem 3000 km hosszú homokfalat épített ki, a faltól nyugatra lév? területet
ellen?rzése alatt tartja, azt azóta szervesen magába integrálta, míg az attól keletre lév? részt gyakorlatilag
- bár hivatalosan nem - sorsára hagyta. Ez a faltól keletre lév? terület a Polisario Front ellen?rzése alatt
áll, bár nem tudtak kialakítani itt tartós állami életet, a Polisario Front és az által kikiáltott Szaharai Arab
Demokratikus Köztársaság vezet?sége mind a mai napig Tindoufban, Algériában található.

1991 óta az ENSZ békefentartó missziót üzemeltet a területen, mely a gyakorlatban garantálja a
t?zszünetet Marokkó és a Polisario Front között.

Bár a hetvenes években a Polisario Front marxista irányzatú volt, a Szovjetúnió, Kína és a legtöbb akkori
kommunista állam nem ismerte el a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot. Az USA és a nyugati
államok is hasonlóan cselekedtek, így a nyugat-szaharai konfliktus sosem vált hidegháborús témává a
Szovjetúnió és az USA között.

A szaharaiak f? támogatója mind a mai napig Algéria és Líbia. Rajtuk kívül még az afrikai országok
nagyobb része elismeri Nyugat-Szaharát államként. Afrikán kívül egyes latin-amerikai államok (köztük
Kuba), valamint néhány ázsiai állam ismeri el: pl. Irán, Észak-Korea, Vietnám, Szíria. Az arab országok
többsége Marokkót támogatja, s nem ismeri el Nyugat-Szaharát. A 192 ENSZ-tagállamból így összesen
83 ismeri el Nyugat-Szaharát. Magyarország nem ismeri el.

Tajvan / ????
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Tajvan, azaz a Kínai Köztársaság. Valójában ez nem is egy nem elismert ország, de gyakorlati
szempontból ide szokás sorolni. Itt tipikusan arról van szó, amit az els? részben említettem: azaz
egymással konkurráló kormányokról ugyanazon a területen, mégpedig Kína egész területén.

A II. világhábrút követ? kínai polgárháború 1949-ben a kommunista er?k gy?zelmével végz?dött. Miután
a gy?ztes kommunisták megalakították a Kínai Népköztársaságot, a Kínai Köztársaság kormánya
Tajvanra távozott, a Kínai Népköztársaság er?inek pedig nem állt módjukban kiterjeszteniük hatalmukat
Tajvanra.

Így két kínai kormány m?ködött 1949-t?l, mindegyik magát az egyetlen legitím kínai kormánynak tartva.
A kommunista államok természetesen a pekingi népköztársasági kormányt ismerték, a nyugati hatalmak
meg általában a tajvani köztársaságit. Az ENSZ-ben Kínát a tajvani kormány képviselte.

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzet nem tartható, hiszen az ENSZ-szempontból legitím
köztársasági kormány Kína területének 99 %-át ténylegesen nem tartotta ellen?rzése alatt, 1971-ben az
ENSZ közgy?lése átadta Kína ENSZ-képviseleti jogát a pekingi kormánynak.

Hivatalosan mind a mai napig a tajvani kormány magát az egyetlen kínai kormánynak tartja, bár ma már
egyes tajvani politikusok hajlanának arra, hogy alakuljon meg egy Kínától különálló tajvani állam. Ezt
azonban nem fogadja el sem a pekingi kormány, sem a hagyományos álláspontot képvisel? tajvani
többség.

Valójában tehát senki sem ismeri el Tajvant államként, mivel Tajvan sem tartja magát önálló államnak. A
Tajvant elismer?k listáján szerepl? országok is valójában Kínát ismerik el, csak nem a pekingi, hanem a
tajvani kormányt. Jelenleg a 192 ENSZ-tagállamból 22 ismeri el a tajvani kormányt, a többiek a pekingit
ismerik el. A Vatikán - egyetlen európai államként - a tajvani kormányt ismeri el.

Ez utóbbi ténynek van egy érdekes következménye. A Vatikánhoz akreditált külföldi diplomáciai
missziók sosem magában a Vatikánban vannak (az ok egyszer?: nincs ott elegend? hely, a Vatikán
területe alig 44 hektár), hanem Róma egyéb részein, azaz az Olasz Köztársaságban, erre még az 1929-es
lateráni megállapodás adott lehet?séget. Olaszország a pekingi kormányt ismeri el, míg a Vatikán a
tajvanit. Természetesen mind a Kínai Népköztársaságnak van nagykövetsége Olaszországban, mind a
Kínai Köztársaságnak a Vatikánban. Mivel pedig a külföldi, Vatikánhoz akreditált diplomáciai missziók
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minden esetben olasz területen vannak, így Rómában egyszerre m?ködi a pekingi és a tajvani kormány
követsége. Ez a világ egyetlen országa, ahol egyszerre van népköztársasági és köztársasági kínai
követség. A dolog másik furcsa oldala: Olaszországban, azaz egy olyan országban van diplomáciai
mentességgel rendelkez? nagykövetsége a Kínai Köztársaságnak, mely ország valójában nem is ismeri el
a követséget üzemeltet? kormányt!

Mivel mind a pekingi, mind a tajvani kormány b?ségben van anyagiakban, gyakori, hogy igyekeznek
pénzért vásárolni elismerést. A pekingi diplomaták megkörnyékeznek a tajvani kormányt elismer? kis
szegény államokat, s "gazdasági segítséget" ajánlanak, ha "átállnak". A tajvani diplomatáknak is megvan
ugyanez a szokásuk csak éppen fordítva. Az egymással licitálló ajánlatok miatt kialakult egy
országcsoport, mely eddig többször változtatott, hogy éppen melyik kínai kormányt ismerje el. Drasztikus
eset pl. Libéria: 1957–1977 között a tajvaniakat ismerte el, majd átállt a pekingiekhez, aztán 1989–ben
ismét a tajvaniakat ismerte el, majd 1993-ban a pekingieket, majd 1997-ben megint a tajvaniakat, de csak
2003-ig, amikor, úgy t?nik, a pekingiek adtak ismét visszautasíthatatlan ajánlatot.

_______________________________________________
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Adózási program
by maxval bircaman - szombat, október 20, 2012
http://bircahang.org/adozasi-program/

Az Egyesült Magyar Baloldali-Jobboldali Nemzeti Szociális Demagóg Kisember Párt programjából.

Az adózási rész:

Átlagbérig az adó: 0 %.
Átlagbér duplájáig: 10 %.
Átlagbér triplájáig: 25 %.
Átlagbér ötszöröséig: 50 %.
Az új BTK szerint az átlagbér ötszörésénél többet keresni b?ncselekmény. Így az ilyeneknél teljes
vagyonelkobzás jár nyilvános megkorbácsolás után.
Éljen Marx és Lenin!

_______________________________________________
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Afrika pénzei
by maxval bircaman - csütörtök, december 20, 2012
http://bircahang.org/afrika-penzei/

Kezdjük a legegyszer?bb esetekkel: 1 ország = 1 pénz és 1 pénz = 1 ország:
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Közös pénz:

Franciaország, Portugália és Spanyolország afrikai területei:

Benin, Bissau-Guinea, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Mali, Niger, Szenegál, Togo:
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Csád, Egyenlít?i-Guinea, Gabon, Kamerun, Kongói Köztársaság, Közép-Afrika:

(zöld - nyugat-afrikai frank, piros - közép-afrikai frank)

(forrás: a Banknote World és a Bank Note Museum)

_______________________________________________
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Ahol érettségiztem
by maxval bircaman - szombat, május 26, 2012
http://bircahang.org/ahol-erettsegiztem/

A havannai szovjet-orosz iskolában érettségiztem 1985-ben.

Azért mondom szovjet-orosznak, mert hivatalosan a Szovjetúnióban nem léteztek szovjet iskolák,
ugyanis az iskolarendszer a tagköztársasági szinten m?ködött, azaz mindegyik szovjet iskola valamelyik
szovjet tagköztársasághoz tartozott. A Szovjetúnió határain túli szovjet iskolák természetesen az
Oroszországi Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság alá tartoztak. A havannai iskolában így vicces
módon kétféle felirat volt: kint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Nagykövetsége, a papírokon meg az
Oroszországi Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság Oktatási Minisztériuma szöveg állt. Ez utóbbi
szöveg szerepel az érettségi bizonyítványomon is.

Az iskola még 1970-ben jött létre, amikor a szovjet-kubai kapcsolatok különösen intenzívvé váltak. A
csúcs a 80-as évek els? felére esett, pontosan arra az id?szakra, amikor én ebbe az iskolába jártam
(1980-1985 között tanultam ott), ekkor 20 ezer (húszezer!) szovjet kiküldött dolgozott Kubában a
legkülönböz?bb min?ségben.

Természetesen a 20 ezer szovjet kiküldött Kuba legkülönböz?bb részein dolgozott, csak egy rész
Havannában. Ez az iskola a Havannában dolgozó szovjet kiküldöttek gyermeikenek oktatását szolgálta. A
szovjet szabályok szigorúan tiltották, hogy szovjet kiküldött gyermeke külföldi iskolába járjon, a „baráti
szocialista” kubai iskolába járás is tilalom alá esett.

Az iskola hatalmas méret? volt. Eredetileg egy katolikus szerzetesrendé volt, amit aztán a kommunista
hatalomátvétel után elkoboztak a katolikus egyháztól. Két emelet volt, négyzet alakzatban fogott körbe az
épület két hatalmas bels? udvart. Az egész egy, négy utca határolt, teljes háztömböt foglalt el.
Emeletenként volt kb. 60 tanterem.

A méret szükséges volt teljes mértékben. Az iskolában nagyjából 2500 tanuló volt. Összesen 10 osztály,
minden osztályban volt legalább 5 tagozat, de a rekord az egyik osztályban a 8 tagozat volt: A, B, V, G,
D, E, ZS és Z osztállyal! Ha jól emlékszem a rekord osztályonkénti tanulószám 55 körül volt.
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Természetesen az iskolában nem csak szovjet kiküldöttek gyermekei voltak. Volt több keletnémet,
lengyel és bolgár gyerek is, bár nekik volt saját iskolájuk is Havannában, tehát volt keletnémet, lengyel és
bolgár iskola is, egyes keletnémet, lengyel és bolgár gyerekek mégis inkább a szovjetbe akartak járni az
orosz nyelv tanulásának lehet?sége miatt. Rajtuk kívül voltak még csehszlovák és magyar gyerekek is, e
két országnak nem volt saját iskolája, s bár e két ország gyermekeinek zöme inkább kubai iskolába járt,
egyesek a szovjetben voltak. Volt még néhány mongol és afgán gyerek is. Más nemzetiség nem volt, a
szóba jöhet? egyéb „szocialista” országok gyermekei nem jártak oda, vagy mert volt saját iskolájuk,
ahová kötelez? jelleggel járniuk kellett (Észak-Korea, Vietnám és Kína esete ez volt) vagy pedig – bár
nem volt nekik saját iskolájuk – saját országuk tiltotta, hogy szovjet iskolába járjanak (ez volt pl.
Románia és Albánia esete).

De természetesen volt még egy nemzetiség az iskolában, hogy a legfontosabbat ne felejtsem el: a kubaiak.
A tanulók 10-15 %-a kubai volt. Ezek egy része szovjet-kubai vegyes házasságból származó, Kubában
él? – tehát nem kiküldött – gyerekek, nekik egyes esetekben engedélyezte az iskola, hogy oda járjanak
(nem mindig). Más részük a kubai elit gyermekei: részben kubai diplomaták gyermekei, akik valahol
külföldön már jártak szovjet iskolába, s így "jogot nyertek", hogy folytassák az iskolában tanulmányaikat,
részben pedig egyszer?en a kubai fels? vezetés gyermekei.

A kubai iskolarendszernek már 10 éves kortól szerves része a munka. Nem jelképes munka, hanem
valódi. Minden kubai gyerek évi 45 napot dolgozik, erre az id?re a gyerekeket elviszik egy „táborba”,
bentlakásos iskolába, s ott 45 napig mez?gazdasági munkát végeznek. Csak komoly egészségügyi
papírokkal lehetett ez alól kibújni. Mivel a legfels?bb kubai vezetés nem akarta gyermekeit ilyen
"élményben" részesíteni, a szovjet iskolába járatta ?ket, ily módon mentesítve ?ket a kötelez? tanulói
munka alól. Miniszterek, kormánybizottság-elnökök (a kormánybizottság több mint a minisztérium a
kubai rendszerben), tábornokok gyerekei jártak oda, s más kivételezett személyiségek gyermekei. Egy
id?ben osztálytársam volt pl. a kubai ?rhajós egyik fia többek között.

Ami a szovjet gyerekeket illeti, legérdekesebb tapasztalat a nemzetiségi összetétel és a nyelvhasználat
megfigyelése volt. Talán kétharmad volt az orosz, az ukrán és a belarusz nemzetiség. ?k természetesen
orosz anyanyelv?ek voltak, bár az ukránok egy része ukránul is beszélt, de mind az orosz nyelvet
használták. Pontosabban volt egy kivétel: egy ukrán gyerek, aki nem tudott oroszul. Akkoriban ez nagy
csodának számított. Voltak még kazahok, zsidók, moldávok és kisebb nem-orosz oroszországi
nemzetiségek, ?k mind orosz anyanyelv?ek voltak. A nem-orosz oroszországi nemzetiségiek között az
egyik érdekes eset egy komi gyerek volt, aki – bár orosz volt az anyanyelve – valamennyire beszélt
komiul is, s nagyon büszke volt magára, igyekezett magyarokkal kommunikálni minden áron,
hangoztatva a finnugor testvériség eszméjét. ?t?le tudtam meg akkor, hogy a komi nyelvnek volt a
középkorban egy saját ábécéje is, persze aztán nyelvészként már ezt megtudtam, de akkor nekem ez új
információ volt. A komi ábécé (pontos neve: abur) egészen a XVIII. századig használatban volt, akkor
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szorította ki az cirill ábécé komi változata.

A nagy kakukktojás 5 nemzetiség volt: észtek, grúzok, lettek, litvánok, örmények. Ezen öt nemzetiség
gyerekei nem voltak orosz anyanyelv?ek, s az oroszt idegen nyelvként beszélték, s?t saját nyelvüket
haszálták saját nemzetiség?ekkel való kommunikációjukban. A grúzok és az örmények még spanyolul is
képesek voltak megtanulni, ez nagyon nem volt jellemz? a többi szovjetre, ?k általában addig jutottak,
hogy több éves kubai tartódkodás után sem tudtak mondani többet annál, hogy „jó napot!”.

Az iskola jelenleg is létezik, mint az orosz követség iskolája. A gorbacsovi éra vége felé a tanulók
létszáma drasztikusan lecsökkent néhány százra. 1992-ben az iskola el is költözött, azóta egy jóval kisebb
épületben van. Hogy jelenleg mi m?ködik a régi iskolaépületben, sajnos nem tudom biztosan, de úgy
tudom, hogy semmi. De m?hold-képen azért megnéztem alaposan...

forrás: http://www.cubaschool.z83.ru

_______________________________________________
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Akjupáj Uólsztrít
by maxval bircaman - hétf?, május 07, 2012
http://bircahang.org/akjupaj-uolsztrit/

Jelen sorok közzétételére egy antiglobalista ismer?söm kért meg.

Íme:

Nem maradt id?m antiglobalista-antikapitalista bokros harci teend?im mellett, de most úgy
gondoltam, nem lehet nem írni. Így megosztom veletek az utóbbi hónapok eseményeit.
Idén nyáron már nagyon untuk magunkat a haverokkal. Nem volt se G-8 ülés, se EU-csúcs, még a
Bilderberg Bizottság sem gy?lt össze titokban, s?t valahogy a bálnák sem vetették partra magukat,
így nem volt mit akcióznunk. Márpedig mit ér egy antiglobalista harcos akció nélkül? Eleinte
persze a megszokott módon - drogozás és csoportszex - ütöttük agyon az id?t, dehát az ember ezt
is megunja, mégsem lehet hetekig éjjel-nappal ezt csinálni!
Bezzeg tavaly nagyon jó év volt! Els? osztályon utaztunk az egyik partravet?dött bálnától a
másikig, közben pedig beugrottunk Amazóniába tiltakozni az ellen, hogy a helyi fölm?vesek
büszke környezettudatos éhenhalás helyett termelnek, ezzel súlyosan veszélyeztetve a
kókuszpálmák emberi jogait. Nagyon jó buli volt, ott tébláboltunk három napon keresztül
"Földm?ves - nem! Kókuszpálma - igen!" plakátokkal, minden nap 11-t?l 18-ig, azért csak 18-ig,
mert az ötcsillagos szállodánkban fél 7-kor volt a svédasztal, s arról nem akartunk lekésni.
De térjünk vissza az idei évre! Szóval hát végül egyik havernak ment? ötlete támadt: menjünk ki
sátortáborozni a város központjába! Mivel ezt eddig még nem csináltuk, nagyszer? ötletnek t?nt.
Ráadásul egy másik haver kitalálta, hogy úgy fogunk polgárilag engedetlenkedni, hogy direkt nem
használjuk a nyilvános vécéket, hanem ott a közterületen szarunk-pisilünk. Ez mindenkinek
nagyon tetszett, egyik szakért?nk szerint a b?z szinte biztosan megdönti majd a
világkapitalizmust.
Az id? meg kellemesen telt. Jöttek a médiák is, én is rákerültem egy címlapra (be is kereteztem a
lapot, most ki van téve az északi nappalimban a kandalló felett). Közben Marx-, Mao-, Lenin-,
Che Guevara- és Pol Pot-szemináriumokat tartottunk. Meg antiglobalista filmeket néztünk, az én
kedvencem a ZeitGeist-sorozat, s Alex Jones filmjei. Ezekb?l tudom, hogy akkora
világösszesküvés van, hogy az csak na! Például már tudom, hogy a 2001-es New York-i
merényleteket áttételesen Obama és a holland királyn? szervezték abból a célból, hogy növeljék a
Federal Reserve pokoli hatalmát.
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Egyszer még ellentüntetést is szervezett ellenünk pár, a globalisták és a szabadk?m?vesek által
felbérelt gyanús alak. Az egyik azzal vádolt minket, hogy mi a kubai rendszer hívei vagyunk. Ezt
nem értettem. Én januárban Kubában üdültem 3 hetet, s mindent nagyon jónak láttam, amikor
naponta többször elsétáltam ötcsillagos szállodám és a tengerpart között. Szép volt a svédasztal,
sok pia volt, s a lányok is marha olcsók voltak, szóval nem értem miért ijesztgetnek folyton ezzel
a Kubával minket! Hát persze, hogy híve vagyok a kubai rendszernek, nem is tagadom!
Aztán teltek-múltak a hetek, kezdett unalmas lenni. A médiák is már megszoktak minket, s egyre
ritkábban jöttek. A végén kénytelen voltam apámnak - aki egy tévécsatorna tulajdonosa - szólni,
hogy küldjön már ki valakit kamerával. De ? meg nem küldött. Mondhatom, ez csak növelte
elszántságomat, s utálatomat a kapitalista médiák ellen!
Aztán végképp szar lett, jött Tél tábornok. Kezdtünk fázni, így a végén hazamentem, s gyorsan
bef?töttem. Azóta a neten folytatom a polgári engedetlenséget, pl. egy matricával leragasztottam a
számítógépmonitor márkajelzését, így tiltakozva a gonosz óriáscégek ellen. Aztán lementem a
garázsba, s az autómról levettem a Mercedes-feliratot, helyére "Mentsd meg a partravet?dött
bálnákat, küzdj a globális felmelegedés ellen" feliratot helyezve.
A lényeg: a harc nem állt meg.

_______________________________________________

215 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Alapvet? kellékek
by maxval bircaman - hétf?, október 01, 2012
http://bircahang.org/alapveto-kellekek/

Milyen kellékekre van szüksége egy amat?r fényképésznek?

1. Kell egy rendes állvány. A lényeg: biztonságosan tartsa meg a fényképez?gép súlyát. Miért kell?
Minden olyan esetre, amikor a zársebesség hosszabb, mintsem a gép ne mozduljon be kezed önkéntelen
mozgásától.

2. UV-filer minden objektívhez. Miért? Mert védi az objektív lencséjét. Az UV-filter ára jóval kisebb,
mint egy objektívé, így ha megsérülne, az objektív ép marad. Tengerparton, ahol a sós víz rámehet az
objektívre abszolút szükséges. De pl. fák között sétálva is kell, hiszen mit tennénk, ha véletlenül egy faág
megkarcolná a lencsét.

3. Kell egy tartalék elem. Lehet utángyártott is, nem szükséges eredeti.

4. Jó egy tartalék memóriakártya. 8-as vagy 10-es osztályút használjunk.

5. Tisztítókészlet, melyben van: lencsetisztító folyadék, törl?papírok, egy lenspen nev? csoda,
mikroszálas törl?rongy, s egy kis fújógumi. Mindez a lencse tisztíására szolgál.

6. Távirányító. Nagyon fontos bulb zársebesség használatához, hiszen nélküle magával az exponáló gomb
lenyomásával mozgást idéznénk el?.

7. Több objektív. Én úgy vélem az ideális 3 darab objektív. Kell egy alapobjektív 50 mm rögzített
gyújtótávolsággal, mert ez felel meg leginkább annak, ahogy az emberi szem lát. Kell mellé egy 300 mm
gyújtótávolságig ér? teleobjektív, ilyen nekem még sajnos nincs. (Persze jobbak is vannak, de azok már
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borzasztó drágák.) S jó egy extra széles objektív is pl. 10-20 mm gyújtótávolsággal, ez sincs még nekem.
Nekem viszont van más: eleve adták a géphez: egy 18-55 mm-es gyújtótávolságú alap teleobjektív.

8. Természetesen kell fotótáska is. Nekem kett? van. Az egyikben maga a gép az éppen használt
objektívvel + tisztító eszközök, tartalék elem, USB-kábel, elemtölt?, memóriakártya. A másikban a többi
objektív.

Egy amat?rnek másra nincs szüksége! Természetesen kell még egy fényképez?gép is, de ez magától
értet?dik. A tükörreflexes gépek alsó kategóriája tökéletesen megfelel?. A bridge kategória már túl kevés
a komoly amat?rnek. Ha több pénzünk van, a tükörreflexes gépek középs? kategóriája ajánlott még.

_______________________________________________
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Amerika legnagyszer?bb elnöke
by maxval bircaman - kedd, június 05, 2012
http://bircahang.org/amerika-legnagyszerubb-elnoke/

Ronald Wilson Reagan 1911. február 6-án született Tampicóban (kisváros alig ezer körüli lakossal
Illinois államban). Apai ágon ír, anyai ágon angol-skót származású. Édesapja (1883-1941) cip?keresked?
volt, édesanyja (1883-1962) háztartásbeli. A család 1920-ban Dixonban (nagyobb kisváros szintén
Illinois államban) telepedett le véglegesen. A családban Ronaldon kívül volt még egy gyerek, John Neil
Reagan (1908-1996).

Mindkét szül? eredetileg katolikus vallású volt, azonban az édesanya feln?ttként a XIX. sz. elején
alapított, újprotestáns "visszaállítási mozgalom" (Campbell-Stone mozgalom) f? felekezetéhez, a Krisztus
Tanítványaihoz csatlakozott. Ronald Reagan is édesanyja vallását követte.

Reagan az illinoisi Eurekai F?iskolán végzett közgazdaságtan és szociológia szakon 1932-ben.
Tanulmányai alatt úszómesteri munkájából tartotta el magát. A f?iskola elvégzése után mint sportriporter
helyezkedett el, a sporttal már a f?iskolán közeli kapcsolatba került, többek között a f?iskolai úszótagozat
kapitánya volt.

Ronald Reagan 1937-ben vett részt el?ször egy filmes meghallgatáson, s azonnal szerz?dési ajánlatot
kapott. 1937-1965 között közel 70 filmben szerepelt, bár sosem került be a filmsztárok közé. Eközben
1942-1945 között katonai szolgálatot teljesített, de betegsége (rövidlátás) miatt sosem vezényelték harci
cselekményekbe.

Közéleti szerepet el?ször 1947-ben vállalt, amikor megválasztották a hollywoodi színészek
szakszervezete elnökének, ezt a posztot 1953-ig töltötte be.

1954-1962 között a General Electric cég szóviv?jének szerepét töltötte be.

Ronald Reagan el?ször 1940-ben házasodott, Jane Wyman színészn?t (1917-2007) vette el. Két
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gyermekük született, már egyik sem él. Harmadik, örökbefogadott gyermekük, Michael Reagan (1945-)
viszont jelenleg is aktív. 1948-ban váltak el.

Második feleségét, Nancy Davis (1921-) színészn?t 1952-ben vette feleségül. Ebb?l a házasságból két
gyerek született: Patti Reagan (Patti Davis) (1952-) és Ron Reagan (1958-).

Reagan kezdetben a Demokrata Pártban politizált, 1962-ben azonban a republikánusokhoz pártolt át.

Politikusi pályára el?ször 1966-ban lépett, amikor indult a választásokon mint kaliforniai
kormányzójelölt. A választást megnyerte, majd 1970-ben újraválasztották, így a posztot 1975-ig töltötte
be. 1968-ban és 1976-ban jelöltette magát republikánus párti elnökjelöltnek is, de nem ? nyerte az pártbeli
el?választást.

Végül az 1980-as elnökválasztáson sikeresen megnyerte a republikánus párti el?választásokat, majd
51:41 arányban legy?zte a hatalmon lév?, újraválasztásáért küzd? demokrata párti elnököt, Jimmy
Cartert. Így Ronald Reagan lett az USA 40. elnöke. 1984-ben pedig újraválasztották 59:41 arányban.

Politikai filozófiájának f? elemei a kormányzati szerep és a kormányzati költségek csökkentése, a
jövedelemre és a t?kenyereségre vontakozó adók szintjének radikális csökkentése, a kisebb állam
kialakítása. Legnagyobb változást a külpolitikában hajtotta végre, az addig a különböz? társadalmi
rendszerek békés egymás mellett élését támogató amerikai külpolitikát az er? politikájával váltotta fel.
Reagan meggy?z?dése volt, hogy a kommunizmus legy?zhet? az "er? a békéért" elvvel. A hidegháború
felújításával, a kommunista er?k elleni határozott fellépéssel a világ minden pontján válaszolt a
Szovjetúnió fenyegetésére. Még legközelebbi munkatársai sem hittek teljesen a kommunizmus
legy?zhet?ségében, ezért sokan kétkedve fogadták az új politkai irányt. A tények azonban alig néhány
éven belül fényesen igazolták Reagant: az er?snek gondolt világkommunizmusról kiderült, hogy
valójában nem bírja a reagani politika által rákényszerített versenyt, a kolosszus lábai megroggyantak, a
Gonosz Birodalma végül feltétel nélküli megadásra kényszerült. Bekövetkezett az, amit addig a szakért?k
elképzelhetetlennek gondoltak: a szovjet rendszer 75. születésnapját sem érte meg. S bár mindennek több
oka is volt, tagadhatatlan, hogy az, aki a folyamatot beindította egyetlen ember volt: Ronald Reagan.

Bár nagyon sok tett f?z?dik hozzá, érdemes kiemelni néhányat.
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1983-ban Reagan használta el?ször a "Gonosz Birodalma" kifejezést, ezzel érzékeltetve, hogy a szovjet
kommunista fenyegetés elleni harc nem egyszer?en két nagyhatalom harca, hanem a jó és a rossz harca,
azaz els?sorban erkölcsi kérdés, hogy melyik oldalon állunk.

Ezzel párhuzamosan lett meghirdetve a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés, népszer? nevén a
"Csillagháborús Program", melynek célja ?rvédelmi pajzs kialakítása volt egy esetleg atomtámadás ellen.
A program valódi célja valójában a m?szakilag már egyre inkább lemaradó Szovjetúnió vezetésében
pánik keltése volt, s ezt a célt a program sikeresen el is érte. A szovjet vezetés egyre nagyobb pénzeket
volt kénytelen költeni katonai célokra, egyre többet elvonva a lakosságtól, ami növelte a bels?
elégedetlenséget a lakosság körében és a kilátástalanság érzését a vezet?k között. Valószín?, hogy ez a
légkör is közrejátszott abban, hogy alig két évvel kés?bb egy új típusú vezet? került hatalomra a
Szovjetúnióban.

Szintén 1983-ban a grenadai kommunista rezsim megdöntésével tette nyilvánvalóvá, hogy az USA
ezentúl nem fogja ölbe tett kézzel szemlélni a kommunista provokációt, hanem aktívan vissza fog vágni
minden lehet? alkalommal. Grenadában, miután helyi kommunista er?k puccsal hatalomra kerültek,
szovjet-kubai katonai támaszpont kiépítésére szánták el magukat. Amikor a grenadai kommunisták véres
frakcióharcokat kezdtek egymás közt, az alkalmat kihasználta az USA a bevatkozásra, mely a grenadai
rezsim megdöntésével végz?dött, Grenada visszatért a demokratikus államok közösségébe.

Fordulat állt be az európai rakétatelepítésekben is. Reagan sikeresen megállapodott a f?bb nyugat-európai
országokkal és a Moszkva által finanszírozott úgynevezett "békemozgalom" minden színpadias üvöltése
és fetrengése ellenére sikeresen növelte a demokratikus világ önvédelmi kapacitását többszáz Pershingatomrakéta elhelyezésével, els?sorban Németországban és az Egyesült Királyságban.

1985-ben miután Mihail Gorbacsov lett az szovjet vezet?, Reagan azonnal felismerte, hogy egy új típusú
kommunista vezet?vel van dolga, akivel lehetséges az értelmes párbeszéd. Reagan határozottan támogatta
a gorbacsovi reformokat, mind mélyebb reformokra ösztönözve a szovjet vezetést. Ronald Reagan hitte,
hogy a kommunista meggy?z?dés nem annyira rosszakarat, hanem inkább tudatlanság eredménye.
Többször mondta, hogy a szovjet vezet?ket el kell hívni az USÁ-ba egy egyszer? amerikai gyárba, hogy
megtekintsék az átlagos amerikai munkások munka- és életkörülményeit, s maguk fogják meglátni, hogy
míg a szovjet kommunizmus nyomort biztosít a munkásoknak, addig az amerikai kapitalizmus jólétet,
tehát le fogják vonni a következtetést, hogy a marxizmus bukott ideológia, téveszme. Ennek az a hatása
alatt az USA sok pénzt juttatott a kommunista országokban él? elnyomott lakosság hatékony
tájékoztatásra. Ennek a programnak a keretében indult be pl. 1985-ben a Radio Martí nev? rádióállomás,
mely mind a mai napig jelent?s szerepet tölt a Kubában él? jogfosztott lakosság hírekkel való ellátásában.
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1987-ben mondta el híres beszédét Berlinben, melyben felszólította a szovjet vezetést a Berlini Fal
lebontására.

1989. január 20-án telt le elnöki mandátuma. Ezután visszavonult kaliforniai birtokára. Még ugyanebben
az évben betegedett meg Alzheimer-kórban, ami az évek során egyre er?sebb tünetekkel jelentkezett.
2004-ben halt meg, 93 éves korában. Temetésén a világ vezet?i közül sokan megjelentek.

_______________________________________________
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Amerika pénzei
by maxval bircaman - péntek, december 14, 2012
http://bircahang.org/amerika-penzei/

Kezdjük a legegyszer?bb esetekkel: 1 ország = 1 pénz és 1 pénz = 1 ország:

222 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

223 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

224 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

1 ország = két pénz:

1 ország = 1 pénz, de a pénz más országban is hivatalos:

USA + Ecuador, Panama, Salvador, valamint a Hollandiához szervesen tartozó 3 karibi sziget ("BESszigetek"), Amerikai Virgin-szk, Brit Virgin-szk,, Navassa, Puerto Rico, Turks- és Caicos-szk.

Több ország közös pénze:

Antigua és Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, valamint
Anguilla, Montserrat:
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(zölddel jelölve)

Franciaország és Portugália amerikai területei:

Hollandia: 4 pénznem, ebb?l 3 Hollandia amerikai területein hivatalos, a már említett USA-dolláron
kívül:

(forrás: a Banknote World és a Bank Note Museum)

_______________________________________________
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Antarktisz pénzei
by maxval bircaman - vasárnap, december 23, 2012
http://bircahang.org/antarktisz-penzei/

Kizárólag a teljesség kedvéért, mert nemigen van ennek valódi jelent?sége.

(forrás: a Banknote World és a Bank Note Museum)

_______________________________________________
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Antiszemitizmus a kereszténységben?
by maxval bircaman - szombat, május 19, 2012
http://bircahang.org/antiszemitizmus-a-keresztenysegben/

Egy olyan vallásban, melynek els? vezet?i zsidók voltak szinte kivétel nélkül?

Képtelenség. Viszont természetesen a kereszténység antijudaista. Nem is lehetne más, hiszen a kezdeti
id?kben épp a zsidó hagyományból vált ki a keresztény Egyház, azzal szemben határozta meg magát,
miután a zsidóság nagyobb része nem fogadta el Jézust.

Tény, hogy a modern antiszemitizmus - különösen Nyugat-Európában - épített az antijudaizmusra, azt
felhasználta b?nös célokra. Azonban ezért a felel?sséget nem a kereszténység viseli, hanem azok az
antiszemiták, akik a kereszténység tanítását értelméb?l kiforgatva, az egyes keresztény szövegeket
szövegkörnyezetükb?l kiemelve gyakorlatilag a keresztény tanítás ellenében használták fel.

*

A gonosz bérl?k
Egy ember sz?l?t ültetett, majd kiadta bérbe, s hosszú id?re elutazott. Szüretelés idején elküldte
egy szolgáját, hogy átvegye a bérleti díjat, de a bérl?k nem fizettek ki neki semmit. A
sz?l?tulajdonos elküldte ezután még kétszer egy-egy szolgáját, de nekik sem fizettek a bérl?k, s?t
az utóbbit meg is verték. Végül a sz?l?tulajdonos saját fiát küldte el, gondolva, hogy neki nem
fognak merni nem fizetni a bérl?k. Azonban a bérl?k másképp gondolták: megölték a
sz?l?tulajdonos fiát.
Mit fog tenni ezek után a sz?l?tulajnos? El fog jönni személyesen, megöli a gonosz bérl?ket, majd
új bérl?ket keres.
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Teológiai értelemben a példabeszéd jelent?sége az, hogy kimondja, Isten elvette a "kiválasztott nép"
státuszt a zsidóságtól, mivel az nem ismerte fel sem a profétákat, sem magát Jézust. s immár az egész
emberiség lett Isten népe. Isten a zsidókkal kötött ószövetség helyére az egész emberiséggel kötött
újszövetséget helyezte.

Társadalmi értelemben a példabeszéd üzenete:

a világot Istent?l kaptuk, de felel?sek vagyunk érte, s ha nem Isten akarata szerint teszünk,
elveszítjük a nekünk adott világot.

_______________________________________________
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Apostoli egyházak
by maxval bircaman - szerda, május 09, 2012
http://bircahang.org/apostoli-egyhazak/

Hagyományos apostoli egyházak – katolikusok, ortodoxok (khalkedóni ortodoxok), miafiziták (nemkhalkedóni ortodoxok), nesztoriánusok (asszír keresztények)

El?ször is maga az elnevezés. Valójában mindegyik egyház katolikusnak (= egyetemes)
és ortodoxnak(= igazhit?) vallja magát. A katolikus szót tehát a szó sz?kebb értelmében használjuk, azaz
szempontunkból katolikus az, aki a római pápa által vezett egyházhoz tartozik. Továbbá még az is
katolikus, aki a római pápa által vezetett egyházhoz tartozott, de onnan, magát továbbra is katolikusnak
tartva elszakadt – ezek a szakadár katolikusok.

Az ortodox elnevezés esetében nagyobb a probléma, ugyanis a szó szerepel a legtöbb ortodox és miafizita
egyház nevében is. A hagyományos magyar, katolikus szempontú elnevezés a “görögkeleti” és a
“monofizita”, azonban mindkett? er?sen pontatlan, s?t a legtöbb érintett hív? által sért?nek is tartott
elnevezés. Angolul az els? csoportot eastern orthodox, a másodikat oriental orthodox néven szokás
nevezni – sajnos ez nem alkalmazható magyarul, így maradjunk annyiban, hogy az els? csoport az
“ortodox”, a második pedig a “miafizita”. Alternatív elnevezésként – s ez semlegesebb – beszélhetünk
khalkedóni és nem-khalkedóni ortodoxokról. Én ezt az elnevezést fogom használni.

A negyedik keresztény apostoli ág – egyben a harmadik keleti-keresztény ág – a nesztoriánus is pontatlan
elnevezés. Alternatív név az “asszír keresztény”. Mivel azonban az asszír keresztények sem tartják
sért?nek a nesztoriánus nevet – bár pontatlannak min?sítik – itt használhatjuk párhuzamosan a két
elnevezést.

Összesen közel 1,6 millárd f? tartozik ezekhez az egyházakhoz. Ezek azok az egyházak, melyek nemcsak
hitbéli értelemben, hanem “adminisztratív” értelemben is az eredeti egyház közvetlen mai folytatásának
tartják magukat, s hitük forrása jellemz?en nem csak a Biblia, hanem a Hagyomány is. Valójában – bár ez
így nincs kimondva – az els? helyet éppen a Hagyomány foglalja el, s annak írásos része a Biblia, azaz a
lényeg maga az Egyház, s a Biblia meg a Hagyomány már az Egyház következménye.

230 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ezek az eredeti (“eredeti” alatt az V. századi állapotot értve)* 5 apostoli részegyház örökösei – ezek a
Jeruzsálemi Egyház, a Római Egyház, az Alexandriai Egyház, az Antiókiai Egyház, s a Konstantinápolyi
Egyház. Kicsit leegyszer?sítve azt lehet mondani, hogy a Római Egyházból származnak a katolikusok, a
Konstantinápolyi Egyházból és a Jeruzsálemi Egyházból a khalkedóni ortodoxok, az Alexandriai és az
Antiókiai Egyházból pedig a nem-khalkedóni ortodoxok.

Fontos pontosítás, hogy az 5 részegyháznak a korai egyházban csak a Római Birodalom területén volt
közvetlen juriszdikciója. A Birodalmon kívül megszervezett egyházi területek autonóm státuszt, kvázi
független státuszt kaptak az Antiókiai Egyház ellen?rzése alatt, vezet?jük
rangja pátriárka/pápahelyett katolikosz lett. Négy ilyen egyházi egység jött létre: a mai Grúziában, a
mai Örményországban, a mai Azerbajdzsánban és a mai Irakban.

Az azerbajdzsáni katolikoszi cím megsz?nt az id?k folyamán, az örmény katolikosz alá került volt
területe. A grúz katolikoszi cím örököse a mai grúz khalkedóni ortodox egyház feje. Az örmény
katolikoszi cím a nem-khalkedóni ortodoxokhoz került, kés?bb a katolikusok felállítottak egy saját
örmény-katolikus katolikátust is. Ami az iraki katolikoszt illeti, ennek örökösei a nesztoriánusok ill. a
nesztoriánusból keleti-katolikussá vált káld egyház, valamint több indiai nem-khalkedóni ortodox és
keleti-katolikus egyházf? is e cím jogutódjának tartja magát. Ma már a független egyházak katolikoszai a
katolikosz és a pátriárka címet színonímaként használják, sok esetben a katolikosz-pátriárka címet
alkalmazva.

Érdekes összehasonlítani, hogy az egyes ?si pátriárkai és katolikoszi címek mai visel?i milyen létszámú
hív?i mennyiség? egyházakkal rendelkeznek, mert sokszor tévedést okoz, hogy ugyanazt a címet
használja több egyház. A legtöbb esetben arról van szó, hogy a cím a gyakorlatban egyetlen felekezeté, a
többiek pedig hozzájuk képest eltörpülnek.

1. Római pápa: ez a legegyszer?bb, hiszen ez egyezik a katolikus hívek számával, s ma már csak a
Katolikus Egyház vezet?je használja ezt a címet – eredetileg a konstantinápolyi pátriárka is
használta az 1054-es egyházszakadás után, azonban a cím nincs használatban 1965 óta, amióta a
khalkedóni ortodoxok és a katolikusok visszavonták egymás kölcsönös kiközösítését.
2. Konstantinápolyi pátriárka:
– a khalkedóni ortodox konstantinápolyi egyház feje, hív?k száma: 3,5 millió,
– a nem-khalkedóni ortodox konstantinápolyi egyház (mely az örmény egyház autonóm
részegyháza) feje, hív?k száma: néhány ezer, hivatalosan is konstantinápolyi örmény pátriárkának
nevezi magát.
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Történelmileg létezett katolikus konstantantinápolyi pátriárka is, de 1965-ben a katolikusok
hivatalosan megsz?ntették a címet (ami persze eleve csak jelképes volt), amikor a khalkedóni
ortodoxok és a katolikusok visszavonták egymás kölcsönös kiközösítését.
3. Alexandriai pápa (pátriárka):
– a nem-khalkedóni ortodox alexandriai kopt egyház feje, hív?k száma: 16 millió,
– a khalkedóni ortodox alexandriai egyház feje, hív?k száma: 1,5 millió,
– a keleti-katolikus melkita egyház feje, hív?k száma: 1,3 millió,
– a keleti-katolikus kopt-katolikus egyház feje, hív?k száma: 150 ezer.
Hozzá kell tenni ehhez, hogy a melkita egyházf? ezen címe jelképes, egyházának nincsenek
struktúrái az alexandriai egyház törzsterületén. Ami pedig a khalkedóni ortodox egyházat illeti, az
1,5 millió f? egész Afrikára vonatkozik, viszont Egyiptomban alig 300 ezer híve van, azaz
ötvenszer kevesebb, mint a nem-khalkedóni ortodox kopt egyháznak.
4. Jeruzsálemi pátriárka:
– a khalkedóni ortodox jeruzsálemi egyház feje, hív?k száma: 130 ezer,
– a keleti-katolikus melkita egyház feje, hív?k száma: 1,3 millió,
– a katolikus egyház jeruzsálemi latin pátriárkátusának feje, hív?k száma: 5 ezer,
– a nem-khalkedóni ortodox jeruzsálemi egyház (mely az örmény egyház autonóm részegyháza)
feje, hív?k száma: 10 ezer.
Hozzá kell tenni ehhez, hogy a melkita egyházf? ezen címe jelképes, egyházának nincsenek
struktúrái a jeruzsálemi egyház eredeti területén.
5. Antiókiai pátriárka:
– a nem-khalkedóni ortodox antiókiai egyház feje, hív?k száma: 6 millió,
– a khalkedóni ortodox antiókiai egyház feje, hív?k száma: 1 millió,
– a keleti-katolikus melkita egyház feje, hív?k száma: 1,3 millió,
– a keleti-katolikus maronita egyház feje, hív?k száma: 3 millió,
– a keleti-katolikus szír-katolikus egyház feje, hív?k száma: 150 ezer.
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Ami az örmény, a grúz és mai Irak területén létezett katolikoszi cím örököseit illeti, a helyzet pedig a
következ?:

1. A grúz katolikosz címet ma egyedül a khalkedóni ortodox grúz egyház vezet?je használja,
hív?k száma: 3,5 millió.
2. Az örmény katolikoszi címet használja:
– a nem-khalkedóni ortodox örmény egyház feje, hív?k száma: 8 millió,
– a keleti-katolikus örmény-katolikus egyház feje, hív?k száma: 550 ezer.
3. Kelet katolikosza:
– a nem-khalkedóni ortodox indiai egyház feje, hív?k száma: 2 millió,
– a nem-khalkedóni ortodox indiai szír egyház (a nem-khalkedóni ortodox antiókiai egyház
autonóm része) feje, hív?k száma: 1,2 millió,
– a nesztoriánus Asszír Keleti Egyház feje, hív?k száma: 600 ezer,
– a nesztoriánus ?si Keleti Egyház feje, hív?k száma: 300 ezer,
– a keleti-katolikus káld egyház feje, hív?k száma: 2,5 millió,
– a keleti-katolikus szír-malankár egyház feje, hív?k száma: 400 ezer,
– a keleti-katolikus szír-malabár egyház feje, hív?k száma: 4 millió.
*

Most a katolikusok, khalkedóni ortodoxok, nem-khalkedóni ortodoxok és nesztoriánusok f? közös
vonásait részletezném:

mind a 4 magát tartja az eredeti egyháznak, azaz folyamatos, megszakításmentes történetet hirdet,
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a másik hármat úgy tekinti, hogy azok elszakadtak t?le a történelem folyamán,

az apostoli jogfolytonosságot hirdeti,

hit a Szentháromságban,

a szentek tisztelete, a szentek között a legnagyobb Sz?z Mária,

a hit forrása a Biblia és a Hagyomány, melyet kizárólag az Egyház képes teljes mértékben
hitelesen értelmezni,

7 szentség vagy legalábbis 7 f? szentség, melyek közül azonos: papság, keresztség, eucharisztia,
gyónás.

3 papi rend: püspökök, papok, diakónusok,

a eucharisztiában Jézus tényleges jelenlétét hirdeti (átlényegülés),

a megváltást, az üdvözülést Isten minden embernek felajánlja, ez a hit és a jó cselekedetek
eredménye.

F?bb különbségek:
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*

Egy kis teológia…

Miel?tt belekezdenénk az egyes irányzatok prezentálásába, szükséges egy kis alapdogmatikai bevezet?. A
keresztény vallás egyik legnagyobb sajátossága a Szentháromság-tan. Bár a korai egyház úgy tartotta,
hogy a Szentháromság magyarázata amolyan isteni titok, s ember nem képes megérteni teljes mértékben,
szükséges volt valahogy mégis megmagyarázni, hogy mi is az a Szentháromság. A különböz?
magyarázási kísérletek álltak sok esetben az egyházi viták középpontjában.

Hozzá kell tenni egy fontos elemet: a nyelvit. Míg nyugaton a latin nyelvet, addig keleten a görög és az
asszír-arámi (szír) nyelvet használták az egyházatyák és a teológusok. Sok esetben ugyanazt más szóval
fejezték ki. A valóban létez? dogmatikai különbségek mellett sok esetben nyelvhasználati
különböz?ségekre vezethet? vissza több félreértés is.

Maga a Szentháromság-tan viszonylag gyorsan gy?zött az azt elutasító egyéb elképzelésekkel szemben. A
két véglet a gnosztikus és az ariánus elképzelés volt, mindkett? elutasította a Szentháromságot más-más
szempontból. A gnosztikusok Jézust egyszer?en szellemi lénynek tekintik, aki az emberek el?tt
emberként jelent meg. Az ariánusok pedig Jézust egyszer? embernek tekintették, akit Isten kiválasztott,
így Istenhez hasonlatos lett. Kés?bb a reformáció során újra megjelent egyes csoportok körében az
ariánus nézet, s?t gyakorlatilag ez az iszlám vallás álláspontja is Jézusról. A mainstream keresztény
álláspont ezzel kapcsolatban a niceai zsinaton (325) írásban is megfogalmazásra került, mint az egyetlen
érvényes álláspont: azaz Jézus nem hasonló az Atyához, hanem ugyanaz, mint ?. Bár az ariánus álláspont
még hosszú ideig létezett ezzel párhuzamosan, hivatalosan már eretnekségnek min?sült.

A niceai zsinat által meghatározott hitelv azonban csak a Szentháromságnak a meghatározását adta meg, a
Szentháromság három személyének kapcsolatáról, s különösen Krisztus magyarázatát illet?en több
álláspont létezett.

Az els? kérdés az volt, hogy Krisztus emberi mivolta milyen kapcsolatban áll isteni mivoltával. A
nesztorianizmusnak nevezett álláspont szerint Krisztus két személy, emberi és isteni, bár a mai
nesztoriánusok ezt sosem vallották történelmük során, s?t szerintük Nesztoriosz – akir?l a
nesztorianizmust nevezték el – sem tanította sosem ezt. A nesztoriánusok szerint a két különbözi krisztusi
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személyr?l vallott tan Nesztoriosz félreértésén alapszik, melynek oka nyelvi és fordításbeli: a szír asszírarámi nyelven (Nesztoriosz anyanyelve) megfogalmazott vélemény félre lett értve görögre való
fordításakor! A mai nesztoriánusok álláspontja az, hogy Krisztus egy személy két természettel, azaz
ugyanaz, mint a khalkedóni ortodox és a katolikus álláspont, bár tény, hogy a nesztoriánus értelmezésben
a két természet közti különbség hangsúlyosabb, ennek folyománya Sz?z Máriára a
Krisztusszül?/Krisztusanya elnevezés favorizálása az Istenszül?/Istenanya elnevezéssel szemben.

Tehát végülis egyetértés volt abban a kérdésben, hogy Krisztus egyetlen személy. A vita abban maradt,
hogy az egyetlen krisztusi személyben az isteni és az emberi természet milyen módon van jelen.

A monofizita és a miafizita álláspont szerint egyetlen természet van, egyszerre isteni és emberi: a
monifizitizmus szerint az isteni rész elhomályosította az emberi természetet, míg a miafizitizmus szerint
mind az isteni, mind az emberi rész jelen van az egyetlen természetében, mind a kett? a maga
teljességében, elkülönülés és keveredés nélkül.

A diafizitizmus szerint viszont két természetr?l kell beszélni, egy isteni és egy emberi természetr?l,
melyek mindegyike a maga teljességében, elkülönülés és keveredés nélkül van jelen.

Látható, hogy itt leginkább ugyanazt mondja a miafizita és a diafizita álláspont. A viták során a miafiziták
a diafizitákat burkolt nesztorianizmussal vádolták, a diafiziták a miafizitákat pedig burkolt
monofizitizmussal. Valójában a két álláspont között lényegi különbség nincs, hiszen az egy természeten
belüli isteni és emberi, mindkett? a maga teljességében, elkülönülés és keveredés nélkül valójában nem
igazán más, mint a két külön isteni és emberi természet, mindkett? a maga teljességében, elkülönülés és
keveredés nélkül. Azonban azokban az id?kben ezeket a különböz? megfogalmazásokat súlyos tartalmi
különbségként értékelte a közösség, így sz?nt meg az egység 451-ben a nem-khalkedóni ortodoxok és a
“többiek” között.

Ami pedig a nesztoriánusokat illeti, ahol az egység 20 évvel korábban sz?nt meg, itt a különbség még
ennél is kevesebb, hiszen a nesztoriánusok diafizita elveket vallanak, a diafizita meghatározáson belüli
értelmezésben vannak a különbségek a nesztoriánus diafizitizmus és a khalkedóni ortodox és katolikus
diafizitizmus között. A nesztoriánus értelmezés szerint a khalkedóni ortodox és katolikus diafizitizmus
ellentmond annak, hogy mind az isteni, mind az isteni természet keveredés nélkül van jelen Krisztusban.
A nesztoriánus értelmezés szerint dogmatikailag pontatlan, amikor a khalkedóni ortodoxok és a
katolikusok Isten születésér?l és szenvedésér?l beszélnek, hiszen Krisztus isteni természete sem nem
születhetett, sem nem szenvedhetett, ez csak emberi természetével történhetett meg. A többi irányzat
pedig a nesztoriánus álláspontot úgy értékeli, hogy az bár egyetlen krisztusi személyr?l beszél, azonban a
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két természet közti kölönbség túlzott hangsúlyozásával gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint a két
krisztusi személyt tanító eretnek tan.

*

Katolikusok

A keresztények kb. fele katolikus. Ennek 98 %-a római katolikus (ebbe beleértve a sz?kebb értelemben
vett római azaz latin katolikusokat és a keleti katolikusokat), a többi 2 % “szakadár” katolikus. A
katolikusok száma kb. 1,2 milliárd f?. Fontos pontosítás, hogy mind itt, mind a továbbiakban a megadott
számok nem a hív?k, hanem az egyháztagok számát jelentik, az egyháztagot a szó nominális értelmében
használva.

A katolicizmus a f? vallás Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, Dél- és Közép-Európában, KözépAfrikában és a Fülöp-szigeteken. A protestáns és khalkedóni ortodox többség? területeken a katolicizmus
jellemz?en a második legnagyobb keresztény vallás.

A katolicizmus önálló identitása 1054-t?l kezd?dik a khalkedóni ortodoxiával történt szétválás óta.
Természetesen a katolicizmus magát tartja az Egyetemes Egyháznak, s a khalkedóni ortodoxokat pedig
eretnekeknek. A khalkedóni ortodoxok eretnekeknek való min?sítését a katolikusok 1965-ben
visszavonták. Az eretnek min?sítés visszavonása csak annyit jelent, hogy a katolikusok elismerték a
khalkedóni ortodoxokat “érvényes egyházként”, azonban ez nem változtat azon az állásponton, hogy
szakadárnak tartják ?ket, azaz a két egyház között nincs hitközösség. Hitközösség nem is alakulhat ki,
hiszen fontos dogmatikai különbségek vannak a két egyház között (e különbségek száma egyébként nem
sok, de alapjelleg?ek), melyek nem egyeztethet?ek össze. Az esetleges egyesülést a katolikus fél úgy
képzeli el, hogy a khalkedóni ortodoxok minden vitás pontban átveszik a katolikus értelmezést, majd
betagalódnak a keleti-katolikus egyházak közé, azaz a római pápa egyházf?i hatalma alá. Ezzel szemben
a khalkedóni ortodoxok az egyesülést úgy képzelik el, hogy a katolikusok minden vitás pontban átveszik
a khalkedóni ortodox értelmezést, majd elismerik, hogy a római pápa csak a Római Egyház feje, s a
Római Egyház pedig csak egyik az egymástól független részegyházak közül, melyeknek nincs közös
egyházf?jük a szó felérendeltségi értelmében. Tehát ez egy megvalósíthatatlan egység.A római
katolikusok száma kb. 1175 millió f?, bel?lük a legtöbb, 1150 millió a latin (sz?kebb értelemben vett
római) katolikus, a többi keleti katolikus (pl. görögkatolikus), akiknek a létszáma kb. 25 millió f?.
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A keleti-katolikusok olyan egyházak, melyek nem tartóznak a sz?kebb értelemben vett Római
Egyházhoz, de a római pápa egyházf?sége alatt állnak. Hagyományosan a római pápának több címe van:
Róma püspöke, Itália prímása, a Nyugat pátriárkája, s végül római pápa. A latin-katolikusok a római pápa
alatt állnak annak nyugat-pátriárkai min?ségében is, míg a keleti-katolikusok nem állnak Nyugat
pátriárkája alatt, csak a római pápa alatt. Emiatt külön egyházi törvénykönyv vonatkozik a latin
katolikusokra és a keleti katolikusokra. A dogma természetesen ugyanaz, azonban a kánonban vannak
egyes különbségek, a legismertebb: a keleti-katolikus papok n?sülhetnek.

Tehát a római katolikus egyház valójában 23 részegyházból áll: a latin egyházból és a 22 keleti-katolikus
egyházból. Ez a 23 részegyház azonban nem független egyházak, hanem az egységes katolikus egyház
részei, azaz hibás a helyzetet összehasonlítani a khalkedóni ortodoxiával és a miafizitizmussal, ahol
valóban 15 ill. 6 adminisztratív értelemben teljesen független egyházról beszélhetünk, melyek között
nincs adminisztratív függ?ség, “csak” a közös hit köti ?ket össze. A katolikus részegyházak a római pápa
egyházf?sége alatt állnak adminisztratív értelemben, azaz ezek nem külön egyházak.

A 22 keleti-katolikus egyház státusza eltér?. Autonómia szempontjából négy csoportra oszlanak:
pátriárkai egyházak, nagyérseki egyházak, érseki egyházak, egyéb egyházak. A pátriárkai egyházak (káld
katolikusok, kopt katolikusok, maroniták, melkiták, örmény katolikusok, szír katolikusok) saját maguk
választják meg vezet?jüket, a nagyérseki egyházak (román görögkatolikusok, szír-malabárok, szírmalankárok, ukrán görögkatolikusok) szintén saját maguk választják meg vezet?jüket, de a megválasztás
csak a római pápa jóváhagyása után lép hatályba. Ezzel szemben a 3 érseki egyház (etióp katolikusok,
ruszin görögkatolikusok, szlovák görögkatolikusok) vezet?jét a pápa nevezi ki, bár jelent?s önállóságot
élveznek az adott terület katolikus egyházszervezetén belül. A többi 9 “egyéb” keleti-katolikus egyház
(albán görögkatolikusok, belarusz görögkatolikusok, bolgár görögkatolikusok, görög bizánci katolikusok,
horvát görögkatolikusok, italo-albánok, macedón görögkatolikusok, magyar görögkatolikusok, orosz
görögkatolikusok) pedig részei a rendes helyi katolikus egyházszervezetnek.

A keleti-katolikus egyházak eredete az esetek nagy többségében a katolikus missziós tevékenység a
khalkedóni ortodox, nem-khalkedóni ortodox és nesztoriánus egyházak között. Így a legtöbb khalkedóni
ortodox, nem-khalkedóni ortodox és nesztoriánus felekezetnek jellemz?en mindig (szinte mindig) van
egy keleti-katolikus “változata”, jellemz?en ez jelentéktelen méret? az eredeti egyházhoz képest. Pl. nemkhalkedóni ortodox örmény egyház – 8 millió f?, örmény-katolikus egyház – 0,5 millió f?. Ebben
egyetlen kivétel van: a nesztoriánusok, a nesztoriánus egyházak kisebb létszámúak, mint a nesztoriánus
egyházból kiszakadt keleti-katolikus káld egyház. Egyedül a Maronita Egyház, a szír-malabárok és az
italo-albánok nem származnak valamelyik keleti egyházból, ez a három keleti-katolikus részegyház
mindigis a római pápához tartozott, az összes többi mind katolikus missziós tevékenység eredménye
khalkedóni ortodoxok, nem-khalkedóni ortodoxok vagy nesztoriánusok között.
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A latin-katolikusok a latin nyelvet és az adott közösség helyi nyelvét használják egyházi nyelvként. A
keleti-katolikusok egyházi nyelve az egyházi szláv, a görög, a szír (arámi), a kopt, a geez, az örmény,
valamint a helyi nyelvek. A szír asszír-arámi nyelv nagy büszkeségre ad okot használói körében mind a
mai napig, ugyanis ez volt Jézus anyanyelve. Íme a Miatyánk ezen a nyelven:A keleti-katolikus egyházak
eredete az esetek nagy többségében a katolikus missziós tevékenység az ortodox, miafizita és
nesztoriánus egyházak között. Így a legtöbb ortodox, miafizita és nesztoriánus felekezetnek jellemz?en
mindig (szinte mindig) van egy keleti-katolikus “változata”, jellemz?en ez jelentéktelen méret? az eredeti
egyházhoz képest. Pl. miafizita örmény egyház – 8 millió f?, örmény-katolikus egyház – 0,5 millió f?.
Ebben egyetlen kivétel van: a nesztoriánusok, a nesztoriánus egyházak kisebb létszámúak, mint a
nesztoriánus egyházból kiszakadt keleti-katolikus káld egyház. Egyedül a Maronita Egyház, a szírmalabárok és az italo-albánok nem származnak valamelyik keleti egyházból, ez a három keleti-katolikus
részegyház mindigis a római pápához tartozott, az összes többi mind katolikus missziós tevékenység
eredménye ortodoxok, miafiziták vagy nesztoriánusok között.

A latin-katolikusok a latin nyelvet és az adott közösség helyi nyelvét használják egyházi nyelvként. A
keleti-katolikusok egyházi nyelve az egyházi szláv, a görög, a szír (arámi), a kopt, a geez, az örmény,
valamint a helyi nyelvek. A szír asszír-arámi nyelv nagy büszkeségre ad okot használói körében mind a
mai napig, ugyanis ez volt Jézus anyanyelve. Íme a Miatyánk ezen a nyelven:

A független, szakadár katolikusok olyan katolikusok, akik az I. vagy a II. vatikáni zsinat döntései ellen
tiltakozva szakadtak el a katolikus egyháztól. A számuk kb. 25 millió. Ugyanazokat a hittéleket hirdetik,
mint a római katolikusok, egy részük nem ismeri el a római pápa tévedhetetlenségét (s ezzel együtt Sz?z
Mária szepl?telen fogantatását sem), más részük elismeri ezt, de a római pápai trónt betöltetlennek tekinti.
A független katolikusok egy része nem valamely zsinati döntések miatt, hanem politikai okokból szakadt
el, önkéntes alapon vagy kényszerb?l. Az önkéntes alapra példa a közel egymillió hív?vel rendelkez?
független brazíl katolikus egyház, mely kommunistaszimpatizáns elveket vall, s a Vatikán és a brazíl
katonai diktatúra közti kapcsolatok miatt szakadt el. A kényszerelszakadásra példa a kínai független
katolikus egyház: a kínai hatóságok megtiltották a XX. sz. 50-es éveiben, hogy Kínában olyan egyház
m?ködjön, melynek külföldön van a székhelye, mire válaszként a kínai katolikus egyház egy része
illegalitásba vonulva ellenszegült az új rendelkezésnek, míg egy másik része azt elfogadva, szakított a
római pápával, megtartva egyébként a katolikus dogmákat.

A szakadár katolikusok egy része kizárólag a latin nyelvet használja egyházi nyelvként, a többiek a latint
és az adott közösség helyi nyelvét.
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*

Khalkedóni ortodoxok

A khalkedóni ortodoxok száma kb. 300 millió. Ebb?l kb. 280 millió tagja van a kanonikus, elismert
khalkedóni ortodox felekezeteknek, jelenleg 15 ilyen khalkedóni ortodox részegyház létezik
(konstantinápolyi, alexandriai khalkedóni ortodox, antiókiai khalkedóni ortodox, jeruzsálemi khalkedóni
ortodox, orosz, román, görög, bolgár, szerb, amerikai, grúz, ciprusi, lengyel, cseh-szlovák, albán). A
többiek egy része vagy valamely általános el nem elismert felekezet tagsága, vagy valamely khalkedóni
ortodox egyházból valamilyen kánonbéli különbség miatt elszakadt csoportok tagsága.

A khalkedóni ortodoxia a f? vallás Kelet-Európában, a Balkánon, valamint Cipruson. Jelent?s khalkedóni
ortodox kisebbség van Szíriában, Libanonban, s Izraelben.

A khalkedóni ortodoxia önálló identitása 1054-t?l kezd?dik a katolicizmustól történt szétválása óta.
Természetesen a khalkedóni ortodoxia magát tartja az Egyetemes Egyháznak, s a katolikusokat pedig
eretnekeknek. A katolikusok eretnek min?sítését a khalkedóni ortodoxok 1965-ben visszavonták. Az
eretnek min?sítés visszavonása csak annyit jelent, hogy a khalkedóni ortodoxok elismerték a
katolikusokat “érvényes egyházként”, azonban ez nem változtat azon az állásponton, hogy szakadárnak
tartják ?ket, azaz a két egyház között nincs hitközösség. Hitközösség nem is alakulhat ki, hiszen fontos
dogmatikai különbségek vannak a két egyház között (e különbségek száma egyébként nem sok, de
alapjelleg?ek), melyek nem egyeztethet?ek össze. Az esetleges egyesülést a katolikus fél úgy képzeli el,
hogy a khalkedóni ortodoxok minden vitás pontban átveszik a katolikus értelmezést, majd betagalódnak a
keleti-katolikus egyházak közé, azaz a római pápa egyházf?i hatalma alá. Ezzel szemben a khalkedóni
ortodoxok az egyesülést úgy képzelik el, hogy a katolikusok minden vitás pontban átveszik a khalkedóni
ortodox értelmezést, majd elismerik, hogy a római pápa csak a Római Egyház feje, s a Római Egyház
pedig csak egyik az egymástól független részegyházak közül, melyeknek nincs közös egyházf?jük a szó
fels?bbségi értelmében. Tehát ez egy megvalósíthatatlan egység.

A nem-elismert khalkedóni ortodox egyházak mindenben a közös khalkedóni ortodox dogmákat követik.
El nem ismertségük f? oka els?sorban juriszdikciós vita.
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A kánonbéli viták miatt elszakadt khalkedóni ortodox szakadárok els?sorban azért szakadtak el, mert
valamely kánonbeli kérdésben valamely régebbi hagyományt favorizálnak. Ami a dogmákat illeti, nincs
különbség köztük és a többi khalkedóni ortodox között.

A khalkedóni ortodoxok egyházi nyelve az egyházi szláv, a görög, valamint a helyi nyelvek.

*

Nem-khalkedóni ortodoxok (miafizitizmus)

A nem-khalkedóni ortodoxok száma kb. 80 millió. Ezek jelenleg 6 részegyházra oszlanak (alexandriai,
antiókiai, etióp, örmény, eritreai, indiai).

A miafizitizmus a f? vallás Örményországban, Etiópiában és Eritreában. Jelent?s kisebbség van
Egyiptomban (15 %), Libanonban (10 %), Szudánban (5 %), Szíriában (3 %), s az indiai Kerala államban
(8 %).

A miafizitizmus önálló identitása 451-t?l kezd?dik az akkor még közös katolicizmustól és khalkedóni
ortodoxiától történt szétválása óta.

Természetesen a miafizitizmus magát tartja az Egyetemes Egyháznak, s többieket pedig pedig
eretnekeknek. A katolikusok eretneknek való min?sítését a nem-khalkedóni ortodoxok 1984-ben
visszavonták. A khalkedóni ortodoxok eretneknek min?sítése hivatalosan nem lett még visszavonva,
azonban több találkozó volt már a két egyház között, s a cél a tényleges hitközösség visszaállítása, A nemkhalkedóni ortodox antiókiai egyház és a khalkedóni ortodox antiókiai egyház félhivatalosan már
hitközösségben vannak 1991 óta. Ugyanez mondható el a két alexandriai egyházról. Mivel a nemkhalkedóni ortodoxok és a khalkedóni ortodoxok között dogmabéli különbség nincs, azaz egyetlen
dogmában van különbség (hány természete van Krisztusnak), de itt is inkább megfogalmazásbéli, mint
tartalmi különbségr?l van szó, az egyesülés reálisan elérhet?, így a kölcsönös kiátkozás visszavonása a
tényleges egyesülés id?pontjában várható

241 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ma már a khalkedóni ortodoxok és a nem-khalkedóni ortodoxok egyetértenek, hogy valódi dogmatikai
különbség nincs a két irányzat között. A khalkedóni ortodox diofizita dogma Jézus két természetér?l,
melyek nem keverednek, de egymástól elválaszthatatlanok valójában ugyanaz mint a miafizita dogma
arról, hogy Jézusnak egy természete van, mely isteni és emberi, melyek nem keverednek, s egymástól
elválaszthatatlanok. A tényleges egyesülést inkább az gátolja, hogy a khalkedóni ortodoxok által elismert
4., 5., 6., 7. egyetemes zsinatokon egyes nem-khalkedóni ortodox személyek elítélve lettek, akik sok
esetben szentek a nem-khalkedóni ortodoxok számára, s fordítva is megtörténtek hasonló események.

A nem-khalkedóni ortodoxok egyházi nyelve a kopt, a geez, az örmény, a szír (arámi), az örmény,
valamint a helyi nyelvek.

*

Nesztoriánusok

A nesztoriánusok száma kb. 1 millió. Jelenleg kánonbeli vitás kérdések miatt 2 külön egyházra oszlanak,
dogmatikai különbség nincs köztük.

A nesztoriánusok, mint kis létszámú felekezet, sehol sem alkotnak többséget, nagyobb nesztoriánus
közösségek vannak a következ? országokban: Irak, Irán, India, Szíria, Libanon, USA, Ausztrália.

A nesztorianizmus önálló identitása 431-t?l kezd?dik az akkor még közös katolicizmustól, khalkedóni
ortodoxiától és miafizitizmustól történt szétválása óta. Természetesen a nesztorianizmusm magát tartja az
Egyetemes Egyháznak, s többieket pedig pedig szakadároknak. A katolikusok és a nem-khalkedóni
ortodoxok szakadárnak való min?sítését a nesztorianizmus 1994-ben visszavonta.

A nesztoriánus egyház ?se az Edesszai Királyságban az apostoli id?kben létrejött keresztény egyház. Az
Edesszai Királyság akkoriban amolyan kicsi ütköz?állam volt, melynem semlegességét mindkét akkori
nagyhatalom – a Római Birodalom és Perzsia – elismerte. A III. sz. végén az egyház központja a mai Irak
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területére költözött, s innen komoly missziós tevékenységet fejtettek ki egész Ázsiában. Az iszlám vallás
terjedése miatt az egykoron hatalmas egyház befolyása er?sen lecsökkent, de mindvégig elegend? számú
hív? maradt meg, ami biztosítani tudta az egyház túlélését. A XX. sz. elején, els?sorban a mai
Törökországban, de Irakban is, a török hatóságok és azok els?sorban kurd hívei megismételték ugyanazt,
amit a törökországi örményekkel szemben már elkövettek: irtóhadjárat indult az asszírek (káldeusok)
ellen azok törzsterületén. A manapság asszír holokausztnak is nevezett népírtásnak 700 ezer ember lett
áldozatává (a pontos szám vitatott, a legkonzervatívabb adatok is 250 ezer meggyilkolt emberr?l
beszélnek). Az áldozatok kb. 1:2 arányban voltak az Asszír Keleti Egyház és a keleti-katolikus Káld
Egyház hívei. Az üldözés olyan mértéket öltött, hogy az Asszír Keleti Egyház vezet?sége kénytelen volt
Ciprusra menekülni a brit hatóságok oltalma alá, majd onnan 1933-ban az USÁ-ba. Így ma az a furcsa
helyzet van, hogy egy “keleti” egyház központja “nyugaton” van: Chicagóban. Ma már a mai Irakban a
helyzet rendezettebb, az ott él? hívek viszonylag szabadon élnek, azonban a radikálisabb nézeteket valló
iszlám vallású lakosság sok esetben most is “nyugati ügynököknek” tekinti az asszíreket – pl. amikor egy
dán lap néhány éve Mohamed-karikatúrákat jelentetett meg, iraki muszlim radikálisok ezt egy iraki
nesztoriánus templom kerítése elleni robbantással “bosszulták” meg.

Valójában a nesztoriánus jelz? inkább egy küls? jelz?, a nesztoriánusok hivatalosan ezt nem használják.
Ráadásul a nesztorianizmus név alatt ismert nézetet (Krisztus két külön személy: ember és Isten)
valójában sosem vallották sem a nesztoriánusok, sem – véleményük szerint – maga Nesztoriosz pátriárka.
Az asszír keresztények szerint ez valójában csak egy hamis vád volt Nesztoriosz pátriárka és hívei ellen.
Ami pedig a másik f? történelmi konfliktust illeti a nesztoriánusok és a “többiek” között, hogy vajon
Sz?z Mária istenagya-e vagy sem, a különbség leginkább megfogalmazásbeli. A nesztoriánusok
egyszer?en az istenagya kifejezést pontatlannak tartják, szerintük a pontos kifejezés “Krisztus anyja”,
hiszen Mária nem Istent szülte meg, hanem Jézust, aki Isten. A modern nesztoriánusok ezt viccesen úgy
magyarázzák, hogy egy mai államf? édesanyjára sem azt mondjuk, hogy “elnökanya”, mert ? nem
elnököt szült, hanem valakit, aki elnöki posztot töltött be. Azaz itt nem igazi dogmabéli különbséget
tapasztalunk, hanem inkább ugyanazt másképp megfogalmazva, bár a kérdés továbbra is vita tárgyát
képezi.

Ami a szokásokat illeti, a nesztoriánusok mindenképpen a legrégebbi, leg?sibb szokásokat mutatják.
Ennek oka, hogy már az apostoli id?kben a Római Birodalom területén kívül m?ködtek, így kevés
befolyás gyakorolt rájuk a Birodalom kultúrája. A házasság szentségét pl. nem ismerik, ez ugyanis kés?bb
elem a kereszténységben, helyette a kereszt szentségét fogadják el. Ez a kereszttel való megáldás
szertartása. Valójában a szertartást els?sorban házasság esetén gyakorolták, így alakult ki az id?k
folyamán, hogy a szertartás már kizárólag házasság esetében lett gyakorolva. A mai nesztoriánusok is
els?sorban házasság esetében gyakorolják, de megmaradt más esetekre is. Ami a többi egyház esetében
létez? bérmálást illeti, ezt a nesztoriánusok a keresztség részének tekintik – tény, hogy az ortodoxoknál és
a miafizitáknál a keresztség és a bérmálás egyszerre, egymás után történik, mind a mai napig. A többi
egyházban megsz?nt az éleszt?-szentség, mivel nem volt alapja. Az eucharisztiai kenyér a
nesztoriánusoknál mind a mai napig visszavezet?dik fizikai értelemben is Jézusig, amolyan “apostoli
folytonosság” van a mai eucharisztiai kenyér és az eredeti között. Mivel a többi keresztény nem
rendelkezett ezzel, ilyen szentség nem volt náluk, ennek betöltésére lett kettéválasztva a keresztség a szó
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szoros értelemben vett keresztségre és a bérmálásra, hogy így megmaradjon a “büvös” hetes szám a
szentségeket illet?en.

A nesztoriánusok egyházi nyelve a szír (asszír-arámi).

Megjegyzések:

* Valójában az 5 központ koncepciója a szó szoros értelmében a V. sz. elejére érvényes. Ezen id?pont
el?tt folyamatosan csak 3 központ létezett: Alexandria, Antiókia és Róma. Konstantinápoly eredetileg
Antiókia alá tartozott, Jeruzsálem pedig – bár kezdetben önállónak számított – a II. században szintén
Antiókia alá került, s önállóvá csak a V. sz. folyamán vált ismét. Az V. századtól kezd?d?en pedig sorra
jelentek meg az újabb önálló egyházi központok, bár bár abban a tudatban, hogy “tiszteletbeli
rangsorolás” szempontból ezek nem egyenl?ek az “eredeti” 5 egyházi központtal.

_______________________________________________
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Az Amerikai Magyar Kurucinfó
by maxval bircaman - kedd, szeptember 25, 2012
http://bircahang.org/az-amerikai-magyar-kurucinfo/

Az Amerikai Magyar Kurucinfó Népszava kitiltott.

Volt ugyanis merszem a hisztérikus antikatolikus propaganda ellen felszólalni. Bár magam nem vagyok
katolikus, nincs személyes okom védeni a katolicizmust, mégis az igazság híve vagyok és utálom a
demagógiát meg a hazugságot.

Egyébként inkább nevetek ezen a kitiltáson. Sok ideje gyanúval a lelkemben figyelem az Amerikai
Magyar Kurucinfó Népszava tevékenységét. Ha nem tudnám, hogy szimpla vallási fanatizmus és
valószín?leg súlyos elmebetegség áll f? helyen a lap tevékenységében, biztos lennék, hogy a
szerkeszt?ség a jelenlegi magyar kormánytól kap pénzt tevékenységére.

De mindegy: eddig is sokszor feltettem magamnak a kérdést: helyes-e egy ilyen lapot rendszeresen
olvasni, s id?nként kommentálni. A dilemma most megsz?nt: megoldották helyettem.
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Az antiszemita bácsika
by maxval bircaman - péntek, július 27, 2012
http://bircahang.org/az-antiszemita-bacsika/

Kb. 15 éve történt.

A parkban voltam a gyerekkel. Erre jött egy 70 év körüli bácsika, aki láthatóan nagyon unatkozott, így
keresett valakit, akivel beszélgethet. Sajnos engem szemelt ki. A beszélgetés azt jelentette, hogy az id? 99
%-ában ? beszélt.

Meggy?z?déses antiszemita volt a bácsika és nyilas is. Elmondta többek között, hogy a zsinagógák
számítógépes nyilvántartást vezetnek minden zsidóról, s minden zsidó köteles évente legalább egyszer
megjelenni el?adáson, ahol a zsidókat instruktálják. Ha egy zsidó nem jelenik meg, háromszor
figyelmeztetik. Ha ezután sem jelenik meg, akkor a zsinagógai gyilkosok likvidálják, mint árulót.

Ezen kívül minden zsidó kap 1 millió dollárt egy titkos alaptól amint eléri a nagykorúságot. Ha elveszti a
pénzt, kap még két esélyt. Ha a harmadik eséllyel sem tud élni, kihúzzák a nevet a zsinagógai listáról.

Aztán az is kiderült, hogy a mobilihálózat antennái egy titkos második frekvencián is üzemel, ezen a
gojoknak üzennek zsidóbarát gondolatokat. Egyetlen mód a védekezésre, ha az ember az utcán télennyáron sötét kalapot visel, ezen ugyanis nem haladnak át a sugarak.

A történelem is szóba került. Elmondta, hogy Lenin és Sztálin zsidók. Kádár is az volt. S gyakorlatilag az
összes politikus és államf? is az II. Erzsébett?l kezdve Ceau?escuig. Horthy felesége is zsidó volt, így
Horthy zsidó báb volt. Az utóbbi 100 év egyetlen nem-zsidó magyar vezet?je Nagy Imre volt, ezért is
akasztotta fel ?t a zsidó Kádár.

Majd szóba esett, hogy nagyobb zsidó ünnepekkor kisgyerekeket esznek a zsidót. Figyelmeztetett, hogy
nagyon vigyázzak, mert az én fiamhoz hasonló sz?ke, kékszem? gyerekek vanak a legnagyobb veszélybe.
Én közben bólogattam, s azon gondolkodtam, hogy mondjam-e el neki, hogy a gyerek nyolcadzsidó.
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Végül nem mondtam el, féltem, hogy rosszul lesz a hírt?l ott helyben, s ment?t kell majd hívnom.

_______________________________________________
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Az EU különleges területei
by maxval bircaman - csütörtök, május 10, 2012
http://bircahang.org/az-eu-kulonleges-teruletei/

Az EU és 27 tagállamának kapcsolata az egyes, a 27 ország szuverenitása alá tartozó területeket külön
csoportokba osztja.

Az EU területének része lehet:

1. Törzsterület (ez a legjellemz?bb eset), itt teljes mértékben érvényes az EU jogszabályi háttere, kivétel
csak az euró alkalmazása terén lehet azon országok esetében, melyek nem vezették be az eurót
fizet?eszközként.

*

2. Speciális terület. Olyan terület, mely egy tagállam területének általában - de nem minden esetben szerves része, azonban földrajzi vagy történelmi okból mentesül az EU jogszabályainak egy kisebb része
alól.

Speciális terület az lehet, amelyet az EU alapszerz?dései ilyennek neveznek meg, azaz ez nem tagállami
hatáskör.

Ciprus - 2:

- Ez Észak-Ciprus területét jelenti, melyet az EU nem ismer el, s jogilag a Ciprusi Köztársaság részének
tekinti, bár ténylegesen ez egy önálló állam. Tekintettel a tényleges helyzetre, Észak-Ciprus speciális
területnek min?sül, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy valójában az EU jogszabályok egyáltalán nem
érvényesülnek Észak-Cipruson, az egyetlen valóban hatályos jogszabály az, hogy az észak-ciprusiak EU-
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állampolgároknak számítanak, de ez is csak akkor alkalmazható rájuk, ha rendelkeznek a Ciprusi
Köztársaság által kiadott papírokkal, mivel az észak-ciprusi okmányokat az EU nem ismeri el. (A Ciprusi
Köztársaság csak azokat az észak-ciprusiakat ismeri el ciprusi állampolgárnak, akik Észak-Ciprus
elszakadásakor már ciprusi állampolgárok voltak, vagy ezek leszármazottjai.)

- Észak-Ciprus és a Ciprusi Köztársaság tényleges területe között terül el az ENSZ békefenntartó
ütköz?övezete. Jogilag ez is az EU speciális területének számít az ütköz?övezet katonai jellege miatt.

Görögország - 1:

- Az Atosz-hegyi szerzetesi köztársaság területe történelmi okokból. Nem része az úniós ÁFA-övezetnek
és a területre csak az Ortodox Egyház engedélyével lehet belépni, n?k az engedélyt nem kaphatják meg
semmilyen körülmények közt (hajóval való megközelítés esetén n?k lehetnek a hajón, de a hajóról nem
léphetnek a szárazföldre vagy a vízbe és a hajón is csak annak a partról nem látható részén (bels?
helyiség) tartózkodhatnak).

Egyesült Királyság - 2:

- Gibraltár. Nem része az úniós ÁFA- és vámterületnek, valamint a Schengen-övezetnek, egyébként
szinte a teljes EU jogszabályi háttér hatályos. Ez az egyetlen brit szuverenitás alatt álló terület, mely természetesen magán az Egyesült Királyságon kívül - az 1973-as csatlakozáskor kifejezetten szerepelt az
Egyesült Királyság csatlakozási szerz?désében, mint EU-terület.

- Akrotíri és Dekélia brit szuverén támaszpontok Ciprus szigetén. De facto a területen az EU összes
jogszabálya hatályban van, amióta Ciprus 2004-ben EU-tag, s?t ez az egyetlen brit szuverenitás alatt álló
terület, ahol a hivatalos pénznem az euró.

Finnország - 1:

- Történelmi okokból az Åland-szigetek. Nem érvényes a szabad letelepedés és ingatlanvásárlás joga, s
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nem része az úniós ÁFA-területnek. A területen etnikai alapon példátlan diszkrimináció folyik, a nemsvéd nemzetiség?ek nem telepedhetnek le és nem vehetnek ingatlant, a korlátozás nagyon régi eredet?, s
bár ellentmond az EU-alapértékeknek, "kisebbségvédelem" címszó alatt sikerült ezeket elfogadtatni.

Németország - 2:

- Büsingen am Hochrhein exklávé Svájc által teljesen körülzárva. Régebben a Schengen-térségnek sem
volt része, azonban amióta Svájc Schengen-tag lett, ez megváltozott. Jelenleg csupán az úniós ÁFA- és
vámövezetnek nem része földrajzi helyzete miatt.

- Helgoland-szigetek - a parttól való távolsága miatt nem része az úniós ÁFA- és vámövezetnek.

Olaszország - 2:

- Campione d'Italia exlávé Svájc területe által körülzárva. Nem része az úniós ÁFA- és vámterületnek.

- Livigno a svájci határnál, mely nem része az úniós ÁFA- és vámterületnek. Oka történelmi, ugyanis
Livigno nem exklávé, hanem régebben nehezen megközelíthet? volt, s ez a privilégiuma megmaradt.

Spanyolország - 2:

- Ceuta és Melilla autonóm városok az afrikai kontinensen. Nem részei az úniós ÁFA- és vámterületnek,
valamint a Schengen-övezetnek.

*
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3. Távoli terület. Olyan terület, mely egy tagállamnak szerves része, azonban messze van az illet? állam
törzsterületét?l, ezért nem hatályos rá az EU jogszabályainak egy kisebb része.

Ezek:

- Franciaország 5 tengerentúli megyéje közül 4 (Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion),
valamint tengerentúli közösségei közül 1 (Saint Martin).

- Portugália területéb?l az Azori-szigetek és Madeira.

- Spanyolország területéb?l: a Kanári-szigetek.

*

Ez a fenti 3 kategória minden esetben az EU részét képezi.

*

Viszont vannak olyan területek is, melyek az EU területének nem képezik részét, azonban valamely
tagállam szuverenitása alatt állnak, így az illet? tagállammal való kapcsolat miatt mégis hatályban van
esetükben az EU jogszabályai háttér. Ezek lehetnek a következ?k:

4. Az EU tengerentúli területe – a terület nem része ugyan az EU-nak, de megállapodás alapján
alkalmazza az EU-jogrend egy minimális részét és bizonyos kedvezményeket élvez (jellemz?en:
vámmentes kereskedelem az EU-val).
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Ide tartozik az Egyesült Királyság függ? területei közül a következ?k:
- Anguilla,
- BIOT,
- Brit Virgin-szk.,
- Déli Georgia és Déli-Sandwich-szk.,
- Falkland-szk.,
- Kajmán-szk.,
- Montserrat,
- Pitcairn-szk.,
- Szent Ilona, Ascension, Tristan da Cunha,
- Turks- és Caicos-szk.

Ide tartozik szintén Franciaország tengerentóli megyéi közül:
- Mayotte,
tengerentúli közösségei közül pedig:
- Francia Déli és Antarktiszi Terület,
- Francia Polinézia,
- Saint Barthélemy,
- Saint Pierre és Miquelon,
- Új-Kaledónia,
- Wallis és Futuna,

Mayotte 2014. január 1-t?l tengerentúli területb?l távoli terület státuszba vált.

A Hollandiai Királyság mindhárom karibi részállama is ide tartozik:
- Aruba,
- Curaçao,
- Sint Maarten.

2015-ig szintén ide tartozik a 2010-ben Hollandiához csatlakozott 3 karibi sziget: Bonaire, Saba és Sint
Eustatius.

Ezenek kívül ide tartozik még Grönland.
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*

5. Nem-terület, minimális jogalkalmazással – a terület jogosult lenne az EU tengerentúli területe
státuszra, de azt nem kérte, viszont az EU-jogrend egy minimális részét alkalmazza.

Ide tartozik Bermuda, Guernsey, Jersey, s a Man-sz.

*

6. Nem-terület – egyáltalán nem hatályos az EU-jogrend, ill. csak egyes speciális esetekben hatályos.

Ide egyetlen terület tartozik: a Feröer-szk.

*

Tehát az utóbbi 3 kategória nem min?sül az EU területének.

*

A Liszaboni Szerz?dés hatályba lépése óta a immár nem szükséges szerz?désmódosítás ahhoz, hogy egy
terület státusza változzon "tengerentúli terület" és "távoli terület" stártusz között, így a gyakorlatban
immár az EU Tanácsa dönt ilyen ügyben, ily módon növelve az EU területét vagy csökkentve azt. Ilyen
eset eddig még nem fordult el?.

*
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Emlékeztet? az eddigi EU-területváltozásokról

1957: az alapító 6 tagállam: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország,
Olaszország.
1962: Algéria mely eddig francia tengerentúli megye és ezzel együtt az EU távoli
területe volt függetlenné válik, így megsz?nik az EU-terület részének lenni.
1973: belép Dánia, az Egyesült Királyság, Írország.
1981: belép Görögország.
1985: Grönland autómiát kap Dániától és kilép az EU-ból, az EU tengerentúli területévé válik.
1986: belép Portugália és Spanyolország.
1990: az NDK és Nyugat-Berlin csatlakozik Németországhoz, ezzel automatikusan megnövekszik
az EU területe.
1995: belép Ausztria, Finnország és Svédország.
2004: belép Ciprus és Málta, valamint 8 ex-kommunista állam, továbbá az EU-terület részévé
válik Akrotíri és Dekélia brit szuverén támaszpontok.
2007: belép Bulgária és Románia.

_______________________________________________
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Az igazi Che
by maxval bircaman - szerda, május 30, 2012
http://bircahang.org/az-igazi-che/

Che vízióval rendelkez?, nagyformátumú ember volt.

A "vízióval" rendelkez? politikus eleve általában csendes elmebeteg, majd a hatalomra jutás után ez az
állapot fokozódik. Ezt a fokozatot a hisztéria és a kényszeres cselekvés jellemzi.

Che legjobb barátjánál, Fidelnél ez úgy volt, hogy átlag évente kitalált valami egészen újat, egy rakás
pénzt költött arra, majd megunta, félbehagyta, s kitalált egy még újabb valamit. Ez ment nagyjából
1990-ig. Ma is menne, de már nem jön az ajándékpénz Moszkvából naponta kétszer, így kénytelenek
voltak abbahagyni azóta a legvadabb "forradalmi" elvek mindennapos gyakorlását.

Che ehhez képesebb nagyobb formátumú egyéniség volt, súlyosabb eset, mely nem elégszik meg a
csendes elmebetegséges kényszeres cselekedetekkel, hanem bónuszként dühöng? elmebeteg módjára
mindenkit saját kez?leg szeretne likvidálni, aki nem ért egyet az egyetlen igaz ideológiával, azaz az ?
pillanatnyi elgondolásaival.

Sok egyébként Fidelt utáló kubai mondja ma is, hogy Fidel kevés pozitív cselekedeteinek egyike az, hogy
végülis elküldte Che-t oda ahová való volt: a sírba. Ugyanis Che-hez képest Fidel kifejezetten mérsékelt
ember volt. Pl. több "zseniális" Che-tervet is leállított id?ben: többek között a kubai pénz megszüntetését,
a Kubai Nemzeti Bank valuta- és aranytartalékának megsemmisítését, valamint a 14-65 közötti férfiak és
n?k részére a munka-sorkatonaság bevezetését (magyarul: állami rabszolgaság).

Nagyjából a hatvanas évek közepéig azért Che elég szabadon garázdálkozhatott a kubai gazdasági
életben, de aztán leszóltak Moszkvából, hogy nem fognak pénzt adni, ha egy dühöng? elmebeteg a kubai
gazdaság f? vezet?je. Che pl. kijelentette akkoriban, hogy a Szovjetúnióban kapitalizmus van, ugyanis a
tervgazdaság valójában kapitalizmus, mert az igazi komunista társadalomban nincs pénz, ott önkéntes
forradalmi munkahadseregek dolgoznak, a forradalmi hevület? emberek meg eleve ÉRZIK a
hevületüknek köszönhet?en, hogy mit kell termelni, ezért nem kell semmit sem irányítani, sem
nyilvántartani, egyetlen feladata a hatalomnak golyót röpíteni az ellenforradalmárok fejébe, márpedig
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mindenki ellenforradalmár, aki szerint Che ötletei nem 100 %-ban jók.

Aztán miután kitúrták a f?hatalomból Kubában, Che megpróbált új "forradalmat" szervezni, egyszerre két
kontinensen is. Dehát az emberek sehol sem kértek az ? forradalmából. Végülis a Bolíviában "forradalmi
adóból" (azaz lopásból) él? Che-gárdistákat megelégelték a helyi indián földm?vesek, s kihívták ellenük a
rend?ri szerveket, melyek sikeresen ártalmatlanították is a tucatnyi lumpenforradalmárt. Az életéért
gyáván könyörg? Che-t fájdalommentesen likvidálták. A h?s neve, aki megszabadította a világot az
önjelölt gyilkos messiástól: Mario Terán. Nem tett sokat, de tettével jobb lett a világ.

_______________________________________________
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Az ikes ragozás és a sznob
by maxval bircaman - szerda, május 02, 2012
http://bircahang.org/az-ikes-ragozas-es-a-sznob/

A sznobra leginkább az jellemz?, hogy valamit tud, de csak félig és azt is szinte mindig rosszul. A másik
jellemz?je, hogy lenéz mindenkit, aki nem úgy tesz, ahogy ? azt helyesnek gondolja.

A sznob egyik kedvenc vessz?paripája az ikes ragozást szerinte helytelenül használók lenézése. A sznob
eldöntötte, hogy minden ikes igét alanyi ragozásban kijelent? mód egyes szám els? személyben -m
végz?déssel KÖTELEZ? ellátni, s aki ezt nem teszi, az m?veletlen bunkó. A nyelvi gyakorlatból hozott
példákat a sznob lesöpri az asztalról "nem számít, a bunkó többség gyakorlata nem bont szabályt"
felkiáltással. Az íróktól, költ?kt?l idézett "bunkóságok" láttán már kicsit megdöbben a sznob, de aztán
ezeket gyorsan "költ?i szabadság" címszó alatt min?síti rossz érvnek. Kijelenti, hogy pl. "válom",
"születem" a helyes alak, akkor is ha rosszul hangzik, akkor is, ha a magyar anyanyelv?ek 99,99 %-a
sosem mondja így, mert ez a szabály és kész. Persze ? se mondja így soha, viszont a helyes "válok",
"születek" alakot sem mondja, hanem kikerüli az ilyen igealakokat, helyettük más szavakat használ,
körülír, hogy nehogy véletlenül a bunkóság b?nét kövesse el. Fokozott esetben a sznob még az iktelen
igékhez is -m végz?dést tesz. Kijelenti, hogy a "hallom" (tárgy nélkül), "köhögöm" választékos alak.
Amikor megtudja, hogy ilyen szabály SOSEM volt, s?t ezek az alakok egyenesen HIBÁSAK,
csodálkozik. A kicsit engedékenyebb sznob már bevonja harci eszköztárába az álikés kategóriát, azaz az
olyan igéket, melyek csak els? szám harmadik személyben ikes ragozásúak, egyébként iktelen a
ragozásuk minden más esetben. A nagyon kivételes sznob már arról is hallott, hogy vannak ingadozó ikes
igék, melyek lehetnek ikesek és iktelenek is. De egy valamiben az összes sznob megegyezik: ha nem
álikes az ikes ige, akkor a végz?dés kijelent? mód egyes szám els? személyben -m és kész. Aki nem így
mondja, az bunkó, vita lezárva. A sznob általában leragad a kijelent? módnál, azon belül is az egyes szám
els? személynél, mert arról általában még ? sem értesült, hogy az ikes ragozás más esetekben is létezik.
Persze vannak csúcssznobok, akik a teljes ikes paradigmáról hallottak, ?k csúcsbuták is egyben, mert a
teljes paradigmát siratják, utálják a gonosz világot, hogy a régi jó így elt?nt, s a legszívesebben máglyán
égetnék a "bunkókat", azaz a magyar anyanyelv?ek úgy 99 %-át. Úgy gondoltam, érdemes lenne egy kis
alaptájékoztatást adni, hátha a sznobok is esetleg átgondolják egy kicsit mélyebben, hogy mir?l is van
szó...

Egy "alapigazság" a nyelvr?l

A nyelv a kommunikáció eszköze, szabályait a beszél?k közössége alakítja ki, a "hivatalos" szabályok
valójában UTÓLAG kodifikálják azt, amit a közösség MÁR kialakított. Mivel a közösség változik,
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változnak a szabályok is. Az új szabályok sokszor éppen úgy alakulnak ki, hogy a beszél?k közösségének
többsége "hibázni" kezd, azaz már - valamilyen okból - nem alkalmaz egy addigi szabályt. Amennyiben a
jelenség elterjed és valóban tömegessé kezd válni, új szabály lesz bel?le, a régebbi szabály pedig
megmarad egy ideig a választékos beszédben, majd onnan is kiesik, s régies, majd el?bb-utóbb vicces, s?t
érthetetlen és HIBÁS használattá válik a beszél? közösség szemében. Amióta van írásbeliség is, a dolog
annyiban más, hogy sokszor az írott nyelvben hosszabb ideig megmaradnak régebbi szabályok, olyanok
is, melyek a beszélt nyelvb?l már hiányoznak.

Mi egyáltalán az ikes ragozás?

Az ikes ragozás az ?smagyar kor jellemz?je. Az ?smagyar nyelvben kötött szórend volt, mégpedig alanytárgy-állítmány sorrendben, tehát egy mai példával: nem lehetett azt mondani, mint ahogy ezt lehet a mai,
kötetlen szórend? magyar nyelvben, hogy pl. "az ember eszik egy halat" vagy azt sem, hogy "egy halat
eszik az ember", az egyetlen alak az "az ember egy halat eszik" alak volt. A kötött szórend egyik el?nye,
hogy kevesebb nyelvtanra van szükség, mivel a szórend már önmagában megmutatja egyértelm?en, hogy
el?l van az alany, a végén az állítmány, köztük meg a tárgy. A kevesebb nyelvtan az ?smagyar nyelvben
meg is mutatkozott, a tárgyhoz nem kellett rag, hiszen önmagából látszott, hogy melyik szó a tárgy. Tehát
az "az ember egy hal eszik" kifejezésb?l egyértelm?, hogy mit jelent, tudni lehet, hogy az ember eszi a
halat, s nem a hal az embert, ezért nem kellett a hal szót tárgyraggal ellátni. Az igazság és a teljesség
kedvéért érdemes hozzátenni: ez csak a határozatlan tárgyra volt igaz, a határozott tárgyat az
?smagyarban is tárgyraggal látták el, ily módon különböztetve meg azt, hogy a tárgy határozatlan-e vagy
határozott. Ennek oka egészen más, részben a nével?k történetével kapcsolatos, amit most nem
részleteznék Egyszer csak a sok ?smagyar bunkó - bizonyára a korabeli gonosz globalizáció és a
multinacionális-nemzetellenes médiák hatására - elkezdett "hibásan" beszélni, nem betartva a kötött
szórendet, s hirtelen már nem lehetett tudni, hogy az ember eszi-e a halat vagy a hal az embert. Amikor
valami nem egyértelm?, a nyelv segít magán, kialakulnak olyan alakok, melyek megsz?ntetik a
kétértelm?séget. Melyek ezek?

1. Kialakult a tárgyas ragozás (az ?smagyarban nem létezett külön alanyi és tárgyas ragozás), hogy
ily módon jelölve legyen az állítmány, amikor tárgy kapcsolódik hozzá.
2. A tárgyrag átterjedt a határozatlan tárgyakra is.
3. Kialakult egy bizonyos jelentés? igék esetében egy külön igetípus: az ikes ige.

A fenti ember-halas példában pl. a második esetr?l van szó. De hagyjuk ezt a példát, mert az ikes igék
szempontjából ez nem releváns a továbbiakban. Az ikes ragozás szerepe az volt, hogy megkülönböztesse,
hogy egy ige aktív cselekvést jelez-e vagy pedig arra utal, hogy valami elszenved egy adott történést ill. a
cselekvés visszaható jelleg?. Pl. "tör" és "törik". Mivel id?közben a fentebb felsorolt els? és második pont
is megjelent, az ikesség szerepe feleslegessé vált, hiszen a tárgyas ragozás és a tárgyrag már tökéletesen
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megsz?ntette a kétértelm?séget, már nem lehetett összekeverni, hogy "a fa magától törik el" vagy pedig
"valakik eltörik a fát". Ezzel is magyarázható, hogy az ikesség nem is alakult ki teljesen, pl. ennek jele az,
hogy SOSEM alakultak ki többes számú ikes ragok, az ikes ragozás megmaradt az egyes szám három
személyére korlátozottan. Azért nem alakult ki teljesen az iges igeragozás rendszere, mert MÁR nem volt
rá szükség. A már kialakult ikesség és az ikes ragozás azonban nem t?nhetett el egyik percr?l a másikra,
hanem ehelyett lassú haldoklásnak indult. Közben a középmagyar korban már olyan igék is ikessé váltak,
melyek nem voltak sem szenved?, sem visszaható típusúak. Az ikes rendszer lényege elt?nt, már
semmilyen megkülönböztet? funkciója nem maradt. Ami megmaradt, az a tudat, hogy vannak ikes és
iktelen igék. Sokszor keveredtek is, változtak, a megszokáson kívül semmilyen ok nem maradt
létezésükre. Mivel a nyelv nem t?r felesleges kategóriákat, lassan meg is sz?nt az önálló ikes igeragozás,
ami eleve is csak jelen id?ben, egyes számban és értelemszer?en csakis alanyi ragozásban létezett.
Többes számú, ill. tárgyas ragozású ikes igeragozás SOSEM létezett. Tárgyas ikés ragozás eleve nem is
létezhetett, hiszen az ikes igék eredetileg csakis tágyatlan igék lehetettek, az id?közben megjelent tárgyas
ikes igékre pedig a nyelv nem alakított ki külön tárgyas ragozást, hanem egyszer?en alkalmazta az iktelen
tárgyas ragozást - ennek nyoma, hogy mind a mai napig nagyon sokan keverik az ikes és a tárgyas
ragozást, a kett?t ugyannak gondolva. Úgyszintén múlt vagy jöv? (ill. a többi, már kihalt) id?ben sem
alakult ki sosem ikes ragozás.

Lássuk az eredeti ikes igeragozást!

Vegyük az "alszik" és a "lakik" igéket. Összehasonlításként legyen mellettük két iktelen ige is: "beszél"
és "olvas".

alszom
alszol
alszik

lakom
lakol
lakik

beszélek
beszélsz
beszél

olvasok
olvasosz
olvas

Jól látható, hogy második személyben az ikes és az iktelen ragozás egyesült. Az eredeti tipikus -l ikes rag
ma már nem az ikes igék sajátossága, hanem minden -dz / -s / -sz / -z végz?dés? ige -l ragot vesz fel, az
iktelen igék is ezt teszik. Az "olvasosz" forma ma már annyira régies, hogy még egy nagyon igényesnek
t?nni kívánó sznob sem venné a szájára. Az iktelen "olvas" ma - illetve immár 2-3 évszázada - az
eredetileg ikes -l ragot viseli. S ez fordítva is igaz. A nem -dz / -s / -sz / -z végz?dés? ikes igék pedig az
iktelen -sz ragot viselik, az ikes ragozásért életét adni kívánó sznob is "laksz"-ot mond "lakol" helyett.
Tehát nincs ikes és iktelen ragozás második személyben, a kett? egyesült, s szimpla hangási szempontok
szerint alakult ki, hogy minden - ikes és iktelen - ige, mely dz / -s / -sz / -z hangra végz?dik, -l végz?dést
kap, s minden más ige pedig -sz végz?dést. A sznob kedvence persze az els? személy. Itt mosolyog
fölényesen, ha valaki - egyébként teljesen helyesen - iktelenül ragozza az ikes igéket. Az "alszok",
"lakok" alak már teljesen helyes. Az úgynevezett választékos nyelvben még az ikes alak ("alszom",
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"lakom") élvez el?nyt, de a magyarul beszél?k nagy többsége már nem használja az ikes alakot, s?t
esetleg hibásnak is érzi az ikes alakot, azt már hibásan használt tárgyas ragozásnak érezve, s így
használja, teljesen logikusan: "Iszok a kocsmában. Most éppen ezt a korsó sört iszom." Azaz az átlag
magyar beszél? els? személyben NEM használja az ikes ragozást. Ezt hibának, s?t bunkóságnak nevezni
ugyanolyan abszurd, mintha bunkónak nevezné valaki azokat, akik "lakol" helyett "laksz"-ot mondanak,
azaz a magyarul beszél?k 100 %-át... pedig értelmetlen itt a kett?s mérce, hiszen miért lenne elfogadott
második személyben nem használni az ikes ragozást, amikor meg els? személyben nem az??? A sznob
nem tudja, hogy melyek az ikes és az iktelen igék, neki a legfontosabb az -m végz?dés, ezért igyekszik
sokszor iktelen igéket is ikesen ragozni harmadik személyben, s?t egyes alakok el is terjedtek: pl.
"köhögöm", "edzem". A sznob is fejleszti, gazdagítja a nyelvet: az eredetileg hibás és logikátlan
"könyörgöm" annyira elterjedt, hogy már meghonosodott önállósult kifejezésnek tekinthet?.

aludnám
aludnál
aludnék

laknám
laknál
laknék

beszélnék
beszélnél
beszélne

olvasnék
olvasnál
olvasna

Látható, hogy a második személyben sosem volt külön ikes ragozás. Ami a harmadik személyt illeti, ma
már a választékos használat sem ragoz ikesen, az ikes ragozás régiesnek, s?t már értelemzavarónak
min?sül, az "? aludnék egy kicsit" mondatot a magyar beszél?k nagy többsége egyszer?en hibának
érzékeli, s nem választékos használatnak. Az "aludnék" és "laknék" alakok helyett az "aludna" és a
"lakna" a szabványos. Ugyanez a helyzet els? személyi alakokkal is, bár itt még fellelhet? nagyon
választékos beszédben a szinte teljesen elterjedt "aludnék" és "laknék" helyett az eredeti ikes "aludnám"
és "laknám" alak egyes igéknél, azonban ennek ma már nagyon régies íze van. A sznob egyébként
általában nem is hallotta, hogy egyáltalán létezett valamikor is ikes ragozás feltételes módban.
Levonhatjuk a következtetést: feltételes módban az ikes ragozás gyakorlatilag teljesen elt?nt a magyar
nyelvb?l.

aludjam
aludjál
aludjék

lakjam
lakjál
lakjék

beszéljekk
beszéljél
beszéljen

olvassak
olvassál
olvasson

Látható, hogy a második személyben a felszólító módban sem volt soha külön ikes ragozás. Ami a
harmadik személyt illeti, ma már er?sen választékosnak, ünnepélyesnek min?sül az ikes ragozás. Az
"aludjék" és "lakjék" alakok helyett az "aludjon" és a "lakjon" a szabványos. Kivétel az önálló
kifejezésként rögz?dött "tessék" szó, bár a "tessen" is használatos. Ugyanez a helyzet els? személyi
alakokkal is, bár itt még valamivel gyakoribb az ikes alak választékos beszédben a szinte teljesen elterjedt
"aludjak" és "lakjak" helyett. A sznob igyekszik itt ikesen ragozni els?sorban harmadik személyben,
nagyon m?veltnek gondolja az -ék végz?dést, ezért nagy igyekezetében sokszor az iktelen igéket is
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megpróbálja ikesen ragozni: így lesz pl. "számoljon"-ból teljesen tévesen "számoljék". Levonhatjuk a
következtetést: felszólító módban az ikes ragozás gyakorlatilag teljesen elt?nt a magyar nyelvb?l,
leszámítva a nagyon választékos használatot egyes igék esetében.

Tehát a kijelent? mód egyes szám harmadik személy? alakot (-ik) kivéve NINCS a mai magyar nyelvben
ikes igeragozás, maradványai vannak csak a választékos nyelvhasználatban, melyek teljes kihalása csak
rövid id? kérdése. Tehát, sznob, ne beszélj ezentúl félre!

_______________________________________________
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Az irodai fitnessz program
by maxval bircaman - szerda, május 09, 2012
http://bircahang.org/az-irodai-fitnessz-program/

Munkahelyemen volt olyan régebben, hogy Fitnessz Program. Ez azt jelentette, hogy minden nap délel?tt,
tízórai id?ben megjelentek markos legények és leányzók valami futárcégt?l és becipeltek mázsányi
mandarint, almát, körtét és banánt.

A jobban taktikázó dolgozók már el?re álldogáltak ebben az id?ben, az ajtóra szegezve szemüket, majd
lerohanták a futárokat és kereskedelmi mennyiség? banánt foglaltak le maguknak, hogy kitartson estig és
ne kelljen ebédre költeni.

Egyesek meg sérelmezték, hogy mire odaértek, a kosarakban már nem volt egy szem banán sem. Aki
pedig még lassabban ment oda, annak csak az alma maradt, ez számított ugyanis a legkisebb
presztízsérték? gyümölcsnek.

Egyszer össze is veszett két kollégan?:

- Figyelj, te nem szégyelled magadat, hogy 45 éves n? létedre, mint egy tinédszer szaladsz és egy egész
fürt banánt meg 5-6 narancsot zsákolsz be?

- Miért szégyellném? Gyorsabb voltam, nyertem. Legközelebb te is légy gyors. Irigy vagy, hogy te 24
éves létedre 60 kilóval nehezebb vagy nálam és nem tudsz futni?

- Neked ahhoz semmi közöd, hogy én hány kiló vagyok! NE LOPD A BANÁNT, mert nem hagyom
annyiban!

- Figyelj, kislány, ahová te mész, én onnan jövök, az anyád lehetnék, nem tanítottak meg a szüleid, hogy
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tiszteld a nálad id?sebbet?! S különben is: nem fog neked megártani egy kis fogyókúra, a bálnáknak
b?ven elég napi egy alma.

- Inkább bálna, mint magáról megfeledkezett öregasszony, aki tinédzsernek hiszi magát, óránként
sminkel, s képes párducmintás cicanadrágban megjelenni egy irodában!

- Nagyon irigy vagy rám, kislány, de nem én tehetek róla, hogy rád a négy-XL-es méret is kicsi és még
sosem volt barátod. Fizess egy fiúnak, hogy kényeztessen, ingyen semmi esélyed, aztán lenyugszol.

Aztán miel?tt fizikai akció stádiumba lépett volna a vita, közbelépett egy másik kollégan? és elvonta a
felek figyelmét.

Így ment ez fél évig, s mindig viták voltak. Közbelépett a HR-osztály is, mediációs beszélgetések folytak,
s speciális konfliktuskezel? tréningek. De a viták maradtak. Végül a vezet?ség bejelentette, hogy a
világválság miatti pénzügyi takarékoskodás következtében szünetel meghatározatlan id?re a Fitnessz
Program.

_______________________________________________
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Az én mákos tésztám
by maxval bircaman - péntek, május 11, 2012
http://bircahang.org/az-en-makos-tesztam/

Kedvenc ételem a mákos tészta. Az én mákos tésztámban sok galuska van. A galuskát el?ször külön
kif?zöm, legjobb félig kif?zve, se kemény ne legyen, se kásás.

S csinálok hozzá csirkepörköltet. Hagymát üvegesítek, majd arra dobok paprikát és paradicsomot, nem
kell friss, a lecsókonzerv is jó. Majd arra dobom a húst, sok hússal szeretem, 1,5-2 kilónál kevesebbel
sosem csinálom. Én tiszta csirkemellb?l szeretem, csont nélkül. Lehet pulykából is. Kevés vizet teszek
hozzá, igyekszem, hogy a szósz a saját levéb?l legyen. S miel?tt kész lenne, teszek bele tejfölt.

Nagyon fontosnak tartom a f?szereket. Én a mákos tésztámba teszek szurokfüvet, feketeborsot, sót,
kakukkfüvet és borsikafüvet. S persze a paprikás íz fontos eleme a mákos tésztámnak, így mindig teszek
bele sok édes pirospaprikát is.

Frissen is kíváló étel az így elkészített mákos tészta, de a legjobb evés el?tt a kész ételt pihentetni egy
óráig. Én mindig teszek rá külön tejfölt is, amikor a tányérba teszem.

Illetve szoktam úgy is csinálni, hogy az egészet egy nagy tepsibe öntöm, megszórom tejföllel és beteszem
a süt?be 15 percre. Így még jobban összeérnek az ízek.

Be kell vallanom azonban, hogy van egy dolog, amit nem kedvelek, ez a mák. Így én a mákos tésztámba
mákot sosem teszek.

S most lehet ócsárolni az én mákos tésztámat...

_______________________________________________
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Azok a borzasztó középkori adók!
by maxval bircaman - péntek, november 09, 2012
http://bircahang.org/azok-a-borzaszto-kozepkori-adok/

Nézzük meg, hogy Magyarországon egy középkori, kora újkori átlagember vagy egy mai átlagember
adózik-e többet!

Mai átlagembernek tekintsük egy átlagos fizetés? bérmunkást, alkalmazottat! Azt hiszem ezzel nem lehet
különösen vitába szállni!

De kit tekintsünk XVI-XVIII. századi átlagembernek? A lakosság 80-85 %-a jobbágy volt, így nyilván
jobbágyi sorsban él?t kell ilyennek tekintenünk.

Lássuk el?ször is az átlagos jobbágyterheket!

1 forint éves adó egész jobbágytelkenként. Ez egy komoly összeg. Ennyi pénzt a XVIII.
században egy napszámos 20 nap alatt keresett meg. Évi 300 munkanapot számítva, ez kb. egy
személy jövedelmének 7 %-a.
Évi 50 nap robot a földesúr részére igásállattal vagy 100 nap igásállat nélkül. Egy évben átlagosan
300 munkanap volt akkoriban, így ez 17 % igásállattal vagy 33 % igásállat nélkül. Vegyük a kett?
átlagát az egyszer?ség kedvéért: 25 %.
Terményadó: 10 % az egyházközségnek, 10 % a földesúrnak.
Rendkívüli földesúri adók is léteztek, különböz? kötelez? ajándékok formájában. Ezek mérete
változó volt. Vegyük ezeket durván 10 %-nak.

Összesen: 7 + 25 + 20 + 10 = 62 %
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De ne feledjük azonban, hogy ez az adó nem személyenként került kifizetésre, hanem egész
jobbágytelkenként. Feles teleknél a robot és a telekadó az egésztelkes adó fele volt, negyedes teleknél a
negyede, stb. Ha pedig a jobbágynak nem volt jobbágytelke (ezeket nevezték zselléreknek), akkor nem
fizették sem az egyforintos adót, sem a terményadót, sem a rendkívüli adókat, ?ket csak a robot terhelte.
A jobbágytelek nélküli, csak házhellyel rendelkez? jobbágyok (házas zsellérek) és a jobbágyság
legszegényebb rétege, mely sem jobbágytelekkel, sem házhellyel nem rendelkezett (házatlan zsellérek)
mennyit fizettek? Nos, számukra csak robot volt: a házas zsellérek számára évi 18 nap (tehát 6 %
adóteher) robot, a házatlan zsellérek számára pedig évi 12 nap (tehát 4 % adóteher) robot.

Egy jobbágytelek mérete átlagosan 25 hold (kb. 13 hektár) volt. Ennél lehetett több rosszabb
term?földeken, s kevesebb jobb term?földeken. A házhely mérete szinte egységesen 1 hold (kb. fél
hektár) volt.

Milyen volt a jobbágyság rétegz?dése? Kb. a következ?:

3-4 % egésztelkes,
6-7 % féltelkes,
20 % negyedtelkes,
30 % nyolcadtelkes,
40 % zsellér.

Azt hiszem, vehetjük bátran átlagembernek a nyolcadtelkes jobbágyot. Egy nyolcados jobbágytelek terhei
tehát:

éves adó 13 krajcár, kb. az éves jövedelem 1 %-a,
robot: évi 7 nap igásállattal vagy 14 nap igásállat nélkül, ez kb. 3 vagy 6 %, vegyük az z
egyszer?ség kedvéért 5 %-nak,
terményadó: 10 % az egyházközségnek, 10 % a földesúrnak, összesen 20 %, ez független volt a
telekmérett?l,
rendkívüli földesúri adók, vegyük ezeket durván 10 %-nak.

Összesen: 1 + 5 + 20 + 10 = 36 %.
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Ne felejtsünk el azonban valamit: ezt az adót nem a jobbágycsalád minden tagja fizette, hanem a
jobbágycsalád együtt. A robot mérete nem személyre vonatkozott, hanem az egész családra együttesen.
Így durván azt mondhatjuk, hogy egy akkori átlagember jövedelmének 25-30 %-át adózta le különböz?
formában, míg 70-75 % megmaradt neki.

Ezzel szemben a mai átlagteher 60-65 %. Minden megkeresett 1000 forintból 500-at elvon az állam
különféle adók és járulékok formájában, s a megmaradt összegb?l még elvesz egynegyedet közvetett
adók (ÁFA) jogcímén. Durván számítva kb. 60 %-ot vesztünk el adózás formájában.

A következtetés: a modern ember adóterhe pontosan a duplája a középkori, kora újkori ember
adóterhéhez képest!

_______________________________________________
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Balliberális? Nemzeti? Baloldali, jobboldali?
by maxval bircaman - kedd, október 30, 2012
http://bircahang.org/balliberalis-nemzeti-baloldali-jobboldali/

El?ször is ahhoz, hogy normális ország legyen Magyarországból tisztázni kellene az alapfogalmakat.

Emlékszem, a "balliberális" szó eredetileg szitokszóként alakult ki a 90-es években. Nagyon
meglep?dtem, amikor egyesek elkezdték saját magukra használni. Okát máig nem értem.

Még jobban megdöbbentem az új évezred els? két évében, s különösen 2002-ben, az akkori választások
kapcsán, amikor észleltem, hogy mindenki gondolkodás nélkül átvette a fideszes szómágiát. Az igazság
kedvéért hozzáteszem, voltak azért cikkek, melyek ez ellen megszólaltak, de nemigen marad hatásuk.

Itt van pl. a "nemzeti oldal", aminek az égvilágon semmi értelme. A világon máshol minden er? "nemzeti
oldal", hiszen az adott nemzet politikai életében szerepel. Fideszesek a kifejezést azonosították a
nacionalista szóval, s ezt elfogadták a többiek is.

Aztán a "polgári" szó. Ez is ki lett sajátítva, pedig máshol minden er? polgári, középbaltól középjobbig, a
széls?ségeket leszámítva. Magyarországon azonban a szó érthetetlen módon "nacionalista fideszes"
értelmet kapott.

Aztán a legnagyobb vicc. A "jobboldal" és "baloldal" fogalmát eldöntötte a Fidesz és ezt minden politikai
er? el is fogadta eszetlen módon. Dehát miért jelentené a "jobboldal" azt, hogy "fideszes" és miért kellene
ezt elfogadni?

A Bajnai fellépésével fémjelzett megmozdulást alapvet?en nagyon pozitívnak látom (hozzáteszem:
viszketeg a Millától, annak zavaros stílusától és az egész millás jelenségt?l), de itt is azt láttam: "várjuk a
mérsékelt jobboldaliakat", akik
úgymond "kiábrándultak a Fideszb?l". Mintha jobboldalinak lenni fideszest jelentene, azaz a "jobboldali"
az a legjobb esetben "kiábrándult fideszes". Mintha nem létezhetne olyan, aki meggy?z?déses jobboldali
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és éppen ezért NEM fideszes.

Lássuk csak!

Mi az MSZP? Tipikus középbal szociáldemokrata párt, a szociáldemokrácián belül a jobbszárnyhoz
tartozik, er?sen szociálliberális. Polgári baloldal. Sajnos a szavazótábor - használva Antall egykori
kifejezését - "szörny? tagság", azaz nem demokrata, hanem paternalista-etatikus- nosztalgikus érzelm?.
Sajnos vannak akik az MSZP-ben úgymond "balra" akarnak nyitni, amolyan balos-populista pártot
csinálni a jelenlegi helyett, magyarul kettes számú Fideszt.

Lássuk a "gyurcsányistákat"! Máshol a DK nem számítana baloldalinak. Tipikus polgári liberális párt. De
ha baloldali is, akkor is tisztán szociálliberális.

Jobbik - ez egyszer?, széls?jobb párt, abból a mérsékeltebb, szalonképesebb populista változat. A
radikálisabb széls?jobb is szerepet kap benne, de maga a pártvezetés ezeket igyekszik hátrább tartani.

A Fidesz gyakorlatilag ugyanaz, mint a Jobbik, populista, legfeljebb mások a hangsúlyok, mint a
Jobbikban, de elvi különbség nincs.

LMP. Magyarországon liberálisnak csúfolják, pedig ez egy baloldali párt, baloldaliabb az MSZP-nél.
Eleve egy alapjaiban antikapitalista párt hogyan lehetne liberális?

A különféle széls?balos törpepártok - Mebal, Munkáspárt, 4K, Zöld Baloldal, stb. - jelentéktelenek, így
nem is említem ?ket. Ugyanezt mondható el a Jobbiknál radikálisabb széls?jobbról, szavazóik "jobb
híján" jobbikosok.

Mi az, ami nincs? Nincs polgári jobboldal, ez teljesen hiányzik.
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A legnagyobb ellenzéki pártnak, az MSZP-nek taktikai érdeke azonosítani a jobboldalt a Fidesszel, ez
azonban borzasztóan káros, kizárólag sz?k pártpolitikai érdeket szolgál ki. A polgári jobboldali
pozíciókat esetleg betölthet? er?k pedig inkább igyekeznek magukat "baloldalinak" vagy
"balliberálisnak" beállítani, hogy megfeleljenek a fideszes szómágia uralta torz közbeszédnek.

Amíg ez nem változik, semmi sem fog változni.

_______________________________________________
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Baloldal és jobboldal
by maxval bircaman - szombat, október 27, 2012
http://bircahang.org/baloldal-es-jobboldal/

A baloldal és a jobboldal közti f?bb különbségek vázlatosan a jelenkori politikai spektrum alapján.

Az egyes irányzatok példaképei:

Demokratikus baloldal: szociáldemokraták, szocialisták, szociálliberálisok, stb.
Kollektivista baloldal: kommunisták,
Demokratikus jobboldal: klasszikus liberálisok, konzervatívok, kereszténydemokraták,
Kollektivista jobboldal: fasiszták, nemzetiszocialisták.

Természetesen egyik forma sem vegytiszta.

viszony:
demokratikus

baloldal
kollektivista

jobboldal
demokratikus

politika

demokrácia

támogatja

szabadságjogok

támogatja

ellenzi

egyén vagy közösség?

közösség

közösség

az állam szerepe

támogatja

támogatja
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gazdaság

magántulajdon

támogatja

vállalkozás szabadsága

támogatja

ellenzi

bérmunka vagy t?ke?

bérmunka

bérmunka

az állam szerepe

támogatja

támogatja

ideológia

hagyományok

ellenzi

vallás

semleges

ellenzi

nacionalizmus

ellenzi

ellenzi

az állam szerepe

ellenzi

támogatja

Tudom, mindenki azt kérdezi majd: milyen párt a Fidesz? A válasz: a Fidesz-féle populista pártok
behatárolása nehézkes, mert a zömében baloldali vonásokat keverik egyes jobboldali jellemz?kkel.

_______________________________________________
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Bankjegyek üzenetei
by maxval bircaman - szerda, május 23, 2012
http://bircahang.org/bankjegyek-uzenetei/

A kommunista jelképrendszert és a kommunista üzeneteket szeretném néhány érdekes példával bemutatni
bankjegyeken keresztül.

A traktor és a kombájn elmaradhatatlan jelkép, a forradalmi parasztság munkáját jelképezi:

Jól látható az egyes népi demokráciák közti különbség is: a lengyel paraszt saját földjén arat saját kis
traktorával, míg Romániában nagyobb a szocializmus fejlettségi foka: ott sok géppel arat egyszerre az
egész termel?szövetkezet.

A kínai traktoros lány meg egyszer?en csak boldog, hogy megengedték neki, hogy beüljön a traktor
volánja mögé.
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Itt viszont az albán lány kézi er?vel is segíti a modern termel?szövetkezeti munkát.

Igen fontos azonban nem megfeledkezni a munkásságról, hisz a munkásság a szocialista társadalom f?
támasza. Alapként a ronda gyárépület csúnya kéménnyel szinte kötelez? elem:

De a gyárak bels? élete az igazán fontos:

Szinte érezhet? a forradalmi szerelem munkás és gép között...

A kambodzsai munkás sem tétlenkedik. A háttérben nem lazsáló szabat?röket látunk, hanem azt, ahogy
éppen a gyári pártbizottság aktívája beszéli meg röpgy?lésen a termeléssel kapcsolatos aktuális
kérdéseket.

Az igazi munkás mindig munkás marad: a két albán munkás ebédszünetben sem válik meg
munkaruhájától, s?t a kohászati dolgozó szerszámát is magával hordja.
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Ne feledkezzünk meg azonban a munkásosztály és a népi parasztság szerves kapcsolatáról:

Az észak-koreai munkás és paraszt jó barátok. Ebédszünetben is magukkal viszik legkedvesebb
szerszámaikat, ami azért is el?nyös, mert ha éber tekintetük bárhol dél-koreai imperialista ügynököt lát,
azonnal le tudnak rá sújtani.

Az észak-koreai lányok szabadidejükben sem tudnak megfeledkezni osztálystátuszukról: a munkáslány
egyméteres fogaskereket görget maga mellett séta közben, paraszt barátn?je meg bár ünnepl?be öltözött,
de mégis magával visz 10 kiló frissen szedett levendulát.

De a gyárak mellett ne feledkezzünk meg a tudományos kutatóintézetekr?l sem:

Etióp tudós kutatja a levélhullás titkát...
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Jobboldalon láthatjuk, hogy a tudományos munkatárs arra is id?t talál, hogy a munkásságnak tanácsot
adjon a termelés fokozása érdekében: a szövészeti és hímzési tudományok fiatal kisdoktora fontos
tanácsokkal látja el a mozambiki textilipari munkásn?ket.

Építészet:

Albániában a csákány és a puska a két legfontosabb eszköz az építkezéseken...

Itt nem az látható, hogy a t?kés er?m?tulajdonos bemutatja örökösének, hogy a jöv?ben mit fog
örökölni...

Természetesen a fiatal nemzedékek marxista-leninista szellemiség? oktatása is hatalmas fontossággal bír:

Nagyon fontos, hogy a nép aktívan részt vesz az ország irányításában...
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A kínai nép képvisel?i sietnek a népképviseleti szerv ülésére.

Mozambikban pedig a nép ismét 100 %-os többséggel választotta meg képvisel?it, ezzel csapást mérve a
burzsoá áldemokráciára.

Baloldalon az albán nép képvisel?i tanácskoznak az aktuális kérdésekr?l az ülés szünetében, míg
jobboldalon albán néptáncos együttest láthatunk, akik izgalommal várják esti fellépésüket.

De nem elég dolgozni, a néphatalmat meg is kell védeni!

A koreai parasztság kévével, a munkásság Marx, Engels, Lenin, Sztálin és Kim Il Szung m?veivel, a
értelmiség és a katonaság pedig olimpiai lánggal küzd a bels? és küls? ellenség ellen.

Dehát a munka után eljön a szórakozás ideje is... ilyenkor büszkék lehetünk sikereinkre...
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Egy észak-koreai átlagcsalád: a férj rend?r, a feleség balettáncos, melletük két gyermekük.

Id?nként elég az önfeledt játék:

Végre megvalósult a mozambiki nép álma, melyért harcolt a portugál gyarmati uralom alatt: az
útkeresztez?désben ötágú csillag alakú útakadályt avathat.

Amire büszkék lehetünk:

Az antiimperialista véd?fal, mögötte a nyugat-berlini kizsákmányolt lakosság szenved.

S legvégén - de nem utolsósorban - sose feledkezzünk meg vezet?inkr?l!
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Mao elvtárs három ikertestvérével együtt.

Che elvtárs, aki bokros teend?i mellett talál id?t cukornád-betakarításra is.

S természetesen nem hagyhattuk ki Kim Il Szung elvársat, a világ els? emberét, aki halála után is állami
tisztséget tölt be, s ez nem vicc, hanem a forradalmi valóság - ? mind a mai napig Korea örökös elnöke.

Néha olyan fontosak vezet?ink, hogy minden bankjegyen szerepelnek... mint ez Kuba és Fidel Castro
elvtárs esete...

Fidel csoportja megtámadja a Moncada-laktanyát, ahol ágyon fekv? fegyvertelen katonákat gyilkol meg a
nép és a haladás érdekében.
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Miután Batista véres rendszere amnesztiában részesítette Fidelt, ? új csapatot szervez.

Fidel folytatja a harcot... majd gy?z!

Majd bejelenti: ezentúl ? lesz a haladás érdekében az ország örökös és leválthatlan ura.

A forradalom sikert sikerre halmaz: itt éppen elkobozza a gonosz nemzetközi cégek vagyonát - a világ
egyetlen bankjegye, melyen cégek neve van...

*

(forrás: Banknote World)

_______________________________________________
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Berlinben
by maxval bircaman - szerda, december 26, 2012
http://bircahang.org/berlinben/

Pár, ma már nem megcsinálható kép.

Képek 1984-ból, amikor átmentem Kelet-Berlinb?l Nyugat-Berlinbe.

közeleledés a kelet-berlini határellen?rz? ponthoz

itt már egészen közel

a kelet-berlini határátkel?hely két fala között
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már a Falon túl, de még kelet-berlini területen (a táblánál látható fehér vonal a határ)

a fehér vonalnál állva a kelet-berlini ellen?rz?pont

már 30 méterre a határvonaltól nyugati területen

_______________________________________________
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Beszámoló a Bronz Görény Nemzetközi Filmfesztiválról
by maxval bircaman - szombat, május 19, 2012
http://bircahang.org/beszamolo-a-bronz-goreny-nemzetkozi-filmfesztivalrol/

A két palládiumpálma díjat nyert alkotás: a Mátrix 4. és a Bumm legyen a nevem!.

A Mátrix 4. filmet ezúttal a Baszovszki testvérek rendezték. Alcíme: Zion visszavág.

A film 3 és fél órás. Az els? fél órában a Kiválasztottak Klubjában kiválasztják az új kiválasztottakat. Az
új kiválasztottaknak nehéz megpróbáltatásokon kell végigmenniük: meg kell javítaniuk kézrátétetellel egy
liftet, majd meg kell hekkelniük egy titkosított MS Word dokumentumot. Eközben megjelenik Yoda
mester szellemképe, aki mosolyogva felteszi a nagy kérdést, hogy "vajon a dokumentum titkosítása nem
önmagában egy új titkosított dokumentum-e, s tudhatjuk-e biztosan, hogy a titok titkos-e vagy pedig a
titok hiánya maga a titok, s mindez végülis egy dokumentum?".

Ezután a kiválasztottak beöltöznek kimonóba és 40 percig karatéznek. Majd megjelenik a Sötét Smith
Ügynök, aki átállt a JÓ OLDALra, s elmondja, hogy a Nagy Épít?mester épített egy AntiZiont, a Galaxis
tulsó végén. Majd peidg Zsanlük Pikár kapitány vezetésével elindul az EnterPrize cirkáló felkutatni
AntiZiont. Közben Neurót megcsípi egy pók, így pókhálót kezd sz?ni. 10 percig ide-oda ugrál, de a végén
megment egy id?s nénit.

Az út közben kiderül, hogy Neuro édesapja Pikár kapitány. 25 percnyi speciális effektusok után az úrhajó
megérkezik AntiZionba. Itt Pikár kapitány kilövi a zöld, a piros, a lika, s a kék bombákat, de AntiZiont
nem sikerül elpusztítani, mert azt a MatrixLézer er?tér védi.

Már majdnem minden jó ember meghal, amikor Neuro lemászik a pókhálójáról, koncentrálni kezd, s
gondolati er?vel legy?zi az er?teret. AntiZion elpusztul. De az utolsó pillanatban egy jel még elmenelkül
onnan. A fanatikus Matrix-rajongók tudni vélik, hogy az 5. részben ez a jel fog majd visszavágni a
visszavágás ellen.
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Ekkor a mozivásznon váratlanul megjelenik ismét Yoda mester, aki azt mondja: "a filmnek most vége, de
végülis valóban a vég-e ez vagy a kezdet, hiszen ha visszafelé nézzük, akkor ez csak a kezdet...".

*

Az új szovjet akciófilmek között ezúttal egy történelmi ihletés?, megtörtént eseményekre alapozott film
nyert díjat. A VÖRÖS LELKIISMERET cím? szuperprodukciót a magyar moziforgalmazók
természetesen nem az eredeti címen forgalmazzák, hanem a találó BUMM LEGYEN A NEVEM! címet
adták neki.

A film rövid tartalma

1956-ban Budapesten a békeszeret? kormányt német fasiszták által pénzelt magyar terroristák döntik
meg.

Azonnal beindul a népirtás. A budapesti szovjet követség épületében reked 30 orosz kisgyerek, 5 óvónéni
és 10 mozgássérült. A magyar fegyveresek parancsot kapnak a fasiszta Nagy Imre-féle huntától, hogy
robbantsák fel a követséget. A gyerekek sírnak, a szovjet nagykövet tárgyalásra hívja az épület el?tt
népirtó magyarokat (a magyarok egyt?l-egyig sötét alakok, az egyik épp most szabadult az akasztófa alól,
a másiknak meg az a hobbija, hogy macskákat elevenen fojt meg), de a rohadt magyarok elkapják és
megkínozzák a jóarcú többdiplomás szovjet nagykövetet, aki eddig mindig minden szabad idejét a Dunapartra vet?dött kecsegék és tükörpontyok megsegítésének, valamint a globális felmelegedés elleni
harcnak szentelte.

Nem marad más hátra: Moszkvában riadóztatják a VÖRÖS SARLÓKALAPÁCS antiterrorista egységet,
telefonálnak a nyugdíjas Ivanov ?rnagynak, aki nyugdíjazása óta minden idejét árva kisgyerekek
étkeztetésének szenteli. Egy ideig húzódozik Ivanov ?rnagy, arra hivatkozik, hogy nincs éppen ideje, mert
megígérte, hogy a szomszéd süketnéma gyermekét elviszi egy rockkonccertre, de aztán mégis vállalja
hazája érdekében a küldetést.

Megindul a kommandó a fasiszta Budapestre. Ezután a VÖRÖS SARLÓKALAPÁCS egység legy?z
1287 magyar fasisztát, felrobbantja a Kossuth téri Parlamentet, majd kiszabadítja a túszokat. Minden
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magyar halálakor gy?zelemittas zene hallatszik, amikor viszont az egyik szovjet harcosnak megsérül a
kisujja, akkor a kamera az ujjat mutatja 3 percen keresztül gyászzenei aláfestéssel.

A megsérült kisujj látványa felett Ivanov parancsnok bosszút esküszik. De Moszkvából jön a parancs: a
m?velet célja csak a túszszabadítás volt, azonnal térjetek haza. Azonban Ivanov parancsnok ekkor
lelkiismeretére hallgat, s atombombát dob Budapestre. Majd hazautazik, de nem hajlandó átvenni a neki
megítélt Nagy Légkalapács kitüntetés duplagyémánt fokozatát, hanem ehelyett siet haza, mert már várja a
szomszéd süketnéma gyermek.

_______________________________________________
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Bolgár zene
by maxval bircaman - szombat, május 12, 2012
http://bircahang.org/bolgar-zene/

Nem általában a zenér?l akarok beszámolni. Bulgáriában ugyanúgy van egy sz?k komolyzene-kedvel?
réteg, mint bárhol máshol. S ugyanúgy vannak a legkülönböz?bb zenei stílusokat prezentálók és
kedvel?k. Magyarországgal összehasonlítva talán csak azt érdemes megemlíteni, hogy Bulgáriában
érezhet?en több a népzene- és a dzsezz-kedvel?.

Célom az a Magyarországon szinte ismeretlen, de legalábbis csak szubkultúraként létez? stílus, mely
nagyon elterjedt Bulgáriában. Ez a stílus Bulgáriában a csalga (çalg? törökül zene) ill. pop-folk nev?
zenei irányzat. Magyarországon talán az úgynevezett lakodalmas rock hasonlítható hozzá, de mégsem
ugyanaz. Ez a stílus más-más név alatt az összes olyan országban jellemz?, ahol valaha hatott az oszmántörök kultúra, Szerbiában pl. turbófolk néven ismert. A stílus zenei sajátossága a szinkretizmus: török,
bolgár, szerb, görög, zsidó, arab elemeket ötvöz, ezeket leginkább modern popzenei elemekkel
mellékelve.

Íme néhány jellemz? zenei példa. Igyekeztem autentikus 90-es évekbeli klipeket feltenni, melyeken
látszik is az akkori er?sen amat?r m?szaki színvonal. Bevallom, kissé félek ezekt?l a klipekt?l, mert
egyrészt nem tudom, hogy jól fognak-e megjelenni a kész változatban (ez egy hiba szerintem a
szerkeszt?alkalmazásban), más részr?l pedig sosem tudni meddig lesznek fent a YouTube-on.
Igyekeztem régóta feltett kllipeket választani.

A kommunizmus idejében ez a stílus tiltva volt Bulgáriában, a bolgár pop-folk rajongók a szerb
turbófolkot hallgatták, mivel a szerb a bolgárhoz legközelebbi nyelv.

A szabadság eljöttével megjelentek a bolgár el?adók. A stílus nagyon megosztja a bolgárokat, semleges
hozzáállás szinte nincs, a stílusnak szinte csak rajongói és ádáz ellenfelei vannak. Az arány nagyjából
fele-fele...

Viszont - s ezt ma már az ádáz ellenz?k is elismerik - a 90-es években a csalga legjobb számai amolyan
modern népzene szerepét töltöttek be, a maga módján bemutatva a akkori valóságot.
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Az els? két számhoz nem kell magyarázat, az utánuk következ? kett?höz sem nagyon. A fordítások nem
teljesek, a lényeget fordítottam le.

************

"Nincs pénzem cigarettára

Menni szeretnék a diszkóba

Három kiló banánt akarok enni

Pálinkát akarok inni

Sült csirkét akarok enni"

http://www.youtube.com/watch?v=vr_C_rCcsbQ

************

"Váltom a levát márkára

A dollár megfelel, a leva nem
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Nincs pénzed, drágám

Nincs márkád, dollárod

Szörny? és borús, ha pénzed nincs"

https://www.youtube.com/watch?v=XzNtk7tLoQ0

************

"Három évig egyedül éltem egyedül és félelemben

Nem írtál, nem jöttél

Átkozott legyen ez a pénz

Azt mondtad: külföldre mész

Eltelt három év

Nem maradt se könnyem, se hangom
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Élet-e ez?

Szívem megál,a fájdalom megöl

Nem tudom hol vagy, élsz-e még

Ne akard, hogy várjak

Bocsáss meg

Máshol biztos boldogabb vagy valaki mással"

https://www.youtube.com/watch?v=PWi0h5DFIc8

************

"Gyertek Bulgáriába

Jöjjetek vissza, bolgárok

Itt várnak apáitok, anyáitok

Ne feledjétek Isten el?tti
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ígéreteteket, hogy visszatértek

a bolgár néphez"

https://www.youtube.com/watch?v=qMf7XyUMzJk

************

A "birkózós" (birkózó = maffiózó, bandita) tematika gyöngyszeme következik. Most teljes fordítás jön,
mert egy igazgyöngy megérdemli ezt! A "birkózók" nagy el?szeretettel használtak álneveket, pl. Medve,
Körte, Tigris, stb.

"- Halló, f?nök, a mobilon keresnek.
- Halló, ki a fene az?
- Hé, tesó! Elég ezekb?l a piramisjátékokból meg fáraózásból, forgassunk meg valamit, csináljunk
pénzkötegeket.

- Na, ez meg mit akar...

Ó, Tigris, Tigris, van-e pénzed? Ha pénzed van, szép n?id s vannak.

Ó, Tigris, Tigris, van-e pénzed? Ha pénzed nincs, csak öreg nagymamák maradnak.
?-?-?-?-?-?-? hoppá!

Rajta, birkózók, adjatok nekem pénzt,
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Adjatok nekem pénzt, szép n?ket!

?-?-?-?-?-?-? hoppá!
Rajta, birkózók, adjatok nekem pénzt,

Adjatok nekem pénzt, dalokat hajnalig!
Ó, Tigris, Tigris, van-e pénzed? Ha pénzed van, nyugati kocsijaid vannak.

Ó, Tigris, Tigris, van-e pénzed? Ha pénzed nincs, csak öreg Zsigulik maradnak.
?-?-?-?-?-?-? hoppá!
Ó, Tigris, Tigris, van-e pénzed? Ha pénzed van, nincs szál gondod se.

Ó, Tigris, Tigris, van-e pénzed? Ha pénzed nincs, csak ?sz hajszálak maradnak.
?-?-?-?-?-?-? hoppá!
Rajta, birkózók, adjatok nekem pénzt,

Adjatok nekem pénzt, nincs szál gondod se.

?-?-?-?-?-?-? hoppá!

Rajta, birkózók, adjatok nekem pénzt,

Adjatok nekem pénzt, dalokat hajnalig"

Személyes momentum: amikor ez a szám nagyon népszer? volt, a velem kb. egykorú szakállas el?adóval
sokan kevertek össze (valóban hasonlítunk), egy megesett, hogy Szófiában megállítok az utcán és
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atogramot kértek t?lem.

http://www.youtube.com/watch?v=RMtz9aokaio&

************

A bolgár pop-folk jelenség sajátossága, hogy benne az etnikai bolgárok mellett teljesen egyerangúan
vannak képviselve a bulgáriai kisebbségek. A következ? a 90-es évek cigány sztárénekese, fordítást nem
adok hozzá, a szöveg lényege: "Money, money, money - szép n?k".

http://www.youtube.com/watch?v=84GRP-GsVgA

************

Az évezredforduló után, Bulgária normalizálódását követ?en a bolgár pop-folk is megváltozott: er?se
kommersszé vált, a szövegek már nem a valóságot írják le sajátosan, hanem banális tematikát vettek fel:
szerelem és szex. A pop-folk immár ipar lett, ömlenek a legkülönböz?bb énekesn?k, akik egy mintára
éneklik ugyanazt. Néhány tehetség persze el?fordul, de inkább szabályt er?sít? kivételekként.

Jobb esetben autentikus népzenei feldolgozásokról van szó, melynek egy jól sikerült példája ennek a
következ? bulgáriai török sztár bolgár-angol-török háromnyelv? száma:

https://www.youtube.com/watch?v=8FGav0n690Q

************
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A tömeges komersz bolgár pop-folk ipar sztárjaira direkt nem adok példát. De akit érdekel,
felmegy a YouTube-ra és "bulgarian pop folk" vagy "chalga" szavakra biztosan nagyon sok példát
fog találni.

_______________________________________________
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Bulgária parlamentje
by maxval bircaman - péntek, május 11, 2012
http://bircahang.org/bulgaria-parlamentje/

Általánosságban már írtam a bulgáriai parlamenti választásokról, ezért a már megírtakat nem ismétlem el.

A bolgár parlamentben 240 képvisel? van. 209-et területi pártlistákon választanak meg (Bulgáriában
összesen 28 megye van, ezek közül 26 megye 1-1 területi választókerületet alkot, míg Plovdiv megye 2
területi választókerületet alkot, Szófia város megye* pedig 3 területi választókerületet). A fennmaradó 31
képvisel? egyéni képvisel?, ?ket egyfordulós rendszerben választják meg - minden területi
választókerület 1-1 képvisel?t választ meg.

A parlamenti képvisel?k fizetése minden harmadik hónap els? napján változik, az elkövetkez?
negyedévben a parlamenti képvisel?k bruttó havi alapfizetése az el?z? negyedév közalkalmazotti és
köztisztvisel?i országos havi bruttó átlagfizetésének a 300 %-a.

A képvisel?i alapfizetésnél a gyakorlatban mindenki többet kap, a kiegészítések miatt. A parlament
elnöke 55 %, az alelnökök 45 %, a parlamenti frakciók és a parlamenti bizottságok elnökei 35 %, a
bizottsági alelnökök 25 % kiegészítést kapnak. Mivel minden képvisel? tagja legalább egy parlamenti
bizottságnak, s a bizottsági tagságért is jár 15 % kiegészítés, a legalacsonyabb javadalmazású parlamenti
képvisel? bruttó havi fizetése a közalkalmazotti és köztisztvisel?i országos havi bruttó átlag 345 %-ának
felel meg. Jelenleg 713 leva (366 euró, kb. 103 ezer forint) a közalkalmazotti és köztisztvisel?i országos
havi bruttó átlag, így a legalacsonyabb javadalmazású képvisel?k fizetése bruttó 2460 leva (1262 euró,
kb. 353 ezer forint).

Összehasonlításként: a miniszterek fizetése megegyezik a parlamenti alelnökök mindenkori fizetésével,
ez jelenleg bruttó 3102 leva (1591 euró, kb. 445 ezer forint), a miniszterelnök fizetése pedig megegyezik
a parlamenti elnök fizetésével, ez jelenleg 3315 leva (1700 euró, kb. 476 ezer forint). A köztársasági
elnök fizetése a mindenkori képvisel?i alapfizetés duplája, azaz jelenleg 4278 leva (2194 euró, kb. 614
ezer forint). Megdöbbent?en alacsony számok, ha összehasonlítjuk ?ket az EU többi 26 tagországával,
Bulgáriában a legalacsonyabbak az egész EU-ban a állami fels?vezet?k fizetései.
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A fentieken kívül még vannak egyéb, személyhez köt?d? kiegészítések is. Minden képvisel? kap plusz 1
%-ot minden év munkaviszony után, valamint doktori címért jár további 10 %.

Persze az igazság kedvéért hozzá kell tenni, hogy egy bolgár bruttó fizetés valamivel többet ér
vásárlóértékben, mint ugyannyi összeg az EU átlagában. Ennek oka el?ször is az alacsony bulgáriai
adózás: a bruttó fizetéséb?l mindenki egysávos személyi jövedelemadót fizet, melynek mértéke 10 %,
emellett van még 11 % körüli elvonás nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék formájában, azaz egy bruttó
bulgáriai fizetésb?l átlagosan 79 %-ot kap kézhez a jövedelem birtokosa. Ezen kívül a bulgáriai
árszínvonal az átlagos európai kb. 80-85 %-a.

A fizetésen kívül természetesen egyéb juttatások is megilletik a képvisel?ket. A képvisel?k ingyenesen pontosabban a parlament költségén - vehetnek igénybe bármilyen belföldi utazási eszközt - korlátlan
számban, s külön elszámolási kötelezettség nélkül. Korlátozás egyedül a belföldi repül?utak tekintetében
van, itt a Szófiában vagy ahhoz közel megválasztott képvisel?k évi 30, a távolabb megválasztottak pedig
évi 80 els?osztályú repül?jegyet vehetnek igénybe. A nemzetközi utak intézése egyedi alapon történik, a
parlament házbizottsága dönt ezekr?l.

Minden képvisel?nek, akinek nincs saját tulajdonú lakása Szófia területén, jár egy térítésmentes szófiai
berendezett bérlakás. A parlament a bolgár Külügyminisztérium külföldi diplomaták részére fenntartott
lakáskészletéb?l bocsátja rendelkezésre ezeket a lakásokat.

Továbbá saját iroda is jár minden képvisel?nek, a parlament épületében. A irodák fenntartási költségeit a
frakciók fizetik a közös frakcióköltségvetésb?l.

Ami a szolgálati gépkocsikat illeti, ez állandó jelleggel csak a parlamenti elnöknek, az alelnököknek és a
frakcióvezet?knek jár. Emellett van egy parlamenti géppark, mely frakciónként van szétosztva, s az egyes
gépkocsik használatát a frakciók intézik saját hatáskörben. A gépkocsik üzemeltetése teljes egészében a
parlamenti költségvetésb?l történik, külön elszámolási kötelezettség nincs.

A saját gépkocsijukat használó képvisel?knek a parlamenti költségvetés megtéríti üzemanyagköltségüket,
ez azonban már számla ellenében történik.

295 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Régebben több egyéd juttatás is volt a képvisel?k részére, mint pl. saját tengerparti üdül?k ötcsillagos
min?ségben, de egycsillagos árakon, különleges orvosi ellátás, s parlamenti étkezde önköltségi áron.
Ezeket id?közben megszüntették a közvélemény felháborodása miatt.

Persze valójában a legtöbb képvisel? számára a képvisel?i juttások csupán zsebpénz. Az igazi pénzek a
törvényes és törvénytelen korrupcióból jönnek. Nemrég derült ki, miután furcsa ellentmondás volt a török
kisebbségi párt vezet?jének képvisel?i jövedelme és életstílusa között, hogy semmi törvénytelen nem
történt, a bolgár adóhivatal is igazolta, hogy az illet? politikus tisztességes adófizet?, tavaly is rendesen
adózott 1 millió euró feletti tiszteletdíja után, amit egy vízenergetikai tanácsadó cégt?l kapott (a
képvisel? egyébként filozófia szakon végzett az egyetemen) - a bolgár szabály az egyéb munkviszonyt
tiltja a képvisel?knek, de a polgári szerz?dések alapján kapott szerz?i, tanácsadói, stb. tiszteletdíjakat
nem. A nem-korrumpált politikusok olyan kevesen vannak, hogy Bulgáriában nem az a hír, ha valakir?l
kiderül a korrupcióba "keveredett", hanem az, ha az derül ki, hogy valaki sosem fogadott el korrupciós
vagy legalábbis gyanús pénzeket.

Megjegyzés:

* Bulgáriában két "Szófia megye" is van, az egyik a "sima" "Szófia megye", a másik a "Szófia város
megye". A bolgár közigazgatási rendszer a világ bonyolult rendszerei közé tartozik, s én szerencsére azon
kevesek közé tartozom, akik értik a rendszert, miután hosszú órákat elmélkedve utána jártam a rendszer
furcsaságainak. Ezért megjegyzésként felvázolnám ezt röviden a "két Szófia" kapcsán. A két Szófia talán
a Pest megye és Budapest analógiára utalható, azonban az analógia nem pontos, mert egyrészr?l Budapest
nem megye, más részr?l pedig Budapest az egy darab város, míg Szófia esetében a helyzet bonyolultabb.

A 28 megye felsorolása térképpel a magyar Wikipédia cikkében.

Tehát az ország 28 megyére (??????) van felosztva. Minden megye községekre (??????) oszlik, azonban
ez nem a magyar értelemben vett községet, azaz egy adott települést jelent, hanem inkább valahol a
magyar község és a régi magyar járás között van. Szófia város megye kivételes eset, mert egyetlen
községre oszlik: ez Szófia község.

A községi szint alatt vannak a városok és a falvak. Mivel a községek központja (székhelye) minden
esetben egy nagyobb település (jellemz?en város), a község polgármestere minden esetben a székhely
polgármestere is egyben, s a község képisel?testülete egyben az illet? székhely képvisel?testülete. (Egyes
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esetekben - ritkán - az is el?fordul, hogy egy község teljes egészében egyetlen városból áll. Pl. Plovdiv
község egyetlen városból áll, Plovdiv városból.) Ez ahhoz a furcsa helyzethez vezet, hogy a községi
székhelyek vezet?ségét nem csak az illet? város lakossága választja meg, hanem a község összes lakosa,
azaz azok is, akik az adott község területén lév? más város vagy falu lakói. Azaz minden ilyen esetben
nem a városnak van polgármestere és képvisel?testülete, hanem a községnek, mely automatikusan az
illet? községszékhelyi város vezetését is ellátja.

Viszont a falvaknak és községi székhely szerepet be nem tölt? városoknak minden esetben van saját
képvisel?testületük és polgármesterük is, s ezeket kizárólag az illet? falu/város lakossága választja meg.
Ezek a községi vezet?ség alá vannak rendelve, de törvényileg meghatározott kérdésekben teljes
önállósággal rendelkeznek.

Tehát a legmagasabb hatalmú választott testület a községi szint?, ennál alacsonyabb, kevesebb
jogosultsággal, a városoké és falvaké. A megyéknek is vannak vezet? testületeik, ezek azonban nem
választott, hanem a kormány által kinevezett testületek, s nincs hatalmuk a községek felett, csupán
koordinációs szerepet töltenek be.

Szófia község (tehát nem Szófai város, hanem Szófia község!) ezen kívül kerületekre is van osztva: 24
kerületre. Két másik nagyváros (tehát Szófiával ellentétben nem község, hanem város), Plovdiv és Várna
is kerületekre van osztva: 6 ill. 5 kerületre. (Plovdiv város egyezik Plovdiv községgel, azaz itt nincs
"gubanc", viszont Várna város NEM egyezik Várna községgel, kisebb nála.)

A kerületeknek szintén van választott polgármesterük, saját képvisel?testületük azonban nincs. A kerületi
polgármesterek hatalmi jogosultsága a községi szint és a városi/falui szint között van.

A városokon és a falvakon belül sok esetben - nem mindig - vannak kisebb egységek is, ezek lehetnek
"negyedek" (???????) vagy "polgármesterségek" (????????), az elnevezés a történelmi hagyománytól
függ. Ilyenek akkor jönnek létre jellemz?en, ha egy város/falu központi részét?l viszonylag messze
található az illet? város/falu egy része. Ez a legalacsonyabb szint, a legkevesebb önállósággal. Ezen a
szinten jellemz?en szintén választott polgármester van, egyes kisebb negyedek/polgármesterségek
esetében azonban választott polgármester helyett csupán kinevezett "polgármesteri képvisel?" (???????
?????????) m?ködik.

Tehát a rendszer község - város/falu - negyed/polgármesterség, míg ott ahol vannak kerületek, ott a
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rendszer négyszint?. A legutolsó szint természetesen - mint vázoltam - opcionális.

A rendszer olyan bonyolult egyes esetekben, hogy az átlag választónak nincs pontos fogalma arról, hogy
végülis mire/kire is szavaz az önkormányzati választáson.

Szófia város megye - mint említettem - egyetlen községre oszlik: Szófia községre. Szófia község feloszlik
azonban 24 kerületre ÉS 4 városra és 34 falura, VALAMINT ezeken BELÜL 11
negyedre/polgármesterségre.

A négy város közül háromnak (az egyik maga Szófia város), valamint a 34 faluból egynek nincs a szó
szoros értelemben vett saját polgármestere és képvisel?testülete. Miért? Szófia város esetében, azért mint említettem - mert Szófia község vezet? testületei egyben automatikusan vezet? testületei Szófia
városnak is. De miért nincs a további két városnak és az egyik falunak? Hát azért - s ezt még bolgár
televízió választási m?sorainak politológusai sem mindig tudják - mert Szófia község 24 kerülete közül
háromban a 3 központi kerületi település, tehát a 2 központi város és 1 központi falu esetében a lakosok
kerületi polgármestert választanak, aki egyben - a község és annak székhelye analógiájának alapján - az
illet? központi város/falu polgármestere is.

Elvileg tehát el?fordulhatna, hogy önkormányzati választáson valaki 4 szint? önkormányzati struktúrára
szavaz, összesen 5 szavazólappal. A gyakorlatban ez soha nem fordul el?, mert jelenleg nincs olyan
kerület, mely olyan várost/falut tartalmaz, mely még további negyedet/polgármesterséget is tartalmazna.

A három szint, 4 szavazólappal viszont el?fordul. Pl. a kis szófiai hegyvidéki idegenforgalmi jelent?ség?
Bisztrica lakosa önkormányzati választáson szavaz egyszer Bisztrica falu polgármesterére (utolsó szint),
Pancserevo kerület polgármesterére (mely egyébként egyben Pancsarevo falu polgármestere is, ez az az
említett szófiai falu, melynek nincs szoros értelemben vett "saját" polgármestere), s Szófia város község
polgármesterére és képvisel?i testületére (els? szint), összesen tehát 3 szintre, 4 szavazólappal.

Mivel községi polgármesterre és képvisel?testületre mindenki szavaz, ez a lehet? legegyszer?bb választás
(1 szint, 2 szavazólappal), ez olyan lakosok esetében fordul el?, akik olyan településen élnek, mely
egyben valamely község székhelye, s az nem oszlik kerületekre, valamint az illet? választópolgár nem az
illet? városhoz/faluhoz esetlegesen tartozó negyed/polgármesterség területén él.
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*

A leírtak a 2010-es állapotot tükrözik. 2011 óta változás: a kerületeknek már nincs választott
polgármesterük, helyettük kinevezett polgármesteri megbízottak vannak. Hatalmi jogosultságuk azonos a
korábbi választott polgármesterekével.

_______________________________________________
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Bulgária területi változásai
by maxval bircaman - hétf?, május 14, 2012
http://bircahang.org/bulgaria-teruleti-valtozasai/

A harmadik bolgár állam területi változásai 1878 márciusi visszaállításától napjainkig. Kevéssé ismert
téma a magyar olvasók körében.

A bolgár állam története - a magyarral ellentétben - két ízben is megszakadt. Az els? bolgár állam
681-1018 között létezett - ez a történészek által általánosan elfogadott id?pont, azonban egy jelent?s
kisebbség a 632-1018 dátumot támogatja, végülis mindkét változat helyes, csak két különböz? koncepciót
tükröz. Az elfogadottabb álláspont azért áll ki a 681-es év mellett, mert ekkor alakult meg a Dunától délre
a bolgár állam, míg a 632-681 közti id?szakot pedig egy korábbi államnak tartja, mely nincs közvetlen
jogfolytonos összefüggésben az utóbbival. A másik álláspont viszont a jogfolytonosság mellett áll ki, így
a 681-es évet csupán a Dunától délre való terjeszkedésként fogadja el. De bármelyiket is fogadjuk el, a
végs? id?pont - 1018 - vitathatatlan, hiszen ekkor sz?nt meg teljesen Bulgária, miután a Római (Bizánci)
Birodalom 1018-ban meghódította az ország teljes területét, s anektálta azt.

Ezután majdnem 170 évig nem volt bolgár állam. A visszállítás 1185-ben következett be, s alig 200 évig
tartott. Ez a második bolgár állam. A második bolgár állam a török hódítás miatt sz?nt meg. A megsz?nés
id?pontja itt is vitás: 1396 és 1422 közé teszik, a legfelfogadottabb id?pont 1396, mert ez után 1422-ig
már csak egyes területmaradványok maradtak a törökök hatalmán kívül, s ezek a területmaradványok
nehezen nevezhet?k már államnak.

Ebben a bejegyzésemben a harmadik bolgár állam területének változásait igyekszem lehet?leg pontosan
bemutatni.

A harmadik bolgár állam visszaállítása küls? beavatkozással történt, az 1877-1878. évi orosz-török
háború során, mely orosz gy?zelemmel végz?dött. Bár a harcokban jelent?s számban vettek részt bolgár
önkéntesek is, az orosz hader? volt az, mely végülis legy?zte a török hadsereget.

Miért avatkozott be Oroszország? Több okból. El?ször is szimpla külpolitikai okokból. Az egyre
gyengébb Oszmán Birodalomról mindenki tudta, hogy képtelen lesz területét megtartani, a kérdés csak az
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volt, hogy a területek kié lesznek. Oroszország attól tartott, hogy Németország és az Osztrák-Magyar
Monarchia fog létrehozni ezen a területen szövetséges államokat, így ezt igyekezett megakadályozni
azzal, hogy ? maga is ugyanerre törekedett: támogatta a román, a szerb, a görög, és a bolgár önállósodási
törekvéseket a török hatalommal szemben. Ezen kívül az Orosz Ortodox Egyház hitbéli kötelességként
hirdette a "muzulmán uralom alatt él? ortodox keresztények" ügyét.

A háborút lezáró San Stefano-i békeszerz?dés (1878. március 3. - jelenleg ez Bulgária nemzeti ünnepe)
majdnem teljesen kielégítette a bolgár célokat. Gyakorlatilag az összes bolgár többség? terület az új
független Bulgária része lett. Persze itt is vegyült keser?ség a sikerbe. Az akkor bolgár többségú mai DélKelet-Szerbia Szerbiához került, ez volt az oroszok akarata, ezzel szerették volna Szerbia oroszpártiságát
biztosítani. Emellett Oroszország a háború során elvette a mai, akkor is román többség? Moldáviát
Romániától, majd Romániát a szinte teljesen bolgár lakosságú Észak-Dobrudzsával "kompenzálta" - az
addig tengeri kijárattal nem rendelkez? Románia ekkor jutott saját tengerparthoz.

Ez a két keser? momentum azonban hamarosan felejtésbe merült, mikor új problémák jöttek. Kiderült: a
nagyhatalmak nem fogadják el az orosz-török háborút lezáró békeszerz?dést. Mivel az orosz államnak
fontosabb volt a jó viszony a többi nagyhatalommal, mint Bulgária területi épsége, 3 hónappal kés?bb
újra lett tárgyalva az egész békeszerz?dés. (Ugyanezen a tárgyaláson lett az is eldöntve, hogy BoszniaHercegovina osztrák-magyar "védnökség" alá kerül.)

Ezek után Bulgária területe a negyedére lett csökkentve, s még az egynegyedt?l is el lett véve a teljes
függetlenség joga. Bár a gyakorlatban független maradt Bulgária, nemzetközi jogilag mint az Oszmán
Birodalom vazallus állama létezett egészen 1908-ig.

Egy kisebb terület pedig Kelet-Rumélia néven - Plovdiv f?várossal - az Oszmán Birodalom autonóm
tartományává lett nyilvánítva.

A többi terület viszont visszakerült az Oszmán Birodalomhoz, illetve Románia és Szerbia is kaptak
"jutalmat".

Ett?l kezdve a bolgár politika központi céljává vált az elvesztett területek visszaszerzése. Kelet-Rumélia
esetében ez helyi államcsínnyel és a bolgár hadsereg bevonulásával sikerült, ami egy olyan kedvez?
pillanatban történt, hogy a nagyhatalmak egyszer?en elfogadták a kész helyzetet és utólag legitimálták az
akciót. Ebben furcsa módon az is segített, hogy éppen Oroszország volt a bolgár akció legnagyobb
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ellenz?je - addigra megromlottak az orosz-bolgár kapcsolatok -, így Anglia és Németország végül
elfogadták az egyoldalú bolgár lépést - ?k csak akkor voltak ellene Bulgária területi növekedésének, ha
Bulgária orosz szövetséges, ha viszont az ? szövetségesük, akkor semmi kifogásuk nem volt ez ellen.
Ezek után az Oszmán Birodalom is elfogadta, mert angol-német támogatás hiányában nem volt képes
er?vel ellenszegülni.

Ezt követ?en Macedónia és Trákia visszaszerzése lett a cél. Ez végülis sosem sikerült (kisebb
területrészeket leszámítva). Az 1912-1913-as balkáni háborúkban hiába sikerült a törökökt?l elvenni
gyakorlatilag majdnem teljes európai területüket, végül az egészb?l Bulgária keveset profitált:
Görögország és Szerbia egymással szövetkezve a volt oszmán területeket legnagyobb részét egymás közt
osztotta el.

A területek visszaszerzésére sikertelen lett Bulgária I. világháborús részvétele is, s?t a háború után plusz
területeket vesztett az ország. Ugyanez történt a II. világháborúban is, ahol Bulgária ismét a vesztes
oldalán állt. Bár itt az I. vh-hoz képest Bulgária területe növekedett. Az I. vh. végén Románia javára
elvesztett Dél-Dobrudzsát 1940-ben Bulgária visszakapta Romániától - kb. a Magyarországot érint? bécsi
döntések mintájára, azaz Hitler védnöksége alatt, melynek célja az volt, hogy kibékítse két szövetségesét.
Ez az egyetlen olyan eset, amikor egy, a II. vh-ban vesztes állam sikeresen megtartotta azt a területét,
melyet Hitler védnöksége alatt kapott meg. (Az urban legend szerint ennek oka az volt, hogy a román
kommunisták éppen "borsot törtek" Sztálin orra alá, így Sztálin azzal állt "bosszút" a román
kommunistákon, hogy elismerte az 1940-es bolgár-román megállapodás hatályát.)

Hozzáteszem: a területi kérdés ma már a legnagyobb részt irreveláns. A mai török és román területeken
ma már csak pár ezres bolgár kisebbség maradt, részben el lettek üldözve, részben asszimilálódtak.
Görögországban van még pár tízezres bolgár kisebbség, azonban arányuk eltörpül a görög lakosság
mellett.

Szerbiában a térképen E bet?vel jelölt 3 terület viszont mind a mai napig bolgár többség?, bár - mint a
térképb?l is látható - ez egy viszonylag kis terület, gyakorlatilag pár kisváros és falvak.

A legnagyobb bolgár kisebbségek nem a Bulgáriával szomszédos országokban vannak, hanem távolabb,
ahová még a török id?kben vándoroltak ki bolgárok. A legnagyobb kompakt közösségek a mai
Moldáviában és Ukrajnában vannak, létszámuk több százezres nagyságrend?.
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S természetesen létez? probléma a mai Macedónia kérdése. Ez azonban nem annyira kisebbségi kérdés,
hanem a "macedón" szó tartalmára vonatkozik. Err?l külön is beszámolok.

Szóval a mai bolgár politikában a kisebbségi kérdés, a határontúli kisebbségek kérdése nem olyan
eszenciális, mint Magyarországon. "Macedónkérdés" persze van, de ebben gyakorlatilag mindenki
egyetért - nem is igen lehet másképp, hisz itt gyakorlatilag egy nagyban objektív történelmi
kérdésr?l van szó, amin nemigen lehet vitázni. Poltikai viták inkább a Bulgárián belüli nem-bolgár
lakosság tekintetében vannak (ez kb. 15 %), ill. a bulgáriai muzulmánokkal kapcsolatban (ez kb. 12
%, s részben egybeesik a nem-bolgár lakossággal).

S van még 3-4 millió bolgár emigrációs közösségekben is, szerte a világon. Magyarországon 25-30 ezer a
bolgár származásúak száma, de ezek négyötöde nem rendelkezik semmiféle bolgár identitással,
jellemz?en magyarrá asszimilálódtak, de egyes esetekben szerbbé.

Távoli rokonom és névrokonom, a híres HVG-s újságíró és blogger is például szerbnek vallja magát. Bár
személyesen sosem találkoztunk, már váltottunk egymással emaileket. Még manapság is megesik, hogy
neki gratulálnak az én írásaimért, s nekem az övéiért. (Ez még a jobb eset, de amikor kritika jön, ráadásul
szalonképtelen, az már rázósabb téma.) Ajánlom névrokonom nagyszer? cikkét a témáról, remélve, hogy
ezúttal nem én kapok a cikkért gratulációt... :-)

*

* 1878 márciusa - San Stefano-i békeszerz?dés, a harmadik bolgár állam visszaállítása, Bulgária területe
= A + B + C + D + E + F + I + K + M + N + O,

* 1878 júliusában a Berlini Kongresszus felülvizsgálja a San Stefano-i békeszerz?dést, Bulgária elveszti:
B-t, D-t, F-t, I-t, K-t, M-t, N-t, O-t,
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- Bulgária területe 1878 júliusa 1885 szeptembere között = A + C + E.

*

* 1885 szeptemberében: "Bulgária egyesülése", Bulgária er?szakkal megszerzi B-t és D-t,

- Bulgária területe 1885 szeptembere és 1886 márciusa között = A + B + C + D + E,

* 1886 márciusában: tophanei megállapodás: Törökország elismeri az el?z? évben eszenvedett területi
veszteségeit, cserébe Bulgária átadja Törökországnak D-t,

- Bulgária területe1886 márciusa és 1913 májusa között = A + B + C + E.

*

* 1913 májusában: londoni békeszerz?dés, az I. balkáni háború vége, melyben Bulgária a gy?ztes oldalon
végez, közös bolgár-görög-szerb irányítás alá kerül: D, F, G, H, I, K, L, M, P,

Kitör a II. balkáni háború Bulgária, Görögország és Szerbia között. Görögország és Szerbia gy?z, így
maguk között osztják fel a megszerzett volt török területek zömét,

* 1913 augusztusában: bukaresti békeszerz?dés, a II. balkáni háborúban Bulgária veszít: megszerzi D-t, Ft, G-t, H-t,

- Bulgária területe1913 augusztusa és 1919 novembere között = A + B + C + D+ E+ F + G + H.
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*

* 1919 novemberében: Neuilly-sur-Seine-i békeszerz?dés, Bulgária elveszti az I. világháborút, elveszíti Ct, E-t, G-t, H-t, megszerzi I-t,

- Bulgária területe 1919 novembere és 1940 szeptembere között = A + B + D+ F + I,

* 1940 szeptemberében: craiovai megállapodás, Bulgária megszerzi békés úton Romániától C-t,

- Bulgária területe1940 szeptembere és 1941 áprilisa között = A + B + C + D + F + I.

*

* 1941 áprilisában Bulgária er?szakkal megszerzi Jugoszláviától és Görögországtól: E-t, G-t, K-t, L-t,

- Bulgária területe1941 áprilisa és 1946 októbere között = A + B + C + D + E + F + G + I + K + L,

* 1946 októberében: párizsi béke, Bulgária elveszíti a II. világháborút, elveszíti: E-t, G-t, K-t, L-t (a
területek feletti ellen?rzést de facto Bulgária már 1944 szeptemberében elveszti).

- Bulgária területe1946 októbere óta = A + B + C + D+ F + I.

*
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Kelet-Rumélia - az Oszmán Birodalom autonóm tartománya (a térképen B és D)

Tamrasi Köztársaság (a térképen a három D közül a legnyugatibb)

Kelet-Ruméliát 1878 júliusában hozza létre a Berlini Kongresszus, 1885 szeptemberében pedig Bulgária
er?szakkal megszerzi és anektálja.

A három D-vel jelölt terület közül a legnyugatibb azonban de facto nemzetközileg el nem ismert
független állam egészen 1878 márciusától 1913 augusztusáig, Tamrasi Köztársaság néven, bár jogilag
egyszer Bulgáriához, másszor Törökországhoz tartozik. A terület felett a de facto irányítást Bulgária az I.
balkáni háború alatt szerzi meg.

*

színek jelzése:

piros vonal - jelenlegi országhatárok

kék vonal - Bulgária határa a San Stefano-i békeszerz?dés szerint

*

Bulgária és a környez? államok a San Stefano-i szerz?dés szerint, 1878 eleje:
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Bulgária és a környez? államok a Berlini Konkresszus után, 1878 vége:

Bulgária és a környez? államok a Bulgária egyesülésének elismerése után, 1886:

Bulgária és a környez? államok a II. balkáni háború után, 1913:

Bulgária és a környez? államok az I. világháború után, 1919:

Bulgária és a környez? államok az II. világháború alatt, 1941:
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Bulgária és a környez? államok az II. világháború után, 1947:

Bulgária és a környez? államok jelenleg, 2012:

_______________________________________________
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Bulgáriai általános választások
by maxval bircaman - vasárnap, május 06, 2012
http://bircahang.org/bulgariai-altalanos-valasztasok/

A magyarországi választások alapján szeretett volna valaki összehasonlítást készíteni más volt
kommunista államokkal, s az egyik hiányzó - pontosabban nem elég részletesen dokumentált - példa
Bulgária lenne.

Történelmi visszatekintés

A bolgár parlamentarizmus története 1879-ben kezd?dik. Az els? parlamenti választás 1879-ben történt.
Ezzel a választással alakult meg az Els? Nagy Nemzetgy?lés. A "nagy nemzetgy?lés" név nem nagyzolás
eredménye, hanem jogi terminus. Ugyanis a bolgár alkotmányjog a kezdetekt?l különbséget tesz a "nagy
nemzetgy?lés" és az "egyszer? nemzetgy?lés" között. A kett? között a különbség az, hogy új alkotmányt
csak nagy nemzetgy?lés fogadhat el, s úgyszintén a hatályban lév? mindenkori alkotmány bizonyos magában az alkotmányban meghatározott - paragrafusait kizárólag nagy nemzetgy?lés változtathatja meg:
ezek jellemz?en az alkotmány legfontosabb részei.

A másik bolgár sajátosság az alkotmánycentrikusság. Minden nagy változás els? lépése új alkotmány
elfogadása volt. Miután Bulgária 1878-ban felszabadult az oszmán-török irányítás alól (fél-független
állam lett, a szultán jelképesnek mondható f?hatalma alatt), 1879 elején összehívásra került az Alapító
Nemzetgy?lés. Ez jogilag szintén nagy nemzetgy?lésnek min?sül, bár nem nevezik annak, mivel ebbe a
nemzetgy?lésbe csak a képvisel?k egy része került be választás útján, a képvisel?k jelent?s része
kinevezés útján nyert mandátumot. Ez a nemzetgy?lés alkotta meg az els? bolgár alkotmányt, mely
1879-1946 között volt hatályban. Miután az alkotmány megalkotásra került, a nemzetgy?lés nemválasztott tagjainak mandátuma megsz?nt, helyükre új választás útján új képvisel?k kerültek
megválasztásra, míg a választás útján mandátumot kapott képvisel?k mandátuma folytatódott, ezzel
megalakult 1879-ben az Els? Nagy Nemzetgy?lés, mely összesen egy napig ülésezett, majd pedig természetesen még szintén 1879-ben - az Els? Egyszer? Nemzetgy?lés is megválasztásra került.

Bolgár sajátosság, hogy a nemzetgy?léseket számozzák. Kivétel az említett Alapító Nemzetgy?lés,
melynek nincs száma, mivel nem minden képvisel?je volt választott. Így az egyes számot az 1879 végén
m?ködni kezdett és egy napot ülésezett Els? Nagy Nemzetgy?lés viseli. A bolgár szokás szerint a nagy
nemzetgy?lések és az egyszer? nemzetgy?lések számozása külön történik.
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A nagy nemzetgy?léseknél a 7-es számnál tartunk (a Hetedik Nagy Nemzetgy?lés 1990-1991 között
m?ködött), míg az egyszer? nemzetgy?léseknél a 41-es számnál (a Negyvenegyedik Egyszer?
Nemzetgy?lés a jelenlegi, 2009-ben megválasztott).

A teljesség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy a kommunista alkotmány életbelépése utáni els?
"választáson" a hatalom, demonstrálandó, hogy új rendszer van, újrakezdte a számozást, azaz 27.
egyszer? nemzetgy?lés helyett 1949-ben az 1. nemzetgy?lés kezdte meg "munkáját" ("egyszer?" jelz?
nélkül). Ez er?sen zavaró, hiszen majdnem ugyanezen a néven már volt egy egyszer? nemzetgy?lés mint említettem - 1879-ben. A kommunista id?kben 9 nemzetgy?lésig jutottak el. A zavar 1990-ben
került megoldásra, amikor visszamen?legesen átszámozták a kilenc kommunista nemzetgy?lést, egyszer?
nemzetgy?lésnek 27-t?l 35-ig számozva ?ket, így az els? ismét demokratikusan megválasztott egyszer?
nemzetgy?lés már a 36-os számot viselte 1991-1994 között.

A pontosság kedvéért megjegyzem, hogy az 1991-es bolgár alkotmány - bár továbbra is fenntartja a
kétféle parlament közti különbség - immár a "nagy nemzetgy?lés" és a "nemzetgy?lés" szavakat
használja, azaz hivatalosan elhagyta az "egyszer?" jelz?t. Azonban itt továbbra is az "egyszer?
nemzetgy?lés" kifejezést fogom használni a félreértések elkerülése végett.

A hét posztkommunista parlamenti választás

A rövid - de szükséges - történeti kitér? után a kommunizmus bukása utáni helyzetr?l számolok be, mivel
végülis ez a f? témám.

A kommunizmus bukása után még néhány hónapig m?ködött a 9. nemzetgy?lés (új nevén:
Harmincötödik Egyszer? Nemzetgy?lés), melye elfogadta a legfontosabb jogszabályokat a kerekasztaltárgyalások döntései alapján. Az elve ugyanaz volt, mint a kommunista id?kben: míg akkoriban a Párt
döntéseit fogadta el érdemi vita nélkül a parlament, most a kerekasztal-tárgyalásokét, ugyanúgy érdemi
vita nélkül.

Azóta 7 parlamenti választás történt Bulgáriában:
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1990 - Hetedik Nagy Nemzetgy?lés,
1991 - Harminchatodik Egyszer? Nemzetgy?lés,
1995 - Harminchetedik Egyszer? Nemzetgy?lés,
1997- Harmincnyolcadik Egyszer? Nemzetgy?lés,
2001- Harminckilencedik Egyszer? Nemzetgy?lés,
2005- Negyvenedik Egyszer? Nemzetgy?lés,
2009- Negyvenegyedik Egyszer? Nemzetgy?lés.

Választási rendszer

A választási rendszer szerint 3 csoportba osztható a 7 választás:

A nagy nemzetgy?lésbe 400 képvisel? került megválasztásra. 200 képvisel? megyei területi zárt
pártlistákon (azaz a választópolgár nem változtathat egy adott pártlistán belül a jelöltek
sorrendjén) 4 %-os parlamenti küszöb mellett nyerte el mandátumát, míg 200 képvisel? egyéni
választókörzetekben, két fordulóban került megválasztásra - az els? fordulóban az szerzett
mandátumot, aki az érvényes szavazatokból 50 % + 1-et megkapott, s amennyiben ilyen nem volt,
akkor a második fordulóba az els? fordulóban az els? 3 helyen végzett jelölt került, s közülük a
második fordulóban szerzett jelölt nyerte el a mandátumot. Az egyéni választókerületben vesztes
jelöltekre leadott szavazatokat nem kompenzálta a rendszer. Országos kompenzációs lista nem
volt, a területi listák közti kompenzáció a D'Hondt-módszerrel került megállapításra. Független
jelöltek kizárólag egyéni körzetben szerepelhettek.
Az 1991-2005 között megtartott egyszer? nemzetgy?lési választásokon 240 képvisel?i mandátum
került kiosztásra, szintén kizárólag zárt pártlistás alapon. Az ország 31 választókerületre lett
felosztva: Bulgáriában 28 megye van, ezek közül 26 egy-egy választókerületet alkotott, míg a 2
legnépesebb 2 ill. 3 választókerületre lett osztva. A rendszerben lehet?ség volt független jelöltek
indulására is, minden független jelölt egyszer?en egy külön egytagú pártlistának számított,
ugyanazokkal a követelményekkel, mint a pártok listái. A 4 %-os küszöb itt is megvolt, szintén a
D'Hondt-módszer lett alkalmazva a mandátumok megállapítására.
A 2009-es egyszer? nemzetgy?lési választásokon szinte azonos volt a rendszer, mint 1991-2005
között. Csupán két újítás lett bevezetve. Az egyik, hogy az addig - logikailag értelmetlen okokból
- sokat kritizált D'Hondt-módszert lecserélték a Hare-Niemeyer-módszerre a
mandátumszámításnál. (Nem mesélném el a különbséget, mert túl hosszú, lásd az angol Wikipédiát
err?l, mindkét rendszerr?l van cikk.) A másik jelent?s újítás, hogy a 240 képvisel?b?l csak 209
lett a megszokott zárt területi pártlistás rendszerben megválasztva, 31 képvisel? egyéni körzetben
került megválasztásra, minden választókörzetben 1-1 egyéni jelölt volt, egyfordulós rendszerben
(a legtöbb szavazatot kapó jelölt nyeri el a mandátumot). A vesztes egyéni jelöltekre leadott
szavazatokat nem kompenzálta a rendszer.
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Eredmények

Természetesen nem célom részletesen bemutatni a 7 parlamenti választás eredményét: ez egyrészt 20
oldal terjedelem lenne, más részr?l pedig egy magyar szempontú összehasonlítás számára úgyis teljesen
irrevelánsak a pontos eredmények pártok szerint. Csak a tendenciákat szeretném jelezni.

Az 1990-es nagy nemzetgy?lési választáson három er? került a parlamentbe. A szocialisták - a Bolgár
Kommunista Párt a választások el?tt nevét Bolgár Szocialista Pártra változtatta, tehát nem újraalakult,
hanem csupán nevet változtatott - vezette választási tömb (de facto ez nem egy valódi választási
szövetség volt, mivel a benne szerepl? pártok saját súllyal nem rendelkez? fantomszervezetek voltak) a
mandátumok 58 %-át szerezte meg. Az ellenzéki szövetség 37 %-ot szerzett meg, míg a török kisebbségi
párt a mandátumok fennmaradó részét: 5 %-ot. Az ellenzéki szövetségr?l (Demokratikus Er?k
Szövetsége) tudni kell, hogy ez egy teljesen heterogén szervezet volt, magyar példával úgy lehetne
mondani, mintha az 1990-es magyar választásokon az MDF, az SZDSZ, a Fidesz, a KDNP, az MSZDP és
az FGKP egyetlen pártszövetségként indultak volna. Szinte egyetlen közös vonásuk az volt, hogy
elutasítottak a kommunista rendszert.

A következ? térképeken igyekeztem választókerületek szerint reprezentálni a helyi szinten nyertes politikai
er?t:

A szocialisták alakítottak kormányt kezdetben (a kormányf? az utolsó kommunista kormány vezet?je
lett), azonban hamarosan lemondani kényszerült az ellenzék által támogatott utcai tüntetések miatt, így
nagykoalíciós kormány alakult a Bolgár Szocialista Párt és a Demokratikus Er?k Szövetsége
részvételével, egy független, bár a szocialistákhoz közeli miniszterelnökkel.

A f? jobbközép er? identitásáról már szóltam, de lássuk a két további f? pártot is, mely jellemz? volt a
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kezdeti id?szakban.

Ami a szocialistákat illeti, tipikus posztkommunista pártról van szó. Az MSZP-hez hasonlítva a f?
különbség talán az, hogy kezdetben - nagyjából a nagy 1997-es szocialista bukásig - ez egy nagyon
heterogén párt volt, melyben mind a szociáldemokrata, mind a hagyományos reformkommunista, mint a
"baloldali nacionalista" (lásd Milosevicset Szerbiában) irányzat jelen volt. Az 1997-es szocialista bukás
utáni pártvezetés (akit gyakorlatilag a jelenlegi köztársasági elnök fémjelzett) kiszorította a pártból mind
a nacionalista, mind a reformkommunista irányzatot, így lett a párt a nyugat-európai modellhez
hasonlítható balközép politikai er?. Az ideológiai letisztulás ellenére ez még mindig azonban leginkább
nemzedéki nosztalgiapárt. Minél id?sebb egy korosztály, annál több a szocialista szavazó, a nyugdíjasok
között egyenesen ez a legnagyobb politikai párt.

A török kisebbségi párt (Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért) hivatalosan nem kisebbségi párt,
mert a bolgár alkotmányjog tiltja az etnikai vagy vallási alapú pártokat, de a gyakorlatban er?sen az. Bár a
pártban vannak etnikailag nem törökök is, s kis számban kap nem török szavazatokat is, a bulgáriai
törökök 95 %-ban mindig erre a pártra szavaznak. A párt egyébként magát liberálisként azonosítja, tagja
is különböz? nemzetközi liberális szervezeteknek, azonban a kisebbségi jelleg miatt nem fogható fel
egyszer? liberális pártként.

Az 1990-es parlament mandátumának végéig a Demokratikus Er?k Szövetségér?l részek váltak le és
önállósultak. A következ? évi, 1991-es választásokon ezek az önállóan induló új pártok egyike sem tudott
bejutni a parlamentbe. Ismét három er? került be a parlamentbe. A szocialisták ezúttal a mandátumok 44
%-át megszerezve elvesztették a választásokat. A török párt 10 %-ot szerzett. A választást az immár
letisztultabb, homogénebb, magát már jobbközépnek definiáló Demokratikus Er?k Szövetsége nyerte, a
mandátumok 46 %-ával.

Jobbközép kormány alakult, a török párt támogatásával. Azonban az új kormány alig egy évig maradt
hatalomban. A kormánypártban ellentétek alakultak ki, közben a török párt is megvonta támogatását a
kormánytól. Miután a szocialisták és a török párt megegyezett egymással, nem került sor új választásra,
hanem "szakért?i" kormány alakult, a két párt támogatásával - valójában a szocialisták kerültek vissza a
hatalomba, a török párt támogatását élvezve.
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A "szakért?i" kormány 1994 végén lemondott, helyére szolgálati ideiglenes kormány került néhány
hónapra, a kormányf? a köztársasági elnök jelöltje volt: a köztársasági elnök eredetileg a Demokratikus
Er?k Szövetségének elnöke volt, de id?közben súlyosan megromlott a viszony a párt és annak volt elnöke
között.

Az 1994-ös választásokon megszületett új parlamentben (mandátuma 1995 elején kezd?dött meg) a
szocialisták abszolút többséget szereztek, a mandátumok 52 %-ával. A török párt 7 %-ot szerzett. A
jobbközép Demokratikus Er?k Szövetsége és egy bel?le kiszakadt szintén jobbközép, új politikai er?
(Népi Szövetség) együtt 36 %-os mandátumarányt szereztek.

A választás érdekessége egy új populista (de nem széls?jobb és nem is nacionalista) politikai er?
megjelenése a parlamentben: a Bolgár Üzleti Tömb nev? ideológiailag teljesen definiálhatatlan párt
megszerezte a mandátumok 5 %-át.

Szocialista egypárti kormány alakult. Az ország 1996 végére teljes káoszba fulladt, többszáz százalékos
hiperinfláció jelentkezett, így a kormány 1997 elején megbukott, új választások lettek kiírva. A
kormányzást ismét egy szolgálati (= ügyviv?) ideiglenes kormány vette át, a kormányf? a Demokratikus
Er?k Szövetsége egyik ismert személyisége lett.

Az 1997-es választásokon a szocialisták óriási vereséget szenvedtek, a mandátumok 24 %-át szerezve
meg. A Demokratikus Er?k Szövetsége vezette jobbközép szövetség 57 %-ot kapott. A török kisebbségi
párt 8 %-ot szerzett. A Bolgár Üzleti Tömb 5 %-ot ért, éppen bekerülve a parlamentbe. Megjelent egy új
párt is, egy, a szocialistákból kiszakadt új baloldali-centrista párt, a mandátumok 6 %-át sikerült
megszereznie.

Az 1997-es parlament és a megalakult jobbközép kormány voltak az els?k a posztkommunista
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Bulgáriában, melyek kitöltötték rendes 4-éves mandátumukat.

A 2001-es parlamenti választásokon 4 er? került be a parlamentbe. A szocialisták és a jobbközép
választási szövetség közel egyforma eredményt értek el: a szocialisták a mandátumok 20 %-át, míg a
jobbközép er?k 21 %-át szerezték meg. A török párt 9 %-ot kapott. A választásokat a mandátumok
kereken 50 %-ával egy, a választások el?tt néhány héttel alakult új párt, az id?közben Bulgáriába
visszatelepedett volt bolgár király (uralkodott 1943-1946 között) pártja nyerte. Bár a cári párt magát
liberálisnak definiálta (mind a mai napig a Liberális Internacionálé tagja), választási eredménye
gyakorlatilag az akkor rendkívül népszer? ex-cár személyének tudható be.

Koalíciós kormány alakult a cári párt és a török kisebbségi párt részvételével.

A 2005-ös választásokon a cári párt visszaesett, a mandátumok 22 %-át szerezte meg. A szocialisták 34
%-ot szerezve nyertek. A török párt 14 %-ot szerzett. Ez a három párt alakította meg az új
kormánykoalíciót

Az ellenzékben két csoport alakult ki. Egy részr?l bekerült összesen 21 % mandátumaránnyal három
önálló jobbközép párt, az id?zben ismét széthullott jobbközép választási szövetség részei. Más részr?l,
megjelent, el?ször a posztkommunista Bulgária történetében, egy széls?jobb formáció is, a mandátumok
9 %-át megszerezve.
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A tavalyi, 2009-es választásokon jelent?s változás következett be. A szocialisták elvesztették
mandátumarányuk felét, 17 %-ot megszerezve. A török párt és a széls?jobb párt megtartották
pozíciójukat, a törökök a mandátumok 16 %-át, míg a bolgár újnácik a mandátumok 9 %-át szerezték
meg. Katasztrófális vereséget szenvedtek a liberálisok (az ex-cári párt) és a jobbközép: az ex-cári párt
nem tudta elérni a parlamenti küszöböt, a jobbközép er?k - bár részben újraegyesültek - együtt is alig a
mandátumok 10 %-át szerezték meg. A választások nyertese, a mandátumok 48 %-ával ismét egy új párt
lett, a GERB (Polgárok Bulgária Európai Fejl?déséért), mely Bojko Boriszov, szófiai polgármester
gyakorlatilag egyszemélyi vezetés? pártja. A párt ideológialag eredetileg er?sen meghatározhatatlan volt,
majd magát jobbközépnek definiálta. A jelenlegi parlamentben egyedül kormányoz, kisebbségi
kormányként, de a hagyományos jobbközép és a széls?jobb kívülr?l támogatják.

Érdekességek

A csodavárás nagyon jellemz?. Mind 2001-ben, mind 2009-ben a nyertes párt egy addig teljesen
ismeretlen, addig parlamenten kívüli er? lett. Mindkét párt kizárólagosan vezet?je népszer?ségének
köszönhet?en nyert. A mobilitást jellemzi, hogy azóta az egyik párt 8 év parlamenti jelenlét után képtelen
volt teljesíteni a 4 %-os parlamenti küszöb követelményét.

A hagyományos jobbközép súlya minimális az utóbbi 10 évben, jelenleg alig 10 % körüli
támogatottsággal rendelkezik, szavazóit felszívta az új GERB párt.

Évekig a csak-listás választási rendszer lett kikiáltva mint a rendszer nagy hibája, mivel így a választók
nem tudnak úgymond "egyéniségekre" szavazni. Amikor 2009-ben be lett részlegesen vezetve az egyéni
képvisel?i intézmény, kiderült, hogy a választó valójában nem igényli az egyéni képvisel?ket: mindenhol
a helyileg leger?sebb párt egyéni képvisel?jelöltje nyert, akkor is tudott nyerni, amikor teljesen
tapasztalatlan és ismeretlen személyként egy kevésbé népszer? párt ismert, tapasztalt jelöltjével került
szembe.

*

Kiegészítés
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2013-es választások:

2014-es választások:

_______________________________________________
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Böjtök
by maxval bircaman - kedd, május 08, 2012
http://bircahang.org/unnepek-es-bojtok/

A böjt célja a testi, lelki és szellemi megtisztulás. A példa a keresztények számára Jézus 40 napos böjtje.

Ami a szabályokat illeti, az általános szabályokat írom le, vannak helyi sajátosságok e tekintetben.

Nagyon lényeges, hogy a keleti kereszténységben a keresztény ember böjtje személyes ügy, ez rá és
Istenre tartozik. Nyilvánosan szenvedni, látványosan böjtölni NAGYOBB b?nnek számít, mint nem
böjtölni. Tilos szintén, hogy az egyházközségi böjtöl? hív?k "megvitassák" egymás közt a nem
böjtöl?ket. A pap is csak tanácsot adhat, de nem utasíthatja a hív?t. Úgyszintén szigorúan tilos a saját
egészség veszélyeztetése, ezért a böjt nem ajánlott olyanok számára, akik valamilyen egészségügyi okból
nem böjtölhetnek (jellemz? eset: cukorbeteg, akinek naponta többször ennie kell). Az ilyen személyek
számára a böjt teljes elhagyása vagy - amennyiben mégis böjtölni szeretnének - a böjt mérsékelt változata
ajánlott: pl. szigorú böjti napon is egyen halat, csak a húst hagyja el. Ugyanez az ajánlás vonatkozik
kisgyermekekre, terhes és szoptató anyákra és nagyon id?s emberekre. A régebbi id?kben az utazók
számára is ez volt az ajánlás, azonban a modern id?kben, mivel manapság az utazás jellemz?en nem
jelent több napos kimerít? gyaloglást vagy lovaglást, ez a szabály a gyakorlatban értelmét vesztette.

Érdemes szintén tudni, hogy a böjt nem fogyókúra. A böjtnek a fizikai oldala (ételt?l való tartózkodás)
önmagában nem csinál keresztény böjtöt, s?t kifejezetten károsnak számít. A lelki elmélyedés (pl.
imádság) elengedhetetlen eleme a keresztény böjtnek. Az imádáság nélküli böjtöt egyenesen negatívnak,
"ördögök böjtjének" nevezték a korai egyházatyák.

Ortodoxok (khalkedóni ortodoxok)

Az ortodoxokkal kezdeném, mivel ?k képviselik a legnagyobb létszámú keleti irányzatot. Majd hozzájuk
képest mutatnám be a másik két irányzatot. Ezzel nem az ortodox irányzat els?bbségét szeretném
sugallani, ennek oka kizárólag a gyakorlatiasság.
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Fontos tudni, hogy az ortodox egyházak egy része a régi, juliánus naptárt használja, más része pedig
az újjuliánus naptárt (ez de facto egyezik a gregoriánus naptárral*). Err?l részletesebben már írtam itt.
(Van két autonóm, azaz nem autókefál ortodox egyház, mely teljes egészében a gregoriánus naptárt
használja, de erre most nem térnék ki, mert nem releváns.)

A megadott dátumok a fix dátumú ünnepnapok esetében mindkét egyházcsoportra vonatkoznak, csak azt
mindegyik egyház a maga által használt egyházi naptára szerint tartja be. Pl. minden ortodox saját
egyházi naptára szerint december 25-én ünnepli Karácsonyt, azonban ez az egyházi naptár szerinti
december 25 az újjuliánus naptárt követ? ortodoxok esetében EGYEZIK a "világi" (gregoriánus) naptár
szerinti december 25-tel, míg a juliánus naptárt követ? ortodoxok december 25-e a világi naptár szerint
január 7-re esik. Tehát valójában a réginaptárista ortodoxok is decembert 25-én ünneplik a Karácsonyt,
csak náluk ez a december 25 a világi naptár szerint január 7-re esik.

Ami a mozgó dátumú ünnepnapokat illeti, itt mindkét egyházcsoport a juliánus naptár szerint számolja
ezeket a napokat, tehát akár a juliánus, akár az újjuliánus naptárt is használja egy adott ortodox egyház, a
mozgó ünnepek ugyanarra a napra esnek mindkét egyházcsoportnál, azonban ugyanazt a napot a két
egyházcsoport más dátummal nevezi meg. Tehát pl. idén az ortodox Húsvét április 4-én volt a
gregoriánus naptár szerint - mind a juliánus, mind az újjuliánus ortodoxok ezen a napon ünnepelték,
azonban az újjuliánusok naptárában ezen a napon április 4 volt, míg a juliánusok naptárában március 22.

Még miel?tt azonban rátérnék részletesebben, az esetleges félreértések elkerülése végett, ismertetném
böjti szempontból a f? kategóriákat.

1. Vannak olyan napok, amikor kifejezetten tilos a böjt. Ezek általában a legnagyobb ünnepnapokhoz
köt?dnek. A Húsvéten kívül (ami a legnagyobb ünnep) 12 nagy ünnep van - amikor ilyen nap nem-böjti
id?szakra esik, akkor a böjt tilos, amikor pedig böjti id?szakra vagy normál böjti napra (szerda és péntek ez a két nap mindig böjti nap, az alább ismertetend? kivételekkel), akkor enyhíti a böjti szabályt. Ezeket a
napokat az ortodox naptár "nem böjti nap" jelöléssel jelzi vagy - böjti id?szakban - az érvényes enyhítést
jelöli, mely a legtöbb esetben - valójában minden esetben kivéve szeptember 14-ét, a Szent Kereszt
felmagasztalásának napját - "hal engedélyezett" napot jelent. (Egy példa: a Virágvasárnap értelemszer?en
mindig a Nagyböjt id?szakába esik, azonban ezen a napon "hal engedélyezett" nap van.)

Szigorúan nem böjti napok, melyek sosem esnek böjti id?szakba és melyek esetében még akkor sincs
semmilyen böjt, ha az illet? nap szerdára vagy péntekre esik:
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a Karácsony (december 25) és január 4 közötti napok,
a Nagyböjtöt megel?z? 3. hét,
Húsvétvasárnaptól a Húsvét utáni 1. vasárnapig,
Pünkösdvasárnaptól Mindszentekig (ami az ortodox kereszténységben a Pünkösd utáni 1.
vasárnap, azaz NEM november 1),
Vízkereszt (január 6).

2. Vannak egyszer?en nem-böjti napok, amikor természetesen lehet böjtölni egyéni döntés alapján, de az
Egyház ezt nem írja el?. Ez az év napjainak a többsége. Hagyományosan mindig tilos a vér fogyasztása, a
fulladásos halállal meghalt állat fogyasztása, s az idegen vallásban feláldozott állat fogyasztása, bár ezek
a szabályok ma már a gyakorlatban alig szerepelnek. Ami a vér tilalmát illeti, ez sz?ken értelmezend?,
azaz a vért tartalmazó termékek, ételek fogyasztása nem tiltott. Valójában ez a hármas szabály eredetileg
is inkább ajánlás volt, nem kifejezett tilalom. Ami az áldozati állatokat illeti, a tilalom - pontosabban az
ajánlás - ma már kevés gyakorlati jelent?séggel rendelkezik, hiszen keresztények eleve nem vesznek részt
idegen állatok áldozásában, így nemigen kerülnek olyan helyzetbe, hogy enniük kellene ezen állatokból.
Ezeket a napokat az ortodox naptár "nem böjti nap" jelöléssel látja el.

3. Vannak olyan böjti napok, amikor minden termék fogyasztása engedélyezett, kivéve a húst, és a
húskészítményeket. Ezeket a napokat az ortodox naptár "tejtermék, tojás, hal engedélyezett" jelöléssel
látja el. Ilyen id?szak kizárólag a Nagyböjtöt megel?z? hét.

4. Vannak olyan böjti napok, amikor minden termék fogyasztása engedélyezett, kivéve a húst, a
húskészítményeket, s az állati (marha, sertés, baromfi, juh, kecske, stb.) eredet? egyéb termékeket, pl. vaj,
sajt, túró, tojás. Fontos, hogy a hal nem számít húsnak böjti szempontból. Ezeket a napokat az ortodox
naptár "hal engedélyezett" jelöléssel látja el.

5. Vannak ennél szigorúbb böjti napok, amikor a fentieken kívül a hal sem engedélyezett. Ezeket a
napokat az ortodox naptár "olaj és bor engedélyezett" jelöléssel látja el.

6. Még szigorúbb böjti nap az, amikor továbbá olaj és bor sem engedélyezett. Szoros értelmezés szerint az
olaj tilalma csak az olívaolaj tilalmát jelenti, más olaj fogyasztása engedélyezett, s bor tilalma nem jelenti
más alkohol tilalmát. Tágabb értelmezés szerint viszont minden olaj tiltott és minden alkohol. Jellemz?en
a szerzetesekre kötelez? a tágabb értelmezés, míg a többi hív? saját belátása és hite szerint dönt. Ezeket a
napokat az ortodox naptár "szigorú böjt" jelöléssel látja el.
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7. Legszigorúbb a teljes böjt, amikor nem fogyasztható semmilyen élelmiszer vagy ital. Ez általában csak
ajánlás, jellemz?en a szerzetesekre kötelez?, míg a többi hív? saját belátása és hite szerint dönt, hogy
teljes böjtöt tart-e vagy marad a hagyományos szigorú böjtnél. Ezeket a napokat az ortodox naptár szintén
"szigorú böjt" jelöléssel látja el.

Fontos tudni, hogy a rákok, kagylók, egyéb tengeri és édesvízi állatok, melyek se nem eml?sök, se nem
halak böjti szempontból nem-állatinak min?sülnek. Ez ahhoz vezet, hogy a böjtöt tartó ortodoxok között
igen népszer?ek a japán étkezdék, hiszen a halat nem tartalmazó japán ételek - s sok ilyen van - teljesen
megfelelnek az ortodox szigorú böjti el?írásoknak, még az olajat teljesen kizáró ortodoxoknak sem jelent
ez gondot, hiszen a japán konyhában sok a f?tt és érlelt, ill. nyers étel. Régebben egy, az Amerikai
Ortodox Egyház hoz kapcsolódó vidám honlapon olvastam azt a viccet, hogy onnan lehet megismerni az
egyházi szabályokat betartó ortodox hív?t, hogy szerdán és pénteken a legközelebbi japán
gyorsétteremb?l rendel kaját.

Mint már említettem, szerda és péntek mindig böjti nap, a már ismertetett kivételekkel (Vízkereszt,
valamint a Karácsony, a Húsvét, s a Pünkösd, s az azokat követ? hét). Normál esetben ez szigorú böjtöt
jelent. Amikor azonban szerda vagy péntek valamely nagy ünnepre esik, akkor ez jellemz?en "hal
engedélyezett" nap.

Az egyházi évben az els? böjti id?szak a Karácsonyi Böjt. Ennek els? napja november 15, utolsó napja
pedig december 24.

A Karácsonyi Böjt (vagy Adventi Böjt vagy Fülöp-böjt, mivel november 14 Szent Fülöp apostol
ünnepnapja) alatt szigorú böjt minden hétf?i, szerdai és pénteki nap, engedélyezett az olaj és a bor
minden keddi és csütörtöki napon, s engedélyezett a hal minden szombaton és vasárnap. Szigorú böjt van
úgyszintén december 20 és 24 között, kivéve ha ezen id?szakban valamely nap szombatra vagy
vasárnapra esik, ez esetben ez "olaj és bor engedélyezett" napnak számít. Ez az év minden id?szakára
jellemz?: szombat és vasárnap ünnepnap, így ezen a két napon sosincs szigorú böjt, mindig legalább
"olaj és bor engedélyezett" e két napon (kivéve a három egynapos böjtöt, lásd a végén).

A böjtölés szigorú változata szerint, mennyiben december 24 nem szombatra vagy vasárnap esik, akkor
teljes böjt van ezen a napon napnyugtáig, majd normál szigorú böjt napnyugta után. Tehát innen van az az
ortodox szokás, hogy Szentestén nem esznek sem húst, sem halat.
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Egyes, a Karácsonyi Böjt alatti ünnepek esetében "hal engedélyezett" nap van, függetlenül attól, hogy az
illet? nap mely napra esik. Minden esetben - mint ezt már tisztáztuk - "hal engedélyezett" nap november
21 (Sz?z Mária bemutatása), mivel ez a 12 nagy ünnep egyike. Ilyen napnak számíthat még - ez azonban
nem általános, hanem közösségenként változó - pl. többek között december 6 (Szent Miklós) és december
20 (Szent Ignác).

Elterjedt szokás a juliánus naptárt használó ortodoxoknál, hogy a világi naptár szerinti január 1-jén
nincs böjti nap, bár ez a nap a juliánus naptár szerint december 19-re esik, azaz beleesik a Karácsonyi
Böjtbe. Ez egyszer?en egy pragmatikus engedmény a világi Újév iránt. A nem-keresztény országokban
él? ortodoxok azonban ezt az engedményt nem alkalmazzák.

A Karácsonyi Böjtnél szigorúbb Sz?z Mária elszenderedésének böjtje, ez augusztus 1-14 között van. Az
elnevezés igen fontos, mivel a keleti egyházak nem beszélnek Sz?z Mária menybevitelér?l a szó katolikus
értelmében. A nyugati és a keleti dogma között itt értelmezésbeli különbség van. A keletiek szerint Mária
- mint minden más ember - élete végén meghalt természetes halállal, majd a harmadik napon Isten
feltámasztotta ?t és felvitte a menybe. Ezzel szemben a nyugati hagyomány nyitva hagyja azt a kérdést,
hogy meghalt-e egyáltalán Mária, s nem lett-e élete végén azonnal felvíve a menybe.

Sz?z Mária elszenderedésének böjtje alatt minden nap szigorú böjti nap, kivéve a hétvégeket, melyek
"csak olaj és bor" napok. Mivel erre az id?szakra esik a 12 nagy ünnep egyike, augusztus 6 (Jézus
színeváltozása), ezen a napon "hal engedélyezett" nap van.

Az Apostoli Böjt a legenyhébb. Minden szerda és péntek szigorú böjti nap, minden más nap pedig "hal
engedélyezett" napok. A legtöbb közösségben Keresztel? Szent János napja (június 24) - mely mindig
az Apostoli Böjt idejére esik akkor is "hal engedélyezett" nap, ha szerdára vagy péntekre esik.

Az Apostoli Böjt "furcsasága", hogy hossza változik. Végs? napja mindig június 28 (június 29 Péter és
Pál apostolok napja, az ? tisztelükre van a böjt is), kezd? napja pedig a Mindszentek (a
Pünkösdvasárnapot követ? els? vasárnap) utáni hétf?i nap. A Húsvét legkorábbi lehetséges dátuma a
juliánus naptár szerint március 22 (= újjuliánus április 4), legkés?bbi lehetséges dátuma pedig április 25
(= újjuliánus május 8). Így az Apostoli Böjt lehet? legkorábbi kezd?napja május 18 (= újjuliánus május
31), lehet? legkés?bbi kezd?dnapja pedig június 21 (= újjuliánus július 4). Ebb?l az következik, hogy a
juliánus naptárt használó ortodoxoknál az Apostoli Böjt hossza akár 42 nap is lehet, míg lehet?
legrövidebb id?tartama alig 8 nap. A helyzet mégérdekesebb az újjuliánus naptárt használó ortodoxoknál.
Esetükben az Apostoli Böjt legnagyobb lehetséges hossza 29 nap. A lehet? legrövidebb hossza viszont
NULLA, hiszen el?fordulhat, hogy a böjt kezd?napja a böjt utolsó napja utáni napra esik!
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Ilyenkor nincs Apostoli Böjt. Valójában ez történik minden olyan évben, amikor a Húsvét a juliánus
naptár szerint április 20-25 közé (újjuliánus május 3-8) esik. Ez egyébként a juliánus naptárt használó
ortodoxok egyik kritikai észrevétele az újjuliánus ortodoxok naptára ellen: miféle naptár az, mely
id?nként eltöröl egy teljes böjtöt!

S végül - de nem utolsósorban - a Nagyböjt. A Nagyböjt Húsvétot megel?z? 7. hét hétf?jén kezd?dik, s
Húsvét napján ér véget, azaz 48 napig tart.

A Nagyböjtnek van egy háromhetes el?készít? szakasza is. A Nagyböjt el?tti 3. hét teljesen böjtmentes,
azaz szerda és péntek sem böjti nap ezen a héten. A Nagyböjtöt közvetlenül megel?z? hét pedig - ez az
egyedüli ilyen hét az évben - "tejtermék, tojás, hal engedélyezett" hét, azaz bármi fogyasztható húson
és hústermékeken kívül.

A Nagyböjt alatt minden hétköznap szigorú böjt van, hétvégeken pedig "olaj és bor engedélyezett" nap.
"Hal engedélyezett" nap kizárólag Virágvasárnap és március 25.

A nagyböjti böjtölés szigorú változata szerint teljes böjt tartandó Nagypénteken és a Nagyböjt els?
hetének hétköznapjain, oly módon hogy csak napi egy étkezés van ezeken a napokon, ill. még szigorúbb
változatban csak a Nagyböjt els? hetének szerdáján és péntekén fogyasztandó egy étel.

A felsoroltakon kívül van néhány egynapos böjt is, ezek:

január 5. - azaz a Vízkereszt el?tti nap,
szeptember 14 - a Szent Kereszt felmagasztalása napja,
augusztus 29 - Keresztel? Szent János lefejezésének napja.

Ezeken a napokon minden esetben szigorú böjt van, akkor is, ha hétvégére esnek.

Mindezen kívül ajánlott a böjtölés minden hív?nek, aki részt vesz a vasárnapi istentiszteleten, hogy ne
egyen semmit reggeli felkelése és a mise vége közötti id?ben. Különösen azoknal ajánlott ez, akit részt
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vesz az eucharisztia szentségében. Kivételt képez a húsvéti eucharisztia, ez a böjtöt nem tartóknak is
kifejezetten ajánlott.

Miafiziták (nem-khalkedóni ortodoxok)

Áttérve az ortodoxokról a miafizitákra (nem szeretem ezt a szót használni megnevezésként, de kénytelen
vagyok, mert nincs rá jó magyar szó, angolul a terminológia a két csoportra Eastern
Orthodox és Oriental Orthodox, de magyarra ez nem fordítható le sajnos). Megpróbálom a "nemkhalkedóni ortodox" kifejezést, hátha megtetszik valakinek...

Itt meg kell említeni, hogy a 6 elismert egyház között nagyobbak a különbségek a böjtölési szokásokat
illet?en, mint a 15 elismert ortodox egyház között.

Ami a naptárt illeti, a 6 egyház 3 csoportra osztható:

1. Az örmény egyház a gregoriánus naptárt használja (kivéve az örmény egyház egyik autonóm
alegyházat, mely a juliánust használja ma is),
2. A szír egyház a juliánus naptárat használja a mozgó dátumú ünnepekre, s a gregoriánust a fix
dátumú ünnepekre, az indiai egyház kizárólag a gregoriánust minden ünnepre.
3. Az etióp és az eritreai egyház az etióp naptárat, a kopt egyház a kopt naptárat használja. Az
etióp és a kopt naptár rendszere egyezik egymással, csak más a hónapok neve és más az évek
számozása: az etióp naptárban az évek számozása 276-tal több - így a két naptár között az átmenet
nem jelent semmilyen gondot, csupán egy egyszer? kivonási vagy hozzáadási m?velet az egész.
A számozás különbsége mib?l adódik? A kopt naptár 1. éve Diocletianus római császár
uralkodásának kezdeti éve (284 a gregoriánus naptár szerint), aki az utolsó nagy
keresztényüldözést hajtotta végre a Római Birodalomban, s kölönösen Egyiptomban volt sok az
áldozat, a kopt mártírok emlékére így a császár uralkodásának kezd?éve lett a naptár kezdete. Az
etióp naptár kezdeti éve pedig a gregoriánus számítás szerinti 8. év, ugyanis erre az id?pontra
számították ki az etióp naptár készít?i Jézus születésének idejét. (Kés?bb - mint a juliánus naptár
esetében is egyébként - ez az id?pont tévesnek bizonyult, de a naptáron utólagosan már nem
változtattak.)

Mindkét naptár a juliánus naptár rendszerét használja: azaz minden negyedik év szök?év, s nincsenek
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ez alól kivételek. A hónapok elrendezése azonban más: az év 13 hónapból áll, melyek közül az els? 12
hónap egyformán 30-napos, míg az utolsó hónap 5- vagy 6-napos, attól függ?en, hogy az illet? év
szök?év-e. Az év kezdete a gregoriánus naptár szerinti szeptemberben van.

Az etióp/kopt naptár szerinti ünnepszámítás egyezik a juliánus naptáréval, azaz pl. Karácsony a negyedik
hónap (kopt: kojak, etióp: tahsas) 29. napján van, ez egyezik a juliánus naptár szerinti december 25-tel
(gregoriánus: január 7), azonban 2100-tól az etióp/kopt naptár 4. hónapjának 29. napja már "csúszni" fog
- a juliánus naptárral együtt - a gregoriánushoz képest egy napot, azaz Karácsony már a gregoriánus
naptár szerinti január 8-án lesz. A továbbiakban nem az egyébként szinte mindenki számára
értelmezhetetlen etióp/kopt dátumot fogom megadni, hanem a gregroriánus naptár szerinti dátumot a jobb
érthet?ség kedvéért.

Az érdekesség kedvéért álljon itt példaként a különböz? naptárakra az eheti jeles nap, a 2010-es nyár els?
napja:

a gregoriánus és az újjuliánus naptár szerint: 2010 június 21,
a juliánus naptár szerint: 2010 június 8,
a kopt naptár szerint: 1726 szane (tizedik hónap) 14,
az etióp naptár szerint: 2002 paoni (tizedik hónap) 14.

A szír egyházban 5 böjti id?szak van:

Adventi Böjt - december 15-24. Az általános böjtölési szabályok érvényesek, lásd lejjebb.
Ninivei Böjt - Jónás próféta emlékére. A Nagyböjt kezdete el?tti 3. héten hétf?t?l szerdáig.
Szigorú betartása esetében e három napon teljes böjt van, a hív?k semmit sem esznek és semmit
sem isznak. Enyhített változatában csak napkeltét?l napnyugtáig kell tartózkodni az evést?l, s víz
iható ebben a napszakban is. (A muszlimok innen vették át egyébként a napkeltét?l napnyugtáig
való böjt szokását, melyet böjti id?szakukban gyakorolnak.)
Nagyböjt - a khalkedóni ortodox szabállyal egyez? id?tartamban, azonban létezik egy enyhített
változat is, melyben csak a Nagyböjt els? és utolsó hetén van böjt. Az általános böjtölési
szabályok érvényesek, lásd lejjebb. Viszont van egy szigorított változat is, mely a növényi eredet?
ételek közül nem engedélyezi az édes ételeket sem.
Apostoli Böjt - június 26-28. Az általános böjtölési szabályok érvényesek, lásd lejjebb.
Sz?z Mária böjtje - augusztus 10-14. Az általános böjtölési szabályok érvényesek, lásd lejjebb.
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Minden héten a szerda és a péntek böjti nap, kivéve a Húsvét és a Pünkösd közti id?szakot, a Karácsony
és Vízkereszt közti id?szakot, ezen kívül a Ninivei Böjt és a Nagyböjt közötti id?szakban csak a szerdai
nap böjti nap, a pénteki nap nem.

A szerdai és pénteki böjtnek is van enyhített változata: ennek értelmében aki nem tudja betartani a
napnyugtáig tartó böjtöt, az böjtölhet csak délig.

A szír egyházban a böjtnek két alapváltozata van:

1. tartózkodás a böjti napokon minden ételt?l napkelte és napnyugta között, s a nap többi részében
pedig kizárólag növényi eredet? táplálék és csak víz vagy más alkoholmentes ital fogyasztása,
2. akik nem tudják a fentieket betartani, de böjtölni szeretnének, azok számára: tartózkodás az állati
eredet? termékekt?l kizárólag nagkelte és napnyugta között.

Szombaton és vasárnap teljes böjtöt tartani nem szabad, böjti id?szak alatt sem, így hétvégén napkeltét?l
napnyugtáig is fogyasztandó növényi eredet? étel és víz (alkoholmentes ital), s?t ez kötelez?, a hétvégi
böjt b?nnek számít (kivéve: Húsvétszombatot, amikor szabad a teljes böjt). Amennyiben a hív?
vasárnap részt vesz a misén, úgy azon a napon a mise végéig nem eszik és iszik semmit.

Sajátos szabály, hogy egyetlen böjt sem kezd?dhet vasárnapi napon, így ha a böjt els? napja vasárnapra
esik, a böjt egy nappal rövidül és hétf?n kezd?dik.

Fontos szabály, hogy a napokat nem éjfélt?l éjfélig számítják, hanem napnyugtától napnyugtáig. Azaz pl.
a szerdai böjt nem szerda 0-24 óra között tart, hanem kedden napnyugtától szerdán napnyugtáig.

Az indiai egyházban 6 böjti id?szak van:

Adventi Böjt - december 1-24.
Ninivei Böjt - a Nagyböjt kezdete el?tti 3. héten hétf?t?l szerdáig.
Pünkösdi Böjt - Jézus menybemenetele és Pünkösd között. Ez a böjt csak az indiai egyházban
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fordul el?, más egyházakban ismeretlen.
Nagyböjt - a khalkedóni ortodox szabállyal egyez? id?tartamban, a böjt teljes id?szaka alatt napi
egy étkezés ajánlott.
Apostoli Böjt - június 16-28. 13 napig tart, mivel így emlékeznek meg Jézusról és 12 apostoláról.
Sz?z Mária böjtje - augusztus 1-14 és szeptember 1-7.

Minden héten a szerda és a péntek böjti nap, kivéve a Húsvét és Jézus menybemenetele közti id?szakot,
valamint egyes nagyobb ünnepnapokat, melyek szerdára vagy péntekre esnek.

Szombaton és vasárnap teljes böjtöt tartani nem szabad, böjti id?szak alatt sem, kivéve: Húsvétszombatot.

A böjtölés minden esetben a teljesen növényi étrendet jelenti és a dohánytól, valamint - a bor kivételével minden alkoholtól való tartózkodást. A növényi olaj használata engedélyezett. Böjti napon külön szabály,
hogy tilos a szex.

A kopt egyházban, az etióp egyházban és az eritreai egyházban van az összes apostoli keresztény
egyház közül a legtöbb böjti nap, a legszigorúbb szabályokkal. Mivel a szabályok teljesen azonosak,
együtt nézzük a három egyházat. 5 böjti id?szak van (amit 7-nek is számolnak, mivel a Nagyböjt 3 önálló
részb?l áll):

Adventi Böjt - 43 nap, november 25 és január 6 között.
Jónás Böjtje - a Nagyböjt kezdete el?tti 3. héten hétf?t?l szerdáig.
Nagyböjt - 55 napi tart, melyb?l az els? 7 nap el?készít? böjt, az utolsó 6 nap a Fényes Hét böjtje
(Húsvét hetében hétf?t?l szombatig), s a közbens? id?szak maga a sz?k értelemben vett Nagyböjt.
Apostoli Böjt - hossza változik. Végs? napja mindig június 28, kezd? napja pedig a Mindszentek
(a Pünkösdvasárnapot követ? els? vasárnap) utáni hétf?i nap.
Sz?z Mária böjtje - augusztus 7-21.

Ezeken kívül egynapos böjt a Vízkereszt (január 19) el?tti nap. Amennyiben ez a nap szombatra vagy
vasárnapra esne, úgy az azt megel?z? pénteki napon kell böjtölni.

Minden héten a szerda és a péntek böjti nap, kivéve a Húsvét és Pünkösd közti id?szakot.
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Szombaton és vasárnap teljes böjtöt tartani nem szabad, böjti id?szak alatt sem, kivéve: Húsvétszombatot.

A böjtölés alapesetben a teljesen növényi étrendet jelenti. Kivételt képez az Apostolu Böjt és az Adventi
Böjt alatti napok szerda és péntek kivételével, valamint Virágvasárnap napja, amikor hal fogyasztása
engedélyezett. A növényi olaj használata mindig engedélyezett.

Az ajánlott böjti rend böjti napokon az, hogy 0 órától napnyugtáig teljes böjt tartandó, s az engedélyezett
böjti étel csak napnyugtától éjfélig fogyasztható. Azonban - ha a hív? nem tudja betartani a teljes böjtöt a teljes böjt elhagyható teljesen vagy részlegesen napnyugta el?tt is, a részleges elhanyás el?tt az értend?,
hogy csak délután 3-ig vagy csak délig tart az esetben a teljes böjt. Nagypénteken mindenképpen er?sen
ajánlott a teljes böjt szigorú betartása a nagypénteki mise végéig.

Ajánlott, de nem kötelez?, a szext?l való tartózkodás a böjti napokon.

Amikor a hív? részesül az eucharisztiában, el?tte mindenképpen 9 órányi teljes böjt tartandó.

Az örmény egyház esetében az egyes egyházközségek maguk döntenek a böjtökr?l. Általános szabályok
szerint a következ? böjti id?szakok vannak:

Adventi Böjt - december 29-t?l január 5-ig, ez valójában a Vízkereszt (január 6) ünnepéhez
kapcsolódik. Mivel - ebben az örmény egyház egyedülálló - Karácsony mint önálló ünnep nem
létezik az egyházban, Jézus születését Vízkeresztkor ünneplik.
Nagyböjt - a khalkedóni ortodox szabállyal egyez? id?tartamban.
Krisztus Színeváltozásának Böjtje - hét nap az ünnep el?tt, id?pontja változó, mivel Krisztus
színeváltozásának napja az örmény egyházban a Húsvét utáni 14. vasárnap.
Sz?z Mária böjtje - augusztus 8-14.
Szent Kereszt Felmagasztalásának Böjtje - szeptember 7-13.

Minden héten a szerda és a péntek böjti nap, kivéve a Húsvét és Pünkösd közti id?szakot, valamint egyes
nagyobb ünnepnapokat, melyek szerdára vagy péntekre esnek.
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Vasárnap és szombaton teljes böjtöt tartani nem szabad, böjti id?szak alatt sem.

A böjtölés minden esetben a teljesen növényi étrendet jelenti. A növényi olaj használata engedélyezett. A
teljes böjt kizárólag kenyeret és vizet jelent.

Az örmény egyház szokásai sokban különböznek a többi ortodox (khalkedóni és nem-khalkedóni)
egyháztól. Ennek oka, hogy az egyház székhelye csak rövid ideig volt része a Római Birodalomnak, így a
Római Birodalmon belül kialakult keresztény nem hatottak az örményekre. Így sok mindenben ?sibb
szokások maradtak meg az örményeknél. Ennek egyik jele a már említett Karácsony-kérdés. Ugyanez
mondható el a harmadik keleti irányzatról, a nesztoriánusnak is nevezett asszír kereszténységr?l, mely
szintén mindvégig a Római Birodalmon kívül fejl?dött, így méginkább a keresztény szokásosok leg?sibb
változatát ?rzi.

Nesztoriánusok (asszír keresztények)

Adventi Böjt - december 1-23, kizárólag növényi eredet? táplálék.
Vízkereszti Böjt - január 3-5. Kizárólag növényi eredet? táplálék és hal fogyasztható.
Ninivei Böjt - a Húsvét el?tti 9. héten hétf?t?l szerdáig (kezd?nap tehát a Nagyböjt kezdete el?tt
20 nappal). Kizárólag növényi eredet? táplálék. Teljes böjt napnyugtáig, vagy mérsékelt formában
délután 3-ig vagy legalább délig.
Nagyböjt - 49 napig tart, kezdete a Húsvét el?tti 7. vasárnap, vége Húsvétszombat. Kizárólag
növényi eredet? táplálék. Teljes böjt napnyugtáig, vagy mérsékelt formában délután 3-ig vagy
legalább délig - kivéve Nagypénteket, amikor legalább délután 4-ig kötelez? a teljes böjt és
Nagyszombatot, amikor a teljes böjt napnyugtáig tartandó. A Nagyböjt idejére es? vasárnapokat,
amikor a teljes böjt csak a mise végéig tart.
Apostoli Böjt - június 15-28. Kizárólag növényi eredet? táplálék és hal fogyasztható.
Sz?z Mária böjtje - augusztus 1-14. Kizárólag növényi eredet? táplálék.

Amikor a hív? részesül az eucharisztiában, el?tte mindenképpen teljes böjt tartandó éjfélt?l.

Minden héten a szerda és a péntek böjti nap, kivéve a Húsvét és Pünkösd közti id?szakot.
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Vasárnap teljes böjtöt tartani nem szabad, böjti id?szak alatt sem.

____________

Megjegyzés:

* Az újjuliánus naptár 2800-ig egyezik a gregoriánus naptárral, ezért mondom, hogy de facto egyezik
vele. Valójában az 1923-ban létrehozott újjuliánus naptár pontosabb a gregoriánus naptárnál. A különbség
a szök?évek számításában van. Míg a gregoriánus naptárban minden negyedik év szük?év, kivéve minden
századik évet, azonban kivéve minden négyszázadik évet (tehát 1900 és 2100 nem szök?év, de 2000 az
volt), addig az újjuliánus naptárban szintén minden negyedik év szök?év, s szintén minden századik nem
az, azonban ez alól kivétel nem minden 400-zal osztható év, hanem minden olyan év, mely 900-zal osztva
200 vagy 600 maradékot eredményez. Így az els? különbség 2800-ban fog bekövetkezni, mely a
gregoriánus naptár szerint szök?év lesz, az újjuliánus szerint viszont nem.

_______________________________________________
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Dilettantó
by maxval bircaman - kedd, május 01, 2012
http://bircahang.org/dilettanto/

Annak idején els? évfolyamdolgozatomat a nemzetközi mesterséges nyelvekr?l írtam. A téma nagyon
érdekelt, kicsit úgy mint a kommunizmus. Úgy értem, hogy ellenzem mind a kommunizmust, mind a
nemzetközi mesterséges nyelveket... s a téma ezért érdekel.

A mesterséges nemzetközi nyelvek konstruálása egy újkori, els?sorban a XIX. század második feléhez és
a XX sz. elejéhez kötöd? "betegség". Számtalan ilyen nyelvet kitaláltak azóta. Egy részüket hobbiból,
mást részt nyelvészek csinálták szórakozásként, megint más részük valamilyen könyvhöz, filmhez
kapcsolódóan jött létre és kezdett önálló életet élni. Ez utóbbi kategóriára a legismert példa
a klingon nyelv, mely a Star Trek sorozatban szerepl? klingon nép nyelve - a sorozatban csak néhány
kifejezés hangzik el klingonul, azonban a film rajongói klubjai részleteiben kidolgozták a nyelvet,
megalapítva a Klingon Nyelvi Intézetet. De hasonló a Gy?r?k Ura népeinek nyelve, bár itt nem alakult
ki a nyelvek iránt akkora érdekl?dés a rajongók körében, mint ami a klingon nyelv esetében történt.

Olyan nyelv, amit kifejezetten nemzetközi közvetít?i nyelv szerepre találtak ki, s valamilyen sikert is
aratott kevés volt. A legsikeresebb eszperantón kívül ide sorolható az eszperantót id?ben
megel?z? volapük nyelv, az eszperantista mozgalom szakadárai által megalkotott reform-eszperantó
nyelv, az idó, s több de facto reformlatin (egyszer?sített latin) kitalált nyelv: a latino sine flexione,
az occidental, a novial és az interlingua, valamint egy kevert görög-latin nyelv, a glosa.

A mesterséges nyelvek legsikeresebb kora a két világháború közti id?szak volt Európában. Ebben az
id?szakban - miután addigra az er?sen germán alapú volapük népszer?sége drasztikusan csökkent - az
eszperantónak 3 millió körüli aktív beszél?je volt, de az occidentalnak is 2 millió körüli beszél?je volt,
míg az idónak pedig több százezer (az interlingua csak a második világháború után jött létre).

A felsorolt sikeresebb nyelvek közül a volapüköt és az eszperantót jobbára jóakaratú dilettánsok csinálták
és tartották fenn, míg a többi projektben szakmai szempontok is érvényesültek.

Érdekes, hogy éppen a legsikeresebb eszperantó nyelv a jó példa arra, hogy hogyan NEM kell nyelvet
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csinálni, szinte egy mintapéldája annak, hogy hogyan lehet szakmailag abszurd módon megalkotni egy
nyelvet. Bár már visszahozhatatlanul elmúltak a XX. század huszas és harmincas évei, melyek az
eszperantó csúcsid?szakának tekinthet?k, az akkori többmilliós táborhoz képest, egyes adatok szerint
akkoriban 3 millóan használták aktívan a nyelvet, míg a mai szám 200-300 ezernél nem lehet több.
Abban az id?szakban történt, hogy a Népszövetség komolyan fontolóra vette, hogy ne tegye-e meg egyik
hivatalos nyelvének az eszperantót (végül a Közgy?lés leszavazta). S?t abban az id?szakban egyes
elkötelezett eszperantista szül?k kizárólag eszperantóul beszéltek gyermekeikhez, így létrehozván egy 2-3
ezer f?s eszperantista anyanyelv? közösséget. Az egyik ilyen híres eset Soros (eredetileg Schwartz)
Tivadar magyar-zsidó, nemzetközileg elismert eszperantista aktivista, aki gyermekéhez kizárólag
eszperantó nyelven beszélt annak születését?l. A gyermek neve Soros György, az ismert amerikaimagyar üzletember.

Érdekes az eszperantista mozgalom politikai vetülete. Többnyire szociáldemokrata elkötelezettség?ek
voltak a legnagyobb aktivisták. A széls?séges politikai ideológiák viszonya az eszperantóhoz változó
volt. A kommunista ideológia a 30-as évekig támogatta az eszperantizmust, majd ez hirtelen teljes
elutasítássá változott, az eszperantó a "burzsoá kozmopolitizmus" egyik jelképévé vált. A hivatalos
kommunista ideológia - mind a Szovjetúnióban és csatlósállamaiban, mind Kínában - csak a XX. század
60-as éveinek elején fogadta el ismét az eszperantizmust, s?t megindult hivatalos támogatása is, a
hatalmon lév? kommunista pártok az ideológiai propaganda egyik eszközeként tekintettek a nyelvre,
miután a mozgalom vezetését "megbízható" személyekkel töltötték fel.

Ami a széls?jobbot illeti. a nácizmus mindvégig elutasította és tiltotta az eszperantót, azt a "zsidók" által
kitalált új nyelvnek tekintve, melynek célja a "zsidó világuralom" könnyebb megvalósítása. Ezzel
szemben a fasiszta Olaszországban viszont támogatásban részesült az eszperantó, az olasz fasiszták az
eszperantót a latin kultúra részeként, az olasz nyelv rokonaként tartották számon. Más széls?jobbos
rezsimekben változó volt az eszperantóhoz való viszony. Franco Spanyolországában pl. kezdetben
"baloldali tolvajnyelvnek" tekintették, míg a 60-as évekt?l támogatták, 1968-ban az Eszperantó
Világkongresszust Madridban tartották, Franco államf? f?védnöksége alatt. Jellemz?, hogy a XX. század
60-as évei óta a nemzetközi eszperantista mozgalom tiltja a politikai alapú szervez?dést, s igyekszik
semleges maradni politikai kérdésekben.

Ami Magyarországot illeti, itt a mozgalom szintén els?sorban baloldali köt?dés? volt a két világháború
között, de Magyarország az eszperantizmus egyik központjává n?tte ki magát, így a mozgalom kisebb
mértékben ugyan, de elterjedt más irányzatok között is. Érdekes pl., hogy ebben az id?szakban m?ködött
kifejezetten radikális jobboldali eszperantista szervezet is az országban, mely többek között revizionista
irományokat fordított eszperantóra és ezeket terjesztette a nemzetközi eszperantista közösségen belül, így
próbálva népszer?síteni a külföldi eszperantisták körében a trianoni békeszerz?dés magyar szempontú
értelmezését és a területi revízió jogosságának gondolatát.
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De a történelmi-politikai kitér? után lássuk magát a nyelvet és a mozgalom "fejl?dését"!

Magával Zamenhoffal (vagy Szamenhoffal, orosz anyakönyvi kivonatában mint Lazar Zamenhof
szerepelt, viszont a zsidó hitközség nyilvantartásában mint Eliezer Szamenhof volt nyilvántartva)
egyébként nincs "baj". Végülis egy jóindulatú orosz-zsidó szemorvos volt, kissé naív pacifista eszmékkel,
s azzal a rögeszmével, hogy a világbéke egyik f? akadálya, hogy az emberek nem értik meg egymást,
mert nincs közös nyelvük, ezért a megoldás egy közös nemzetközi nyelv kialakítása, mely nem fogja
ugyan felváltani az egyes emberek anyanyelvét, de azok mellett mindenkinek a második, tanult nyelve
lesz, így el?mozdítva a háborúk megsz?nését és a tartós világbékét.

Zamenhof (1859-1917) nyelvi tehetség volt. Két anyanyelve volt: az orosz-belarusz (a kett? akkoriban
egy nyelvnek volt tekintve) és a jiddis, az el?bbit belarusz-orosz nemzetiség? édesapjától, az utóbbit
zsidó nemzetiség? édesanyjától örökölte. (A családban mindkett?t beszélték, ? maga édesanyja identitását
vitte tovább, magát els?sorban zsidónak tartotta és vallásilag is a judaizmus híve volt.) Ezen kívül jól
beszélt még majd 10 nyelven: latinul, görögül, héberül, németül, franciául, angolul, spanyolul, litvánul,
lengyelül.

Egyetlen nagy hibája volt Zamenhofnak: a nyelvészethez sajnos alapszinten sem értett, márpedig ez
"kissé" komoly hiányosság, amikor az ember nyelvet akar konstruálni... az ?szinte lelkesedés és a nagy
adag jószándék nem tudja helyettesíteni a szaktudást ezen a területen sem...

Egy mesterséges nemzetközi nyelvt?l alapvet?en elvárható szempont, hogy fonetikailag ne tartalmazzon
sok hangot, a benne meglév? hangok az emberiség zöme számára könnyen kiejthet?k legyenek. "Kicsit"
furcsa megoldás lenne pl. a belarusz nyelv fonetikai bázisán kialakítani a mesterséges nemzetközi nyelv
hangrendszerét. Zamenhof doktor biztos okkal nagyon tisztelte édesapját, de hogy tiszteletét azzal fejezte
ki, hogy édesapja anyanyelvére alapozta az eszperantó fonetikai rendszerét - nem éppen egy szerencsés
megoldás.

Hemzseg a nyelv a c, dzs (?), s (?), z, zs (?) hangoktól, melyek kiejtése és megkülönböztetése fél Európa
számára súlyos gond. A magyarok ezzel eddig jól jártak ugyan, de a számukra is súlyos fej- és nyelvtör?
a magyarban allofón gyenge h és er?s h megkülönböztetése - szinte hihetetlen, de igaz, ez az
eszperantóban két külön fonéma: h és ?. Magánhangzóból ugyan Zamenhof doktor csak ötöt tett a
nyelvbe, de hogy nehogy ez túl egyszer? legyen, gyorsan melléjük tett kett?shangzókat is, mint pl. aj, ej,
stb. Ez azonban még nem minden: az eszperantóban van egy, az angol w-hez hasonló félhangzó is,
jelölése: ?. Hogy ez minek? Hát mert a belaruszban is van ilyen!
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Na és az eszperantistál által propagált eufónia, a kellemes hangzás. Mivel az eszperantóban nincs
semmilyen szabály a hangok illeszkedésére, bármilyen hang kerülhet bármilyen hang mellé az egyes
szóekelemek egymáshoz való illesztése során. Ezzel szörnyszülöttek jönnek létre, nemcsak mássalhangzótorlódások, de magánhangzó-torlódások is - csupa nyelvtör? szinte minden nem-szláv anyanyelv? ember
számára.

Elvárható lenne úgyszintén egy nemzetközi mesterséges nyelvt?l, hogy az írásrendszere a normál latin
ábécén alapuljon. De nem! Zamenhof a nyugati szláv nyelvek ábécéjét vette alapul, furcsa mellékjelekkel,
melyek ma már nem okoznak ugyan gondot a modern Unicode-kódolásnak köszönhet?en, de ne felejtsük
el, hogy a nyelv 100 éve lett megalkotva, amikor szinte képtelenség volt ezeket a jeleket kinyomtatni.
Lengyel, cseh, horvát nyomdák persze megbirkóztak volna ezzel, de itt Zamenhof cselt vetett be (nehogy
már ilyen könny? legyen!), direkt nem a hagyományos hacseket (?) alkalmazta, hanem annak
fordítottját: ˆ.

Az eszperantisták nagyon büszkék arra, hogy, úgymond, elég egy szót megtanulni, egy alapszót, s
abból képz?k rendszerével magunk tudunk képezni új szavakat. Félreértés és dilettantizmus! El?ször is
furcsa elgondolás éppen az agglutinációs nyelvi modelt alkalmazni egy nemzetközi nyelvben, mely az
egyik legritkább a világ nyelvei között.

A világ nyelvei 4 nagy típusra oszthatól bels? nyelvi logikai szempontból. A 4 csoport persze nem tiszta,
keverednek a nyelvek, de alapvet? nyelvi logikaként a 4 csoportra osztás.

1. Izoláló nyelvek. Ahol szinte teljesen hiányzik a szoros értelemben vett nyelvtan. A mondatok
egymás után helyezett szavakból állnak, s a szórendiség meg a szövegkörnyezet alapján dönthet?
el, hogy az egyes szavak jelentése miként kapcsolódik egymáshoz. Az izoláló nyelvek
sajátossága, hogy a szó és a morféma egyezik, a szóösszetételek valójában egymás után helyezett
önálló szavak. Izoláló nyelv pl. a kínai.
2. Az izoláló nyelvek tökéletes ellentétét képezik a poliszintetikus nyelvek. Itt egy gondolat
gyakorlatilag egy szó, a szavak nagy mennyiség? morfémából állnak. Ezért a poliszintetikus
nyelvek egyik sajátossága, hogy iszonyúan hosszú szavak vannak. Ilyen pl. a grönlandi nyelv. Aki
gyönyörködni szeretne a grönlandi nyelvben, annak ajánlom pl. a grönlandi kormány honlapját.
3. Flektáló nyelvek. Itt toldalékok járulnak a szógyökhöz, ezek a korlátozott számú toldalékok
különféle nyelvtani kategóriákat fejeznek ki. Európa legtöbb nyelve ide tartozik, de ide tartoznak
szemita-hamita nyelvek is.
4. Agglutináló nyelvek. Itt ugyanúgy toldalék járulnak a szógyökhöz, azonban ezek száma óriási, s
az egyes toldalékok az esetek többségében egyetlen nyelvtani kategóriát fejeznek ki. Ide tartozik
az összes uráli-altáji nyelv (köztük a magyar), a koreai, a japán, a kaukázusi nyelvek, a bantu
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nyelvek... és az eszperantó...

Na most mindenképpen ténykérdés, hogy a világ többsége számára az agglutináció eléggé idegen dolog.
Magyar szempontból éppen nincs gond, mivel a magyar is agglutináló nyelv. Dehát elég csak arra
gondolni, hogy egy magyarul tanuló indoeurópai anyanyelv? személy számára kezdetben milyen furcsa a
magyar nyelv logikája, s bizony id? kell, hogy belejöjjön és megszokja. Zamenhof doktor a magyart nem
ismerte, de valószín?, hogy valamennyire ismerhette az észt vagy a finn nyelvet, s onnan tetszett meg
neki az agglutináció. Az eszperantisták szerint az agglutináció azért jó, mert pl. könnyedén képezhet?k
szavak egy szógyökb?l, így állítólag a nyelv könnyebb! Ezen biztos minden "magyar hazafi" nagyon
megdöbben most, hiszen a "magyar hazafiság" egyik alaptétele, hogy a magyar a világ egyik
legnehezebb nyelve, erre ezek az eszperantisták meg képesek azt állítani, hogy a legkönnyebbek az
agglutináló nyelvek! Természetesen sem a "magyar hazafiaknak", sem az eszperantistáknak nincs igazuk.
Minden nyelv egyformán nehéz, s önmagában nem nehéz egyik nyelvi logika sem, legfeljebb valaki
szempontjából lehet szokatlan, mert esetleg az ? anyanyelve más típusú. Kérdéses azonban, hogy egy
nemzetközi nyelv miért éppen azt a nyelvi logikát választja, mely az egyik legritkább. Ésszer? ok erre
nincs, leszámítva persze a dilletantizmust.

Ugyanis az absztrakt jelentés? képz? egynél több dolgot jelenthet, ráadásul mindenki - anyanyelvét?l
függ?en, vagy más nyelv hatása alatt - teljesen mást érthet ugyanaz alatt. Így végül ugyanúgy meg kell
tanulni a képz?s szavakat külön, mert hiába képezünk mi szavakat az alapszó és a képz?k ismeretében,
lehet, hogy az általunk képzett szó valójában nem azt jelenti, amit az eszperantista mozgalom szótára
szerint jelent. Ezen kívül az emberiség egy jelent?s része (pl. a kínaiak) olyan nyelvet beszél, melyb?l
teljesen hiányzik a képz?k által kialakított szóbokrok rendszere. Egy magyar szerencsés helyzetben van, a
magyarban is pont ilyen szóbokrok vannak, azaz maga a fogalom ismert, de a tanulás szükségessége nem
sz?nik meg ezáltal. S még valami: a sok képz? sokszor éppen a már említett módon nehezen kimondható
hangkombinációkat eredményez.

De néhány példa az állítólag egyszer? szóképzésre!

Az -et képz? kicsinyít? képz?. Pl. libro = könyv, libreto = könyvecske.
Akkor hogyan mondjuk azt, hogy kisebb istenség, a dio = isten szó ismeretében? Nyilvánvaló,
hogy dieto= kisebb istenség, de sajnos nem talált, mert dieto = diéta.
Az -er képz? valaminek a kisebb részét jelenti. Pl. ?eno = lánc, ?enero = láncszem.
Akkor hogyan mondjuk azt, hogy csepp, a suko = lé szó ismeretében? Nyilvánvaló,
hogy sukero = csepp, de sajnos nem talált, mert sukero = cukor.
Az -ar képz? csoportképz?. Pl. homo = ember, homaro = emberiség.
Vajon mi akkor az eraro? Az ero = részecske, akkor az eraro mi más lehet, mint részecskék
halmaza vagy valami hasonló. De nem, mert az eraro = hiba.
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S még számtalan hasonlót lehetne említeni. A nyelv alkotója azt sem vette észre, hogy egyes
szóvégz?déseket nem használhat, mivel egyeznek egyes képz?kkel!

Valójában az egyszer? szóképzés semmivel sem könnyebb, s?t nehezebb, mert ugyanúgy meg kell tanulni
a szótári képzett alakokat, hiszen logika alapján nem tudjuk kitalálni az egyes képz?s szavakat, azaz nem
nagyobb mértékben, mint bármely más nyelvben. Egy magyar példával, hogy egyszer?bb legyen
megérteni: ha egy magyarul tanuló külföldi ismeri az ad szót, ismeri az -ó és a -zás morfémákat, az élete
végéig gondolkodva sem fog csak ennek az alapján rájönni az adózás szó jelentésére. Amint megnézte
egyszer a szótárban, persze konstatálni fogja, hogy milyen jó kis szó ez az adózás szó és milyen szépen
lett képezve az ad szóból, de hogy könnyebb lenne ez bármilyen más megoldásnál: súlyos tévedés.
Valójában se nem könnyebb, se nem nehezebb, ugyanúgy meg kell tanulni az egyes szavakat. Vegyünk
csak néhány magyar példát, mely az ad szóból alakult ki és ezek angol megfelel?it:

adó - tax
adás - transmission
adósság - dept
adomány - donation

Könnyebb a magyar nyelv az angolnál, mint ahogy ezt az eszperantisták állítják? Dehogy! Ugyanolyan
nehéz, s?t egy kezd? nyelvtanuló számára inkább nehezebb, mert egy nyelvtanuló könnyebben jegyez
meg egymástól különböz? szavakat, mint egymáshoz hasonlókat, hiszen utóbbiakat sokkal könnyebben
keveri össze.

S nemcsak ez. A bonyolult képz?rendszer és a rengeteg toldalék súlyosan megnehezíti a nyelv tanulását,
egy mesterséges nyelvben mindennek semmi helye.

A nyelvtan a következ? dilletantizmus. Még jó, hogy Zamenhof nem ismerte a magyart, mert akkor
biztosan teletömte volna a nyelvét legalább 30-40 esetraggal is. Így "csak" a teljesen felesleges
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tárgyesetet tartotta meg, a vicces -n raggal, ráadásul ez kötelez?. Minek? Teljesen érthetetlenül. De
"természetesen" az eszperantóban a jelz?ket egyeztetni kell a jelzett névvel szám és eset szerint. Így tele a
nyelv, nyelvtör? -jnvégz?désekkel.

blanka homo = fehér ember
blankan homon = fehér embert
blankaj homoj = fehér emberek
blankajn homojn = fehér embereket

Vicces, ugye?

De az igeragozásból is sikerült egy, a klasszikus latinnal veteked? rendszert el?állítani. (Zamenhof
nagyon szerette a latint, valójában az eszperantó megalkotása el?tt a latint szerette volna él? nyelvvé
tenni, s elterjeszteni nemzetközi nyelvként.) A latinhoz képest az egyszer?ség az eszperantóban csupán
annyi, hogy minden számban és személyben ugyanaz az igerag, a számot és a személyt a kötelez?en
kiteend? névmás jelzi az ige el?tt, tehát kb. mint a modern angol nyelvben. De ezzel be is fejeztük az
egyszer?séget, mert a továbbiakban találkozunk 6 igeid?vel (elméletben 18 - nem vicc, TIZENNYOLC igeid? van, bár még a legelvadultabb eszperantisták sem használnak 6-nál többet, amikor nincsenek
kábítószer hatása alatt), 3 igemóddal, külön f?névi igenévvel, valamint 3-3 típusú cselekv? és szenved?
melléknévi igenévvel! Hogy ugyanazt ki lehetne fejezni nagyszer?en segédigékkel, körülírással is?
Biztos, de akkor túl könny? lenne, márpedig miért legyen egy nemzetközi mesterséges nyelv könny??!

Lehet, hogy az eszperantó valódi célja az volt, hogy miután megismerkedtünk az eszperantóval,
könnyebb legyen a belarusz nyelv elsajátítása? :-)

Lényegtelen végülis, mivel az eszperantó nyelv tetszhalott állapotban van, s néha kel fel csak a sírjából
ijesztgetni a gyanútlanul a temet? környékén tébláboló óvatlan járókel?ket.

Ami megmaradt az eszperantóból, az a Mozgalom, így nagy bet?vel. Ez egy laza klubhálózat. Zamenhof
eredeti célja (a világbéke, s mint ennek eszköze, egy nemzetközi nyelv) ma már a gyakorlatban nem is
igen szerepel az eszperantó klubmozgalom programjában, legfeljebb díszként van ott a sok egyéb pont
között. A legfanatikusabb eszperantistákat kivéve, ma már minden eszperantista tudja: a nyelv csúfosan
megbukott. Valójában a mozgalmon kívüli egyébként is minimális használata ma már a nullához közelít.
Néhány nem-eszperantista rádióállomás maradt, mely sugároz rendszeresen ezen a nyelven, a
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legjelent?sebb ezek közül a Vatikáni Rádió eszperantó nyelv? adása. Még Lengyelországban van néhány
rádióadónak eszperantó m?sora, a lengyelek Zamenhofot lengyelnek tartják, mivel - bár ? magát sosem
tartotta lengyelnek - szül?városa a mai Lengyelország területén található.

A nemzetközi nyelv, mint cél már évek óta nem szempont. Az eszperantista klubok f?
tevékenysége társasjátékok lebonyolítása, s a grafomán eszperantisták eszperantó nyelv? verseinek,
novelláinak felolvasása, megtapsolása. Szintén népszer? a közös természetjárás. Emellett az
eszperantista világmozgalom ma már legfontosabb tevékenysége a Pasporta Servo (Útlevélszolgálat),
melynek keretein belül az egyik ország eszperantistái ellátogatnak a másik ország eszperantistáihoz,
egymásnak ingyen szállást, s sok esetben ingyen ellátást biztosítva turistáskodásuk ideje alatt. Minden
egyébben, pont olyan az egész, mint egy rajongói klub: himnusz, zászló, saját ünnep (Zamenhof
születésnapja). Összejönnek az eszperantisták: tisztelegnek a zöld zászló el?tt, majd könnyeikkel küzdve
közösen eléneklik az eszperantó himnuszt, azután pedig sakkoznak, ételrecepteket cserélnek,
beszélgetnek. Fanatikusok - mint mindenhol - itt is el?fordulnak, de ma már ez nem jellemz? vonása a
mozgalomnak. A 70-as években egy angliai eszperantista szimpóziumon még el?fordult, hogy egy csinos,
középkorú angol eszperantista hölgy zöld cicanadrágban, zöld hosszú pulóverben, zöld cip?ben és a fején
zöld diadémával, valamit ezüst-smaragd nagy fülbevalóval kijelentette, hogy az "igaz eszperantista" zöld
ruhában jár. De általánosságban ez már egy teljesen ártalmatlan kis klubmozgalom, mely nem csinál
ugyan semmi hasznosat (minek is csináljon, hiszen ez csupán egy hobbi!), de egyébként a légynek sem
árt. Ha már viszont hobbi, nekem a klingon azért jobban tetszik...

*

Végül néhány szövegminta, a Miatyánk szövege (rövid változat):

volapük:
O Fat obas, kel binol in süls, paisaludomöz nem ola!
Kömomöd monargän ola!
Jenomöz vil olik, äs in sül, i su tal!
Bodi obsik vädeliki govolös obes adelo!
E pardolös obes debis obsik,
äs id obs aipardobs debeles obas.
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E no obis nindukolös in tendadi;
sod aidalivolös obis de bas. Jenosöd!
eszperantó:
Patro nia, kiu estas en la ?ielo.
Via nomo estu sanktigita.
Venu via regno,
plenumi?u Via volo,
kiel en la ?ielo, tiel anka? sur la tero.
Nian panon ?iutagan donu al ni hodia?.
Kaj pardonu al ni niajn ?uldojn,
kiel anka? ni pardonas al niaj ?uldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono. Amen.
idó:
Patro nia, qua esas en la cielo,
tua nomo santigesez,
tua regno advenez,
tua volo facesez quale en la cielo
tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnadiala pano,
e pardonez a ni nia ofensi,
quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
e ne duktez ni aden la tento,
ma liberigez ni del malajo. Amen.
latino sine flexione:
Patre nostro, qui es in celos,
que tuo nomine fi sanctificato.
Que tuo regno adveni;
que tua voluntate es facta
sicut in celo et in terra.
Da hodie ad nos nostro pane quotidiano.
Et remitte ad nos nostros debitos,
sicut et nos remitte ad nostros debitores.
Et non induce nos in tentatione,
sed libera nos ab malo. Amen.
occidental:
Patre nor, qui es in li cieles.
Mey tui nómine esser sanctificat,
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mey tui regnia venir.
Mey tui vole esser fat
qualmen in li cieles talmen anc sur li terre.
Da nos hodie nor pan omnidial,
e pardona nor débites,
qualmen anc noi pardona nor debitores.
E ne inducte nos in tentation,
ma libera nos de lu mal. Amen.
novial:
Nusen Petre, kel es in siele,
mey vun regno veni;
mey on fa vun volio
kom in siele anke sur tere.
Dona a nus disidi li omnidiali pane,
e pardona a nus nusen ofensos,
kom anke nus pardona a nusen ofensantes,
e non dukte nus en tentatione,
ma liberisa nus fro malu. Amen.
glosa:
Na parenta in Urani; na volu;
tu nima gene revero.
Tu krati veni; tu tende gene akti
epi Geo homo in Urani Place;
don a na nu-di na di-pane;
e Tu pardo na plu mali akti.
Metro na pardo mu; qui akti mali de na.
E ne dirige na a plu moli ofere;
sed libe na ab mali. Amen.
interlingua:
Nostre Patre, qui es in le celos,
que tu nomine sia sanctificate;
que tu regno veni;
que tu voluntate sia facite
super le terra como etiam in le celo.
Da nos hodie nostre pan quotidian,
e pardona a nos nostre debitas
como nos pardona a nostre debitores,
e non duce nos in tentation,
sed libera nos del mal. Amen.
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klingon:
vavma' QI'tu'Daq, quvjaj ponglIj:
ghoSjaj wo'lIj, qaSjaj Dochmey DaneHbogh
tera'Daq QI'tu'Daq je.
DaHjaj maHvaD DaHjaj Soj yInobneS,
'ej yemmeymaj tIbIneSQo'
maHvaD yembogh nuvpu' DIbIjbe'moH.
ghotlhu'moHneSQo', 'ach mIghghachvo' ghotoDneS.
reH SoHvaD wo', HoS je, batlh je.
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Dögöljön meg a rajztanárn?!
by maxval bircaman - vasárnap, május 20, 2012
http://bircahang.org/dogoljon-meg-a-rajztanarno/

Történet 1976-ból, egy budapesti általános iskolából

A rajztanárn? 35 év körüli, világtól megcsömörlött, saját sikertelenségét gy?löletté átformált, még
kifejezetten szép, de családi kudarca miatt magát küls?leg is alábecsül? középmagas n? volt. Akkori
tanulószemmel persze egy öregasszony.

A tanulónál egy drága svájci csokoládé volt. Szüleit?l kapta el?z? nap (apja éppen visszajött rövid svájci
kiküldetésb?l), s most behozta, mert remélte ingatag népszer?ségét feltornázni osztálytársai körében. Ez
nem igazán sikerült, csak még nagyobb baleknek nézték, hiszen mi más lehet az, aki ahelyett, hogy maga
megenné az egészet, inkább osztogatja, ráadásul többnyire olyanoknak, akik még nem is a barátai.

A rajztanárn? meglátta a már kétharmad részben üres csokoládés dobozt. Elöntötte a düh: miféle dolog,
hogy egy kis szaros negyedikes luxuscsokoládéval jön be az iskolába! Hirtelen a világ iránti teljes
elkeseredettségét lényegítette bele abba a nagy csokoládés dobozba. El akarta kobozni a dobozt, de az
osztály váratlanul tiltakozni kezdett, furcsa módon most a "balekot" leginkább nem kedvel? osztálytársak
is felháborodtak, mert ebben a korban még spontán és er?s az igazságérzet, hiszen micsoda dolog, hogy
valakit?l elveszik az ? saját csokoládéját, s ráadásul az illet? még meg is kínált szinte mindenkit bel?le ez aljasság, mondta mindenkinek az ebben a korban még nem perverz igazságérzete.

A tanárn? visszakozott, nem vette el a csokoládét, de olyan gy?lölettel nézett a csokoládét behozó
gyerekre, hogy az képtelen volt állni tekintetét.

Két hét múlva a tanárn? egy busz mögül óvatlanul kilépett az úttestre, s egy gyorsan haladó kocsi
elsodorta. Szinte azonnal meghalt, a kijöv? ment? be sem vitte már a kórházba, hanem csendben ott
hagyta a hullaszállítóknak.
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Másnap híre ment az esetnek az iskolában: a csokoládéja miatt megalázott gyerek fellélegzett.
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Egy antiglobalista naplójából
by maxval bircaman - kedd, május 01, 2012
http://bircahang.org/egy-antiglobalista-naplojabol/

Életem abból áll, hogy er?t nem kímélve a közjó és az emberiség nevében tüntessek a világ
legkülönböz?bb pontjain. Szerencsére mindig van alkalom, ha meg nincs, kitalálunk egyet a haverokkal.

Most is szóltak, hogy összeült a G-8 vagy az EU vagy a Nemzetközi Félhold vagy valami más, kit érdekel
mi ül össze, a lényeg, hogy megyünk tüntetni!

Kezdtem is csomagolni. A szokásos holmik már eleve össze is voltak készítve: tibeti zászló,
sarlókalapács, Greenpeace- és WWF-logó, Che-póló, horogkereszt, palesztín fejkend?, valamint amerikai
és izraeli zászlók nagyobb mennyiségben (ezekb?l azért kell több, mert fogyóeszközök, ugyanis égetve
lesznek).

Küldtem apámnak – aki egy multinacionális cég ügyvezet? igazgatója – egy emailt, hogy fogytán a
pénzem, s legyen szíves átutalni aranykártyámra egy kisebb zsebpénzt, mondjuk 50 ezer dollárt, mert
csak valahogy meg kell élnem a két hét alatt, míg a tiltakozás tart. Apám erre csak 40 ezret utalt át – hát,
ez csak növelte antiglobalista elszántságomat és gy?löletemet a multinacionalista cégek ellen!

Mondták, hogy most kell csomagolni homoszexuális szivárványzászlót is. Ett?l kicsit megijedtem, mert
én csak a lányokat szeretem, de azokat nagyon. Ha egy buzi esetleg megpaskolná a seggemet, hát azonnal
bevernék a pofájába. De aztán a haverok megnyugtattak, hogy nem kell ténylegesen is homoszexuálisnak
lennem, csak távolról kell ?ket támogatni. Ja, hát így más. Ha nem próbálnak kikezdeni velem, örömest
támogatom ?ket, s lengetem zászlójukat.

Kérdeztem, hogy kell-e vinni festéksprét, de mondták, hogy most nem, mert ezúttal nem fogunk festéket
spriccelni sz?rmekabátot visel? járókel?kre ily módon kiállva a hódok és az oposszumok polgári és
politikai szabadságjogaiért, hanem mi magunk fogunk sz?rmébe öltözni: egyik részünk pandának lesz
öltözve, másik részünk jegesmedvének. Állítólag a XXI. sz. végéig a tengerek vízszintje fél kilométert
emelkedik, s csak a Himalája marad szárazon, ami sérti a jegesmedvék és a pandák jogait, s mindezt a
rohadt világcégek csinálják, mert szemét üzleti érdekük, hogy magas legyen a vízszint!
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A haverok állati jók. Az egyik haverom tavelyel?tt még neonáci volt, aztán megunta és kommunista lett,
de most már azt is megunta, így jelenleg meggy?z?déses reformbudhista és minden idejét a partravet?dött
bálnák megmentésének szenteli. A másik haver eddig hat szektában volt tag, de mind megunta, most
éppen ateistaként küzd a pandák emberi jogaiért. Hárman együtt lépcs?zetes éhségsztrájkot tartunk
immár 10 hónapja: én nem eszem három órán keresztül, majd az egyik haver nem eszik három órán
keresztül, s így tovább.

Szóval nagyszer?nek igérkezik a tüntetés. Két hétig fog tartani, persze majd esténként visszamegyünk
ötcsillagos szállodai szobánkba, mégiscsak meg kell mosakodni, meg er?t gy?jteni a következ? napra.

Nekem legjobban az tetszik, amikor drogozunk, majd megkeressük a legközelebbi McDonaldsgyorséttermet, s bezúzzuk az ablakait, majd felborogatunk közeli autókat.

Amikor a rend?rség elkap minket, akkor meg azt mondjuk, hogy polgári engedetlenséget gyakorlunk, s
egyébként meg a rend?rség a multinacionális korporációk bábja. Ha ezután sem engednek szabadon,
telefonálunk apámnak, aki majd küldi az ügyvédjét.

_______________________________________________
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Egy elmebetegség története
by maxval bircaman - szombat, november 17, 2012
http://bircahang.org/egy-elmebetegseg-tortenete/

Utoljára foglalkozom az Amerikai Magyar Kurucinfó Népszava cikkeivel. Pár hivatkozás:

http://nepszava.com/2012/01/velemeny/bartus-laszlo-a-bajnai-jelenseg.html

http://nepszava.com/2012/10/velemeny/bartus-laszlo-irany-a-zsakutca.html

http://nepszava.com/2012/10/velemeny/bartus-laszlo-a-katolicizmus-irja-a-torvenyt.html

http://nepszava.com/2012/11/magyarorszag/bajnai-gordon-konzervativ-partot-epit.html

http://nepszava.com/2012/11/uncategorized/mohacs-fele-fel-uton.html

http://nepszava.com/2012/11/magyarorszag/katolikus-hitvallas-bajnai-alapitvanyanal.html

Kommentárra nincs szükség.

_______________________________________________
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Egy mondat 60 nyelven
by maxval bircaman - szerda, november 28, 2012
http://bircahang.org/egy-mondat-60-nyelven/

1. Chinese - ?????????????????????
2. Spanish - El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado.
3. English - The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.
4. Arabic - .?????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ?????????
?????????
5. Hindi - ???? ?????? ?? ???? ????? ??? ??, ? ?? ?????? ???? ?? ?????
6. Bengali - ??????? ????? ???????????? ?????? ??????, ?????? ???????????? ???? ????? ?????
??????
7. Portuguese - O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
8. Russian - ??????? ??? ????????, ? ?? ??????? ??? ???????.
9. Japanese - ?????????????????? ???????????????????????????
10. German - Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats
willen.
11. Panjabi - ??? ?? ??? ????? ?? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ?????.
12. Telugu - ??????????????????? ????????????? ???????????? ???? ?????????
??????????????????? ?????????????.
13. Vietnamese - Ngày Sa-bát ???c l?p ra cho loài ng??i, ch? không ph?i loài ng??i ???c d?ng nên cho
ngày Sa-bát.
14. Marathi - ?????? ???????????? ??????? ???. ?????? ??????????? ??????? ??? ????.
15. French - Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat.
16. Korean - ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ?? ???.
17. Tamil - ????? ???? ?????? ?????????? ????? ????????????????. ?????????????? ??????
??????????????????.
18. Italian - Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato.
19. Urdu - .??? ?? ?? ?? ??? ????? ??? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ??
?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??????
20. Turkish - ?nsan ?abat Günü için de?il, ?abat Günü insan için yarat?ld?.
21. Polish - Szabat zosta? pomy?lany dla cz?owieka, a nie cz?owiek dla szabatu.
22. Malay - Hari Sabat ditetapkan untuk kepentingan manusia; manusia tidak dijadikan untuk hari Sabat.
23. Awadhi - ???? ? ??? ??? ??? ???? ? ???, ???? ??? ???? ? ??? ??? ??????.
24. Ukrainian - ?????? ???????? ??? ??????, ? ?? ?????? ??? ??????.
25. Kannada - ???????? ???????? ?????? ????????????; ???? ???????? ?????????????? ????;
26. Oriya - ??????? ??????? ????? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ??????? ???? ??????
????????? ???? ???? ?????? ?????? ??? ??????.
27. Persian - .??? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ???. ???????? ??? ????? ???? ?????? ???
??? ?? ???
28. Filipino - Itinakda ang Araw ng Pamamahinga para sa ikabubuti ng tao; hindi nilikha ang tao para sa
Araw ng Pamamahinga.
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29. Hausa - Ai, Asabar domin mutum aka yi ta, ba mutum aka yi domin Asabar ba.
30. Tagalog - Ang araw ng Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng Sabat.
31. Romanian - Sabatul a fost f?cut pentru om, nu omul pentru Sabat.
32. Indonesian - Hari Sabbat itu diadakan karena manusia, bukannya manusia diadakan karena hari
Sabbat.
33. Dutch - De sabbat is een dag om de mensen rust te geven en niet een dag om hen te dwingen niets te
doen.
34. Thai - ?????????????????????????? ????????????????????????????????.
35. Uzbek - Inson Shabbat kuni uchun emas, balki Shabbat kuni inson uchun yaratilgan.
36. Croatian - Subota je stvorena radi ?ovjeka, a ne ?ovjek radi subote.
37. Serbian - ?????? ?? ???????? ???? ??????, ? ?? ????? ???? ??????.
38. Nepali - ????????? ??? ??????????? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????
???? ????????? ???? ???????? ????? ?????.
39. Somali - Sabtida waxaa loo sameeyey dadka aawadiis ee dadka looma samayn sabtida aawadeed.
40. Greek - ?? ???????? ??? ??? ???????? ??????? ??? ??? ? ???????? ??? ?? ????????·
41. Hungarian - A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért.
42. Czech - Sobota byla u?in?na pro ?lov?ka, ne ?lov?k pro sobotu.
43. Bulgarian - ???????? ? ????????? ?? ??????, ? ?? ????? ?? ????????.
44. Belarusan - ????? ??????????? ??? ????????, ? ?? ??????? ??? ??????.
45. Swedish - Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.
46. Armenian - ?????? ???? ???????? ?????, ??? ?? ?????? ??????? ?????.
47. Albanian - E shtuna është bërë për njeriun dhe jo njeriu për të shtunën.
48. Danish - Sabbaten blev til for Menneskets Skyld og ikke Mennesket for Sabbatens Skyld.
49. Hebrew - .???? ????? ???? ???-????, ??? ???-???? ???? ????
50. Slovak - Sobota bola predsa ustanovená pre dobro ?loveka, a nie ?lovek pre sobotu.
51. Finnish - Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.
52. Norwegian - Men sabbaten ble til for å hjelpe mennesket, det var ikke mennesket som ble til for
sabbatens skyld.
53. Tajik - ?? ????? ?? ?? ????????? ??????, ?? ? ?? ?????? ????? ??? ??????????? ??? ?????????,
?? ???? ?? ? ????? ?????????
54. Lithuanian - Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui.
55. Latin - Sabbatum propter hominem factum est et non homo propter sabbatum.
56. Icelandic - Hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins.
57. Haitian Creole - Jou repo a te fèt pou moun; se pa moun ki te fèt pou jou repo a.
58. Swahili - Sabato iliwekwa kwa faida ya mwanadamu, lakini mwanadamu hakuwekwa kwa ajili ya
sabato.
59. Basque - Hari Sabbat itu diadakan karena manusia, bukannya manusia diadakan karena hari Sabbat.
60. Latvian - Sabats ir iecelts cilv?ka d??, bet ne cilv?ks sabata d??.

*

Ha tudod más nyelven, egészítsd ki!
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Egyháztörténet
by maxval bircaman - csütörtök, május 03, 2012
http://bircahang.org/egyhaztortenet/

Nem célom bemutatni részletesen az egyes nem-apostoli irányzatokat, célom leginkább az apostoli
irányzat bemutatása, az egyes vele ellenkez? fontosabb ellenirányzatok kontextusában.

***

Fontos tudni, hogy az Egyház tanítása értelmében az apostoli irányzat nem alakult ki, hanem mindigis
létezett, ez az a tanítás, amit az apostolok Jézustól kaptak, majd továbbadtak az apostoli atyáknak (azaz
közvetlen tanítványaiknak), majd azok pedig továbbörökítették a tudást az egyházatyákon és püspökökön
keresztül mind a mai napig. Tehát az apostoli irányzatnak csupán a megfogalmazása, írásban való
lefektetése történt meg az els? századokban, nem annak érdemi kidolgozása. A tanítás ugyanis nem
emberi filozófiai rendszer, hanem szent tudás, Szent Hagyomány. A Szentírás ennek kiemelt része, a
Szentírást - bár isteni ihletésre - az Egyház hozta létre, szintén a továbbadott apostoli hagyomány keretein
belül.

A korai egyház idejében a platonizmus volt az alapfilozófia, ez volt az, ami a m?velt emberek használtak
a világ magyarázásához. A keresztény tanok közül különösen három olyan volt, mely elfogadhatatlan volt
az ?skeresztény kor átlagos m?velt embere számára: a világ semmib?l való teremtésének gondolata, Isten
embert?l való születése, s a feltámadás.

***

A keresztény vallás egyik legnagyobb sajátossága a Szentháromság-tan. Bár az Egyház úgy tartja, hogy
a Szentháromság magyarázata isteni titok, s ember nem képes megérteni teljes mértékben, szükséges volt
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mégis megmagyarázni, hogy mi is az a Szentháromság. A különböz? magyarázási kísérletek álltak sok
esetben az egyházi viták középpontjában. Maga a Szentháromság-tan viszonylag gyorsan gy?zött az azt
elutasító, ill. az azt radikálisan másképp magyarázó egyéb elképzelésekkel szemben.

A legkorábbi eretnek tanítás azonban nem csupán ezzel állt kapcsolatban, hanem els?sorban a
judaizmussal való viszony mentén alakult ki. A judaizmussal való viszony központi jelleg? probléma
volt, hiszen az Egyház összes apostola, s a korai egyházatyák túlnyomó többsége mind eredetileg zsidó
vallású volt. A zsidó szokások a legtöbb esetben nem is csak vallási kérdést jelentettek a korai
keresztények számára, hanem mindez személyes életvitelük természetes része volt.

Ehhez hozzá kell venni azt is, hogy a korai kereszténység magát nem akarta a judaizmustól elkülöníteni,
hiszen saját magát a judaizmus betöltésének, a judaizmus univerzálissá válásának tekintette. A
judaizmustól való elkülönülés csak akkor vált tényez?vé, amikor nyilvánvalóvá vált: a zsidó vallás
híveinek nagy többsége elutasítja Jézust.

Egy kis zsidókeresztény csoport, az ebioniták közvetlenül az Egyház megalapítását követ? években
különöltek el. ?k voltak azok akik elutasították Pál apostolt, azon az alapon, hogy szerintük Pál apostol és
az egész Egyház hátat fordított a zsidó szokásoknak, pedig azok szerintük továbbra is kötelez?ek voltak.
Véleményük szerint a kereszténységbe az út a zsidóságon keresztül vezet.

Ez a kérdés eleve vitás volt az Egyházban, a két álláspont f? képvisel?je Pál apostol és Jakab, az els?
jeruzsálemi püspök volt, az el?bbi úgy vélte, hogy Jézus érvénytelenítete a zsidó törvényt, míg az utóbbi
azon az állásponton volt, hogy a zsidó törvény továbbra is érvényes. Hozzá kell tenni: Pál és Jakab között
a vita nem dogmatikai jelleg? volt, hanem a betartandó szokásokra vonatkozott - ez nagyon sokan
elfelejtik, s megpróbálják az ellentétet vallási ellentétként feltüntetni.

Végül az i. sz. 49-ben megtartott Apostoli Zsinat tisztázta a kérdést: a zsidó szokások betarthatók, de
nem kötelez?ek, az étkezési tilalmak közül kizárólag az idegen vallások áldozati állatainak és a
megfulladt állatoknak a húsa, valamint a vér fogyasztása esik tilalom alá, ez sem igazi tilalom, hanem
tanács.

"nem kell terhet rakni azokra, akik a pogányságból tértek meg az Istenhez, hanem csak azt írjuk
el? nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak miattuk, továbbá a
paráznaságtól, a fojtott állattól és a vért?l" (Apostolok Cselekedetei 15:19-20.)
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Az ebioniták azonban a kérdést nem csak szokásokra vonatkozó vitaként, hanem dogmatikai
problémaként értékelték. Apostoli Zsinatot sem ismerték el, s az egyik els? szakadár eretnek keresztény
csoportot alkották, mely azonban sosem volt jelent?s létszámú. Az ebioniták ragaszkodtak a zsidó
monoteista felfogáshoz, s nem fogadták el Jézus isteni mivoltát, Jézust csupán Isten legnagyobb
profétájának tekintették.

Érdekességképpen megjegyzend?, hogy van olyan elképzelés is, mely szerint az ebioniták a jeruzsálemi
templom lerombolása után Arábiába vándoroltak, s ott egészen a VIII. századig fennmaradtak, amikor is
felvették az akkoriban keletkez?, új iszlám vallást - ezen elképzelés szerint a muszlimok Jézusról való
elvei (nem Isten, hanem egy nagy proféta, akit a zsidók megöltek, a keresztények pedig félreértettek és
meghamisítottak) az ebionitáktól származnak.

Tehát itt a kérdés az volt, hogy Jézus valójában ki, ember vagy isten? A két véglet: az ebionita felfogás és
a docetista (az eredeti görög kifejezés alapján: doketista) felfogás.

Az ebionita felfogás lényege, hogy Jézus egyszer? ember volt, egy proféta. Az iszlám Jézus-képe egyezik
ezzel. Ezzel szemben a doketista felfogás az ellenkez? végletet képviselte, szerinte Jézus kizárólag Isten
volt, embernek látszó Isten (????? dokeo = látszik görög nyelven).Mind az ebionita, mind a doketista
elképzelésnek létezett több kés?bbi változatban is.

Mivel a kérdés alapvet? jelent?ség?, több magyarázási kisérlet született, mely igyekezett levezetni, hogy
miképpen lehetett az ember Jézus egyben Isten. Jézus isteni képességeinek megmagyarázása született az
adopcionista (más néven: dinamikus monarchianizmus) elképzelés, eszerint Isten örökbefogadta az
eredetileg teljesen emberi Jézust – ez fogantatása idején vagy megkeresztelkedésekor következett be -,
így lett bel?le Isten. Ez az elképzés - mint sok más - újjáéledt a kés?bbi protestantizmusban is, pl. az
unitáriusok hasonló nézeteket vallanak.

A két nézettel szemben az apostoli keresztény tanítás szerint Jézus egyszerre ember és egyszerre Isten,
teljesen Isten és teljesen ember. Se nem Isten, aki emberi álarcot öltött, sem nem ember, akit Isten a
fiává fogadott.
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***

A másik jelent?s ellenirányzat a keresztény gnoszticizmus volt az apostoli hagyománnyal szemben.
Szemben a többi ellenirányzattal, a gnoszticizmus annyira veszélyesnek számított, hogy még az
Újszövetségbe is bekerült – lásd Simon mágust az Apostolok cselekedete 8. fejezetében. Bár a
gnoszticizmusnak több változata létezett, alapként elmondható a keresztény szempontból releváns
irányzatokról, hogy dualisták, szerintük az Ószövetség és az Újszövetség istene két különböz? isten. Van
egy jó isten, a Legfels?bb Lény, aki közvetlenül nem megismerhet?, ? az Újszövetség istene. Az
Ószövetség istene ezzel szemben Demiurgosz (kb. kézm?ves), a világ létrehozója, aki egy rossz isten. A
Legfels?bb Lény küldte el az emberekhez Krisztust és a Szentlelket, akik segítségével az emberek vissza
tudnak térni a Legfels?bb Lényhez.

A gnosztikus Szentháromság tehát valójában a Legfels?bb Lény és az általa küldött alacsonyabbrend? két
szellemi lény, Krisztus és a Szentlélek. Krisztus tehát a gnosztikusok szerint teljes egészében szellemi
lény, emberi megnyilvánulása csak látszat volt. A gnosztikus tan elítélése végül hivatalosan a III. sz.
második felében következett be az Egyházban. Azonban a tan túlélte a kort és a középkorban egészen a
XIII. századig jelen volt (lásd katárok, bogumilok).

Az az elképzelés, hogy Jézus szellemi lény, vagy valamiféle isten, azonban nem egyezik az Atyával,
annak alárendeltje igen népszer? maradt a gnoszticizmus elítélése után is. A XIX. században létrejött
mormonizmus Szentháromság-képe hasonló ehhez, mely három önálló, hiererchikusan egymásnak
alárendelt istenr?l beszél.

A gnosztikus-keresztény irányzattal szemben, különösen annak Szentháromság-értelmezése ellen, mely
szerint a Szentháromságot egy mindenható isten és az ? által küldött két alacsonyabb rangú szellemi lény
alkotja, az Egyház igyekezett bizonyítani, hogy a Szentháromság három személye között nem létezik felill. alárendeltségi viszony.

Ez a gondolat vezetett el a másik véglethez, a modalisztikus monarchianizmushoz, (ill.
szabelianizmushoz) mely azt tanította, hogy a Szentháromság három személye közt teljes azonosság áll
fenn, Isten csupán három különböz? módozatban jelenik meg.

Az Egyház által kifejtett apostoli hagyomány végülis úgy magyarázza, hogy Istennek egyetlen lényege,
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lénye (uszia, substantia vagy essentia) van és három személye, hiposztázisa (?????????, persona). Míg a
lényeg azonos, tehát azonos ereje, hatalma, dics?sége, hatása van a Szentháromság három személyének,
viszont a három személynek van külön hiposztázis-tulajdonsága, tehát egylényeg?ek, de nem azonosak.

***

A Szentháromság három személye közti viszony félreértelmezése adta az alapot a gnoszticizmus utáni
legjelent?sebb ellenirányzatnak, az arianizmusnak. Hatását tekintve a gnoszticizmusnál is fontosabb volt.

Az arianizmus alapvet? tétele, hogy Krisztus nem egylényeg? az Atyával, hanem más lényeg? (azaz nem
homousziosz, hanem heterousziosz) és teremtett szellemi lény, ?t teremtette els?ként az Atya, aki az
egyetlen igaz Isten. Az arianizmus egy másik változata (félaranizmus) szerint Jézus se nem azonos
lényeg?, se nem más lényeg?, hanem homoiusziosz, azaz hasonló lényeg?. (A XIX. században kialakult
jehovizmus tanítása nagyon hasonló ez utóbbihoz.)

A homousziosz szó használata kezdetben gondot okozott, mivel ugyanezt a szót használták korábban a
modalisztikus monarchianizmus képvisel?i is, azonban más értelemben: míg a monarchianisták a szót
abban az értelemben alkalmazták, hogy ez a Szentháromság részeinek teljes egységét jelzi, addig az
apostoli hagyományt folytató irányzat ez alatt a 3 hiposztázis lényegi egységét értette, mely nem jelenti
azonban a hiposztázisok azonosságát.

Miután a niceai zsinat (325) írásban is tisztázta az apostoli tanítást, az említett homousziosz szó
értelmezése továbbra is gondott okozott. Csak a konstantinápolyi zsinaton (381) sikerült egyértelm?en
tisztázni, hogy a kifejezés nem a már elítélt szabelianizmust éleszti újra. A zsinat által írásban lefektetett
hitelv immár egyértelm?en fejezte ki az apostoli keresztény hitet:

"1. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan
dolgoknak Teremt?jében;
2. és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, aki az Atyától minden id?knek
el?tte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istent?l való igaz Istenben, aki született
és nem teremtetett, aki egylényeg? az Atyával, és aki által mindenek lettek;
3. aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekb?l és megtestesült a
Szent Lélekt?l és Sz?z Máriától és emberré lett;
4. aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett,
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5. és feltámadott a harmadik napon az Írások szerint;
6. és felment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján;
7. és újból elj? dics?séggel, ítélni él?ket és holtakat, és az ? Országának nem lesz vége;
8. és a Szent Lélekben, Úrban és Éltet?ben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt
imádunk és dics?ítünk, aki a próféták által szólott.
9. Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban.
10. Egy keresztséget vallok a b?nök bocsánatára.
11. Várom a holtak feltámadását
12. és az eljövend? örök életet. Ámen."

***

A Szentháromság három személyének kapcsolatáról, s különösen Krisztus magyarázatát illet?en több
álláspont létezett továbbra is, ugyanis ezeket nem tisztázták a zsinatok.

A f? kérdés az volt, hogy Krisztus emberi mivolta milyen kapcsolatban áll isteni mivoltával.

A két f? teológiai iskola - az alexandriai és az antiochiai - különböz? módon viszonyult a kérdéshez.

Az alexandriai iskola fontosnak tartotta Krisztus egységét hangsúlyozni, míg isteni és emberi mivoltát
magától értet?d?nek tartotta. Ezzel szeretette volna az adopcionizmus bármilyen lehet?ségét kizárni.

Az antiochiai iskola viszont fontosnak tartotta Krisztus isteni és emberi mivoltának kihangsúlyozását, az
egységet tartva magától értet?d?nek. Ezzel szeretette volna a doketizmus bármilyen lehet?ségét kizárni.

A két iskola egymás nézeteit sokszor félreértette: az alexandriaiak az antiochiai iskola megfogalmazásait
úgy értelmezték, mintha az két külön, egymással laza kapcsolatban álló személyr?l beszélne Krisztussal
kapcsolatban. Az antiochiai iskola viszont az alexandriai iskolát értelmezte úgy, hogy az Krisztus emberi
természetét eltörli.
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***

Az antiochiai iskola ellenében született meg a monofizitizmus, mely Krisztus egyetlen isteni természetét
hirdette. Két f? ága létezett: a korábbi apollinarizmus és a kés?bbi eutichizmus. Végülis mindkett? azt
vallotta, hogy Krisztus emberi természete kezdetben létezett, azonban kés?bb feloldódott magasabb rend?
isteni természetében. Az emberi természet elhomályosodott, s?t megsemmisült a két természet
egyesülésekor.

Az alexandriai iskola ellentétében született meg a nesztorianizmus, mely igyekezett olyan magyarázatot
adni, mely nem keveri össze Krisztus isteni és emberi természetét. A nesztoriánus értelmezés szerint
dogmatikailag pontatlan, ahogy Isten születésér?l és szenvedésér?l beszélnek, hiszen Krisztus isteni
természete sem nem születhetett, sem nem szenvedhetett, ez csak emberi természetével történhetett meg.

Az alexandriai iskola azzal vádolta Nesztorioszt, hogy szerinte Krisztus két személy, emberi és
isteni. Valójában a nesztoriánusoknak nevezett asszír keresztények ezt sosem vallották
történelmük során, s?t szerintük Nesztoriosz sem tanította sosem ezt. Valójában az asszír
keresztények diofiziták a szó khalkedóni értelmében.
Az efeszoszi zsinat (431) azonban elítélte Nesztorioszt, s így alakult ki az asszír keresztények
önálló egyháza.

A vita azonban továbra is az maradt, hogy az egyetlen krisztusi személyben az isteni és az emberi
természet milyen módon van jelen: egyetlen természet van vagy két természet.

Az Alexandriában gy?ztes miafizitizmus szerint mind az isteni, mind az emberi rész jelen van az
egyetlen természetében, mind a kett? a maga teljességében, elkülönülés és keveredés nélkül van jelen.

Az Antiochiában gy?ztes diofizitizmus szerint viszont két természetr?l kell beszélni, egy isteni és egy
emberi természetr?l, melyek mindegyike a maga teljességében, elkülönülés és keveredés nélkül van jelen.
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Látható, hogy itt majdnem ugyanazt mondja a miafizita és a diofizita álláspont. A viták során a miafiziták
a diofizitákat burkolt nesztorianizmussal vádolták, a diofiziták a miafizitákat pedig burkolt
monofizitizmussal.

Valójában a két álláspont között lényegi különbség nincs, hiszen az egy természeten belüli isteni és
emberi, mindkett? a maga teljességében, elkülönülés és keveredés nélkül nem igazán más, mint a két
külön isteni és emberi természet, mindkett? a maga teljességében, elkülönülés és keveredés nélkül.

Azonban azokban az id?kben ezeket a különböz? megfogalmazásokat súlyos tartalmi különbségként
értékelte a közösség, így sz?nt meg az egység 451-ben a miafizita ókeletiek és a diofizita ortoxok között.

Az érdekes az, hogy Nesztoriosz megérte a khalkedóni zsinatot (451) és a zsinat által
megfogalmazott diofizita álláspontot a saját álláspontjával egyez?nek találta. Az egység azonban
nem állt sosem helyre.

Ezen viták alapján alakult ki a három keleti ág. Hozzátesszük: a diofizita megfogalmazás közelebb áll
hozzánk, úgy gondoljuk, hogy az pontosabb, ennek ellenére meggy?z?désünk, hogy mindhárom ág
teológiája ugyanazt az apostoli tanítást tartalmazza, más-más szavakkal kifejezve. Szintén hisszük, hogy a
három ág elkülönülése emberi félreértések és hibák miatt történt, s csak id? kérdése, hogy ez az egység
ismét helyreálljon.

***

További szakadások is történtek, ezek közül azonban csak hármat említenénk, mert lényegesnek tartjuk
?ket.

Egy korai tan a montanizmus tana. Két f? jellegzetéssege az apostoli tanítással ellentétben, hogy az
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egyházat tökéletes emberek gyülekezetének tartja, így kizárt a közösségb?l minden olyan keresztényt, aki
b?nbe esett, valamint a Szentlélek szerepét illet? felfogás: a montanisták szerint a "nyelveken szólás" az
igaz keresztény gyülekezet egyik f? jele. Sokban hasonlítanak a különféle modern újprotestáns puritán és
pünkösdista felekezetekre.

Az eredeti b?n értelmezése egy másik fontos kérdés. Míg nyugaton az eredeti b?n átörökl?désér?l
kezdtek beszélni, addig keleten a b?n következményének átörökl?désér?l. Mindmáig ez egy jelent?s
különbség: a katolicizmus és a protestantizmus zöme az el?bbit vallja, míg a keleti egyházak az utóbbit.

Végül a filoque kérdése, azaz az, hogy a Szentlélek az Atyától vagy az Atyától és a Fiútól származik. Az
1054-es egyházszakadás formális f? oka ez volt. A keleti egyházak az apostoli tanítás értelmében
elutasítják a filioque-tant, s a Szentlélek csakis az Atyától való származtatását vallják. Az apostoli tan
szerint a filoque-tan összkeveri a Szentháromság személyeit. A keleti energia-tan az, mely a kérdést
tisztázza: ez különbséget tesz a Szentlélek személyeinek származása és hatása között. Nyugaton ez a tan
nem terjedt el, de a katolikusok hivatalosan is elfogadják ezt a tanítást. Valójában a filioque-tan az,
melyben a katolikusok hallgatólagosan már elismerték a keletiek igazát.

_______________________________________________
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Elnökválasztás Bulgáriában
by maxval bircaman - kedd, május 15, 2012
http://bircahang.org/elnokvalasztas-bulgariaban/

Ami a bulgáriai választások általános kérdéseit illeti, arról már írtam.

Az 1991-ben elfogadott új bolgár alkotmány értelmében a köztársasági elnök választása kikerült a
parlament hatásköréb?l, s azóta közvetlenül a választópolgárok választják a köztársasági elnököt. Az
eddigi választások 1992-ben, 1996-ban, 2001-ben és 2006-ban zajlottak. Tehát most lesz a hetedik
köztársasági elnöki választás, ezen belül pedig az ötödik közvetlen választás.

Eddigi köztársasági elnökök:

1990 - Petar Mladenov (kommunista, majd szocialista) - pár hónap után lemondott,
1990-1997 - Zselju Zselev (jobbközép-liberális) - 1990-ben a parlament által megválasztva,
1992-ben az új alkotmány hatályba lépése miatt mandátuma lejárt, de a nép megválasztotta
második mandátumra is,
1997-2002 - Petar Sztojanov (jobbközép) - elindult második mandátumért, de a választás második
fordulójában pár százalékkel alulmaradt,
2002-2012 - Georgi Parvanov (szocialista) - 2006-ban újraválasztva második mandátumra,
2012 - Roszen Plevneliev (GERB).

Magyarázat az évszámokban való eltérésre: 1996. óta a választás a mandátum lejárta el?tt pár hónappal
történik, azaz még a el?z? évben, tehát a jelenlegi elnök mandátuma 2012 januárjában jár le. (Az USA
elnökválasztásáról "ellopott" módszer.)

Egyedülálló Bulgáriában, hogy nem csak köztársasági elnököt, hanem köztársasági alelnököt is
választanak. Bulgária az egyetlen európai ENSZ-tagállam, melyben létezik alelnöki poszt. Egyes
vélemények szerint az alelnöki poszt az ország legfeleslegesebb hivatala, a valóságban az évek során
mégis megtölt?dött tartalommal: a szokásjog alapján az elnök egyes területeket egyszer?en átenged
alelnökének.
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Bár az elnökválasztás közvetlen, Bulgária mindenképpen mint parlamentáris köztársaság jellemezhet?. A
bolgár köztársasági elnök gyenge, bár a gyakorlatilag kizárólag ceremoniális magyar köztársasági
elnökhöz képest rendelkezik bizonyos többletjogokkal is.

A magyar köztársasági elnök a törvények kihirdetésével kapcsolatos gyenge vétójogán, a népszavazás
kezdeményésének és id?pontjának megállapításának jogán kívül minden egyéb fontos jogkörében csak a
kormány ellenjegyzésével cselekedhet.

Ezzel szemben a bolgár köztársasági elnök a fentieken túl több állami szerv esetében saját hatáskörében
jár el. Többek között - a legfontosabbakat említve - az Alkotmánybíróság tagjainak egyharmadát ? nevezi
ki (másik egyharmadot a parlament választ meg, további egyharmadot pedig a lefels?bb bírói szervek),
úgyszintén az elektromos médiákat felügyel? Elektromos Médiák Tanácsának tagjainak egyharmadát
saját hatáskörben nevezi ki, valamint a kémelhárítási és hírszerzési szervek vezet?inek kinevezése is
kizárólagosan a köztársasági elnök jogköre. Mindezek nem kormány-ellenjegyzéshez kötött ill.
parlamenti vagy kormánydöntést hatályba léptet?, formális kinevezési jogok, hanem valódi hatalmi
jogosultságok: az államf? bármiféle egyeztetés nélkül azt nevez ki akit akar.

A kommunista id?szakban "állam az államban" státuszú titkosszolgálatok (a jelenlegi kémelhárítás és
hírszerzés) 1991-ben direkt ki lettek véve a kormány alól, s a köztársasági elnök alá lettek rendelve. Az
alkotmány megalkotói így szerették volna meggátolni, hogy a jöv?ben bármely kormány visszaélhessen a
titkosszolgálatokkal.

Látható tehát, hogy a ceremoniális gyenge magyar köztársasági elnökhöz képest a bolgár köztársasági
elnök inkább "középgyenge" státuszú. Azonban a bolgár köztársasági elnök politikai helyzete nem
annyira a leírt jogosultságainak következménye, hanem sokkal inkább annak az eredménye, hogy a
választópolgárok közvetlenül választják meg. Ez jelent?s súlyt ad neki.

Érdekesség, hogy a köztársasági elnöki poszt nem számít politikamentesnek, az egyetlen poltikai
követelmény az elnök felé, hogy mandátuma idejére függessze fel párttagságát. Pár éve a bolgár
alkotmánybíróság kimondta, hogy a köztársasági elnöki tisztség politikai pozíció és a politikai
semlegesség nem követelmény a poszt betölt?je irányában. Az eddigi 6 elnökválasztáson megválasztott 4
elnök közül - mint már említettem, az egyik elnök egyszer a parlament által, egyszer pedig közvetlenül
lett megválasztva, a jelenleg hivatalban lév? elnök pedig második mandátumát tölti - hárman
megválasztásukat megel?z?en politikai párt els? számú vezet?i tisztségét töltötték be, egy pedig pártja
legfels?bb vezet?sének volt tagja. A volt köztársasági elnökök mandátumok lejárta után nem élveznek
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semmiféle különleges szerepet. Az egyik volt köztársasági elnökkel megtörtént, hogy mandátuma lejárta
után sikeresen indult a parlamenti választásokon, s parlamenti képvisel? lett. Úgyszintén teljesen hiányzik
a volt köztársasági elnökök részére rendszeresített iroda, rezidencia és fizetés. Egyetlen privilégium, hogy
- amennyiben igényli - a mandátuma lejárta után 12 hónapig jár minden volt köztársasági elnöknek és
alelnöknek a személyi test?ri védelem, melyet ugyanaz a szerv lát el, mely az éppen hivatalban lév?
állami vezet?k épségét és biztonságát óvja.

Az elnökválasztás egy vagy két fordulóban zajlik. Amennyiben a választásra jogosultak legalább 50 %-a
érvenyes szavazatot ad le, s valamelyik jelölt 50 % + 1 szavazatot szerez, az illet? jelölt az új köztársasági
elnök. Amennyiben a választásra jogosultak kevesebb, mint 50 %-a szavaz (ez még sosem fordult el?)
és/vagy egyik jelölt sem szerzi meg a 50 % + 1 szavazatot, ebben az esetben második fordulót tartanak. A
második fordulóban csak az els? fordulóban a leadott szavazatok számát illet?en els? és második helyet
elért jelölt vesz részt, s egyszer? szavazattöbbség dönti el ki lesz az új elnök. Eddig minden alkalommal
volt második forduló.

A köztársasági elnöki választáson az aktív és passzív választójog élesen elválik egymástól. Aktív
választójoga van minden 18 éves vagy id?sebb bolgár állampolgárnak, függetlenül attól, hogy van-e más
állampolgársága és függetlenül attól, hogy van-e lakcíme Bulgáriában és az országban él-e. A passzív
választójoghoz viszont legalább 40 éves életkor szükséges, valamint annak igazolása, hogy a jelöltnek
nincs más állampolgársága a bolgáron kívül és a választásokat megel?z? 5 évben legalább az id? felében
Bulgáriában élt életvitelszer?en. További érdekes követelmény a passzív választójoghoz, hogy a jelölt
bolgár állampolgársága "született állampolgárság" kell legyen, azaz olyan személy, aki naturalizált
állampolgár, nem indulhat a választáson. Ez utóbbi követekmény egy ízben - 1996-ban - súlyos problémát
okozott, a szocialista párt kénytelen volt eredeti jelöltjét visszavonni és az utolsó pillanatban új jelöltet
indítani, mert az eredeti jelölt képtelen volt igazolni, hogy "született bolgár állampolgár".

A szóban forgó személy egyébként Georgi Pirinszki volt külügyminiszter, aki New Yorkban született
bolgár állampolgárságú apától és amerikai állampolgárságú anyától, az anya gyermeke születése el?tt
nem sokkal lett amerikai állampolgár - eredetileg csehszlovák állampolgár volt, aki a náci zsidóüldözés
el?l menekült az USÁ-ba. Személyes véleményem akkoriban az ügyben az volt, hogy az ügy fel volt
mesterségesen fújva Pirinszki politikai ellenfelei által, számomra nyilvánvaló volt, hogy Pirinszki
egyszerre "született bolgár" és "született amerikai" állampolgár, azaz megfelelne az elnöki
követelményeknek, hiszen az amerikai állampolgárságáról lemondott. Ellenkez? esetben azt az
abszurdumot kellene feltételezni, hogy Pirinszki egyáltalán nem is rendelkezik bolgár állampolgársággal,
hiszen sosem naturalizálták.

Viccesen meg szoktam jegyezni, hogy ha én indulnék a bolgár elnökválasztáson, valószín?leg
többhónapos vitát generálna vajon született állampolgár vagyok-e. Az egyik jogszabály szerint ugyanis
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annak min?sülök, míg a másik szerint pedig nem. S persze mindkét jogszabály hatályos. Véleményem
szerint az új bolgár alkotmány alkotói annak idején túlságosan sokat nézegették az USA alkotmányát, így
lett Bulgáriának köztársasági alelnöke és így lett a "született állampolgárság" követelménye is.

_______________________________________________
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EU-adatok - gazdagabbak és szegényebbek
by maxval bircaman - csütörtök, május 03, 2012
http://bircahang.org/eu-adatok-gazdagabbak-es-szegenyebbek/

Minden adat 2011-es

*

GDP/f? nominális értéken

piros: 40 ezer USA-dollár felett

sötétzöld: 30-40 ezer USA-dollár között

világoszöld: 20-30 ezer USA-dollár között

sárga: 10-20 ezer USA-dollár között

barna: 10 ezer USA-dollár alatt

*
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GDP/f? vásárlóértéken

piros: 40 ezer USA-dollár felett

sötétzöld: 30-40 ezer USA-dollár között

világoszöld: 20-30 ezer USA-dollár között

sárga: 10-20 ezer USA-dollár között

*

Nettó havi átlagbér (nominális)

piros: 3 ezer euró felett

sötétzöld: 2500-3000 euró között
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világoszöld: 2000-2500 euró között

világoskék: 1500-2000 euró között

sárga: 1000-1500 euró között

lila: 750-1000 euró között

sötétkék: 500-750 euró között

barna: 250-500 euró között

*

Nettó havi átlagbér (vásárlóértéken)

piros: 3 ezer euró felett

sötétzöld: 2500-3000 euró között
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világoszöld: 2000-2500 euró között

sötétkék: 1500-2000 euró között

sárga: 1000-1500 euró között

(750-1000 euró között egyetlen ország sincs)

lila: 500-750 euró között

barna: 250-500 euró között

_______________________________________________
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Eurovíziós dalfesztivál
by maxval bircaman - szerda, május 23, 2012
http://bircahang.org/eurovizios-dalfesztival/

Az Eurovíziós Dalfesztivál a 90-es évek közepe óta egyre inkább nem a zenér?l, hanem a politikáról szól.

A napokban rábukkantam a két tökéletes eurovíziós dalfesztivál paródiára. Mint ismeretes, az Eurovíziós
Dalfesztivál ma már önálló stílussá n?tte ki magát, angol nyelvterületen rágógumi popnak is nevezik. A
stílus jellemz?je: egyszer? és könyen megjegyezhet?, ismétl?d? dallam, diszkótánc, basic english
szótárkészlet, kevés és nagyon buta szöveg. Íme Juliet Jeske amerikai humorista hölgy szenzációs
paródiája:

http://www.youtube.com/watch?v=oaKbUwtIQj0

Egy másik tökéletes paródiát két ír humorista talált ki:

http://www.youtube.com/watch?v=UGNXJLS8xZs

Persze vannak és voltak kivételek ezen a dalfesztiválon is. Egy részr?l néha becsúsznak stílusidegen
el?adók, ezekr?l nem írnék, mert ismertek. Más részr?l id?r?l id?re megjelennek a fesztiválon
humoristák, akik eleve paródiát adnak el?, azaz magán a fesztiválon parodizálják a fesztivált.

De lássuk az eddigi évek legjelent?sebb eurovíziós parodistákat, akik ténylegesen is részt vettek a
fesztiválon.

Ausztriából Alf Poier a 2003-as dalfesztiválon:
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http://www.youtube.com/watch?v=nZJt6Gv4XPk

2006-ban egy litván humoristacsoport keltett megdöbbenést:

http://www.youtube.com/watch?v=0-fAe7SwdqE

2007-ben egy paródiaszám majdnem megnyerte a dalfesztivált, a végen a második helyet nyerte el. Ez az
ukrán Verka Szergyucska:

http://www.youtube.com/watch?v=hfjHJneVonE

Következik a 2008-as, Belgrádban rendezett dalfesztiválról az észt résztvev? humorista-csoport, szerbangol-német-finn nyelv? dala:

http://www.youtube.com/watch?v=LRh9PzNYD-8

A szerb rész lényegét lefordítom:

Ki vagyok én? Legyen szíves a számlát!
Kifogyott a benzinem.
Két dupla dobostortát.
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S zöldbabot, ez elég lesz!
Krumplit, borsót, hagymát.
Rákot, ez elég lesz.
Szardellát, ez elég lesz!

Ez a 2008-as év egyébként a humoristák éve volt. Több paródia volt ezen a fesztiválon.

Szerintem a csúcs a spanyol el?adó. Sajnos a dalszöveget meg kellett kicsit változtatni, mert az eurovíziós
dalfesztiválon tilos nyíltan politikai szöveget el?adni, ez már eleve kissé elvett a szám értékéb?l. Ezen
kívül ismerni kell a spanyol nyelvet, s hogy mit is parodizál a humorista: a latin-amerikai úgynevezett
"haladó", szociálisan elkötelezett zenét, a reggaetont. Az el?adó kitalált életrajza szerint Argentínában
született, s édesapja egy szociálisan elkötelezett gyorsíró volt, aki megtanította ?t zenélni. Valójában az
el?adó egy spanyol humorista. A táncosn?k pedig személyes ismer?sei, akiknek semmi közük a m?vészi
világhoz, sosem léptek fel sehol. A humorista egyébként viccb?l nevezett be a spanyol eurovíziós
versenyre, de az internetre kitett produkciója nagyon hamar akkora siker lett, hogy végülis ténylegesen ?
nyerte meg a spanyol eurovíziós részvételi jogot.

Igyekszem lefordítani a dalszöveget, ahogy az az eredeti változatban volt:

Kutyálj, kutyálj!
A csiki-csiki nagyszer?
Táncolják Kínában és Alcorcónban*
Adj csiki-csikit ennek a kreol lánynak
Mert a csiki-csiki meg?rjíti
Táncolja José Luis*
Táncolja Hugo Chávez*
Táncolja Mariano*
Tudod, kedvesem
Táncolják a testvérek
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Táncolja a bátyám
Táncolja a mulatt csajom
Kezében a harisnyanadrágjával
S a csiki-csikit így kell táncolni:
Els?: a break tánc
Második: a keresztezés
Harmadik: a Michael Jackson
Negyedik: a Robocop
Táncold a csiki-csikit
Táncold a csiki-csikit
Tácolják a heavy metálosok
S szintén a különcök
Táncolják a börtönben
Táncolják a suliban
Táncolja az anyám
S szintén a nagyanyám
Táncolja a pumatigris
Csíkos öltönyében
S János Károly* szól neki:
“Miért nem hallgatsz el?”*
Damián atya ravatalozójában
Csiki-csikit kezdtek játszani és a halott elkezdett táncolni,
Táncolni, táncolni, táncolni"

Alcorcón - spanyol város, Madrid aglomerációjában
José Luis - José Luis Rodríguez Zapatero, spanyol szocialista politikus, akkoriban Spanyolország
miniszterelnöke
Mariano - Mariano Rajoy, spanyol konzervatív politikus, akkoriban a legnagyobb spanyol
ellenzéki párt vezet?je, jelenleg ? a miniszterelnök
Hugo Chávez - Venezuela populista, kriptokommunista elnöke
János Károly - I. János Károly, spanyol király
"Miért nem hallgatsz el?" - a 2007-es, Chilében rendezett spanyol-latinamerikai konferencián,
miután Hugo Chávez venezuelai elnök hosszú perceken keresztül sértegette Spanyolországot, az
egyébként hidegvér? I. János Király kilépve a diplomatikus stílusból, hangosan félbeszakította
Chávezt a "Miért nem hallgatsz el?" mondattal, majd mérgesen elhagyta a tanácskozás helyszínét.
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A videóból is az eredetit linkelem, mert a végleges, a dalfesztiválon ténylegesen el?adott változat szövege
- politikai okokból - kicsit más:

http://www.youtube.com/watch?v=H_yoUnC8lgk&t=1m39s

_______________________________________________
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Európa pénzei
by maxval bircaman - szombat, december 22, 2012
http://bircahang.org/europa-penzei/

Kezdjük a legegyszer?bb esetekkel: 1 ország = 1 pénz és 1 pénz = 1 ország:
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Közös pénz:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, Olaszország, Portugália, San Marino, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia, Vatikán + Akrotíri és Dekélia, Andorra, Koszovó, Montenegró:

1 ország = 1 pénz, de a pénz más országban is hivatalos:

Törökország + Észak-Ciprus:

Oroszország + Abházia, Dél-Oszétia:

Örményország + Karabah:
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Svájc + Liechtenstein:

1 ország = 2 pénz:

1 ország = 3 pénz:
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(forrás: a Banknote World és a Bank Note Museum)

_______________________________________________
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Ezeréves Magyarország - na ne viccel?djünk!
by maxval bircaman - vasárnap, július 29, 2012
http://bircahang.org/ezereves-magyarorszag-na-ne-viccelodjunk/

Ne viccel?djünkj!

Trianon el?tt Magyarország nev? állam utoljára 1541-ben létezett a nemzetközi jogban. Az, hogy a
Habsburg Birodalom bels? felosztása milyen volt kb. annyira volt lényeges nemzetközi jogilag, mint az,
hogy Svájcban hány kanton van. A nemzetközi közösség nem ismert "Magyarország" nev? államot, csak
Osztrák-Magyar Monarchia nev? államot. Magyarország nev? állam a Habsburg Birodalom
széthullásával jött létre, s hivatalosan a trianoni békével.

Tehát Magyarország jelenleg 635 éves állam. 1000-1541 és 1918-2012.

_______________________________________________
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Facebook, fújj!
by maxval bircaman - kedd, július 31, 2012
http://bircahang.org/facebook-fujj/

Manapság a men? figura az, aki éjjel-nappal hangoztatja, hogy nem használ FB-ot, sem más hasonló
hálózatot. Nem pazarolja az idejét primitívségekre, ? a netet csakis m?vel?désre és tanulásra használja.

10 éve a men? figura az volt aki éjjel-nappal hangoztatta, hogy nem használ internetet, nincs is
számítógépe. Nem pazarolja az idejét primitívségekre, mert az internetet elöntötte a pornó.

20 éve a men? figura az volt aki éjjel-nappal hangoztatta, hogy nem néz soha tévét, s?t nincs is készüléke.
Nem pazarolja az idejét primitívségekre, mert a tévében csak moslék van.

30 éve a men? figura a vidéki egyedülálló tanárn? volt, aki éjjel-nappal hangoztatta, hogy sosem olvas
krimit vagy sci-fit, mert ? csak értékes szépirodalmat olvas, s nem pazarolja az idejét primitívségekre,
aljas érzékekre ható alantas ponyvára.

100 éve meg a men? figura valószín?leg az volt, aki éjjel-nappal hangoztatta, hogy a telefon hülyeség, ?
sosem telefonál, mert inkább az igazi emberi kapcsolatokban hisz.
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Felirat az útlevélen
by maxval bircaman - szombat, május 05, 2012
http://bircahang.org/felirat-az-utlevelen/

Gyakori urbanlegend a magyar médiákban, hogy a magyar útlevelek abszurd módon csak magyarul
tartalmazzák borítójukon az ország nevét és az "útlevél" szót, s ez teljesen érthetetlen, mert más
országokban ez egész máshogy van: ott mindig ki van írva az ország neve és az "útlevél" szó valamilyen
nagy nemzetközi nyelven is. Mivel eddig számtalanszor hallottam ezt a teljesen téves infót, megírtam ezt
a bejegyzést, ily módon cáfolva a teljesen alaptalan infót.

A világ összes országát nem volt kedvem végig nézni, de az európai országokat mind megnéztem.

A következtetés: nemhogy a magyar gyakorlat furcsa, hanem épp ellenkez?leg, a magyar gyakorlat felel
meg a nemzetközi gyakorlatnak. A legtöbb országban - Magyarországhoz hasonlóan - CSAK az illet?
ország hivatalos nyelvén (nyelvein) szerepel az ország megnevezése és az "útlevél" szó.

Ehhez a nemzetközi gyakorlathoz Magyarország nem mostanában vagy a rendszerváltozás után állt át,
hanem sokkal régebben: már a sötét kommunista útlevelek borítója is kizárólag magyar nyelv? volt.

Íme egy térkép, a színek jelentése:

- piros: az útlevélborítón csak az illet? ország hivatalos nyelvén szerepel a felirat (a 27 EUtagállamból 23 ország tartozik ide),
- sárga: az útlevélborítón az illet? ország hivatalos nyelvén szerepel a felirat, valamint angolul (a
27 EU-tagállamból 2 ország tartozik ide: Bulgária és Ciprus),
- zöld: az útlevélborítón az illet? ország hivatalos nyelvén szerepel a felirat, valamint angolul és
franciául (a 27 EU-tagállamból 1 ország tartozik ide: Lengyelország),
- lila: speciális esetek, pl. az útlevélborítón az illet? ország hivatalos nyelveinek egyikén szerepel
csak a felirat (a 27 EU-tagállamból 1 ország tartozik ide: Luxemburg, az útlevél felirata csak
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francia, bár Luxemburgnak 3 hivatalos nyelve van, s közülük csak az egyik a francia).

A térkép direkt nem teljesen méretarányos, hogy a nagyon kis országok, pl. Monaco, is láthatóak
legyenek rajta.

Amikor mindezt el?adom, szokott jönni az "igenám, de a legtöbb európai nyelven valami paszport jelleg?
szó az útlevél, bezzeg magyarul egész más" cím? érv.

Csakhát ez sem igaz. El?ször is a határ?r jellemz?en nem nyelvész, s pl. nem valószín?, hogy a
"Reichepass" szóból az útlevélre asszociál. A thaiföldi vagy mexikói útlevélkezel? alkalmazott számára a
német nyelv a magyarral vetekszik, azaz mindkett? teljesen érthetetlen.

Na és - ez szokott lenni végs? érvem, a kegyelemdöfés - lásd a görög útlevelet, ahol a nem-latinbet?s
görög szövegen kívül nincs semmi a borítón. A nagyon m?velt átlagos határ?r talán még ismeri az alfa.
béta, gamma, delta bet?ket, de ezen túl nullához közeli a valószín?sége, hogy el tudja olvasni a görög
útlevél borítóját.

Hozzáteszem: a határ?rségek világszerte nem úgy m?ködnek, hogy a határ?r olvasgatja a neki bemutatott
könyvecskét, majd eldönti, hogy az útlevél-e és melyik országé, s egyáltalán elismeri-e országa a másik
ország útlevelét. Nem, ez nem így történik, hanem úgy, hogy van egy nagy könyv, benne az összes
elfogadható útiokmány képével és biztonsági jeleivel - ill. ma már ez nem könyv, hanem adatbázis a
számítógép képerny?jén. Aztán amikor a monacói turista Nauruba látogat, a naurui tisztségvisel?
megnézi a számítógépén, hogy milyen a monacói útlevél, s ha az adatbázisban lév? adat egyezik a
monacói turista által bemutatott okmánnyal, akkor azt elfogadja.

A kommunista magyar útlevelek történetének egy részét egy régebbi írásomban nagyjából felvázoltam.
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Felvételin hangzott el
by maxval bircaman - hétf?, május 21, 2012
http://bircahang.org/felvetelin-hangzott-el/

Felvételi vizsga, általános m?veltségi elbeszélgetés. Megvolt egy fájlban nekem, már nem is emlékszem
honnan van. Nem az én gy?jtésem! De most is vicces, bár tízéves a gy?jtés…

- Mivel ért véget az I. világháború?

- A Varsói Szerz?déssel.

*

- Mit tud az 1054-es egyházszakadásról?

- Az 1054-es egyházszakadás el?tt volt az avignoni-római kett?s pápaság, utána lett az avignoni-rómaimoszkvai hármas pápaság.

*

- Mit tud Széchenyir?l?

- F? m?ve a T?ke.
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*

- Kik voltak a honoratiorok?

- Honoráriumért dolgozó parasztok.

*

- Mikor tört ki az 1848-as forradalom?

- Február 1-jén.

*

- Ki kötötte a Bethlen-Peyer-paktumot?

- Az SZDSZ és az MDF.

*

- Mondjon magyar kormányzókat!

- Göncz Árpád, Fráter György.
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*

- Ki volt Szent Imre nevel?je?

- Várszegi Asztrik.

*

- Mikor alapították a Szovjetuniót?

- XVII. század?

- Nem. Mikor sz?nt meg?

-1450-es, 1460-as évek.

- Nem jó. Azt mondja meg, mely országok tartoztak hozzá!

- Az északiak!

- Például?

- Norvégia!
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*

- Mit tud a pápáról?

- A pápa református vallású.

*

- Kik a vatikáni svájci gárdisták?

- A Vatikán hadserege, papokból és bíborosokból áll.

*

- Mely országokban élnek többségében ortodox keresztények?

- Nem tudom.

- Gondoljon keletre!

- Ja igen, Japánban és Indiában.

385 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

*

- Mit tud a keleti kereszténységr?l?

- A keleti kereszténység vezet?je a tibeti láma.

*

- Mondjon párat a Tízparancsolatból!

- Felebarátod feleségét szeresd!

*

- Mondjon magyar szenteket!

- Sz?z Mária.

*

- Mondjon nemzetközi szervezeteket!

- Pl. a volt Szovjetúnió, s a t?zoltóság.
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*

- Foglalja össze a keresztény tanítás lényegét!

- Hát, ezt így Anschluss nem tudnám megmondani.

*

- Ki volt az els? pápa?

- VII. Gergely.

*

- Ki volt Luther Márton?

- Luther Márton templomi könyvnyomtatással foglalkozott, és egyet-kett?t ki is szögezett a
templomkapura.

*

- Mi a feminizmus?
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- A feminizmus azt jelenti, hogy a n?k el vannak nyomva a férfiak alatt.

*

- Mi az eutanázia?

- Az eutanázia például azt jelenti, hogy ha valakinek az anyósa lélegeztet?gépen van, s kikapcsolja
a lélegeztet?gépet.

*

- Mit takar az RMDSZ rövidítés?

- Az RMDSZ egy román alapítvány, a kuratórium elnöke T?kés László.

*

- Ki jelenleg a köztársasági elnök?

- Nem tudom, mert szerintem alkalmatlan.

*
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- Ki jelenleg a köztársasági elnök?

- Nem tudom.

- Segítek… Gondoljon egy madárra!

- Ja, igen. Sas József.

*

- Ki a Munkáspárt elnöke?

- Csurka István.

*

- Ki volt kormányon 1994-1998 között?

- A MIÉP és az MSZMP.

*

- Milyen jogi pályákat ismer?
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- Van a jogász, az ügyvéd és a véd?bíró.

*

- Soroljon fel alkotmányos szabadságjogokat!

- Két szabadságjogot ismerek: a vallásit és a szexuálisat.

*

- Mi az Alkotmány?

- Az Alkotmány egy intézmény, szervei: az Alkotmánybíróság, a zászló, s a címer.

*

- Mi az Alkotmánybíróság szerepe?

- Az Alkotmánybíróság létrehozza az Alkotmányt és belefoglalja az
alkotmányos jogokat.

*
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- Melyek Svájc hivatalos nyelvei?

- Az egyik a svéd, mert Svájc Svédországgal határos.

*

- Sorolja fel Magyarország szomszédait!

- Magyarország szomszédai: északon Románia és Szlovénia, Kárpátalja Csehországban és Koszovó
délen.

*

- Hol van B?s és Nagymaros?

- A Tiszán.

- Hol?

- Elnézést, a Maroson!

*

- B?s-Nagymarosról mi jut eszébe?

391 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

- A víziorgona.

*

- Mit tud mondani Szent Istvánról?

- Szent István kért egy koronát, majd megfogalmazta a szatmári tizenkét pontot.

*

- Hogyan ért véget a Rákóczi-szabadságharc?

- Károlyi Mihály Világosnál letette a fegyvert.

*

- Ki volt Szent István felesége?

- Bajor Gizi.

*
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- Ki volt Rákosi Mátyás?

- Személyikultusz-miniszter a Kiegyezés után.

*

- Mi a Szentháromság?

- Jézus Krisztus, Mária Magdaléna és a galambjuk.
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Festmény
by maxval bircaman - kedd, július 03, 2012
http://bircahang.org/festmeny/

Festmény

Jön a víz lefelé
lovon, fehér lovon
fekete, fekete ingben
és egy denevér a fán

*** 1985 ***

_______________________________________________
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Flashmob
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 06, 2012
http://bircahang.org/flashmob/

A flashmob unatkozó hülyegyerek által kitalált ökörség.

Lényeg: összegy?lönk és valami értelmetlenséget csinálunk sokan, egyszerre, egyféle módon.

Amikor elkezd?dött a flesmobok divatja, nekem volt egy igazi polgárpukkasztó flesmob-ötletem:
összegy?lünk és 15 percig úgy viselkedünk, mintha normális emberek lennénk. Ezt minden flasmob-hív?
sért?nek vélte.

Az ilyesmi egyébként úgy 15-16 éves korig elfogadható, fejlettebb egyedeknél 13-14 éves korig.
Akkoriban az ember "lázad" csak úgy. Pl. én is "lázadtam" akkoriban: direkt nem kapaszkodtam a
mozgólépcs?n, mert megalázónak tartottam a "kapaszkodjanak!" feliratot - NEKEM AZTÁN NEM
PARANCSOL A BKV! :-)

De 15-16 éves kor után az ilyesminek a neve idiotizmus, s kezeltetni kell sürg?sen.

_______________________________________________
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Félm?velt lennék?
by maxval bircaman - csütörtök, november 01, 2012
http://bircahang.org/felmuvelt-lennek/

Azt mondták félm?velt vagyok. Nagyon meleg érzés vett hatalmamba ennek hallatán.

Valójában magamat alig negyedm?veltnek tartom, talán az emberi tudáságak alig negyedében tudok
értelmesen hozzászólni. De azért köszönöm a felülértékelést!
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Fényképeszeti tapasztalatok
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 30, 2012
http://bircahang.org/fenykepeszeti-tapasztalatok/

A fényképezést 6 éves koromban kezdtem.

Egy kis orosz gépet kaptam akkor ajándékba.

Az absztrakt téma szerelmese voltam, ennek bizonyítéka, hogy els? képemen a kedvenc mackómat
fényképeztem le egy póznára akasztva.

els? képem
(a kép 1973-ban készült)

Végülis a fényképezés nem lett a hobbim, nagyon ritkán fényképeztem.

Kés?bb volt egy kis Polaroid gépem, majd egy kis Kodak teljesen automata gépem. Aztán feleségem
automata Fuji gépét használtam. A filmes fotózás azonban valahogy taszított a kép elkészítése és a kész
kép megkapása közti nagy id?táv miatt.
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egy örökzöld téma: a barátn? fényképezése ruha nélkül
(a kép 1986-ban készült)

Igazából csak 34 éves koromban, 2001-ben kezdett komolyabban érdekelni a fényképezés, amikor
meglett az els? gépem, egy Olympus Camedia 720UZ. Ez mai szavakkal kb. bridge kategória.

egyik kedvenc témám: az út
(a kép 2003-ban készült)

Sajnos a digitális gépek kategorizációja nem egyértelm?. Én nagyjából a következ?ket sz?rtem le
általános konszenzusként:

Kompakt gépek:
az objektíve nem cserélhet?,
nincs manuális üzemmódjuk,
a gép kinézetre nem hasonlít a hagyományos filmes fényképez?gépekre.
Bridge gépek:
az objektíve nem cserélhet?, de rátehet?k kiegészít? elemek,
van manuális üzemmódjuk,
a gép kinézetre hasonlít a hagyományos filmes fényképez?gépekre.
DSLR gépek:
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az objektív cserélhet?,
van manuális üzemmódjuk,
a gép kinézetre hasonlít a hagyományos filmes fényképez?gépekre.

Természetesen az egyes kategóriákon belül vannak alkategóriák is. A telefonos fényképez?gépeket pl.
szubkompaktként is elkülönítik a kompakt részeként vagy külön. Ugyanígy az MILC és a SLT gépeket
elkülönítik a DSLR kategória részeként, ill. esetenként külön kategóriaként kezelik a bridge és a DSLR
kategória között.

Azonban nem olvastam el cikkeket, könyveket a fotózás technikai részleteir?l, spontán módon próbáltam
fényképezni. Bevallom, ez hiba volt és sok frusztrációval járt.

A bridge gépet gyakorlatilag kompakt gépként használtam, automata üzemmódban, s amikor
próbálkoztam a különböz? manuális beállításokkal, akkor is ezt spontán módon tettem, nemigen tanulva
semmit a próbálkozásokból.

Gépem elromlása - idén, 11 év használat és kb. 10 ezer fénykép készítése után történt (ami nevetségesen
kevés, évi átlag 900 kép, látható, hogy nem fényképeztem sokat) - késztetett arra, hogy elhatároztam,
tanulni fogok, igyekszem megtanulni a fényképezés alapjait, cikkeket fogok olvasni, mert szeretnék a
spontán dilettáns "vagy sikerül vagy nem" alapról elrugaszkodni egy magasabb szintre.

Igyekeztem minden ismeretet magam megszerezni, els?sorban internetes cikkek olvasásával és a netre
kitett képek tanulmányozásával.

Most összefoglalnám a legfontosabbakat, amit megtudtam. Tapasztalt fényképész számára bizonyára
mindez nagyon vicces lesz, de azt hiszem, hogy a totál kezd?knek - amilyen magam is vagyok - érdekes
lehet, hiszen elindíthatja ?ket ugyanazon az úton, mint amin én indultam el 3 hónapja. Aláhúzom, hogy az
úton úgy indultam el, hogy kezdetben NEM volt fényképez?gépem, az új fényképez?gépem alig
kevesebb mint 1 hónapja van meg. Végülis a gép kiválasztása is része volt önképz? folyamatomnak.
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Tehát, íme:

Tapasztalatok az automata beállításban kattogtató abszolút kezd? szempontjából a fényképészettel való
ismerkedés folyamatában:

1. Nincs zoom! A zoomot el kell felejteni, mert ez nem értelmezhet? a DSLR világában. Helyette
ismerkedjünk meg a gyújtótávolsággal. Ha a gépen van zoom gomb - nekem van - az digitális
zoom, nem optikai zoom. Mivel a digitális zoom valójában nem közelít, így használata
gyakorlatilag felesleges. Én csak néha használom, próbálkozásképpen. A zoom használata
ugyanaz, mintha felnagyítanám a kész képet a számítógépen, azaz teljesen indokolatlan, hiszen
tulajdonképpen képmin?ség-romlást eredményez.
2. Az objektív adatainak ismerete. Kétféle objektív van: fix objektív és zoom objektív. A kett?
között a különbség, hogy a fix objektív gyújtótávolsága nem változtatható, míg a zoom objektívé
igen. Amikor zoomról beszélünk, ez a zoom objektívoknál a legnagyobb és a legkisebb
gyújtótávolság hányadosát jelenti. Az emberi szem normál látásmódjához leginkább hasonló
gyújtótávolság 50 mm, tehát ami ennél nagyobb a "tele" objektív, ami pedig ennél kisebb, az
"széles" objektív. A "tele" közelít az emberi szemhez képest, a "széles" pedig az emberi
látószögnél nagyobb területet fog be. (Természetesen a gyújtótávolság és a látószög egymással
fordítottan arányos, azt hiszem nyilvánvaló, hogy miért.) A fix objektívok jelölésénel a
gyújtótávolság jelölése egyetlen szám - pl. 50 mm -, míg a zoom objektívoknál két szám, a
legkisebb és legnagyobb gyújtótávolság - pl. 18-55 mm. A zoom objektíveken a gyújtótávolság
úgy állítható, hogy kézzel az objektív gyújtótávolság gy?r?jét eltekerem a kívánt értékre. (Biztos
nagyon vicces, de én korábban azt hittem, ez biztosan valamilyen gombbal állítható, nem kézzel.)
3. Hasznos minden objektívhez uv-sz?r? használata. Ez védelmet nyújt a sérülések és a por ellen.
Az uv-sz?r?k mérete mm-ben van megadva, s minden objektív adatai között szerepel a sz?r?méret
is. A két adatnak egyeznie kell. (Hozzáteszem: ezt korábban is tudtam, már a bridge gépemhez is
vettem uv-sz?r?t.)
4. Az objektívek másik fontos adata a blendenyílás-méret. Mindig a maximális méret van
megadva, pl. 1,8. Esetenként két szám is meg van adva, pl. 3,5-5,6 - ez egyes zoom objektívoknál
fordul el?, ez azt jelenti, hogy a maximális blendenyílás-méret a legkisebb gyújtótávolságnál 3,5,
míg a legnagyobb gyújtótávolságnál 5,6. Ha egy zoom objektívnál csak egy számot látunk, akkor
ezt azt jelenti, hogy megadott blendenyílás-méret érvényes a legkisebb és a legnagyobb
gyújtótávolságra is.
5. A blendenyílás-méret számai fordítva értend?k, a kisebb szám jelenti a nagyobb blendenyílásméretet, a nagyobb szám, pedig a kisebb blendenyílás-méretet. Miért? Mert ez a szám valójában
1/x formában értend?. Tehát pl. az 1,8-as szám azt jelenti, hogy a blende 1/1,8 arányban van
nyitva. A blendenyílás-méretet F számnak is nevezik (F = focal, gyújtó).

6. Miután kiválasztottuk a megfelel? gyújtótávolságot (amennyiben zoom objektívet használunk),
három alapértéket kell figyelembe vennünk minden fénykép készítésekor: a blendenyílás-méretet,
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a zársebesség értéket, s az ISO értéket.
A blendenyílás-méret azt szabályozza, hogy a blende mennyire nyílik ki. Nagyobb méret
esetén több fény jut a képre, kisebb esetén kevesebb.
A zársebesség érték azt szabályozza, hogy a blende mennyi id?re nyílik ki, ez
másodpercben adják meg.
Az ISO-érték pedig a fényérzékenységet jelzi. A normál fényérzékenység 100.
E három jellemz? megfelel? kombinációja szükséges minden kép elkészítéséhez. Lássuk
mindegyiket külön-külön.
7. A blendenyílás-méret azt szabályozza, hogy a blende mennyire nyílik ki. Nagyobb méret esetén
több fény jut a képre, kisebb esetén kevesebb. Ahhoz, hogy a kép ne legyen se alulexponált
(alulexponált = a kép túl sötét a valósághoz képest), se túlexponált (túlexponált = a kép túl világos
a valósághoz képest), a blendenyílástól függ?en valahogy kontrollálnunk kelle a képre es? fényt.
Nagyobb blendenyílás-mérethez alapesetben gyorsabb zársebesség-érték járul, míg kisebb
blendenyílás-mérethez pedig lassabb zársebesség-érték - azt hiszem ez teljesen logikus. Ha kisebb
blendenyílás-mérethez a normálisnál gyorsabb zársebesség-értéket akarunk használni, akkor az
ISO-értéket kell növelnünk.
8. A zársebesség érték azt szabályozza, hogy a blende mennyi id?re nyílik ki, ez másodpercben
adják meg. Nagyon fontos érték minden gépnél a legnagyobb sebesség, nálam ez 1/4000
másodperc. Miért fontos? Mert az er?s teleobjektívek nehezen használhatük, ha a gép nem
rendelkezik magas zársebességgel.
9. Az ISO-érték pedig a fényérzékenységet jelzi. A normál fényérzékenység 100. Alapesetben
minél sötétebb van, annál magasabb az ISO-értek. Viszont minél magasabb az ISO-érték, annál
szemcsésebb a kép, ez jellemz?en nagyon magas ISO-értéknél látszik meg. Nálam 6400 a
legmagasabb ISO-beállítás, mely még egyáltalán nem szemcsés, de a gépemen 25600 a
legmagasabb beállítható érték.
10. A fényképez?gép automatikus beállításait (nekem több is van ilyen) gyorsan felejtsük el! Ha
automata beállításokat használunk, akkor minek vettünk DSLR-gépet és eleve minek fogtunk
hozzá a fényképezés tanulmányozásához? A gépen 4 f? beállítást látunk:
P - ez gyakorlatilag az automata beállítás továbbfejlesztett változata, a gép automatikusan
beállítja a blendenyílás-méretet és a zársebesség-értéket, viszont az összes többi
beállításhoz hozzá tudunk férni, használata csak akkor ajánlott, ha gyorsan akarunk
valamit lefényképezni, én azonban még ez esetben sem használom, mert ezzel úgy érzem,
mintha félig visszacsöppenék az automata kattingatás korszakába,
S - ezzel a zársebesség-értéket állítjuk, a gép hozzá állítja a megfelel? blendenyílásméretet - ritkán használom, csak akkor ha - mint a beállítás neve is mutatja - a
zársebességgel akarok valamit elérni,
A - ez az alapbeállítás, ezért A a neve - ez csak vicc volt, valójában a blendenyílás-méret
állítható be, s a gép automatikusan hozzá állítja a zársebesség-értéket, de én ezt használom
a leggyakrabban, ezért nevezem alapbeállításnak,
M - itt mind a blendenyílás-méretet, mind a zársebesség-értéket mi állítjuk be - egyel?re
ezt nem használom, úgy érzem ehhez még kevés a tudásom.
11. EV. Jelentése expozíciós érték. A blendenyílás-méret és a zársebesség-érték kombinált értéke.
Minden egész szám az el?z? egész szám kétszeresét jelenti fénymennyiségben. Az EV értékeket a
következ? táblázatban láthatjuk közérthet? formában:
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http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value#EV_as_an_indicator_of_camera_settings. A
gépemen külön gombbal korrigálható lefelé vagy felfelé a mértéke, ez hívjuk EV-korrekciónak.
EV-korrekció azokban a ritka esetekben szükséges, amikor a gép nem képes helyesen bemérni a
valós fényviszonyokat, ami miatt a kép alulexponált vagy túlexponált lenne korrekció nélkül. Az
EV-korrekció S üzemmódban a blendenyílás-méretet változtatja, míg A üzemmódban a
zársebesség-értéket.
12. Fehéregyensúly. A fény min?ségét?l függ?en a fény különböz? h?mérséklet?. A gép nem
minden esetben képes a fény min?ségét helyesen felismerni, ilyenkor ezt manuálisan állítani kell.
(Ha nem állítjuk ezt be, akkor a kép színei hamisak lesznek.) A különböz? fényforrásoknak
megfelel? beállítások közül választhatunk ill. megadhatjuk a fény h?fokát is. Itt http://en.wikipedia.org/wiki/Color_temperature#Categorizing_different_lighting - láthatjuk a f?bb
fényforrások h?mérsékletét.
13. Metering mode - ez azt a módszert jelenti, ahogy a fényképez?gép a fényt méri. Az
alapbeállítás a széles, több pont alapján álló fénymérés. Egyes esetekben ezen változtatni kell.
14. A flash (vaku) beállításokat nem tanulmányoztam még alaposabban - ennek f? oka az, hogy
nagyon sok a rossz vakus képem, így idegenkedem a vakutól. Annyit tudok jelenleg, hogy három
változatú vakubeállítás van:
a fill flash az alapfunkció, ez esetben a vaku elsül teljes fényer?vel,
a slow sinc - a vaku az expozíció elején sül el,
a rear sync - a vaku az expozíció végén sül el.
15. Mélységélesség (DOF). Na, ezt értettem meg a legnehezebben. A lényege: a DOF az a terület,
mely még elfogadható élességgel látható a képen. Ha végtelenig tartó mélységéllességet akarunk,
az úgynevezett hiperfokális pontra kell fókuszálni. Itt - http://www.dofmaster.com/doftable.html számolható ki a megfelel? távolság.
16. RAW. Már a bridge gépem is képes volt RAW fájlban fényképezni, de az igazat megvallva
err?l csak annyit tudtam, hogy ez egy hatalmas fájl, melynek megnyitásához külön szoftver kell.
Most azonban rájöttem, hogy a RAW formátum valójában azt jelenti, hogy a kép kés?bb
korrigálható, mivel a RAW egyben tartalmazza a gép által felvett teljes adatmennyiséget. Úgy
tapasztaltam, különösen a fehéregyensúly állításánal hasznos. Igyekszem az esetek legnagyobb
részében RAW-ban fényképezni.
17. Focus lock és AE lock - bevallom, korábban fogalmam sem volt, hogy ezeknek mi a céljuk,
pedig nagyon fontosak:
focus lock - a kép újraszerkesztése a fókusz beállítása után, iszonyúan fontos, ennek nem
ismerete miatt volt az összes témám korábban a kép mértani központjában!,
AE lock - a fényesség kontrollálása a képen belül: ha világosabb témát akarunk, sötétetebb
pontra fókuszálunk és aktiváljuk az AE lock funkciót, ha pedig sötétebbet, akkor fordítva.
18. Végül egy teljesen praktikus tanács, melyre magamtól nem jöttem rá: ha hosszan exponálunk
állványon és félünk, hogy a kezünk által való gomblenyomás meglöki a gépet, s nincs távirányító
a géphez, használjuk az önkioldó funkciót!

Azt hiszem, ez a 18 pont tartalmazza mindazt, amit megtanultam az utóbbi 2-3 hónapban.

_______________________________________________
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Földrajzi adatok
by maxval bircaman - kedd, május 22, 2012
http://bircahang.org/foldrajzi-adatok/

Néhány érdekes politikai földrajzi adat.

A világ 3 legnagyobb és 3 legkisebb terület? nemzetközileg elismert független állama:

1. Oroszország - 17 millió 98 ezer km2 (a világ szárazföldi területének 11,5 %-a)
2. Kanada - 9 millió 985 ezer km2 (a világ szárazföldi területének 6,7 %-a)
3. Kína - 9 millió 640 ezer km2 (a világ szárazföldi területének 6,5 %-a)
...
192. Nauru - 21 km2
193. Monaco - 2 km2
194. Vatikán - >1 km2 (44 hektár)

*

A világ 3 legnagyobb és 3 legkisebb lakosságú nemzetközileg elismert független állama:

1. Kína - 1 milliárd 337 millió f? (a világ lakosságának 19,7 %-a)
2. India - 1 milliárd 180 millió f? (a világ lakosságának 17,3 %-a)
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3. USA - 309 millió f? (a világ lakosságának 4,5 %-a)
...
192. Nauru - 14 019 f?
193. Tuvalu - 12 373 f?
194. Vatikán - 826 f?

*

A világ 3 legnagyobb és 3 legkisebb néps?r?ség? nemzetközileg elismert független állama:

1. Monaco - 16 923 f?/km2
2. Szingapúr- 7 023 f?/km2
3. Vatikán - 1 877 f?/km2
...
192. Ausztrália - 2,9 f?/km2
193. Namíbia - 2,6 f?/km2
194. Mongólia - 1,7 f?/km2

*
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A világ 3 leghosszabb összes szárazföldi határral rendelkez? országa:

1. Kína - 22 116 km (14 szomszédos ország)
2. Oroszország - 20 017 km (16 szomszédos ország)
3. Brazília - 14 691 km (10 szomszédos ország)

A világ 3 legtöbb szárazföldi szomszéddal rendelkez? országa:

1. Oroszország - 16 szomszédos ország
2. Kína - 14 szomszédos ország
3. Franciaország - 11 szomszédos ország

A világ 3 leghosszabb szárazföldi határa két ország között:

1. Kanada-USA - 8 893 km
2. Kazahsztán-Oroszország - 6 846 km
3. Argentína-Chile - 5 308 km

A világ 3 legrövidebb szárazföldi határa két ország között:
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1. Gibraltár-Spanyolország - 1 km
2. Botswana-Zambia - 2 km
3. Olaszország-Vatikán - 3 km

A világ 3 leghosszabb egybefügg? határszakasza:

1. Kazahsztán-Oroszország - 6 846 km
2. Kanada-USA (déli határszakasz) - 6 414 km
3. Argentína-Chile (f? határszakasz) - 5 150 km

A világ 3 legrövidebb egybefügg? határszakasza:

1. Marokkó-Spanyolország (Peñón de Vélez de la Gomeránál) - >1 km (87 méter)
2. Gibraltár-Spanyolország - 1 km
3. Botswana-Zambia - 2 km

*
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A világ 3 leghosszabb és 3 legrövidebb tengerparttal rendelkez? nemzetközileg elismert független
állama:

1. Kanada - 202 080 km
2. Indonézia - 54 716 km
3. Oroszország - 37 653 km
...
148. Tuvalu - 24 km
149. Bosznia-Hercegovina - 20 km
150. Monaco - 4 km

Országok tengerpart nélkül:

47 ország (43 nemzetközileg elismert független állam + 4 egyéb)

"Duplán" tengerpart nélküli országok (melyeknek minden szomszédjuk szintén tengerpart nélküli):

2 ország (Liechtenstein, Üzbegisztán)
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Országok száma, melyek csak egyetlen más országgal határosak szárazföldön:

20 - 17 független állam + 3 egyéb (Európa: 8, Ázsia: 5, Afrika: 1, Amerika: 5, Óceánia: 1)

*

Mesterséges szárazföldi határ:

Bahrein és Szaúd-Arábia
Dánia-Svédország
Egyesült Királyság és Franciaország
Malájzia-Szingapúr

Sziget legtöbb határral: 3

Borneo (Brunei-Malájzia-Indonézia)
Ciprus (Akrotiri és Dekélia, Ciprus, Észak-Ciprus).

*
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Legtöbb id?zóna:

Oroszország - 11

Legnagyobb eltérés a csillagászati helyi id? és a zónaid? között:

Kína északnyugati része - Kínában egyetlen id?zóna van, kizárólag a GMT+8 zónát használják,
pedig Kína északnyugati része a GMT+5 zónába esne, így ezen a területen a nap délután 3 óra
után delel

Legnagyobb id?eltolódás id?zónahatáron:

3,5 óra az afgán-kínai határon

_______________________________________________
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Függ? területek
by maxval bircaman - hétf?, május 14, 2012
http://bircahang.org/fuggo-teruletek/

A független államok (beleértva a nemzetközileg nem elismert államokat is) mellett vannak az egyéb
területek. Ezek olyan területek, melyek valamely állam fenhatósága alatt állnak, de nem tartoznak
szervesen az adott államhoz.

Annak elhatárolása, hogy mely terület tartozik szervesen egy adott államhoz és mely nem, nem egyszer?
kérdés.

A következ? módon jártam el: el?ször is megnéztem a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet és a CIA
World Factbook listáját. E listákban szerepel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet esetében 249 területi
egység, míg a CIA World Factbook esetében 274 területi egység. A két listáról kivettem az összes
nemzetközileg elismert országot (tehát a 193 ENSZ-tagállamot és a Vatikánt). Valamint a bármelyik
listán szerepl? el nem ismert és vitatott államokat (ezek egyébként: Koszovó, Nyugat-Szahara, Palesztína,
Tajvan), s kivettem természetesen az Antarktiszt is, valamint a CIA-listán szerepl? Paracel- és Spratlyszigeteket, melyek felett vitatott a szuverenitás több ország között. Ezek után a listát tisztáztam, azaz
azokat a területeket, melyek az egyik listán esetleg több részben szerepelnek, egyesítettem. Majd
összevetettem egymással a maradékot!

Fontos hozzátenni, hogy egyik listán való szerepeltetés sem jelent automatikusan önálló területi státuszt.
Azonban a felsorolás célja itt: bemutatni a potenciálisan függ? területnek tekinthet? entitásokat. Azonban
a listát er?sen meg kell ritkítani, hiszen olyan területeket is tartalmaz, melyek az illet? ország
alkotmányjoga egyértelm?en nem tekint függ? területnek, hanem szerves területrésznek.

Íme a területek listája és összesítése:

Függ? terület, mely az illet? ország joga szempontjából is függ? területnek számít:
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Egyesült Királyság:
- Akrotíri és Dekélia,
- Anguilla,
- Bermuda,
- Brit Indiai Óceáni-szk.,
- Brit Virgin-szk.,
- Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szk.,
- Falkland-szk.,
- Gibraltár,
- Guernsey,
- Jersey,
- Kajmán-szk.,
- Man-sz.,
- Montserrat,
- Pitcairn-szk.,
- Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha,
- Turks- és Caicos-szk.
Norvégia:
- Bouvet-sz.
USA:
- Amerikai Szamoa,
- Amerikai Virgin-szk.,
- Baker-sz,,
- Északi-Mariana-szk.,
- Guam,
- Howland-sz.,
- Jarvis-sz.,
- Johnston-atoll,
- Kingman-zátony,
- Midway-szk.,
- Navassa-sz.,
- Puerto Rico,
- Wake-sz.
Új-Zéland:
- Cook-szk.,
- Niue,
- Tokelau.
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Egyéb területek, melyek nem min?sülnek jogilag függ? területnek, azonban sok forrás mégis felsorolja
?ket:

Ausztrália:
- Ashmore- és Cartier-szk.,
- Heard-sz. és McDonald-szk.,
- Karácsony-sz.,
- Korall-tengeri-szk.,
- Kókusz-szk.,
- Norfolk-sz.,
Dánia:
- Feröer-szk.,
- Grönland.
Franciaország:
- Cliperton-sz.,
- Francia Déli és Antarktiszi Terület,
- Francia Polinézia,
- Saint Barthélemy,
- Saint Martin,
- Saint Pierre és Miquelon,
- Új-Kaledónia,
- Wallis és Futuna.
Hollandia:
- Aruba,
- Curaçao,
- Sint Maarten.
Norvégia:
- Svalbard.
USA:
- Palmyra-atoll.

További területek, melyek szintén nem min?sülnek jogilag függ? területnek, a legtöbb forrás nem sorolja
fel ?ket, azonban néhány ritkább forrásban megtalálhatóak mégis:
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Finnország:
- Åland-szk.
Franciaország:
- Francia Guayana,
- Guadeloupe,
- Martinique,
- Mayotte,
- Réunion.
Hollandia:
- Bonaire,
- Saba,
- Sint Eustatius.
Kína:
- Hong Kong,
- Macao.

Álláspontom: kizárólag az els? csoport tartható számon függ? területként.

Tehát a függ? területek száma összesen: 33.
Ebb?l:
- Egyesült Királyság: 16,
- Norvégia: 1,
- USA: 13,
- Új-Zéland: 3.
*

_______________________________________________
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F?bb keresztény áramlatok
by maxval bircaman - szerda, augusztus 08, 2012
http://bircahang.org/fobb-kereszteny-aramlatok/

Jelen bejegyzés célja referencia biztosítása a kereszténység nem-ortodox irányzataihoz.

Felekezeti részr?l nézve, azt lehet mondani: az els? fontos pont az apostoli folytonossághoz és az egyházi
hagyományhoz való viszony. Beszélhetünk ez alapján apostoli kereszténységr?l és protestáns
kereszténységr?l.

Az apostoli kereszténység azokat egyházakat foglalja magában, melyek nemcsak hitbéli értelemben,
hanem "adminisztratív" értelemben is az eredeti egyház közvetlen mai folytatásának tartják magukat, s
hitük forrása jellemz?en nem csak a Biblia, hanem a Hagyomány is. Valójában - bár ez így nincs
kimondva - az els? helyet éppen a Hagyomány foglalja el, s annak írásos része a Biblia, azaz a lényeg
maga az Egyház, s a Biblia meg a Hagyomány már az Egyház következménye.

Ezzel szemben a protestáns kereszténység elutasítja a hagyományt, kizárólag a Bibliát fogadja el egyetlen
forrásként.

A legfontosabb különbségek tehát:

apostoli kereszténység
apostoli folytonosság nélkül nincs egyház
a Biblia és a Hagyomány a hit forrása
az eredeti b?n megrontotta az ember természetét, de
nem teljesen, megmaradt az emberben a jó felé
törekvés

protestáns kereszténység
az apostoli folytonosság másodlagos
a Biblia a hit egyetlen forrása
az eredeti b?n teljesen megrontotta az ember
természetét
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az ember az eredeti b?n miatti megromlott
állapotában is képes mind a jóra, mind a rosszra
megigazulás hit és jó cselekedetek által

az ember az eredeti b?n miatt Isten nélkül csak
rosszra képes
megigazulás csak hit által

Err?l kicsit részletesebben:

Az apostoli kereszténység Jézustól adományozott hatalommként fogja fel a papságot, ezért tartja
lényegesnek az apostoli folytonosságot, azaz a szerves kapcsolatot a Jézus által alapított els? egyházzal.
Ezzel szemben a protestantizmus arra hivatkozik, hogy az egyházat nem ez a szerves kapcsolat tartja
össze, hanem a Szentlélek és Krisztus egyházf?sége. Az apostoli kereszténység természetesen nem
tagadja sem Krisztus egyházf?ségét, sem a Szentlélek vezetését, azonban ezeket nem tartja elégségesnek
a földi egyház meghatározásához.

Ami a Bibliát illeti, az apostoli kereszténység azt vallja, hogy a Biblia az Egyház m?ve. s nem
értelmezhet? helyesen az egyházi hagyományon kívül. Ezzel szemben a protestantizmus szerint a Biblia
tökéletes, önmagát magyarázó m?, melyet a küls? tényez?k csak torzíthatnak.

A megigazulás magyarázatánál a protestatizmus abból indul ki, hogy a hit az egyetlen tényez? ebben a
tekintetben, a jó cselekedetek pedig a hit gyümölcsei. Az apostoli kereszténység ezzel szemben
mesterséges tartja a két tényez? elválasztását egymástól.

Az apostoli kereszténység f? áramlatai:

- katolicizmus,

- ortodoxia (khalkedóni ortodoxia),

- ókeletiek (anti-khalkedóni ortodoxia),
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- asszír egyház (nesztoriánusok).

Létszám, elterjedés:

A katolicizmus kb. 1,2 milliárdnyi hív?vel rendelkezik. A katolicizmus a f? vallás Dél-Amerikában,
Közép-Amerikában, Dél- és Közép-Európában, Közép-Afrikában és a Fülöp-szigeteken.

Az ortodoxia kb. 300 milliónyi hív?vel rendelkezik. A khalkedóni ortodoxia a f? vallás Kelet-Európában,
a Balkánon, valamint Cipruson. Jelent?s khalkedóni ortodox kisebbség van Szíriában, Libanonban, s
Izraelben. Államvallás Görögországban.

Az ókeleti kereszténység kb. 80 milliónyi hív?vel rendelkezik. A f? vallás Örményországban, Etiópiában
és Eritreában. Jelent?s kisebbség van Egyiptomban , Libanonban, Szudánban, Szíriában, s az indiai
Kerala államban.

A nesztoriánusok száma kb. 1 millió. A nesztoriánusok, mint kis létszámú felekezet, sehol sem alkotnak
többséget, nagyobb nesztoriánus közösségek vannak a következ? országokban: Irak, Irán, India, Szíria,
Libanon, USA, Ausztrália.

Az apostoli irányzatokról lásd részletesebb régebbi cikkemet.

*

A protestáns irányzatok f? ágai:

- lutheranizmus,
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- kálvinizmus,

- anabaptizmus,

- anglikán egyház,

- baptizmus,

- metodizmus,

- újprotestánsok

A lutheranizmust és a kálvinizmust szokás közösen történelmi protestantizmus néven is emlegetni.
Gyakorlatilag ez a két irányzat dolgozta ki azt, amit ma protestantizmus alatt ismerünk. Különbség köztük
kevés van, legfontosabb, hogy a kálvinisták 2 szentséget, míg a lutheránusok 3 szentséget ismernek el,
valamint az el?re meghatározottság tana, mely csak a kálvinistákra jellemz?. Egyes országokban a
kálvinisták és a lutheránusok közös felekezetet alkotnak, másokban - mint pl. Magyarországon - külön
felekezetben vannak.

A lutheranizmus a f? vallás Skandináviában, Dániában, Észtország, Lettországban, valamint Németország
északi felében. Európán kívül egyedül Namíbiában a f? vallás. Létszámuk világméretben kb. 75 millió.
Érdekes jelenség, hogy a lutherénusok egy része - különösen a skandináv lutheránusok - megtartotta az
apostoli folytonosságot, bár a kérdésnek nem tulajdonít dogmatikai jelent?séget.

A kálviznimus a f? vallás Skóciában, Hollandiában. Jelent?s kisebbséget alkotnak Svájcban,
Magyarországon, Dél-Koreában, Naurun, Tuvalun. Létszámuk világméretben kb. 75 millió. A f?
kálvinista felekezetek: református, presbiteriánus, kongregacionalista.
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A korai protestánsok - a Luther el?tti reformmozgalmak - jellemz?en kés?bb a kálvinista irányzathoz
csatlakoztak. Ilyenek pl. az olaszországi waldensek, vagy a csehországi husziták.

Az anglikán felekezet sok esetben magát a protestantizmus és a katolicizmus közti irányzatnak tekinti.
Ennek oka, hogy sok küls?ségben megtartotta a katolikus szokásokat. A legfontosobb, hogy megtartotta
az apostoli folytonosságot. Viszont teológiájában átvette a lutheranizmus és a kálvinizmus eszméit. Az
anglikán felekezett?l független az episzkopális egyház, teológialag azonban azonosak. Híveik létszámuk
világméretben kb. 85 millió. A f? vallás az Egyesült Királyságban, valamint az angol nyelv? karibi
országokban. Jelent?s kisebbséget alkotnak Észak-Amerikában, s a legtöbb afrikai volt brit gyarmaton.

Az anabaptizmus eredete a reformáció kezdetéig megy vissza. Az anabaptisták Luthernél és Kálvinnál
radikálisabb reformot akartak. Teljesen elutasítják az egyházszervezetet, az egyetemes papságban
hisznek, mely szerint minden hív? egyben pap is. Elutasítják állam és egyház összefonódását, pacifista
nézeketeket vallanak. Összlétszámuk világméretben kb. 5 millió. F?bb irányzataik: amish, mennonita,
nazarénus, keresztény testvérközösségek.

A metodizmus kb. ugyanaz az anglikán egyházzal szemben, mint ami a reformáció volt a katolicizmussal
szemben. A metodisták kezdetben az anglikán egyházon belüli reformmozgalom voltak, csak kés?bb
különültek el önállló felekezetté. Elutasítják a kálvinista el?re elrendeltséget. Összlétszámuk
világméretben kb. 75 millió.

A baptizmus az anglikán mozgalomból származik szintén, annak puritán agából.

A újprotestantizmus f?bb áramlatai:

kvékerek,
visszaállító mozgalom,
adventizmus,
újapostoli mozgalom,
pünkösdizmus,
keresztény fundamentalizmus.
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Egyéb, f?bb marginális csoportok, melyek keresztény jellege vitatott:

unitáriusok - a radikális reformáció korai ága,
krisztadelfiánusok,
mormonizmus - a visszaállító mozgalom kereteiben jött létre,
jehovizmus - az adventizmus keretei között jött létre,
unitárius pünkösdizmus - a pünkösdizmus talaján jött létre,
Iglesia ni Cristo,
szcientizmus,
egyesít? egyház.

_______________________________________________

419 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ganderb?l haza
by maxval bircaman - kedd, július 17, 2012
http://bircahang.org/ganderbol-haza/

Ganderb?l haza

akkor már láttam nem tudtam a tudnivaló valóságot de énnekem már nem kedvezett az éghajlat pedig a
függönyt tényleg szépen kimosták de mégis én mégsem vagy mégis

no de mindegy most már kés? mélázgatni ezeken a dolgokon mert már elszállt elrepült elmerevedett
futtában

id? és én hiába is hiába is er?szakolnám a múltidézést most már csak pocsékolnám az id?t és nem csak
azt az elszállni készül? teret is pedig kár milyen kár hogy

így történt történhetett volna másképp is ha ez meg az ezt meg azt tette volna de ki tudta akkor ezt ki

hát senki még azok sem méterrúddal a kezükben pedig furcsa a dolgok kiküszöbölhet?k de minek ez az
egész az egész felesleges most már persze nem lehet egyetérteni a felejtés papjaival s?t püspökeivel sem
hiába hiába vannak akik mást mondanak vannak akik mást akarnak

mi nem vagyunk mások hogy is lennénk mások hiszen a mások nem lehetünk mi hiszen a mások ?k mi
ilyenek vagyunk nem olyanok ilyenek s ez a jó nem is csak jó hanem egyenesen kívánatos is s?t szükséges
is akárhogy is áll a dolog a végén mi nevetünk ?k vesztenek mert mi nem vagyunk ugyan ebben a
pillanatban er?sebbek s?t er?sek sem vagyunk s?t egyenesen gyengék de a mi oldalunkon a térid?
szükséglet szabályos eljövetel a gy?zés szava

és igazán veszt?k egyik pillanatban sem vagyunk nem pedig úgy látszik de mégsem akármilyen is a helyzet
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akármit is mondanak mások mindegy a lényeg egy a végén mi nyerünk

miért nem mordul a vízcsapgörény miért nem szállong az eheti miért totózik Jancsi bácsi és miért csorba
az olimpia miért nem ott van ahol nincs miért késik a gép miért nem dürrög a kertiszék miért három a pók
lába miért kérdéses a választás miért nem jó a hotdog miért konvex a katalógus miért nem kapható a
népszava miért csak csurran cseppen a hátranézés miért kicsi a nagykabát miért nincs újság délben miért
horpadt a kalitka miért hívják azt kiskanálnak emezt meg sárgaláznak miért van messze antigua és
barbuda miért van sok ócska kukatündér mondják jónapot miért korog irma néni miért nem csapdos a
macika és miért nem miértoz a miért

és ha már a szekrény tolós és kakil a kis palika miért nem mondja az almamáter elment már caligula és
én azt akarom mondja azt hogy megtelt és kész és kész ebben a szégyenletességes gépezetesetben nincs
szerel? sem gépírón? ki anabaptista

nincs más már hátra jöhet most a hehezet

*** 1984 ***

_______________________________________________

421 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Gazdagok, szegények
by maxval bircaman - csütörtök, május 24, 2012
http://bircahang.org/gazdagok-szegenyek/

Készítettem egy listát, a világ országairól (az ENSZ 192 tagállamat figyelembe véve, ez a tavalyi állapot),
olyan magyarok kedvéért, akik nem akarták elhinni, hogy Magyarország nem a világ szegény országainak
az egyike.

8 csoportot különítettem el, az egy f?re jutó, vásárlóer?n számított GDP és a nettó átlagbért figyelembe
véve.

Csoportok:

1. Mélyszegénység szint - 28 ország, ebb?l 21 Afrikában.
2. Nagyon szegény - 25 ország, ebb?l 16 Afrikában.

Ebben az els? két csoportban NINCS európai ország.

3. Szegény - 26 ország. 3 európai ország van itt: Grúzia, Moldova, Örményország.
4. Szerény körülmények - 30 ország, köztük 5 európai: Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia,
Macedónia, Ukrajna.
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barna - mélyszegény, narancs - nagyon szegény, sárga - szegény, világoszöld - szerény körülmények

5. Világátlag szint - 31 ország, köztük 7 európai: Belarusz, Bulgária, Lettország, Montenegró,
Oroszország, Románia, Szerbia.
6. Szerényen gazdag - 11 ország, köztük 8 európai, az egyik MAGYARORSZÁG.
7. Közepesen gazdag - 17 ország, köztük 9 európai.
8. Nagyon gazdag - 24 ország, köztük 15 európai.
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sötétzöld - világátlag, kék - szerényen gazdag, piros - közepesen gazdag, fekete - nagyon gazdag

Amikor megmutattam a kétked?nek, tátotta a száját, de nem szólt többet. Azóta nem mondja, hogy
iszonyatos szegénység van Magyarországon, hanem csak azt, hogy "rosszabb, mint nyugaton", dehát ezt
eleve nem is vitatatta senki...

_______________________________________________
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Görény vagyok
by maxval bircaman - szombat, július 21, 2012
http://bircahang.org/goreny-vagyok/

Görény vagyok

Látom már hogy minden hiába
Most már kés?
B?zlöm, mint egy görény
Gatyám szaros, hónaljam büdös
Összecsináltam magam!
A toilette padlóján barna kupac - b?zölg? szar
Én csináltam oda!

*** 1983 ***

_______________________________________________
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Haladó elme leszek
by maxval bircaman - vasárnap, május 06, 2012
http://bircahang.org/halado-elme-leszek/

Lehet, hogy én is haladó elme leszek.

Megalkotom mondjuk az AKVIZMUS eszméjét.

Lényege, hogy elemzem, hogy milyen sivár a szárazföldi élet, hiszen változik a h?mérséklet, fúj a szél,
esik, havazik, egyfolytában dolgozni kell, hogy ne fázzunk télen, legyen árnyékunk nyáron, legyen mit
enni és inni, ezért mindezzel fel kell hagyni, tehát hagyjuk abba a szárazon élést és mindannyian
vonuljunk a víz alá kopoltyút növesztve, mert ott jó állandó a h?mérséklet, van hely mindenkinek, s nem
kell termelni, mert van elegend? plankton.

Ez egy nagyon szép eszme, szintén sírok szépségét?l.

Arra most nincs id?m, hogy elmondjam hogyan kell kopoltyút növeszteni, de majd csak lesz valahogy, a
lényeg, hogy egyesüljünk, döntsük meg a szárazföldi sivár életet, s induljunk el a tengerpart felé.

Aztán mikor meghaltam, jönnek mások, akik végre a gyakorlatban is kipróbálják a nagyszer? eszmémet.

El?ször forradalmi er?szakkal próbálkoznak: megfullad mindenki, akit a víz alá nyomnak. Majd
kipróbálják önkéntes alapon is - de egyetlen önkéntes sem bírja három percnél tovább a víz alatt.
Szerencsére megjön egy felszabadító gondolat: el kell ismerni, hogy ez nem megy azonnal, a
kopoltyúnövesztés nehéz ügy, de harcolni kell érte! Így mindenki a vízpartra megy, id?nként bedugja a
fejét a víz alá, de id?ben ki is húzza, hogy meg ne fulladjon. De a parton nincs se állandó h?mérséklet, se
plankton, így egy id? után meg is bukik az egész elméletrendszer a gyakorlatban.
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Ekkor alakulnak ki az igazi viták. Abban minden haladó elme egyetért, hogy az akvizmus egy nagyon
szép és nemes elmélet, viszont viták alakulnak ki a megvalósításról. Egyesek szerint el?ször tavakban
kellett volna próbálni, semmiképp tengerekben. Mások szerint az volt a baj, hogy ?sszel kezdték
megvalósítani, pedig tavasszal kellett volna. Van egy reformista frakció is, mely szerint - bár nagyon
szépek a gondolataim - elméletem nem teljesen jó, ezért kénytelen-kelletlen folytatni kell a szárazon élést,
de közben nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a végs? cél a kopoltyúnövesztés.

A többség szerint viszont éljünk a szárazföldön, mert ez így van jól. Természetesen minden haladó elme
csak gúnyos kacajjal tud gondolni ilyen retrográd véleményekre.

_______________________________________________
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Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz I.
by maxval bircaman - péntek, augusztus 10, 2012
http://bircahang.org/hasznos-latin-tablazatok-nyelvtanulashoz-i/

Kiejtési táblázatok.

A latin írásban vannak nagybet?k és kisbet?k. Használatuk azonban egészen más volt, mint manapság.

A klasszikus korban a feliratokat, ünnepélyes szövegeket, irodalmi m?veket kizárólag nagybet?kkel írták.
Tehát pl. azt, hogy Római Birodalom úgy írták, hogy IMPERIVM ROMANVM. A kisbet?ket kizárólag
kézírásban használták, mint a nagybet?k "gyors" változatát. Ugyanezt kézírással tehát imperivm
romanvm formában írták. A kett?t sosem keverték.

A középkorban alakult ki az a szokás, hogy a kétféle bet?t keverjük. Ekkortól írjuk a mondatkezd? szó
és a tulajdonnevek els? bet?jét nagy bet?vel, minden más bet?t pedig kicsivel. Ez a szokás mind a mai
napig megmaradt, a klasszikus latin szövegeket is így szokás írni.

Úgyszintén nem használtak írásjeleket a klasszikus korban, s a szavak között is csak kézírásban hagytak
szünetet. A középkortól alakult ki a szavak között szünet hagyása, s vessz?, pont, felkiáltójel, kérd?jel
használata. A klasszikus latin szövegeket is így szokás írni manapság.

Tehát a klasszikus korban 23 bet?t használtak. A mai szokás szerint 24 bet?t használunk, az egyetlen
különbség a klasszikus korhoz képest, hogy a klasszikus kori V bet?t ma U bet?ként írjuk, amikor
magánhangzóként szerepel, azonban sok mai latin szövegben ez nem érvenyesül csupa nagybet?s
szövegekben, azaz ilyen esetben szintén nem használatos az U.

*
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Íme a Magyarországon elterjedt latin kiejtések összehasonlítása:

Magyarázat a bet?k ejtéséhez:

å = kb. röviden ejtett magyar "á"
ë = kb. röviden ejtett magyar "é"
w = mint az angol "w", kb. készül?dj magyar "u" ejtéséhez, majd mondj "v" hangot
µ = mint az "n" ejtése a magyar "cseng" szóban
h

= hehezet, a megel?z? mássalhangzó h hanggal való együttes ejtése (egy hangként)

^ = kett?shangzó, a két hang együtt ejtve

Felmerül a kérdés: melyik kiejtést használjuk? Szerintem a válasz pofonegyszer?: ha a klasszikus latint
tanuljuk, miért használnánk bármi mást, mint a klasszikus kiejtést? Én csak egyszer? paraszt vagyok, de
nem értem, miért kellene más kiejtést használni? Mert a jogászok és az orvosok a magyaros ejtést
használják? Dehát ?k nem beszélnek, írnak, olvasnak latinul, ?k csupán egyes latin szavakat használnak!

Azaz ha nem az a célunk, hogy csak jogi, orvosi, egyéb tudományos szakszavakat akarunk tanulni, akkor
ne a magyaros ejtést használjuk. S ha nem is katolikus papok, apácák, stb. szeretnénk lenni, akkor nincs
okunk a katolikus egyházi kiejtést alkalmazni. Ha a latint maga a latin miatt tanuljuk, akkor egyetlen
értelmes megoldás van: a klasszikus ejtés!

Tehát a következ? kiejtést használjuk, megismétlem itt érthet?bb alakban a klasszikus ejtés szabályait:

Magyarázat a bet?k ejtéséhez:
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å = kb. röviden ejtett magyar "á"
ë = kb. röviden ejtett magyar "é"
w = mint az angol "w", kb. készül?dj magyar "u" ejtéséhez, majd mondj "v" hangot
µ = mint az "n" ejtése a magyar "cseng" szóban
h

= hehezet, a megel?z? mássalhangzó h hanggal való együttes ejtése (egy hangként)

^ = kett?shangzó, a két hang együtt ejtve

Látjuk, hogy több bet?nél, mégpedig a magánhangzóknál - A, E, I, O, U, Y - kétféle ejtés lehetséges.
Mikor melyik a helyes, bármelyik? Nem, minden esetben csak az egyik ejtés a helyes. A latin
magánhangzók lehetnek rövidek vagy hosszúak. Sajnos a latin írásban ritkán jelölték a magánhangzók
hosszúságát, viszont szerencsére a szótárak jellemz?en jelölik, s természetesen a latin nyelvkönyvek is.

A hosszúságot fontos megtanulni minden szónál, mert ett?l függ a szótagok hosszúsága is (ez a latin
nyelv? költészetben nagy szerepet játszik), több esetben pedig ett?l függ a szó hangsúlyának a helye,
valamint ezen kívül pedig egyes esetekben csak a magánhangzó hosszúsága különböztet meg egyes
szavakat.

A hosszúság általános jelölése a bet? felett lév? vonal, pl. így ? vagy "magyar" módra vessz? a bet?
felett, tehát pl. Á, ez utóbbi a ritkább. A rövid magánhangzók általában nincsenek jelölve, onnan tudjuk
tehát, hogy rövidek, hogy nincs rajtuk hosszúság jel. Néha jelölve vannak szintén egy felettük lév?
"sapkával", tehát pl. ?, de mint mondtam ez a ritkább jelölés, els?sorban verselésben használatos. Én itt a
hosszú magánhangzókat az ? jellel fogom jelölni, a rövideket pedig úgy, hogy nem teszek rájuk jelet.

Na és mi a helyzet az Y bet?vel? Ott látható, hogy ejtése lehet i/í és ü/? is. A kett? itt cserélhet?
egymással. Az Y bet?t görög szavakban lév? Y (üpszilon vagy ipszilon) átírására használták. Az
ógörögben e bet? eredeti ejtése "ü", azonban sok római nem tudta ezt helyesen ejteni, helyett "i"-t
mondott, így általános ejtése "i" volt. Ráadásul a klasszikus latin kor vége felé a görögök is egyre kevésbé
mondtak "ü"-t, egyre inkább "i" lett a populáris ejtés, bár a m?velt nyelvben még sokáig az "ü" volt a
szabvány. (A mai görög nyelvben nincs "ü", az üpszilon/ipszilon ejtése "i".)

Az utolsó kérdés: az I mikor magánhangzó és mikor mássalhangzó? Ez igen egyszer?. A szavak elején és
két magánhangzó között. Minden más esetben magánhangzót jelöl az I. Azonban van egy kivétel:
összetett szavak esetében az összetett szó részét alkotó eredeti szóban mássalhangzót jelent? I megmarad
mássalhangzónak az összetett szóban, akkor is, ha ott már nem felel meg a fenti szabálynak.
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*

Hangsúly.

El?ször is megnbsp; kell érteni, hogy mi a szótag a latinban.

A szótag legfontosabb sajátossága, hogy egyetlen magánhangzót tartalmazhat csak, s minden szótag
kötelez?en tartalmaz pontosan egy magánhangzót. Magánhangzó nélkül nincs szótag. Fontos tudnivaló
azonban, hogy a kett?shangzók egy magánhangzónak számítanak. A kett?shangzók a következ?k: AE,
AV, EI, OE, OV, UI. Szintén egyetlen hangnak számít a CH, PH és TH.

A mássalhangzók a következ?képpen kapcsolódnak a magánhangzókhoz:

a szó elején lév? mássalhagzó(k) a szó els? magánhangzójával alkot(nak) szótagot,
a szó végén lév? mássalhagzó(k) a szó utolsó magánhangzójával alkot(nak) szótagot,
két magánhangzó között lév? egy darab mássalhangzó mindig a következ? magánhangzóhoz
kapcsolódik,
ha két magánhangzó között egynél több mássalhangzó van, a legutolsó mássalhangzó a következ?
magánhangzóhoz kapcsolódik, a többi pedig a megel?z? magánhangzóhoz,
KIVÉTELek:

1. ha B, C, D, F, G, K, P, T után R vagy L következik, a két mássalhangzó nem választódik el
egymástól, tehát a következ? magánhangzóhoz kerül mind az R/L, mind az el?tti lév? felsorolt
mássalhangzó,
2. az X és a Z két hangnak számít, de nem választódik ketté - ha X vagy Z van két magánhagzó
között, az X azonban az EL?Z? magánhangzóval alkot szótagot, míg a Z a következ?
magánhangzóval,
3. összetett szavak esetében az elválasztásnál megmarad szótaghatárként az eredeti szavak határa.

Mint látjuk, a szabályok azonosak a magyarban meglév? szabályokkal, csak az els? kivételre kell
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figyelemmel lennünk, mivel csak ez különbözik a magyar szótagelválasztási szabélyoktól.

Megkülönböztetünk egymástól hosszú és rövid szótagokat:

a szótag hosszú:
ha mássalhangzóra végz?dik,
ha magánhangzóra végz?dik, s ez a magánhangzó hosszú magánhangzó vagy
kett?shangzó,
a szótag rövid:
ha magánhangzóra végz?dik, s ez a magáhangzó rövid magánhangzó.

Ami a hangsúly illeti, a hangsúly a következ? lehet:

egyszótagú szavakban, az egyetlen szótag a hangsúlyos,
kétszótagú szavakban, az utolsó el?tti szótag a hangsúlyos,
három vagy többszótagú szavakban:
az utolsó el?tti szótag a hangsúlyos, ha az utolsó el?tti szótag hosszú,
a hátulról harmadik szótag hangsúlyos, ha az utolsó el?tti szótag rövid.

_______________________________________________
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Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz II.
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 12, 2012
http://bircahang.org/hasznos-latin-tablazatok-nyelvtanulashoz-ii/

F?nevek és melléknevek ragozása

A nyelvkönyvekben - különösen a régimódiakban - az a szokás, hogy egymás után veszik az 5 darab
f?névragozást, majd a 3 melléknévragozást, aztán a többi szófaj ragozását is. Én egész másképp
csináltam, mert mint egyszer? paraszt, igyekeztem saját dolgomat maximálisan megkönnyíteni.

Így az els? részben az I. és a II. f?névragozást, valamint az I. és a II. melléknévragozást mutatom be. Ide
vehetném az igenevek egy részét is, de ezt mégsem teszem, mert el akarom kerülni a túlbonyolítást. Az
igenevek ragozása úgyis könny? lesz, ha már tudjuk a f?névek és a melléknevek ragozását.

Hogyan ismerjük fel, hogy mely szavak tartoznak ide? Nagyon egyszer?en: a szótárból. A szótárban
minden f?név után esetében annak szótári alakja - mely az egyes számú alanyeset? alak - után szerepel a
szó egyes számú birtokos esetragos alakja. (Kivétel: a csak többes számban használatos f?neveknél a
szótári alak a többes számú alanyeset? alak, utána pedig a többes számú birtokos eset? alak következik.)

Tehát a f?név az I. f?névragozáshoz tartozik ha a szótárban:

-A, -AE

alakot látunk,

s a II. f?névragozáshoz tartozik, ha a szótárban:
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-US, -?,
-UM, -?,
-ER, -?,
-IR, -?

alakot látunk.

Tehát az I. f?névragozáshoz -A vég? f?nevek tartoznak. Ezek szinte mindig n?nem?ek. Kivételként
hímnem?ek az -A ra végz?d? "férfias" foglalkozások nevei, egyes férfi személynevek, valamint a H?dria
helynév - ezek hímnem?ek.

A II. f?névragozáshoz -US, -UM, -ER, -IR vég? f?nevek tartoznak. Az -UM vég?, II. f?névragozáshoz
tartozó f?nevek kivétel nélkül semlegesnem?ek. Az -US, -ER, -IR vég?, ide tartozó f?nevek szinte
minden esetben hímnem?ek, azonban itt vannak kivételek is. N?nem?ek az országnevek, a városnevek,
szigetek nevei, a legtöbb növény neve, a legtöbb drágak? neve, egyes görög eredet? szavak, valamint az
alvus, carbasus, colus, humus, vannus szavak. A semleges nem? kivételek pedig: pelagus, v?rus, vulgus.

Ide tartozik szintén a melléknevek kisebb része, mégpedig oly módon, hogy a melléknév n?nem? alakja
az I. melléknévragozás szerint ragozódik, míg a hímnem? és a semlegesnem? alak a II. melléknévragozás
szerint.

A végz?déseket tekintve, az I. melléknévragozás teljes egészében egyezik az I. f?névragozással, a II.
melléknévragozás pedig teljes egészében egyezik a II. f?névragozással, tehát csak egyszer kell
megtanulni ezeket a végz?déseket.

Az -ER vég? f?nevek és melléknevek két csoportra oszlanak. Egyik részüknél az E kiesik az egyes szám
alanyeseten kívüli összes többi esetben, másik részüknél nem esik ki. A szótárból tudhatjuk meg, hogy az
illet? szó melyik csoportba tartozik, ugyanis a szótárban jelezve van az egyes számú birtokos eset a
f?nevek szótári alakja (egyes szám, alanyeset) után. Melléknevek esetek pedig a szótári alak (hímnem,
egyes szám, alanyeset) után szerepel a n?nem? és a semlegesnem? alak, melyekb?l látszik, hogy van-e Ekiesés. (Sok esetben, ha nincs E-kiesés, a szótár csak a hímnem? alakot közli.)
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Megjegyzések:

deA, f?liA, l?bertA, stb. - többes szám részes és határozó esetben el?fordul a de?BUS, f?li?BUS,
l?bert?BUS alak is, ennek oka a szó hímnem? változatától való különbségtétel,
a familiA szó esetében el?fordul a famili?S forma is egyes szám birtokos esetben,
egyes szavak esetében a többes szám birtokos esetben el?fordul az -UM rag is, különösen
mértékegységeknél, pénznemeknél,
a -VUS, -VUM, -QUUS vég? szavak esetében az egyes számú ragoknál az U hang helyett O is
szerepelhet,
-IUS és -IUM vég? f?neveknél az egyes szám birtokos esetben a szót? utolsó I bet?je kieshet,
azaz a kialakuló -I? helyett -? lehet a szó vége,
a deUS szónál a többes számban a következ? alakok is lehetségesek: alanyeset d?, birtokos eset
deUM, részes és határozói eset d?S.

Továbbá van 9 speciális melléknév - ?llus, n?llus, uter, s?lus, neuter, alius, ?nus, t?tus, alter -, melynek a
ragozása kicsit másképp alakul.

Vegyük észre, hogy ragok valójában néhány típusra vezethet?k vissza:

Jegyezzük meg, hogy az -US és -UM alapvégz?dés esetében a többi rag ezen alapvégz?dés
helyére kerül, míg az -ER és -IR alapvégz?dés esetében az alapvégz?dés utánra kerül. Ha ezt
megtettük, észleljük, hogy a végz?dések ugyanazok.
Szintén észleljük, hogy nincs semmilyen különbség a f?névek és a melléknevek végz?dései
között. Azaz nem kell ezt sem megtanulnunk.
Jegyezzük meg, hogy többes szám részes és határozó esetben mindig azonosak a ragok.
Jegyezzük meg, hogy semlegesnemben mindig azonos az alanyeset és a tárgyeset, mind egyes,
mind többes számban.
Jegyezzük meg, hogy a 9 speciális melléknév esetében csak az egyes szám birtokos és részes
esetben rendhagyóak a ragok, jegyezzük meg, hogy minden nemben azonos a birtokos rag és
ugyanígy minden nemben azonos a részes rag.
Jegyezzük meg, hogy a 9 speciális melléknév egyikének a semleges nem? alakja rendhagyó: alius,
alia, aliud.
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Ezek után az I. és a II. f?névragozásról és az I. és a II. melléknévragozásról valójában csupán a
következ? táblázatot kell memorizálni:

Most pedig a III. f?névragozás és a III. melléknévragozás következik. A legtöbb f?név és melléknév ide
tartozik.

Hogyan ismerjük fel, hogy mely szavak tartoznak ide? Nagyon egyszer?en: a szótárból. A szótárban
minden f?név után esetében annak szótári alakja - mely az egyes számú alanyeset? alak - után szerepel a
szó egyes számú birtokos esetragos alakja. (Kivétel: a csak többes számban használatos f?neveknél a
szótári alak a többes számú alanyeset? alak, utána pedig a többes számú birtokos eset? alak következik.)
Minden olyan f?név a III. f?névragozáshoz tartozik, melyi szótára alakja után -IS végz?déses alak
következik.

A III. f?návragozás nehézsége, hogy - ellentétben az I. és a II. f?névragozással - a szótári alakból nem
tudható meg egyértelm?en az egyes számú birtokos eset? alak, mivel maga a szót? is gyakran változáson
megy keresztül. Márpedig e megváltozott t?höz járulnak az esetragok, azaz ezt az alakot meg kell
tanulnunk. Praktikus így minden III. ragozáshoz tartozó f?névnél eleve két alakot megtanulni: az szótári
alakot, s a szótárban második helyen szerepl? alakot.

Az III. f?névragozáshoz mind hímnem?, mind n?nem?, mind semlegesnem? f?nevek tartoznak. Igencsak
hasznos, ha megjegyzünk pár szabályt. Ezek megjegyzése nagyon sokat fog segíteni a jöv?ben, legalább
az alapszabályokat jegyezzük meg! E szabályok által megtudhatjuk, hogy a III. f?névragozáson belül
mely f?nevek milyen nem?ek:

hímnem?ek:
az -OR vég? f?nevek, kivéve: a n?nem? arbor, valamint a semlegesnem? ador, aequor,
cor, marmor szavakat,
az -? vég? f?nevek, kivéve a -D?, -G?, -I? vég?eket,
az -?S vég? f?nevek, kivéve n?nem? c?s, d?s, valamint a semlegesnem? ?s szavakat,
az -ER vég? f?nevek, kivéve a n?nem? linter, valamint a semleges nem? cad?ver, iter,
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t?ber, ?ber, ver szavakat, az -ER vég? növények és fák szintén jellemz?en
semlegesnem?ek,
az -EX vég? f?nevek, melyek egyes szám? birtokos eset? végz?dése -ICIS,
az -ES vég? f?nevek,
a -NIS vég? f?nevek,
a -GUIS vég? f?nevek,
n?nem?ek:
a -D?, -G?, -I? vég?ek, kivéve a hímnem? card?, harpag?, lig?, marg?, ?rd?, p?pili?,
pugi?, turbi?, ?ni? szavak (az ?ni? egyszerre n?nem? is),
az -?S vég? f?nevek, kivéve a semlegesnem? v?s szó,
az -?S vég? f?nevek, kivéve a hímnem? ari?s, acinac?s, cel?s, leb?s, pari?s, p?s szavak,
az -IS vég? f?nevek, kivéve a hímnem? axis, caulis, collis, cucumis, ensis, fascis, follis,
fustis, lapis, m?nsis, orbis, piscis, postis, pulmis, vomis szavak, valamint a -NIS és -GUIS
vég?ek,
az -YS vég? f?nevek,
az -?S vég? f?nevek, kivéve a hímnem? m?s, s a semlegesnem? cr?s, i?s, p?s, r?s, t?s
szavak,
a mássalhangzó + -S vég? szavak, kivéve a hímnem? d?ns, f?ns, m?ns, p?ns szavakat,
az -x vég?ek, kivéve a hímnem? -EX vég?eket, melyek egyes számú birtokos eset? alakja
-ICIS, valamint kivéve a szintén hímnem? calix, fornix, grex, phoenix szavakat,
semlegesnem?ek:
az -AR, -UR, -US vég? szavak, kivéve a hímnem? vultur, lepus, s a n?nem? pecus
szavakat.
a -C és T vég?ek,
az -A, -E, -I, -Y, -L, N, kivéve a semlegesnem? s?l, s?l, pecten szavakat.

A nyelvkönyvek jellemz?en itt hosszasan magyarázni szoktak mássalhangzó töv?, igazi i-töv? és kevert itöv? f?nevekr?l. Tapasztalatom azt mondja: ezek a szabályok feleslegesek. Miért? Mert bizonytalanok és
ráadásul ingadozóak, egyszerre több alak is használatban volt több f?név esetében is. Én tehát azt az utat
választottam ebben az esetben, hogy megadom a f? végz?dést, majd zárójelben megadom az el?forduló
másik végz?dést is. Szerintem érdemesebb a gyakorlatból megtanulni, hogy egyes szavak esetében a
zárójeles végz?dés használatos, ill. az is használatos. Nekem ez a kedvenc módszerem mindig, amikor
több a kivétel, mint a szabály...

A táblázatokban csillaggal jelöltem a szótári alakot, mivel itt nincs értelme konkrét végz?dést írni, hiszen
- mint láttuk - számtalan végz?dés lehetséges a III. f?névragozás szótári alakjában.

Ami a mellékneveket illeti, itt 3 változat lehetséges:
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melléknevek, melyeknek külön végz?dése van minden nemben,
melléknevek, melyeknek kétféle végz?dése van: egy hímnemre és n?nemre, egy pedig
semlegesnemre,
melléknevek, melyeknek egyféle végz?dése van mindenben nemben.

Azonban mindez csak a szótári alakokra érvényes (s természetesen egyes szám tárgyesetre is a
semlegesnem?ek esetében, hiszen az mindig egyezik az alanyesettel), más esetben a végz?dések
ugyanazok!

Mivel tehát nincs lényegi különbség a f?nevek és a melléknevek között a III. ragozásban, így egyben
láthatók a végz?dések a következ? táblázatban:

Megjegyzések:

négy darab rendhagyó ragozású f?név a III. f?névragozásban: b?s, Iuppiter, s?s, v?s.

Vegyük észre, hogy ragok valójában néhány típusra vezethet?k vissza:

1. Jegyezzük meg, hogy semlegesnemben mindig egyezik az alanyeset és a tárgyeset, mindkét
számban.
2. Jegyezzük meg, hogy többes szám részes és határozó esetben mindig azonosak a ragok.
3. Észleljük, hogy azonos a végz?dés egyes szám határozó esetben, a különbség csak az, hogy a
f?neveknél semlegesnemben és a mellékneveknél gyakoribb az -? végz?dés, míg a hímnem? és
n?nem? f?neveknél pedig gyakoribb az -E végz?dés.
4. Az el?z? ponthoz hasonló a helyzet a többes szám birtokos esetet illet?en: f?neveknél
semlegesnemben és a mellékneveknél gyakoribb az -IUM végz?dés, míg a hímnem? és n?nem?
f?neveknél pedig gyakoribb az -UM végz?dés. Ezt és az el?z? pontot megjegyezve, az esetek 90
%-ában meg is tanultuk a helyes végz?dést.
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S végül következik az utolsó két f?névragozás: a IV. és az V.

Hogyan ismerjük fel, hogy mely szavak tartoznak ide? Nagyon egyszer?en: ismét a szótárból:

a IV. f?névragozásba tartozó f?névek szótári alakja minden esetben -US vagy -? végz?dés?, míg a
egyes számú birtokos esetragos alak mindig -?S,
az V. f?névragozásba tartozó f?névek szótári alakja minden esetben -?S, míg a egyes számú
birtokos esetragos alak mindig -?? vagy -E?.

Szerencsére a nyelvtani nem is könnyebben megjegyezhet? itt:

a IV. f?névragozásban az összes -? vég? f?név semlegesnem?, míg az -US vég?ek többnyire
hímnem?ek, a következ? n?nem? kivételekkel: acus, anus, colus, domus, idus, manus, nurus,
porticus, quinquatrus, socrus, tribus,
az V. f?névragozásban az összes f?név n?nem?, a következ? hímnem? kivételekkel: di?s,
mer?di?s.

Íme a végz?dések:

Megjegyzések:

a IV. f?névragozást illet?en:
rendhagyó ragozása is van a domus f?névnek,
néha el?fordul az -? végz?dés az -U? helyett,
néha el?fordul az -? végz?dés -?S helyett egyes szám birtokos esetben,
néha el?fordul az -UBUS végz?dés az -IBUS helyett,
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az V. f?névragozást illet?en:
egyes szám részes és határozói esetben a végz?dés -?? amikor a szót? magánhangzóra
végz?dik, míg mássalhangzóra végz?d? t? esetében -E?,
néha el?fordul az -? végz?dés -E? helyett.

_______________________________________________

440 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz III.
by maxval bircaman - kedd, augusztus 14, 2012
http://bircahang.org/hasznos-latin-tablazatok-nyelvtanulashoz-iii/

Névmások.

El?ször a személyes névmások, a visszaható névmás, a személyes névmásként is használatos mutató
névmás, a birtokos névmások, s az egyik meghatározó névmás.

Ezeknek a névmásoknak a használatáról pár szót:

1. A személyes névmások használata a magyarhoz hasonló els? és második személyben (ego, t?,
nos, vos). Harmadik személyben azonban nincsenek a latinban személyes névmások, helyettük a
személyes névmásként is funkcionáló is, ea, id mutató névmások használatosak.
2. Visszaható névmás - ez nyilvánvaló.
3. Birtokos névmás - els? és második személyben (meus, tuus, noster, vester) magától értet?d?, a
suum azonban jellemz?en "saját" jelentése, harmadik személyben jellemz?en az is, ea, id birtokos
eset? alakjai használatosak.
4. Az idem, eadem, idem meghatározó névmás ("ugyanaz").
5. Külön figyelmet kell fordítani a kérd? f?névi (quis, quid), a kérd? melléknévi (qu?, quae, quod) és
a vonatkozó névmás (qu?, quae, quod) elhatárolására. A vonatkozó névmás a magyarhoz hasonló,
nincs mit magyarázni. A kérd? f?névi névmással azonban általában a f?névre kérdezünk rá (ki?
mi?), míg a kérd? melléknévi névmással a f?név tulajdonságára (kb. kiféle? miféle?).

Látható, hogy a idem, eadem, idem meghatározó névmás teljesen az is, ea, id személyes névmásként is
használható mutató névmás -dem végz?déssel ellátott változata, csak a sárgaval jelölt alakokat kell külön
megjegyezni, valamint azt, hogy az -m végz?dés a -dem hatására -n alakká változik.
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Következzenek a kérd? és a vonatkozó névmások:

Látható, hogy csak a sárgával jelölt esetekben van különbség, valamint abban, hogy f?névi kérd?
névmásként - értelemszer?en - nincsenek n?nem? alakok, kizárólag hímnem? és semlegesnem? alakok.

Az el?bb nem felsorolt névmásoknak a használatáról pár szót:

Mutató névmások: a hic, haec, hoc jelentése "ez", az ille, illa, illud jelentése pedig "az". Az iste,
ista, istud jelentése kb. "amaz". Az ille és az iste között a különbség kb. az, hogy míg mindkett?
távol van a beszél?t?l, az iste attól is távol van, akihez beszélünk, az ille viszont közel van hozzá.
Az ipse, ipsa, ipsum meghatározó névmás ("maga").
-dam utótag ("egy bizonyos").
-quam utótag (a magyar "bár-" el?tagot jelzi).
-cumque utótag (a magyar "bár-" el?tagot vagy a "csak" kiegészítést jelzi).
-que utótag (a magyar "bár-" el?tagot jelzi).
-libet utótag (a magyar "bár-" vagy "akár-" el?tagot jelzi).
-vis utótag (a magyar "bár-" vagy "akár-" el?tagot jelzi).
ali- el?tag (a magyar "vala-" el?tagot jelzi).
ec- el?tag ("vajon").
Szintén alakítható névmás az alapforma megkett?zésével (a magyar "bár-" el?tagot jelzi).
A 9 speciális melléknév egy része névmási szerepet tölt be - ezek: ?llus ("valamely"), n?llus
("senki, semmi, semmilyen"), uter ("melyik a kett? közül"), neuter ("egyik sem a kett?
közül"), alter ("egy a kett? közül", "egyik - másik").

Mutató névmások:
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Meghatározó névmás:

Látható, hogy a mutató névmásoknak és a meghatározó névmásnak szinte teljes azonos a paradigmája,
így én a következ? táblázatot javaslom egyszer?bb megjegyzésre. Sárgával jelölve a szabálytól eltér?
alakokat, melyek külön megtanulandók:

Határozatlan névmások:

Láthatjuk: a már tárgyalt kérd? és vonatkozó névmásokhoz képest csak a sárgával jelölt esetekben van
eltérés.

A fenti névmásokoz ragasztott tagokkal kapunk meg más határozatlan névmásokat is:

-dam utótag - a "d" hatására az el?tag utolsó "m" bet?jéb?l "n" lesz,
-quam utótag,
-cumque utótag,
-que utótag,
-libet utótag,
-vis utótag,
ali- el?tag,
ec- el?tag.
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Szintén alakítható névmás az alapforma megkett?zésével.

A ragozás mindegyiknál az alapforma ragozásával egyezik.

A 9 speciális melléknév egy része névmási szerepet tölt be - szó volt már róluk a melléknevek
ragozásánál.

_______________________________________________
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Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz IV.
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 16, 2012
http://bircahang.org/hasznos-latin-tablazatok-nyelvtanulashoz-iv/

Fokozás, számnevek, határozószók.

A határozószók jellemz?en melléknevekb?l képz?dnek.

Az els?/második ragozású mellékneveknél a t?h?z -? járul, míg a harmadik ragozású mellékneveknél -ter.
Az -ns végz?dés? mellékneveknél (melyek valójában igenevek), a végz?dés -ntter lenne, de ez rövidül
-nter alakra.

Egyes melléknevékb?l és névmásokból úgy is képezhet? határozószó, hogy a szó semlegesnem?
tárgyesetét vagy határozói esetét használjuk.

Ennyit elég is tudni a képzésr?l, hisz úgyis külön tanuljuk meg az egyes szavakat.

A határozószók fokozásáról viszont érdemes tudni, hogy:

a középfok megegyezik az illet? melléknév - melyb?l a határozószót képeztük - középfokú,
semleges nem? alanyeset? alakjával,
a fels?fok pedig az illet? melléknév - melyb?l a határozószót képeztük - fels?fokú alakjának
tövéhez illesztett -? végz?déssel kapható meg.

A szabálytalan határozószókat nem sorolom, úgyis megtanulod ?ket külön.
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A melléknevekr?l már szó volt, a ragozásnál. Így csak fokozásuk maradt:

a középfok a t?h?z adott -ior hím- és n?nemben, s -ius semlegesnemben,
a fels?fok a t?höz adott -issimus, -issima, -issimum, viszont az alapfokban -er vég? melléknevek
fels?foka -rimus, -rima, -rimum, mely az -er végz?déshez adódik.

A ragozás ugyanazon szabályok alapján zajlik, mint az alapfokú mellékneveké.

Van egy pár szabálytalan alak (nem sok), ezeket a nyelvkönyvedb?l lesd ki!

Számnevek:

A táblázatokhoz nincs mit hozzáf?zni, világosan látható az egyes alakok logikája.

Ragozott alakok:

Az I ragozásáról már szó volt róla a speciális 9 melléknévnél.
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Az egyéb, ritkábban használatos számnév-kategóriákat kihagytam, ezeknek nézz utána nyelvkönyvednek,
amikor szükséged lesz rájuk.

_______________________________________________
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Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz V.
by maxval bircaman - szombat, augusztus 18, 2012
http://bircahang.org/hasznos-latin-tablazatok-nyelvtanulashoz-v/

Elöljárószók:

_______________________________________________
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Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz VI.
by maxval bircaman - szerda, augusztus 22, 2012
http://bircahang.org/hasznos-latin-tablazatok-nyelvtanulashoz-vi/

Igék.

A latin igék szótári alakja a kijelent? mód, jelen id?, egyes szám, els? személy cselekv? alakja. Után még
3 alak van a szótárban. A második a f?névi igenév jelen idej? cselekv? alakja. A másik két alakkal
egyel?re nem foglalkozom ebben a részben. Miért nem? Mert a 6 latin igeid?b?l egyel?re csak hármat
tárgyalok, s e háromhoz csak az els? két alak szükséges a szótárból. (A többire ne is számíts a
közeljöv?ben, nem fogok új táblázatokat csinálni pillanatnyilag.)

A latin ige jelegzetességei:

3 mód: kijelent?, felszólító, köt?
2 szám: egyes, többes
3 személy: els?, második, harmadik
2 igeszemlélet: befejezett és befejezetlen
2 igenem: cselekv?, szenved?
6 igeid?: jelen, befejezetlen múlt, egyszer? jöv?, befejezett múlt, régmúlt, befejezett jöv?

Az egyes kategóriák egymással részben összefüggnek. A következ? táblázatokban jelzem, hogy mik az
összefüggések.
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Néhány rendhagyó igét leszámítva (ezeket tanuld meg külön!), az összes latin ige öt igeragozási
paradigmába tartozik: I., II., III., III./i., IV. Hogyan ismerhet?ek fel? Így:

A fenti táblázatból látható, hogy a jelen idej? cselekv? f?névi igenév végz?dése az I., a II. és a IV.
ragozásban -RE, míg a III. ragozásban -ERE. A végz?dés a szót? után következik közvetlenül, kivéve a
III/i. ragozást, ahol a szót? utolsó -i- hangja kiesik az -ERE végz?dés el?tt, a szót?b?l kies? hangot *
jellel jelöltem.

Figyeljük meg, hogy az I., a II. és a IV. ragozásban a szót? mindig hosszú magánhangzóra végz?dik. Ezt
megjegyezni különösen azért fontos, hogy ne keverjük össze a II. és a III. ragozás jelen idej? cselekv?
f?névi igenevét: a II. ragozásban a végz?dés tehát nem -?RE, hanem -RE mely a szót? utolsó -?- hangja
után áll, míg a III. ragozásban a végz?dés -ERE.

Figyeljük meg szintén, hogy a szót? utolsó hangja a II. és a IV. ragozásban rövidül, míg az I. ragozásban
teljesen el is t?nik. A röviddé váló szót?i magánhangzót ! jellel jelöltem.

Tehát összegezve:

Mindezt nagyon fontos jól megjegyezni, mert ezek után az egyes ragok megtanulása sokkal egyszer?bb
lesz!

Lássuk most az els? három igeid?t a hatból!

Kijelent? mód, jelen id?:
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Kijelent? mód, befejezetlen múlt id?:

Kijelent? mód, egyszer? jöv? id?:

Köt?mód, jelen id?:

Köt?mód, befejezetlen múlt id?:

Felszólító mód, jelen id?:
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Felszólító mód, egyszer? jöv? id?:

_______________________________________________
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Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz VII.
by maxval bircaman - szerda, december 12, 2012
http://bircahang.org/hasznos-latin-tablazatok-nyelvtanulashoz-vii/

Rászántam magamat, hogy folytassam a latin táblázatokat.

Ami kimaradt: az igék fennmaradó része.

Mint említettem, a latin igék szótári alakja a kijelent? mód, jelen id?, egyes szám, els? személy cselekv?
alakja. Utána még 3 alak van a szótárban. A második a f?névi igenév jelen idej? cselekv? alakja. A
harmadik a f?névi igenév múlt idej? cselekv? alakja. A negyedik alak a supinum.

Íme egy táblázat, mely bemutatja, hogy az egyes igeragozások és igenevek melyik t?b?l képz?dnek.

A zöld a jelen t? (1. és 2. alak), a a kék a múlt t? (3. alak), a piros pedig a supinum-t? (4. alak).

A "zöldek" már szóba kerültek. Lássuk most a fennmaradó paradigmákat. A végz?dés a szót? után
következik közvetlenül.
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*

Végül két fontos összehasonlító táblázat:

_______________________________________________
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Hideg trópusi nap
by maxval bircaman - vasárnap, július 01, 2012
http://bircahang.org/hideg-tropusi-nap/

Hideg trópusi nap

Gomolygó borongó kékellik tarkóm mögött.
Nem nézek oda.
Brutyutyutyutyu tyutyutyu,
VU-mér?, kiskutyus, vau-vau,
Ufumucu, jaj de aranyos,
Pálmafa, filode-dendron, dzsina és lollo és bridzsida.
Nem, nem.
Fénysugaras délután, fehér szék remeg? körvonala a teraszon,
Magányos légkondicionáló készülék áll ellen az elemeknek a szomszéd ház falán,
Kis szél, szell?cske, szélecske rázza a kerítésbokrot,
Fekete falak, hideg van,
Talpammal dörzsölöm térdem,
Repül?gépzaj,
Templomtorony árválkodik a távolban,
Szemeim összehunyorodnak.
Nem nézek oda,
Gomolygó borongó kékellik tarkóm mögött.

*** 1984 ***

_______________________________________________
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Hivatalos nyelvek
by maxval bircaman - péntek, május 18, 2012
http://bircahang.org/hivatalos-nyelvek/

202 országot fogok figyelembe venni. A 193 ENSZ-tagállamot, Vatikánt és a 11-tagú el nem ismert ill.
vitatott államiságú kategóriából kizárólag 8-at, kizárva a 3 vitatott államiságút. Gondolkodtam a nemfüggetlen területek bevételében is, de mivel ez torzítana, így inkább kihagyásuk mellett döntöttem.

A nyelveknél csak azokat veszem figyelembe, melyek egy adott ország teljes területén hivatalos
státusszal bírnak, azaz a regionálisan hivatalos nyelveket nem. Egyes országokban jogilag nincs hivatalos
nyelv (pl. az USÁ-ban), itt a kormány által de facto alkalmazott nyelvet fogom figyelembe venni.

Úgyszintén a transzkontinentális országokat (melyek egynél több kontinensen terülnek el) kizárólag
egyetlen kontinensnél veszem figyelembe.

Az "ingadozó kontinensidentitású" országokat (melyeket egyszerre több kontinensnél is fel szokás
sorolni) szintén csak egyetlen földrésznél veszem figyelembe.

A 6 földrész tekintetében így az országok száma:

Afrika - 54 + 1 = 55
Amerika - 35 + 0 = 35
Antarktisz - 0 + 0 = 0
Ázsia - 43 + 1 = 44
Európa - 48 + 6 = 54
Óceánia - 14 + 0 = 14
összesen - 194 + 8 = 202

Amerika
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A spanyol hivatalos nyelv 18 országban (két karibi szigetországban, a Dominikai Köztársaságban és
Kubában, valamint 16 országban magán a szárazföldön).

Az angol hivatalos nyelv 14 országban. Észak-Amerikában Kanadában és az USÁ-ban, 1-1 közép- és délamerikai országban (Belize és Guyana), valamint 10 karibi szigetországban.

A francia hivatalos nyelv 2 országban (Haiti és Kanada).

A holland hivatalos nyelv 1 országban (Suriname).

A portugál hivatalos nyelv 1 országban (Brazília).

Ez összesen 36, mivel Kanadában 2 hivatalos nyelv van.

A haiti kreol hivatalos nyelv 1 országban (Haiti), azonban hivatalos használatban írásban a franciával
együtt használatos. Beszédben gyakorlatilag mindenki a haiti kreolt beszéli.

A kreol nyelv keveréknyelv, mely általában valamely nyelv kezdetben leegyszer?sített változata, mely a
nyelvet beszél?k eredeti anyanyelvéhez alkalmazkodott, majd azok egyetlen anyanyelvévé vált, s önálló
nyelvvé változott az id?k folyamán. A még nem teljesen kialakult kreol nyelv elnevezése pidzsin nyelv,
ez azt a stádiumot jelenti, amikor az illet? nyelvet még nem anyanyelvként, hanem amellett beszélik.

A haiti kreol a francia alapján alakult ki, mára saját irodalommal rendelkezik. A haitiaiak többsége
kizárólag a haiti kreolt beszéli, az iskolázottabb réteg viszont franciául is beszél. A rádiók, tévék, újságok
általában a haiti kreolt használják, viszont a hivatalos állami okmányokat rendszerint franciául adják ki.

Bolíviában a spanyolon kívül még 38 indián nyelv is hivatalos státusszal rendelkezik, azonban a
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gyakorlatban a hivatalos életben a spanyol használatos.

Paraguayban a spanyol mellett a guaraní indián nyelv is hivatalos, azonban a gyakorlatban a hiavtalos
életben a spanyol használatos.

Mind Bolíviában, mind Paraguayban a lakosság nagy része beszéli ezeket az indián nyelveket, azonban
hivatalos használatul er?sen korlátozott a spanyolhoz képest.

Óceánia

Az angol hivatalos nyelv mind a 14 óceániai országban. Közülük Ausztráliában, a Mikronéziai
Szövetségi Államokban és a Salamon-szigeteken kizárólag az angol a hivatalos nyelv.

A francia hivatalos nyelv 1 országban (Vanuatu). Vanuatuban mind az angol, mind a francia hivatalos.
Ennek oka, hogy eredetileg Vanuatu közös brit-francia gyarmat volt Új-Hebridák név alatt.

11 országban az angol/francia mellett egyéb hivatalos nyelv is van. A dél-amerikai er?sen ceremoniális
jelleg? hivatalos indián nyelvekkel ellentétben ez általában tényleges használatot jelent.

A maori nyelv hivatalos Új-Zélandon, itt azonban a gyakorlatban az angol használatos, mivel a maorik a
lakosság alig 5 %-át teszik ki.

A következ? országokra jellemz?, hogy a lakosság túlnyomó része a hivatalos angol/francia nyelvet nem
beszéli, azt els?sorban csak az iskolázottabbak és természetesen a volt gyarmatosítók leszármazottjai
beszélik. A lakosság zöme csak a helyi eredet? hivatalos nyelvet ismeri, mely azonban ténylegesen is
használatos az angollal/franciával párhuzamosan az állam által.

Az angol mellett Tongán hivatalos nyelv a tongai, Tuvalun a tuvalui, Szamoán pedig a szamoai,
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mindhárom a polinéziai nyelvek közé tartozik.

Nauruban a naurui is hivatalos, ez a mikronéziai nyelvek közé tartozik. Szintén mikronéziai nyelv a
Marshall-szigeteken hivatalos marshall-szigeteki nyelv és a Kiribatin hivatalos kiribati nyelv.

Palaun hivatalos nyelv a palui. Fidzsin hivatalos a fidzsi nyelv, valamint a hindi, ennek oka a nagyszámú
indiai eredet? lakosság.

Vanuatuan a harmadik hivatalos nyelv a bislama, ami egy angol alapú kreol nyelv. Hasonló a helyzet
Pápua Új-Guineában, ahol hivatalos nyelv egy helyi pápuai alapú kreol nyelv valamint egy angol alapú
másik kreol nyelv, a tok pisin. Ez utóbbi nyelvet beszélik a legtöbben Pápua Új-Guineában, bár a
hivatalos okmányok els? nyelve az angol.

Afrika

Afrika 54 országából hivatalos nyelv az arab 13 országban. Közülük a Comore-szigeteken, Csádban,
Dzsibutiban az arab mellett a francia is hivatalos, Szudánban pedig az arab melett az angol is hivatalos
nyelv. Szomáliában és Szomáliföldön hivatalos a szomáli nyelv is (Szomáliföldön harmadik hivatalos
nyelvként az angol is), ez a lakosság zömének az anyanyelve és egyben a f? hivatalos nyelv, azonban a
lakosság nagy része arabul is beszél. A Comore-szigeteken további hivatalos nyelv még a comorei nyelv,
mely a szuahéli helyi változata, ez a lakosság zömének anyanyelve. Az arab nyelv? országokban - az
említett kivétekekkel - az arab nyelv a lakosság többségének anyanyelve és a ténylegesen használt
hivatalos államnyelv.

Hivatalos nyelv a spanyol 1 országban (Egyenlít?i Guinea). Egyenlít?i Guineában a lakosság kb. 10 %-a
spanyol anyanyelv?, de a többiek is beszélik a spanyolt idegen nyelvként.

Hivatalos nyelv a portugál 6 országban (Angola, Bissau-Guiena, Egyenlít?i Guinea, Mozambik, Sao
Tomé és Príncipe, Zöld-foki-szigetek). Ez mindenhol a lakosság zömének tényleges anyanyelve és az
állam egyetlen hivatalos nyelve, kivéve Egyenlítói Guineát, ahol a portugált - hivatalos státusza ellenére kevesen beszélik.
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Hivatalos nyelv az angol 24 országban. Közülük 9 országban kizárólag az angol a hivatalos nyelv. 2
országban (Kamerun és Seychelles-szigetek) a franciával együtt hivatalos. A többi országban valamely
helyi nyelvvel együtt hivatalos, de az esetek zömében az angol a f? nyelv a hivatalos használatban.

Hivatalos nyelv a francia 21 országban. Ezek közül 11 országban a francia az egyetlen hivatalos nyelv. 3
országban (Kamerun, Ruanda, Seychelles-szigetek) az angollal, 3 országban (Comore-szigetek, Csád,
Dzsibuti) az arabbal együtt hivatalos nyelv. 1 országban (Egyenlít?i Guinea) a spanyollal és a portugállal
együtt hivatalos. További 4 országban (Burundi, Közép-Afrika, Madagaszkár, Ruanda) valamely helyi
nyelv is hivatalos, azonban jellemz?, hogy a hivatalos életben a francia dominál. Ami a lakosság
nyelvtudását illeti, jellemz?, hogy csak a nagyvárosok lakossága tisztán francia nyelv?, a nagy többség
idegen nyelvként beszéli - iskolázottságtól függ?en - magasabb vagy alacsonyabb szinten.

Az arab mellett négy olyan nem-európai nyelv van Afrikában, mely ténylegesen és széleskör?en
használatos hivatalos célokra, azaz gyakorlati státusza olyan, mint egy európai ország hivatalos nyelvéé.
Ez két sémi nyelv, Etiópiában az amhara és Eritreában a tigrinya, Közép-Afrikában a sango, valamint
a szuahéli nyelv Kenyában, Tanzániában és Ugandában. Az összes többi országról azt lehet mondani,
hogy a tényleges domináns nyelv valójában valamely európai nyelv vagy az arab.

Dél-Afrika speciális helyzet?, 11 hivatalos nyelve van, azonban az angol - bár alig a dél-afrikaiak 10
%-ának az anyanyelve - jelenti a különböz? nyelv? dél-afrikaiak közti közvetít? nyelvet. A második
közvetít? nyelv Dél-Afrikában az afrikaans - eredetileg egy holland nyelvjárás, majd bel?le önállósodott
önálló nyelv -, mely a fehér dél-afrikaiak nagyobb részének anyanyelve, mivel azonban az apartheidrendszer idején az angol mellett kizárólag az afrikaans volt hivatalos nyelv az országban, ma is nagyon
sokan beszélik második nyelvként, a nem-fehér lakosság körében is.

Amerika, Óceánia és Afrika arra volt példa, hogy az ?slakosság szempontjából eredend?en idegen
nyelvek játsszák az állami nyelv szerepét a esetek túlnyomó többségében. Most lássuk Ázsiát és Európát,
az ellenpéldát.

Ázsia

Ázsia 44 országából 12 országban a hivatalos nyelv az arab. Ebb?l 10-ben az arab egyedüli hivatalos
nyelv, Izraelben az arab a héber mellett hivatalos, Irakban pedig az arabbal együtt a kurd nyelv is
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hivatalos.

Az orosz 2 országban hivatalos: Kazahsztán, Kirgizisztán, mindkett? a helyi nyelv (kazah, ill. kirgiz)
mellett.

Az angol 4 országban hivatalos (a Fülöp-szigeteken, Indiában, Pakisztánban és Szingapúrban). Indiában
22 hivatalos nyelv van, azonban a gyakorlatban az angol és a hindi használatos központi szinten.
Pakisztánban az angol mellett az urdu nyelv a hivatalos. Hozzá kell tenni: a hindi és az urdu ugyannak a
nyelvnek (hindusztáni) két változata. A Fülöp-szigeteken a filipinó nyelv a f? hivatalos nyelv.

Szingapúrban 4 hivatalos nyelv van: az angol mellett a tamil, a kínai és a maláj. A tamil hivatalos még
Srí Lankán is (a szingalézzel együtt), valamint úgyszintén India 22 hiavatalos nyelvének egyike.

A perzsa nyelv egyetlen országban hivatalos, azonban hozzá kell tenni, hogy a tadzsik és a dari nyelv a
perzsa változatai. A tadzsik Tadizsikisztán hivatalos nyelve, míg a dari Afganisztán egyik hivatalos
nyelve (a másik a pastu).

India 22 hivatalos nyelvének egyike a bengáli, mely egyben Banglades hivatalos nyelve is.

A malájnak a különböz? változatai 4 országban hivatalosak: Brunei, Indonézia, Malájzia, Szingapúr.

A kínai 3 országban hivatalos: Kína, Szingapúr, Tajvan.

A koreai 2 országban hivatalos: Dél-Korea és Észak-Korea.

Kelet-Timoron a helyi tetum nyelven kívül hivatalos még a portugál nyelv is.
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A többi ázsiai országban egyetlen nyelv hivatalos, az illet? ország többségi nemzeti nyelve.

Európa

Európában a legtöbb országban az egyetlen hivatalos nyelv az illet? ország többségi nemzeti nyelve. Csak
a kivételeket sorolom fel.

Orosz - Abházia, Belarusz, Dél-Oszétia, Oroszország, Transznisztria. Abháziában hivatalos még az
abház, Belaruszban a belarusz, Transznisztriában az ukrán és a román (moldáv).

Szerb/horvát/bosnyák/montenegrói - Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Montenegró,
Szerbia. Koszovóban hivatalos még az albán.

Francia - Belgium, Franciaország, Luxemburg, Monaco, Svájc. Belgiumban hivatalos még a holland és a
német, Luxemburgban a német és a luxemburgi, Svájcban a német, az olasz, s a rétoromán.

Német - Belgium, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Svájc, Ausztria. Belgiumban hivatalos még a
holland és a francia, Luxemburgban a francia és a luxemburgi, Svájcban a francia, az olasz, s a
rétoromán.

Olasz - Olaszország, San Marino, Svájc, Vatikán.

Angol - Egyesült Királyság, Írország, Málta. Írországban hivatalos még az ír, Máltán a máltai.

Görög - Ciprus és Görögország. Cipruson hivatalos még a török.
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Román - Moldova, Románia, Transznisztria. Transznisztriában hivatalos még az orosz és az ukrán.

Holland - Belgium, Hollandia. Belgiumban hivatalos még a francia és a német.

Albán - Albánia, Koszovó. Koszovóban hivatalos még a szerb.

Svéd - Finnország, Svédország. Finnországban hivatalos még a finn.

Szlovák - Csehország, Szlovákia. Csehországban hivatalos még a cseh.

Török - Észak-Ciprus.

Összesítés

Hivatalos nyelvek száma országonként (azok a nyelvek, melyek legalább 5 országban hivatalosak:

Angol - 59 országban.

Francia - 29 országban.

Arab - 25 országban.

Spanyol - 20 országban.
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Portugál - 8 országban.

Orosz - 7 országban.

Német - 6 országban.

A világ legnagyobb nyelvei (csak anyanyelvi beszél?k száma szerint, az els? húsz és a magyar helyezése
összehasonlítás céljából):

1. kínai - 1213 millió
2. spanyol - 330 millió
3. angol - 327 millió
4. hindusztáni (hindi és urdu) - 242 millió
5. arab - 221 millió
6. bengáli - 181 millió
7. portugál - 178 millió
8. orosz - 144 millió
9. japán - 122 millió
10. német - 90 millió
11. jávai - 85 millió
12. lahnda - 78 millió
13. telugu - 70 millió
14. vietnámi - 69 millió
15. marathi - 68 millió
16. francia - 68 millió
17. koreai - 67 millió
18. tamil - 66 millió
19. olasz - 62 millió
20. török - 51 millió
...
72. magyar - 13 millió

464 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Nyelvek száma anyanyelvi beszél?ik száma szerint:

egymillárdnál több beszél?: 1 nyelv,
százmilliónál több beszél?: 8 nyelv,
tízmilliónál több beszél?: 76 nyelv,
egymilliónál több beszél?: 304 nyelv,
egymilliónál kevesebb beszél?: 6520 nyelv.

_______________________________________________
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Hogyan disszidáltam egy másik kommunista országba?
by maxval bircaman - szerda, május 09, 2012
http://bircahang.org/hogyan-disszidaltam-egy-masik-kommunista-orszagba/

A kommunista Magyarországról sokan disszidáltak a szabad világba, err?l kár is beszélni, ez közismert.
De disszidálni Magyarországról egy másik kommunista (szocialista) országba? Na, ez már valóban
érdekes történet...

1987-ben disszidáltam Magyarországról Bulgáriába.

A fiatalabb nemzedékek kedvéért megemlítem a háttért azzal kapcsolatban hogyan lehetett
Magyarországról egyáltalán külföldre utazni a kommunista rendszer idejében. A helyzet pontos értékelése
érdekében érdemes az egész útlevélrendszerre röviden kitérni, de valóban csak nagyon röviden és nagyon
nagy vonalakban.

A kommunista Magyarország útlevélrendszerében a legfontosabb dátum 1961. Míg 1961 el?tt hihetetlen, de igaz - a magyar állampolgárok utazásait TITKOS rendeletek szabályozták, addig 1961-t?l a
szabályok már nyilvánosak voltak. 1947-1961 között az állampolgár beadta a kiutazási kérelmét és várt,
majd kapott egy igen vagy nem választ, indoklás nélkül. Ezzel szemben 1961-t?l már nyilvánosak voltak,
hogy milyen követelményeknek kellett megfelelni az utazáshoz, bár persze mindvégig - egészen a
rendszerváltásig - megmaradt az indok nélküli elutasítás lehet?sége, a "kiutazása közérdeket sért"
gumiindok.

Az 1961-es dátum oka természetesen a berlini fal, hiszen addig egy lyuk volt a "népi demokráciák" falán,
melyen bárki átmenhetett. Ezért is volt alapállásban tiltva Magyarországon úgy általában a külföldi
utazás, azaz a "baráti" kommunista országokba ugyanúgy, mint a szabad világba, hiszen az NDK-ba való
utazás de facto a Nyugat-Berlinbe való szabad beutazást is jelentette.

A rendszer tehát az volt alapesetben, hogy minden egyes utazáshoz útlevelet kellett kérni, az útlevelet
pedig hazautazás után a hatóság elvette az állampolgártól. A szocialista országokba pedig betétlapot adtak
ki, mely a személyi igazolvánnyal együtt volt használható. A betétlapok kezdetben csak Csehszlovákiára
voltak érvényesek, majd érvényességük ki lett terjesztve az NDK-ra, Lengyelországra, Romániára és
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Bulgáriára. Kezdetben minden egyes utazáshoz külön betétlap kellett, majd megjelentek a többszörös
utazásra jogot adó betétlapok.

A rendszer racionalizálása 1970-ben (vagy 1972-ben, utána kellene most ennek nézni) történt. Ekkor
jelent meg a magánszemélyek részére a kék és a piros útlevél. A piros útlevél a betétlapok helyett jött be.
A piros útlevéllel a szocialista országokba lehetett utazni, kezdetben kiutazási engedély is kellett a
kiutazáshoz, majd ez megsz?nt és már nem kellett kiutazási engedély, csak az a korlátozás maradt, hogy
minden egyes kiutazás id?tartama maximum 30 nap lehet. A kék útlevekkel lehetett utazni bárhová, de itt
minden egyes kiutasáshoz külön kiutazási engedélyre volt szükség, mely meghatározott országokra és
id?tartamra szólt.

Fontos tudni, hogy a NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária között
közös állampolgár-korlátozó egyezmény létezett. Ennek értelmében ezen országok hatóságai kölcsönösen
ellen?rizték egymás állampolgárait és ezen országok területe "tömbként" m?ködött utazási szempontból,
néhány példa:

- a csehszlovák hatóság csak akkor engedte kilépni a magyar állampolgárt Ausztria felé, ha megvolt neki
a magyar hatóságtól az engedélye, hogy kiléphessen Ausztria felé,

- ha egy magyar állampolgár egyszeri nyugati kiutazási engedéllyel rendelkezett, majd Magyarországról
kiutazott Ausztriába, onnan pedig Csehszlovákiába, a továbbiakban már nem utazhatott ki
Csehszlovákiából pl. az NSZK irányába, hiszen egyszeri nyugati kiutazási engedélyét már felhasználta,

- a Csehszlovákiába kitelepedett (pl. házasság miatt) magyar állampolgár a csehszlovák hatóságoktól volt
köteles engedélyt kérni nyugati utazásához, a csehszlovák szabályok alapján,

- külföldön él? (akár szocialista országban él?!) magyar állampolgár engedélyt volt köteles kérni
Magyarországra utazásához - ez utóbbi megsz?nt a 70-es évek végén a más szocialista országokban él?
magyar állampolgárok számára.

Tehát a 70-es évek végére kialakult az a rendszer, hogy piros útlevéllel majdnem korlátlan számban
lehetett utazni az említett 5 ország területére (évente nem több, mint 180 napot külföldön töltve,
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alkalmanként maximum 30 napot), kék útlevéllel pedig évente egy alkalommal, azonban ezen belül
magáncélból nem meghívásra csak 3 évente egy alkalommal.

1984-ben megsz?nt a piros útlevél, a szocialista országokba is már kék útlevelet kellett használni,
egyszer?en a kék útlevél 5. oldalára be volt pecsételve az állandó kiutazási engedély a szocialista
országokba, viszont nyugati utazásokhoz továbbra is minden utazáshoz külön egyedi kiutazási engedélyre
volt szükség.

Aztán 1988-ban vezette be Grósz Károly a "világútlevelet", azaz megsz?nt a kiutazási engedély. Az
utolsó korlát még megmaradt: azaz továbbra is létezett a "kiutazása közérdeket sért" gumiparagrafus, azaz
bizonyos emberek nem kaphattak útlevelet. A teljesen szabad utazást már az 1989-es útlevéltörvény
vezette be.

Tehát a kádárizmus utolsó szakaszában nyugatra huzamosabb id?re kimenni de facto a következ?képpen
lehetett:

- kivándorlás - hosszas folyamat, melynek eredményeképpen a szerencsés kérelmez? úgynevezett
"külföldön él? magyar állampolgár" útlevelet kapott (a népnyelv szerint "konzuli útlevél"), aminek nagy
hátránya az volt, hogy tulajdonosának belföldi magyarországi címe nem lehetett, "devizakülföldinek"
min?sült,

- illegális ottmaradás - ez akkoriban már csak szabálysértésnek, nem b?ncselekménynek min?sült, az
útlevél lejárata esetében a magyar hatóság automatikusan "külföldön él? magyar állampolgár" útlevelet
adott a delikvensnek, magyarul kivándoroltnak min?sítette,

- engedélyt kért a magyar hatóságtól 30 napon túli külföldi tartózkodásra, ehhez kellett meghívólevél,
egyetemi hallgatói jogviszony, munkaszerz?dés, kiküldetés, stb., de valami mindenképpen kellett, a
hatóság "jogalap" nélkül nem adta meg az engedélyt.

A kivándorlás és leginkább a kivándoroltnak min?sítés árnyoldala 1990 után jelentkezett, mikor kiderült,
hogy a külföldön él? magyar állampolgárok egyetlen ceruzavonással magyarországi választójog nélkül
maradtak, mivel a választási törvény bejelentett belföldi lakcímhez köti a szavazati jogosultságot, viszont
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akinek a státusza "kivándorolt", annak nem lehet belföldi lakcíme. Hozzáteszem: aki nagyon akart
választani, az megoldotta a problémát, hiszen elegend? volt Magyarországon bemenni a
legközelebbi polgármesteri hivatalba és bejelentkezni a rokon/barát/haver címére és máris belföldi
címmel rendelkez? személlyé vált az illet?.

Szóval nagyjából meg volt oldva, hogy hogyan lehet egy másik országban tartózkodni. Meg voltak a
legális utak, na és ott volt az illegális.

Na de mi van, ha valaki egy másik szocialista országban akar tartózkodni? Ezt a rendszerurak nem
igyekeztek annyira szabályozni, hiszen az állampolgárt els?sorban abban kellett gátolni, hogy nyugatra
mehessen, s nem abban, hogy az egyik szoc államból a másikba.

Megvoltak a lehet?ségek:

- turistautazás, évente maximum 180 nap, minden egyes utazás maximum 30 nap,

- kivándorlás, eredménye szintén "konzuli útlevél", aminek ebben az esetben az a kellemetlen
következménye is volt, hogy az állampolgár utazásáihoz már a letelepedés országának hatóságához kellett
engedélyért fordulni, ami igencsak el?nytelen volt, hiszen Lengyelország kivételével a többi országban a
magyarnál szigorúbb volt a kiutazási jogszabályi háttér,

- valamilyen jogcím keresése.

De ha nincs jogcím? Olyan nincs! Csak hát én felvázoltam a hatóságnak, hogy én csak úgy Bulgáriában
leszek, nem küld ki az égvilágon senki, nincs szerz?désem se, nem tud senki sem hivatalos
meghívólevelet adni. Erre mondta a magyar hatóság, hogy oké, nem gond, de ez nem az ?
kompetenciájuk, hanem a bolgár hatóságé. Megkérdeztem a magyar hatóságot: akkor mi lesz, ha a
magyar határ?r észleli, hogy 30 napnál többet voltam külföldön, akkor ez nem szabálysértés? A magyar
hatóság ezen kissé elgondolkodott - hiszen valóban engedély kellett mindenképpen 30 nap felett -, majd
kijelentette, hogy ez a "demokratikus országokra" (ezt a kifejezést használta, ez alatt az NDK-t,
Lengyelországot, Csehszlovákiát, Romániát és Bulgáriát értette) nem vonatkozik, ezen 5 ország esetében
a tartózkodási engedélyt az ottani hatóság adja. Megkérdeztem, hogy nem lehetne-e ezt látni esetleg írott
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formában is, mire elzavartak, hogy ne akadékoskodjak, mert ez így van és kész.

Két baráti szovjetköztársasági címer: balról a fogaskeréken ugráló munkás-paraszt oroszlán, alatta
Bulgária születésének (681) és halálának éve (1944) a korabeli vicc szerint, jobbról pedig a SzovjetMagyar Barátság Termel?szövetkezet logója.

Miután kiutaztam Bulgáriába, az ottani második hetem vége felé el is zarándokoltam az ottani
hatósághoz, tartózkodási engedélyért folyamodva. A hatóság megdöbbenve nézett rám: hol a magyar
hatóságok engedélye? Miután felvázoltam, hogy nekem ilyenem nincs, s egyébként pedig a magyar
hatóság szerint a bolgár hatóság fog nekem engedélyt adni, a bolgár hatóság jót nevetett, majd baráti
hangnemben ("menj oda, fiú, ott elintézik") elküldött a szófiai magyar konzulátusra. Ott az átlagnál is
rosszabbul dolgozó konzulátusi alkalmazott úgy fogadott, mintha az anyját szidtam volna, majd beütött
egy pecsétet az útlevelembe, hogy "tartózkodási engedélye 90 nappal meghosszabbítva", de rám szólt,
hogy ez volt az utolsó alkalom, s legközelebb be ne merjek menni a konzulátus épülete idétlen
kéréseimmel. Ezután visszamentem a bolgár hatósághoz, aki ki is adott egy engedélyt a magyar pecsét
dátuma alapján 90 napra. Miután felvetettem, hogy én legalább egy évig akarok maradni, az alkalmazott
széttárta a kezét, s kijelentette, hogy fogalma sincs, hogy ilyen különös esetben mi a teend?, de javasolja,
hogy utazzam el Budapestre 2-3 hétre, ez az id? TALÁN elég lesz a probléma megoldására.

Tényleg visszamentem Budapestre. Ott még a hatósági f?ember is fogadott, de ? is azt mondogatta, hogy
hát ?k ebben nem illetékesek, mert a bolgár hatóság ad majd engedélyt...

A kör tehát bezárult. Ezek után jött a ment? ötlet: zavarba kell hozni a bürokráciát, minden hatóságnál
egyszerre lépni, sok papírt produkálni, majd azokat nem rendeltetésszer?en használni:

1. A budapesti bolgár konzulátuson beszerezni egy el?-vízumot, ez egy elvi engedély arra, hogy
letelepedhetek az országban, ha a magyar hatóság kiadja a kivándorlási engedélyt. Természetesen közben
kivándorlási kérelmet NEM adtam be a magyar hatósághoz, ugyanis nem akartam kivándorolni és
elveszíteni magyarországi státuszomat.
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2. Bemenni a budapesti Oktatási Minisztériumba és megpályázni állami ösztöndíjat Bulgáriában, a
megpályázás tényér?l papírt kérni, hogy az kell a "hatóságnak". Persze közben nem menni végig az
ösztöndíjas pályázaton, mert nekünk csak a papír kell.

3. Vissza Szófiába, ott bemenni az ottani Oktatási Minisztériumba, komoly arccal bemutatni a magyar
Oktatási Minisztérium semmitmondó, de szép pecsétes, vízjeles papírját, hogy akkor szükség van egy
igazolásra a bolgár Oktatási Minisztériumtól, hogy majd ha a magyarok kiküldenek ösztöndíjasnak, akkor
a bolgár fél fogad. Szakember eleinte akadékoskodni akart, hogy egy ilyen papírnak semmi értelme, meg
soha életében még nem is hallott ilyesmir?l, de mikor bólogatva és egyetértve kijelentjük, hogy hát
tényleg értelmetlen, de "a magyarok" ezt kérik, nagy nehezen kiad egy pecsétes papírt. H?ha, most már
mindkét minisztériumtól van egy-egy semmitmondó, de vízjeles és pecsétes papírunk!

4. Egy univerzális mondat kidolgozása, ha valahol valaki tényleg megkérdezné komolyan, hogy végülis
ez vagy az a felesleges papír mire is kell. Ez a mondat így hangzik: "nem tudom, de úgy hallottam, hogy
jogszabály írja el?", közben kezet érdemes széttárni és szégyenkezve fejet félig lehajtani, hogy a hatóság
lássa, itt egy példás állampolgár esete forog fenn, aki megpróbálja betartani a sok egymásnak egyhén és
nem csak enyhén ellentmondó jogszabályt. Ilyen példás állampolgár láttán a leggonoszabb hatóság szíve
is megenyhül és igyekszik könnyeit visszatartva "segíteni".

5. Beszerezni egy papírt a bolgár autóment?t?l, hogy gépkocsim lerobbant és javítás alatt áll! Egy kis
probléma volt, hogy NEM volt gépkocsim, de ez nem bizonyult akadálynak, a papírt megkaptam. Egy
segít?kész bolgár hatósági alkalmazott mondta, hogy jó ha van ilyen papír, mert erre lehet aztán
hivatkozni, hogy miért tartózkodtam határid?n túl az országban: hát azért, mert lerobbant a kocsim, s azt
alkatrészhiány miatt hónapokig javítják!

6. Segít?kész hatósági szakember megjegyezte, hogy nekem gyereket kellene produkálnom, mert aztán a
kis újszül?tt megbetegedhetne - gyorsan hozzátette, hogy természetesen csak papíron, nem a valóságban
-, amire aztán végtelen ideig tudok majd hivatkozni, hogy kisgyermekemet ápolom és ez sajnos nem teszi
lehet?vé, hogy tartózkodási engedélyem lejártával hazamenjek. Hatósági ember még végignézte a
feleségemet, majd a fülembe súgta barátságosan, hogy ha nem megy a gyermekprodukálás, akkor ?
szívesen segít. Én kijelentettem, hogy majd csak valahogy boldogulok magam is, s egyébként meg
szóltam neki, hogy a gyermekprodukálás kezdeti próbálkozása és a gyermek tényleges megjelenése
között általában kilenc hónap szokott eltelni, s nekem már 3 hónap múlva lejár az engedélyem.

Miután a sok papírral sok helyen voltunk, kiderült, hogy az égvilágon semmit sem értünk el. Eldöntöttük,
hogy ha végül mégsem jön össze semmi, akkor elmegyünk Jugoszláviába, s onnan majd átszökünk
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Olaszországba és politikai menedékjogot kérünk arra hivatkozva, hogy a kommunista hatóságok szét
akarnak minket választani törvényes házasságunk ellenére. De abban a helyzetben ez lett volna az utolsó
megoldás. De feleség mondta, hogy kizárt dolog, hogy a sok papírból, sok hivatali eljárásból ne legyen
semmi eredmény. Én nem hittem, de igaza lett.

Egy nap - másfél hónap múlva - találkoztunk egy hatósági személlyel, a helyi bolgár rend?rörsön
dolgozott, aki csodálkozva mondta, hogy hol a fenében vagyunk, nem tud minket elérni, pedig már két
hete nála az igazolványom. Ezen megdermedtünk: miféle igazolvány? Másnap bementünk, s ott volt egy
bolgár letelepedési igazolvány az én nevemre. Örültünk, de az öröm nem tartott sokáig, az alkalmazott
(nem ugyanaz, aki el?z? nap szólt), kérte, hogy akkor adjam át a magyar hatósági "fehér lapomat", ami
mint kiderült a Magyarországról való kivándorlást jelentette. Mondtam, hogy hát nekem ilyenem nincs.
Alkalmazott mondta, hogy hát akkor kérjem a követségt?l, s hozzam be. Mivel ilyen lapom nem lehetett,
hát ez rossz hír volt. De feleség észbe kapott: minden nap elmentünk újra délel?tt és délután a rend?rségre
várva, hogy az ablaknál mikor lesz az az alkalmazott, aki az utcán szólt nekünk. Második nap délután
siker! Bemegyünk az illet?höz, átadom az útlevelemet, ? belepecsétel, hogy "xxxxx számú igazolvány
kiadva", majd kiadja az igazolványt és még kacsintott is egyet. Feleség mondta, hogy hatalmas tahó
vagyok, hogy még egy doboz bonbont sem jutott eszembe venni és odaadni. Aztán persze vitt neki ?
egyet.

Így lettem egyszerre állandó lakos magyar papírjaim alapján Magyarországon és bolgár papírjaim alapján
meg Bulgáriában. Ma már a demokráciában ez nem nagy teljesítmény, de akkor... lehet, hogy az egyedüli
eset voltam...

Aztán persze el?bb-utóbb kiderült volna a turpisság valahol, de közben 1988 lett, megjelent a magyar
világútlevél, majd pedig megd?lt a kommunista rendszer mindkét országban. Végül felmondásra került a
országok közti, kett?s állampolgárságot kizáró egyezmény, majd megszületett a bolgár állampolgársági
jogszabály, mely preferenciális alapon nyújtott bolgár állampolgárságot a "határon túli bolgároknak".
(Aki esetleg nem tudná: én bolgár származású vagyok, de facto a magyarországi bolgár kisebbségb?l
jövök.) Így végülis bolgár állampolgár lettem, azaz már nem is kellett soha többet semmilyen
engedély. Azóta éltem sokat mindkét országban, nagyjából fele-fele arányban. Bulgáriában
bulgáriai állandó lakos vagyok, Magyarországon pedig magyarországi állandó lakos.Egyébként nem
élek vissza ezzel: bár joghézag miatt kétszer szavazhatnék az Európai Parlamenti választásokon, egyszer
magyarként a magyar pártlistákra, egyszer meg bolgárként a bolgár listákra, sosem éltem ezzel vissza,
mindig csak abban az országban szavaztam, ahol éppen voltam a szavazás napján. A parlamenti
választásokon viszont mindkét országban szavazni szoktam. Nagyon szeretek szavazni, s így sokkal több
lehet?ségem van szavazásra... :-)

Azért még van csattanó is. Egyszer bementem a magyar követségre Szófiában. Ott aztán észrevett a
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valamilyen tanácsos és csodálkozva kérdezte, hogy én miért nem jelenek meg sosem ösztöndíjam
ügyében. Egy kicsit csodálkoztam, de aztán kiderült, hogy végülis a bürokrácia láthatatlan er?i az egykor
a budapesti minisztériumban beadott papírjaim miatt ösztöndíjast csináltak bel?lem. S egy teljes évig
kaptam havi 120 USA-dollárt. Id?közben Sorosék is adtak pénzt (s?t ?k kétszer még repül?jegyet is
adtak), meg egy bolgár cég is. Egyszerre három ösztöndíjam volt.

A legérdekesebb id?szak 1989-1991 között volt. Ilyenkor már kapitalizmus volt, de még agonizáltak a
kommunista szervezetek is, pl. a KGST. Ügyes trükköket lehetett csinálni. Pl. a Malév járata SzófiaBudapest között 128 leva volt oda vissza turistaosztályon, s 158 leva komfortosztályon, ez kb. 2200 ill.
2700 forintnak felelt meg. Nem volt ez kevés pénz akkoriban. De ez az árfolyam (1 leva = 17 forint)
reális csak a 80-as évek végéig volt, aztán a leva inflációja jóval nagyobb lett, mint a forintnak, azaz az
addig teljesen reális KGST-árfolyamnak már semmi köze nem volt a valósághoz. Magyarországon a
dollár feketárfolyama 60 forint körül volt, Bulgáriában meg már 15 leva körül, azaz egy leva már
valójában 4 forint volt, azaz több mint négyszer kevesebb az árfolyamnál. Így Malév-repül?jegyet
kizárólag az elmebeteg és a céges utazó (neki úgyis mindegy) vett Budapesten forintért, mindenki más
Szófiában. Szófiában ugyanis a Malévre oda-vissza komfort osztályon 10 dollárért lehetett megvenni a
jegyet. 1991 júliusában aztán véget ért a "jó világ", KGST megsz?nt az abszurd árfolyamokkal együtt.
Amikor bementem érdekl?dni, hogy mennyi most a repül?jegy, azt a mellbevágó választ kaptam, hogy
oda-vissza turistaosztályon 1950 leva. Magyarországon meg felvitték 8 ezer forintra. Na, akkor kezdtünk
rászokni a buszozásra...

_______________________________________________
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Hogyan lettem becstelen ember?
by maxval bircaman - kedd, május 22, 2012
http://bircahang.org/hogyan-lettem-becstelen-ember/

A kommunizmus f? baja nem a gazdasági abszurditása és kegyetlen politikai praktikái. A gazdasági
abszurditás is önmagában elég baj, a kegyetlen politikai módszerekr?l nem is beszélve. Azonban van egy
még nagyobb gond: a rendszer erkölcsi tarthatatlansága.

Bár én pont abban az évben - 1967-ben - születtem, amikor a magyarországi kommunizmus elhatározta,
hogy gazdasági reformokat fog bevezetni, azaz nem éltem át a magyarországi kommunizmus Rákosi-féle
kezdeti romboló szakaszát, sem a kádárizmus k?kemény id?szakát, 22 évet éltem át kommunista
viszonyok között, de ez pont elegend? ahhoz, hogy a rendszer alapjaiban kihasson rám. A 22 évb?l az
els? hat évemet nem számolva (hiszen akkor még nem éreztem semmit a politikából), azt lehet mondani,
hogy tudatosan 16 évig szenvedtem a kommunizmus csizmája alatt elnyomva.

Szerencse, hogy a 16 évb?l kilencet másik kommunista országokban töltöttem, 3 évet Bulgáriában és 6
évet Kubában, így lehet?ségem volt megismerni a kommunizmus két másik változatát is: mindkett?
keményebb rendszer volt a kádárista változathoz képest.

Az ember gyerekkorában ösztönösen hajlamosabb a jóra, mint feln?ttkorában. Egy gyereknek az
igazságérzete er?sebb, még nem akar az "egyszer?ség kedvéért" hazudni, s?t a kényszer? hazugságokat
sem szokta még meg. Azt megértettem már akkor, hogy nem mondhatjuk meg véleményünket egyes
dolgokról, melyek valakihez kapcsolódnak, mert azt a valakit ezzel esetlegesen feleslegesen megsértjük,
hiszen lehet, hogy az a valaki másképp gondolja ugyanazt a személyes kérdést. Nem mondjuk senkinek,
hogy pl. nevetségesen van felöltözve, mert neki lehet, hogy pont az tetszik, ami nekünk nevetséges. Az
ev? ember ételére nem mondjuk, hogy rossz, mert nekünk bármennyire is nem tetszik az az étel, neki attól
még lehet akár a kedvence is. Ezt megértettem, de képtelen voltam megérteni, hogy egy jelenségr?l nem
szabad véleményt mondani, hogy egy dolgot nem lehet többféle módon elemezni.

Különösen a kamaszkor elején jött el? ez a probléma igen éles módon. Akkoriban iskola után szinte
minden nap jártam könyvesboltba vagy antikváriumba, volt heti 40 Ft zsebpénzem, s akkoriban ez
nagyon sok dologra elég volt, az antikváriumokban voltak 3-5 Ft-os könyvek is, de az újak sem kerültek
10-12 Ft-nál többe. Kedvencem a sci-fi és a politika volt. A politika akkoriban természetesen csak a
hivatalos, kommunista propagandát jelentette, s én bizony elolvastam ilyen kiadványokat, els?sorban az

474 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

ismeretterjeszt? kategóriát, hiszen a komolyabbakat nem értettem. S látványosan nem értettem egyet
velük.

Mind a mai napig emlékszem Ipper Pál (akkoriban neves tévés újságíró) fiataloknak szóló
propagandakönyvére, melyben vehemensen védte a "szocialista" rendszert a kapitalizmussal szemben. A
stílus könnyed volt, amolyan kitalált (vagy valós, ezt nem tudom) beszélgetések formájában, melyben
14-18 éves fiatalok osztották meg kérdéseiket els?sorban közéleti kérdésekben, majd azokat a "bölcs"
újságíró megválaszolta. Pl. az egyik fiatal megemlítette, hogy tavaly Olaszországban volt 1 hónapig,
rokonánál, s megfigyelte, hogy ott a tévém?sorok milyen változatosak, érdekesek, sok film, sok zene,
vetélked?k, szemben az unalmas magyar tévém?sorral, s nem érti, hogy miért nem csinálnak a magyar
tévések is hasonló, érdekes m?sort. A válasz az volt, hogy Olaszországban kapitalizmus van, a
munkásokat kizsákmányolja a t?ke, s a t?ke kezében lév? médiák feladata, hogy a munkások figyelmét
elvonja az osztályharcról és a szocializmus felé való törekvésr?l, ezért a m?sor nagyon érdekes, hogy a
munkás egész este a tévé el?tt szórakozzon, viszont nálunk a szocialista Magyarországon a dolgozó nép
kezében a hatalom, többek között a televízió is a népé, így a feladat nem a munkások figyelmének
elvonása az osztályharcról (hiszen a nép már gy?zött, nincs szükség osztályharcra), hanem a munkásság
és a társadalom többi részének m?velése, ezért vannak látszólag unalmas m?sorok, melyek azonban
m?velik a népet. Nagyot nevettem a demagógián, de a legmegdöbbent?bb az volt, hogy a könyvbeli
fiatalok - pedig nálam id?sebbek voltak - simán lenyelték a hazug érvet. (Ezért is gondoltam, hogy
valószín?leg nem is volt beszélgetés, melynek alapján a könyv született, hanem a beszélget?partnerek
csupán az szerz? agyszüleményei, hiszen ilyen könnyen meggy?zni valakit képtelenség.)

Számomra az alap a Szabad Európa Rádió volt akkoriban, egész délután ?ket hallgattam, sokszor még
leckeírás helyett is. Minden szavukban hittem, éreztem, hogy én "oda" tartozom, nem "ide". Megérintett a
szabadság szelleme, ami a rádióból sugárzott. Persze, kés?bb már tudtam, hogy a SZER-nél is voltak
kissé zavaros dolgok, hiszen mint amerikai kormányintézmény, bizonyos témákban nem volt teljesen
szabad - de összehasonlítva a kommunista magyar médiákkal a különbség így is ég és föld volt.

Nem akartam hazudni, én el akartam mondani a véleményemet mindenr?l. De a családban azt tanultam,
hogy az embernek csukva kell tartania a száját, mert "baja lesz". "Azt akarod, hogy apádnak baja essék?"
- hallottam, én meg ezt nem akartam.

Amikor 1980-ban a "felszabadulás" 35. évfordulóját "ünnepeltük" az iskolában, rajzórán készíteni kellett
egy rajzot az alkalomra, s aztán a legjobbakat kiállították az iskolánk egyik falán. Én nagyon találóan
fejeztem ki érzelmeimet, nem rajzoltam semmit Magyarországról, nem másoltam semmilyen meglév?
képr?l, hanem egy nagy A3-as rajzlapra rárajzoltam két teljesen egyforma tankot, egyiket a lap baljára,
másikat a lap jobboldalára. A két tank között egyetlen különbség volt: a baloldali tankra egy hatalmas
horogkeresztet rajzoltam, a jobboldalire egy hatalmas vörös csillagot. A két tank egymásra irányított
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cs?vel volt, de mindkett? sértetlen. Alul pedig látható volt Magyarország határvonala a két tank alatt. A
rajztanárn? nem értette meg rejtett üzenetemet, s be is került a kiállításra az én képem is. Aztán magán az
április 4-i ünnepségen tapasztaltam, hogy az egyébként zárt vitrinben lév? közel 40 kép közül az enyém
hiányzik, s az utolsó pillanatban vehették ki, mert látszott a h?lt helye, azaz nem volt már id? a képek
átrendezésére. Úgy t?nik, hogy valaki, egy, a rajztanárnál "ideológialag képzett" valaki észlelte, hogy a
rajz "furcsa" és kivette, miel?tt még megérkeztek volna a hivatalos vendégek (kerületi pártbizottság,
munkás?rök, minisztérium) az iskolai ünnepségre.

De ez egy kellemes emlék a sok kellemetlen között. Én megtanultam, hogy nem szabad az igazat
mondani.

Aztán 16-17 éves koromban már ben?tt a fejem lágya, s tudtam, hogy a hivatalos butaságok ismételgetése
nem hazugság, mert nem a véleményem a fontos, hanem a propaganda visszaadása. De el?tte megéltem
5-6 pokoli évet, amikor kényszerb?l hazudtam, s mélyen szenvedtem a hazugság miatt.

Akkor tanultam meg hazudni, s mindent értelmetlennek gondolni. A kommunizmus tanított meg a
gátlástalanságra, az erkölcstelenségre. Sajnos a negatív példa mind a mai napig kihat rám, alapvet?en
becstelen embernek tartom magamat most is. Bár sikerült sok dolgon felülemelkedni, s a szellemi tér felé
orientálódni, valahol legbelül megrontotta értékrendemet a kényszer? hazugság. Mindezért Marxot,
Lenint, s els?sorban Kádárt vádolom, ezt az emberromboló szörnyeteget, aki politikai nézetek terjesztése
érdekébben nem átallott gyermekek lelkébe gázolni. Ennél nagyobb gazemberség nehezen található...

_______________________________________________
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Hogyan lettem úttör??
by maxval bircaman - péntek, május 18, 2012
http://bircahang.org/hogyan-lettem-uttoro/

Én 1977-ban lettem útör?. Úgy, hogy fel se avattak!

1977 elején, szeptemberben úgy esett, hogy egyik nap nem kellett iskolába menni, mert helyette az
a hatalmas öröm ért bennünket, hogy úttör?k lehetünk.

*

Az úttör?k 12 pontja

1. Az úttör? h? gyermeke hazánknak, a Magyar Népköztársaságnak, felel?sséggel dolgozik érte.
2. Az úttör? er?síti a népek barátságát, védi a vörös nyakkend? becsületét.
3. Az úttör? szorgalmasan tanul, a világ és önmaga megismerésére törekszik.
4. Az úttör? gyarapítja és védi a szocialista társadalom értékeit.
5. Az úttör? ahol tud, segít és önként szolgálja a közösséget.
6. Az úttör? igazat mond és igazságosan cselekszik.
7. Az úttör? szereti, tiszteli szüleit, nevel?it és az id?sebbeket.
8. Az úttör? igaz h? barát.
9. Az úttör? bátor és fegyelmezett.
10. Az úttör? szereti és védi a természetet.
11. Az úttör? edzi testét és óvja egészségét.
12. Az úttör? úgy él, hogy méltó legyen a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség tagságára.

*

Úgy történt, hogy azon a napon elvittek bennünket egy hárshegyi úttör?táborba, De korán értünk oda, így
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nem kezd?dött rögtön az avatás. Így szétszéledtünk. Többen, köztük én, elmentünk kártyázni a fák közé.
Észre se vettük, hogy az avatás már megkezd?dött. Már a vége után értünk oda. Osztályf?nök szúrós
szemmel nézett ránk, majd a kezünkbe adott egy-egy piros nyakkend?t meg egy-egy tagkönyvet. Így
lettünk úttör?k avatás nélkül.

A piros nyakkend? egyébként úgy került a munkás?rök kezébe, hogy el?z? héten mindenki szül?je vett
piros nyakkend?t, s bevitte az iskolába. Az enyémet anyám velem együtt vette meg. Három boltba kellett
bemenni, mert nem volt mindenhol, végül nagy nehezen találtunk a József Attila utcai Úttör? Áruházban
- utólag persze már nyilvánvalónak t?nt, hogy eleve oda kellett volna menni, dehát ki tudta ezt el?re?

Kés?bb - 2-3 évvel kés?bb - amikor velem nagyjából egyid?s cseh jóbarátommal megosztottam ezt az
élményt, ? megemlítette, hogy király élet van Magyarországon, hogy ilyen lazán lehet mindezt intézni.
Elmondta, hogy náluk nem is lehet kapni úttör?-nyakkend?t, mert az Úttör?szövetség adja ingyen,
viszont ennek az a hátulüt?je, hogy ha az ember elveszti, nem tud újat beszerezni, s megnézheti magát.
Mesélte, hogy vele ez bizony megtörtént, s utána nagy bajban volt, mert ráadásul ahelyett, hogy szólt
volna nagymamájának, hogy varjon házilag egy piros nyakkend?t, még be is vallotta az iskolában, így
egy évig a magatartása egy jeggyel le volt csökkentve, valamint alaposan megdorgálták, hogy ezzel a
magatartással a kapitalistákat segítette, mert amit elvesztett, az nem csupán egy szövetdarab volt, hanem
a Nagy Vörös Zászló egy darabja, s most ez a darab rossz kezekbe juthatott. Én meg is jegyeztem, hogy
biztosan az elvesztett nyakkend?je a három szövetséges hader? nyugat-berlini f?hadiszállására
kerülhetett, ahol pokoli tervekre használják azt a Nagy Vörös Zászló ellen... ezen aztán sokat röhögtünk
cseh barátommal.

Egyébként volt az osztályban egy 56-os harcos gyermeke is. ? eleve el se ment az avatás helyszínére sem.
Érdekes módon ? is úttör? lett.

Egyszer valamelyik élelmesebb gyerek fel is vetette az osztályf?nöknek, hogy hogyan lettek azok is
úttör?k, akiket fel se avattak, de az osztályf?nök gyorsan elhalgattatta azzal, hogy tanuló=úttör? és kész.

Már a raj megalakulása is érdekes volt. Javaslatokat kellett tenni a raj nevére. Elhangzott mint javaslat
többek között Hitler Adolf, Sztálin, a Beatles, valamint Richard Nixon neve. Öt perc türelmi id? után az
osztályf?nök berekesztette a további vitát, s közölte, hogy a nevünk Táncsis Mihály és kész.

Aztán megalakult osztályunkban 3 örs, egy lányörs a félénkebb lányokal, egy vegyes fiú-lány örs, s egy
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harmadik a lúzereknek, akiket a másik két örs nem fogadott be. Én is ez utóbbi büszke tagja lettem.
Azzal kezdtük tevékenységünket, hogy a 10 tag között kiosztottuk a 7 lehetséges tisztséget: örsvezet?,
helyettese, pénztáros, mókamester, stb. Mivel 3 örsi tag így tisztség nélkül maradt, felmerült, hogy ?k
legyenek az "örsi ellenzék" - ma már ez nem poén, de 1976-ban hatalmas poén volt. Persze az örsi
ellenzék megválasztása csak szóban történt, a papírokba már nem került bele, már ebben a korban is
m?ködött bennünk a kádárista erkölcsromboló öncenzúra, hogy magunktól tudtuk, hogy mi szabad és
mi nem.

Az örs tevékenysége egyébként abban állt, hogy eljártunk a jelenlegi hármas metró építési területére, s
ott egymást kövekkel dobáltuk.

Egyszer azonban már túl nagy volt a nyomás, így kénytelenek voltunk jelképesen részt venni az iskolai
papírgy?jtésben. Mondta az osztályf?nök, hogy legalább egy délután csináljunk valamit. Hát el is
mentünk, összegy?jtöttünk 25 kg papírt, de mikor odavittük a MÉH-hez, az már zárva volt, így a papírt
elhelyeztük a MÉH el?tt, majd az iskolai versenyseben elfoglaltuk büszkén az utolsó helyet a
papírgy?jtésben 0 kg gy?jtött papírral.

Örsünk neve a szabványos és totálisan fantáziatlan Mókus Örs lett, valószín?leg az akkori örsök
egyharmadát így hívták. Ez volt az a név, mely az örsi szabványnévvé lett. Viszont örsi jelképünk nem
volt. Csak a következ? évben lett. Akkor gyereknap ürüggyel a hüvösvölgyi nagyréten jártunk, ahol
egyik gyerek légpuskával l?tt egy Playboy-matricát. Persze ez amolyan magyarosított,
kopintott Playboy-matrica volt, borzalmas kék-fehér színben, láthatóan valamilyen féllegális fusizós
forrásból. De amint megláttuk a csokornyakkend?s nyuszit, már tudtuk, hogy megleltük örsi címerünket!
Persze a Playboy felirat helyére beírtuk, hogy Mókus Örs. Érdekes módon, az örs tagjainak 90 %-a
ismerte a Playboy nev? sajtóterméket. Én pl. onnan, hogy egyik nagybátyám tartott ebb?l a
sajtótermékb?l jelent?s mennyiséget egyik könyvespolcán, éppen Alfred Brehm állatenciklopédiája
mögött eldugva, de nem kell? módon elrejtve - nagybácsinak megvolt a teljes enciklopédia, nem a rövid
egykötetes változat, hanem a nagy, 10-kötetes! - bevallom, szívesen forgattam Brehm nagyszer? m?vét,
de közben igyekeztem id?t szakítani a Playboy-gy?jtemény tanulmányozására is.

Aztán az úttör?életnek vége lett 1980-ban, a hetedik osztály elvégzése után, mikor Kubába kerültem,
a szovjet-orosz iskolába kezdtem járni. A szovjet úttör?szervezethez közöm nem volt, s?t nem is lehetett
volna, nem-szovjet állampolgár gyerekek ugyanis nem lehettek tagok, még a baráti "demokratikus" akkoriban így nevezték a szovjetek a többi kommunista berendezkedés? államot, nem vicc, pl. minket,
kelet-európai szocialista gyerekeket úgy neveztek, hogy ??????-?????????, azaz "demokrata gyerekek"
- országokbeli gyermekek sem. A magyar követségen m?ködött ugyan úttör?-szervezet, de mivel
egyetlen közeli haverom sem volt a havannai magyar gyerekek között, sosem jártam gy?lésre,
pontosabban kétszer voltam, egyszer a legels? alkalommal, másodszor meg akkori magyar barátn?m
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unszolására (aztán szerencsére sikerült meggy?zni ?t, hogy azontúl ? se járjon soha).

Felmerült ugyan, hogy ha sosem járok úttör?-gy?lésre, nagy szerencsétlenség fog érni, mert az úttör?k
12. pontja értelmében így nem leszek méltó a KISZ-tagságra. Mivel azonban eszem ágában sem volt
KISZ-taggá válni, ez az apokaliptikus jóslat nem igazán zavart. Hozzá kell tenni, hogy bár ma már
szokásos szinte valamiféle féldemokratikus-liberális rendszerként beállítani a kés?i kádárizmust,
apámat 1983-ban hivatták a Külkereskedelmi Minisztériumba, s sérelmezték neki, hogy miféle dolog az,
hogy a Kubában dolgozó magyar kiküldöttek 45 darab "KISZ-korú" gyereke közül 43 KISZ-tag, s csak
kett? nem, viszont a két nem-tag közül éppen az ? fia az egyik renitens, ráadásul a másik renitens szülei
nem párttagok, apám meg az volt, így ? volt az egyetlen párttag, akinek a gyermeke nem hajlandó belépni
a KISZ-be. Persze a helyzet megoldása is tipikusan kádárista lett: apám megígérte, hogy majd meggy?z
engem, majd pedig nekem annyit mondott, hogy szarakodnak vele, s lehet, hogy a végén mégis be kell
lépnem a KISZ-be, de persze ne ijedjek meg, mert még nem biztos, s ha mégis, akkor sem kell majd
járnom gy?lésre, csak legyek papíron belépve. Végül még erre sem került sor, mert sikerült az ügyet
magyarosan elsumákolni. Mivel KISZ-gy?lésre alapvet?en csak egy 8-10-tagú baráti társaság járt, s én
nem voltam ennek része, szóltam az engem különösen nem kedvel? KISZ-titkárnak, hogy ugye nekik sem
lenne kellemes, hogy én megzavarjam jelenlétemmel az ? bulijaikat, hiszen nem vagyunk haverok, meg
az én társaságom más. Ezzel ? is egyetértett, így mondta, hogy akkor felírja a következ? gy?lés egyik
napirendi pontjaként az én felvételemet, ezt meg kell tennie mindenképpen, én meg ne jelenjek meg, s
aztán soha többet nem lesz ilyen napirendi pont, s az én felvételem kérdése nem is fog szerepelni a
potenciális tagok fejezetben. Magyarul: ezentúl a követségi KISZ-szervezet statisztikájában nem is
szerepeltem, mint tagjelölt, s a statisztikában az szerepelt csak, hogy 44 KISZ-korúból 43 KISZ-tag, tehát
mintha én nem is léteznék.

Ami viszont a szovjet KISZ-t illeti, az egy élmény volt, igazi élmény! Tagja persze nem voltam annak
sem, bár itt már lehettem volna, mert ide külföldieket is felvettek. Az iskolában sokan elmebetegnek
gondoltak, mert én volt az egyetlen tanuló, aki bár nem volt Komszomol-tag, rendszeresen eljárt a
gy?lésekre. Én meg azért jártam el, mert olyen humoros dolgokat nem lehetett máshol tapasztalni, mint
egy Komszomol-gy?lésen.

A legjobbak a Komszomol-nagygy?lések voltak, az iskola nagytermében. Ezeket úgy kell elképzelni,
hogy van fent a pódiumon 3-4 darab, piros asztalterít?vel letakart összetolt asztal, mögötte ül fapofával
6-8 "funkcionárius" - az iskolai Komszomol-vezet?k. Amikor a gy?lés elkezd?dik, az egyik funkcionárius
feláll, el?remegy a mikrofonhoz, majd miután teljes csend köszönt be a teremben, így szól:

- Vannak javaslatok?
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Majd 5-6 másodpercig némán nézve, mialatt az égvilágon semmi sem történik, ismét megszólal:

- Beérkezett egy javaslat, tartalma: nyissuk meg mai gy?lésünket! Szavazás következik. Ki van
mellette-ellene-tartózkodik?

A "mellette-ellene-tartózkodik" EGYSZERRE lett elhadarva, s az illet? rá se nézett a teremre, ahol a
többség nem is emelte a kezét, ennek ellenére további 5 másodperc múlva ismét megszólalt:

- A javaslat elfogadva többségi szavazással. A gy?lést megnyitottnak nyilvánítom.

Már maga ez a kezdet is minden pénzt megért. A Monthy Python angol humorista csoport sok száma
ehhez képest amat?r, kiforratlan produkció. Az abszurd humor kíváló teljesítménye volt ez, ráadásul - s
ez tovább emelte értékét - nem is szánták viccnek.

Az egyik iskolai, orosz nemzetiség? komszomolista funkcionárius nagyon jó barátom volt. ? maga USAimádó nézeteket vallott, s a háta közepére kívánta az egész Komszomol-bizottságosdit, de magas rangú
édesapja miatt nem tudott kibújni. Az édesapja KGB-ezredes volt, s korábban évekig "ENSZ-tolmács" (=
szovjet rezidens) volt New York-ban családostul, így a gyerek is évekig az USÁ-ban élt, el?tte meg
évekig Peruban voltak, szóval a Szovjetúnióban alig éltek. (Kés?bb egészen 1995-ig leveleztem a
gyerekkel, így tudom kés?bbi történetüket. A KGB-ezredes apa az els?k között lett "antikommunista" a
Szovjetúnió széthullása idején, hamarosan Jelcinéknél lett f?ember, tábornoki kinevezést kapott, maga a
gyerek meg elvégezte az egyetemet 1993-ban, s 1995-ben már fiatal diplomataként dolgozott a Rio de
Janeiro-i orosz f?konzulátuson - portugál-angol szakot végzett egyébként. Aztán valahogy elvesztettük
egymással a kapcsolatot sajnos.)

Szóval orosz haverom sosem szólalt meg a Komszomol-gy?léseken. Magasrangú apja ellenére kezdett a
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dolog kellemetlen lenni, így szólt nekem, hogy találjak már ki valamit, amit elmondhatna a legközelebbi
gy?lésen. Ugyanis komolytalan, viccel?d?s ember hírében álltam, s sokan kedvelték vicces dolgaimat.
Bár politikai témában viccel?dni csak jó ismer?sök el?tt mertem, ? közeli ismer?söm volt, így ismerte ezt
az oldalamat is, s egyébként is nagyon sokban hozzám hasonlóan gondolkozott (bár ? - velem ellentétben
- lényegtelennek tartotta a demokráciát, abban egyetértett, hogy a szovjet gazdaság rossz, s a kapitalizmus
a jó rendszer, kb. olyan volt a véleménye, mint a mai kínai reformkommunistáknak, azaz valamiféle
államilag ellen?rzött, de gazdaságilag szabad kapitalizmust tartott jónak, ami akkoriban egy elég érdekes,
eretnek nézet volt). Én meg csináltam egy nagyszer? rövid Komszomol-gy?lés paródiát, s el? is adtam
neki két nap múlva. Persze benne volt a fapofával bemutatott "van javaslat?" rész, majd jellemzéseket
"elemeztem". Persze d?lt a röhögést?l.

Aztán a következ? héten mondja nevetve, hogy felszólalt a gy?lésen, a jellemzések vitájánál. A
jellemzések vitája persze tiszta formaság volt. De neki eszébe jutott az én paródiámban az egyik mondat,
miszerint "Javaslom, hogy írjuk be jellemzésébe: ? igen szerény ember!" ("? ????????? ?
?????????????? ????????, ??? ?? ???????? ????? ???????? ?????????!"), s pont ezt tette meg a
valóságban is. Mivel a jellemzések vitája valójában és ténylegesen totális formaság volt, kicsit kizökkent
a gy?lés a javaslat hallatán, de aztán arra jutottak, hogy éppenséggel miért ne lehetne beleírni azt is, hogy
az illet? igen szerény ember... A lényeg: az addig sosem szóló Komszomol-funkcionárius végre mondott
valamit a gy?lésen, végre aktivítást tanúsított!

Mivel sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy a régi, elmúlt rendszerben mit jelentett a párttagság, KISZtagság, úttör?ség, kisdobosság, azt hiszen közvetve ebben is támpontot nyújtottam egy kicsit ezzel az
írásommal.

_______________________________________________
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Hogyan szereztem jogosítványt?
by maxval bircaman - csütörtök, május 24, 2012
http://bircahang.org/hogyan-szereztem-jogositvanyt/

1986-ban Kubában szereztem jogosítványt.

Miközben Magyarországon mindig nehéz volt a jogosítványszerzés, emlékszem, panaszkodtak az
emberek, hogy milyen sok pénz, milyen nehéz a vizsga, direkt meghúzzák aztán az embert a vizsgán,
hogy megint fizessen, s milyen sok id? az egész, én mindebb?l semmit sem tapasztaltam.

Tulajdonképpen apám sof?rje tanított nagyjából 40-50 órányit. Dehát a cél az volt, hogy legyen meg a
papír, hogy aztán így meg lehessen spórolni a sok pénzt, meg az id?t. Hiszen a kubai jogosítványt,
nemzetközi egyezmény alapján, honosítani lehetett minden további nélkül.

Így jelentkeztem a rend?rségen vizsgára. A kubai szabály szerint a jogosítvány feltétele a sikeres vizsga,
semmi egyéb. Kötelez? óraszámról, elvégzett tanfolyamról nem is hallottak arrafelé. Eleve Kubában
nincsenek is autós iskolák. Meg eleve kocsik se nagyon vannak. Akinek még m?ködik az 50-60 éves
autója, az használja. Ezek múzeumi autók. De kevesen használják ?ket, hiszen egy kubai havi átlagfizetés
árából kb. 10 liter benzint lehet venni. Új autója csak „kiemelt” embereknek lehet, ?k vásárolhatnak az
államtól hosszú várakozás után. Abban az id?ben ezek els?sorban Lada 1500-asok voltak, melyek a kubai
éghajlaton 3-4 év alatt olyan állapotba rohadtak, hogy rosszabbul néztek ki, mint a 40 éves amerikai
matuzsálemautók.

Szóval a kubai rendszer az volt, hogy a vizsgázó átmegy egy egészségügyi vizsgálaton, majd egy írásbeli
teszten és aztán jöhet a gyakorlati vizsga.

Az egészségügyi vizsgálat és az írásbeli teszt egy napon volt. Az egészségügyi vizsgálat komolyságát már
az is jelezte, hogy a rend?rség épületében zajlott, ugyanott, ahol az írásbeli. A következ?képpen zajlott le:

- Jó napot – léptem be kopogás után a szobába.

483 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

- Szia, add a papírt – mondta egy asztalnál ül? ember, aki eközben nem hagyta abba az
újságolvasást.

Miután odaadtam a papírt, az ember egy pillanatra rámnézett, majd megkérdezte:

- Egészséges vagy?

Igenl? válaszom hallatán feltett egy pótkérdést:

- Na és jól látsz?

Miután mondtam, hogy jól, ráütött egy pecsétet a papíromra, s elbúcsúzott.

Hamarosan kezd?dött a teszt. Mindenkinek kiosztottak egy fénymásolt tesztet és ceruzákat. Felhívták a
figyelmünket, hogy a kiosztott ceruzákkal töltsük ki a tesztet. Akkor még nem értettem miért. A kérdések
egyszer? feleletválasztósak voltak, be kellett karikázni az a/, b/, c/ vagy d/ választ. Csupa közlekedési
kérdés volt. A Magyarországon megszokott motortani, meg hasonló kérdések szóba sem kerültek
Kubában. A közlekedési kérdések is a legegyszer?bbek voltak, aminek oka az lehetett, hogy KRESZ
Kubában a gyakorlatban nem létezik: olyan kevés az autó az utakon, hogy tulajdonképpen nincs is rá
szükség, meg eleve úgyse tartja be senki. A legtöbb autónak évtizedek óta már nem m?ködik semmilyen
lámpája, így pl. indexelést megkövetelni abszurd lenne. Ennek hatására a kevés új autó sem használ
jelzéseket, ha a sof?r jelez is, kézjelzéseket ad le az ablakon kilógatott kezével.
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A kész teszteket a bizottság ott helyben ellen?rizte. Akinek megvolt a 20 kérdésb?l a 15 helyes válasza,
attól elköszöntek. Akinek nem, azt magukhoz hívták, s megbeszélték vele, kb. így:

- Figyelj, gyerek, nézd csak meg jobban azt a 14. kérdést, miért válaszoltál ilyen butaságot? Ugye
hogy a c/ válasz a jó? Na, fogd gyorsan ezt a radírt, s javítsd ki gyorsan!

Így mindenki sikeresen levizsgázott.

Aztán a következ? héten jött a gyakorlati vizsga. Oda kellett menni a rend?rségre, várni a vizsgabiztosra.
Kijött, beült mellém, majd kiadta az utasítást, hogy a rend?rség tök üres parkolójában menjek el a
parkoló végéig, ott forduljak meg és menjek vissza oda ahol voltunk. Összesen kb. 45 másodperc. Aztán
kiszállt, mondta, hogy 2 hét múlva mehetek a jogosítványért, s ne felejtsek el hozni magammal 1 kubai
pesót (akkori árfolyamon ez 13 akkori magyar forint volt, egy mozijegy ára Havannában), mert ez a
jogosítvány díja.

Aztán Magyarországon honosítottam a jogosítványt néhány hónappal kés?bb. Amikor másokkal
beszélgettem a témáról, s mások elmondták, hogy nekik 10 ezerbe jött ki a jogosítvány, de valakinek alig
5 ezerbe, én mindig elmondtam, hogy nekem 13 lett.

- 13 ezer?
- Nem. 13, ezer nélkül.

Ezen mindenki nevetett, hogy milyen vicces ember vagyok.

_______________________________________________
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Hogyan él Kubában egy átlagos kubai?
by maxval bircaman - hétf?, május 28, 2012
http://bircahang.org/hogyan-el-kubaban-egy-atlagos-kubai/

Hogyan él Kubában egy átlagos kubai?

A XX, sz. hatvanas éveinek elejéig Kuba volt az egyik legmagasabb életszínvonaló ország a karibi
térségben. Manapság az utolsó vagy az utolsó el?tti helyen van, holtversenyben Haitivel.

Miután a kommunisták átvették az ország irányítását 1959-ben, a gazdaság rövid id?n belül a teljes
káoszba jutott. A kommunista diktatúra kezdeti szakaszában egyetlen személy, Ernesto Guevara (Che), a
hírhedt argentín kalandor, a kubai diktatúra kettes számú vezet?je, felelt a teljes kubai
gazdaságirányításért. A szovjet marxizmus-leninizmushoz képest is balra álló széls?séges Che, bár saját
bevallása szerint sem értett semmit a gazdasághoz vagy a pénzügyekhez (eredeti foglalkozása: orvos),
éveken keresztül töltötte be a kubai gazdaság legf?bb számú irányítójának szerepét. Mint tipikus
voluntarista, a gazdaságot új, "forradalmi" módon képzelte el, szerinte egy forradalmi államban a
forradalmi tömegek forradalmi hevületük alapján és lelkesedésükkel mozgatják a gazdaságot, így nincs is
szükség végülis irányítani semmit. A "láthatalan kéz" elméletének marxista-forradalmi változata azonban
nem jött be: az ország hónapok alatt a teljes káoszba süllyedt. Legvadabb ötleit - állami
munkarabszolgaság, a pénz megsz?ntetése - már nem tudta megvalósítani Che, ekkor már Fidel is
beleszólt a gazdaságirányításba és látva a teljes összeomlás rémképet, valamivel azzal együtt saját
bukását, s a vezetés a Szovjetúnióhoz fordult gazdasági segítségért.

Minden ellenkez? híresztelés ellenére azonban Kuba sosem lett szovjet csatlósállam, mindigis megtartotta
saját politikáját. Bár külpolitikai téren mindig támogatta az aktuális szovjet külpolitikát, számtalan
esetben még külpolitikai téren is sokszor tett lépéseket a szovjetekkel való konzultáció nélkül, sok
esetben komoly gondokat okozva a Szovjetúniónak, mivel a demokratikus világ a kubai lépések mögött
mindig a szovjet politikát sejtette, még akkor is amikor ez nem volt igaz, mint pl. az angolai
polgárháborúba való aktív beavatkozás vagy a grenadai kalandorakció, melyek valójában kubai egyéni
akciók voltak, s a Szovjetúnió ezekbe már csak akkor folyt bele, amikor a kubai vezetés kész helyzet elé
állítva a szovjet vezetést, az nem tudott már mást lépni, mint utólag támogatni szövetségesét. Fidel
ügyesen játszotta ki a helyzetet: tudván, hogy a Szovjetúnió presztizsb?l kénytelen Kubát támogatni, így
az kénytelen szemet hunyni a kubai önálló politika felett is. Valószín?leg a kubai önállóság volt az oka
annak is, hogy Castróék felvételi kérelmét a Varsói Szerz?désbe a Szovjetúnió vezetése Brezsnyev
idejében visszautasította.
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Az összomlást ténylegesen tehát csak a Szovjetúnió állította meg, mely óriási mérték? pénzügyi
injekciókkal végülis stabilizálta a kubai gazdaságot - a szakadék széli szinten ugyan, de már ez is több
volt, mint a szakadékba való beesés szintje.

Így Kuba elvegetált 20-25 évet, részben a Castro-testvérek hatalomra jutása el?tti - korához képest fejlett
- infrastukturát kihasználva, részben a szovjet segítségen élve.

A korabeli vicc szerint:

Fidel beszédet mond:
- Ellenségeink, a jenki imperialisták és a férgek (férgeknek nevezi a kubai rendszer mindazokat a
kubaiakat, akiknek nem tetszik a Castro-féle kommunista rend) azt terjesztik rólunk, hogy mi a
Szovjetúniónak napi 10 millió dollárjába kerülünk! (hatásszünet) Ez hazugság! (hatásszünet) Mert
mi a Szovjetúniónak napi 20 millió dollárjába kerülünk! (tapsvihar)

A dolgok azonban a 80-as évek vége felé egyszerre vettek rossz véget. A régi infrastruktúra elöregedése
már szemmel látható mértéket öltött a gyengénlátók számára is, s ezzel egy id?ben a szovjet segítség
megsz?nt, majd maga a Szovjetúnió is. Castro ezt akkoriban így kommentálta:

"a Szovjetúnió megsz?nése számomra olyan volt, mintha egyik este megtudtam volna, hogy a Nap
másnap már nem fog felkelni".

Az eredetileg is siralmas helyzet még siralmasabbá vált. Mivel a rezsim nem léphetett sem a gorbacsovi
útra, sem a kínai útra, hiszen mindkett? likvidálta volna a kubai rendszert, saját utat választottak. Ennek
lényege a spanyol, mexikói és kanadai nagyt?ke beengedése az országba, korlátozott területen, els?sorban
csak az idegenforgalmi szolgáltatások terén, kett?s pénzrendszer bevezetése a kubaiak számára, s egyes
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"kapitalista" engedmények a lakosság számára.

Mindez természetesen er?s korlátok mellett: a külföldi idegenforgalmi befektet?k kötelesek a kubai állam
részvételével vegyesvállati formában m?ködni, viszont ennek fejében teljes hasznukat szabadon kivihetik.
A lakosság felé tett engedmények azt jelentették, hogy bizonyos területeken engedélyezetté vált a
magánvállalkozás, azonban kizárólag családi vállalkozás formájában, tehát pl. bérmunka alkalmazása
szigorúan tilos. Amennyiben egy-egy ilyen vállalkozás túl sikeres, túl sok pénzt keres, a hatóságok le is
csapnak rá valamilyen mondvacsinált okkal, nehogy kialakulhasson egy anyagilag független polgári
réteg. A vegyesvállati formában m?köd?, külföldi idegenforgalmi befektet?k által m?ködtetett
vállalkozások számára természetesen nincs tilalom a bérmunkát illet?en.

3 CUP bankjegy

(forrás: Banknote World)

Ami a kubai kett?s pénzrendszert illeti, ez a Szovjetúnió összeomlását követ?en került bevezetésre. Maga
a rendszer már az el?tt is létezett csírájában, de nem vonatkozott az átlag kubaira, hanem csak Kubában
dolgozó külföldiekre, turistákra (akkoriban számuk az évi 100 ezret sem érte, s ezek is nagy részben
külföldön él? kubaiak voltak, azaz nem tipikus turisták), külföldön dolgozó kubaiakra, s magasrangú
kubai tisztségvisel?kre. Normál kubaiak csak a nornál kubai pesóhoz (CUP) juthattak hozzá, s?t valuta
jogosulatlan birtoklása egyenesen b?ncselekménynek számított.
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10-es címlet A és C certificado
(forrás: Banknote World)

Az eredeti rendszer szerint volt a normál kubai peso (CUP) és mellette a valuta (de facto az USA-dollár),
valamint 4 azaz négy darab valutahelyettesít? eszköz. Ezek neve igazolás (certificado) volt, s volt bel?le
A, B, C és D típusú:

Certificado A - keményvalutát helyettesít? pénz, kizárólag külföldiek részére
Certificado B - KGST-viszonylatban átváltható pénz, külföldiek részére
Certificado C - keményvalutát helyettesít? pénz, kizárólag belföldieknek (kubai diplomaták,
külfüldön dolgozók, egyes privilegizált vezet?i rétegk)
Certificado D - KGST-viszonylatban átváltható pénz, belföldiek, jellemz?en más KGSTországokban dolgozó hivatalos kubai kiküldöttek részére

A certificado B és D használata Kubában: egyes, Kubában dolgozó kelet-európai kiküldöttek részére
fenntartott üzletekben lehetett velük vásárolni, melyekben a kínálat - bár elmaradt a valutás üzletekét?l -,
a jegyrendszer alapján m?köd? átlagos kubai üzletekhez képest hatalmas volt. Értelemszer?en ez a két
pénznem 1991-ben, a KGST megsz?nésével együtt, megsz?nt, s vele együtt a KGST-s üzlet fogalma is.

Ami a keményvalutát és az azt helyettesít? A és C cerificadót illeti, ezekkel a valutás boltokban lehetett
vásárolni.

Magának a pénznek a birtoklása még nem jelentett vásárlási jogosultságot, ehhez megfelel? igazolvány
kellett. Tehát hiába volt egy átlag kubainak bármilyenje a felsoroltak közül, nem költhette el, mert
megfelel? igazolvány hiányában be se mehetett egy valutás boltba, így egy arra jogosultat kellett
megkérnie, hogy vásároljon be neki helyette. Ez annyira szigorúan volt véve, hogy még a külföldi
követségek kubai alkalmazottjai, akik jogosultan kaptak fizetést CUP-on kívüli pénznemben, sem
mehettek be az illet? üzletekbe, a kubai hatóság jellemz?en csak követségenként 1-2 kubainak adott ki
ilyen igazolványt, s aztán ?k vásároltak az összes többi kubai alkalmazott nevében.
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3 CUC bankjegy

(forrás: Banknote World)

A Szovjetúnió összeomlása utáni változás abban állt, hogy megsz?nt a valutabirtoklás és az azzal való
vásárlás tilalma, minden kubainak szabad lett a valuta és az azt helyettesít? A és C certficadók birtoklása
és használata. 1994-ben az A és a C certificado megsz?ntetésre került, helyettük létrejött egy új pénznem:
a kubai koncertibilis peso (CUC). Ezzel együtt az állam nagyon sok új valutásboltot hozott létre.

Tehát így alakult ki a jelenlegi kett?s pénzrendszer:

CUP - a jegyrendszerben való termékek kifizetésére, rezsire, más „állami" költségekre, népszer?
és hivatalos neve „moneda nacional", azaz nemzeti pénznem,
CUC - a szabadon árusító állami boltokban és a korlátozott szabadpiacon való használatra, a CUC
népszer? neve „chavito".

A két pénznem szabadon váltható, 1 CUC = 25 CUP. Azaz kerekítve 1 CUP = 10 magyar forint, 1 CUC =
250 magyar forint.

A fizetéseket illet?en négy osztályra oszthatóak a kubaiak:

1. Külföldi (vegyesvállalati) cégnél dolgozók.
2. Önfoglalkoztató maszekok.
3. Kiváltságosok.
4. Mindenki más.
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Az idegenforgalomban dolgozók kubai szempontból jól keresnek. Ilyen helyeken 80-100 CUC a fizetés,
tehát 20-25 ezer magyar forint. A legjobb helyen lév?k még turista-borravalókra is számíthatnak, mely
napi szinten elérheti egy átlag kubai havi fizetését is. Azaz egy kivételesen jó helyen dolgozó kubai akár
havi 300-400 CUC-ot is megkereshet. Érthet? tehát, hogy ezek irígyelt állások.

A maszek esetében fizetésr?l nem beszélhetünk, nem is érdemes itt átlagról beszéli, ráadásul ez a réteg az
idegenforgalmi akalmazottaknál is vékonyabb.

A kiváltságosok körében a kiváltság foka szerint más és más a fizetés CUC-aránya. Vezet? tisztségek
esetében a fizetés teljes egészében CUC. Kevésbé kiváltságosok esetében ez csak egy kisebb rész. Mivel
a két pénzem között a különbség 25-szörös, ez nagyon nem mindegy. Hiszen ha két embernek egyaránt
500 peso a fizetése, de az egyiknél ez 450 CUP-ot és 50 CUC-ot jelent, míg a másiknál ez 500 CUC,
akkor valójában az utóbbi fizetése 8-szorosa az el?bbinek. Egy átlag kiváltságos, pl. egy rend?r havi
szinten 100-120 CUC-ot kereshet, azaz kb. egy idegenforgalmi dolgozó szintjén.

Lássuk azonban a lakosság 80-85 %-át, tehát mindenki mást. Itt a fizetések nyomorúságosak. Egy tanár,
orvos nem keres 400-500 CUP-nál többet, ami 20-25 CUC-nak felel meg. Egy munkás ennél is
kevesebbet keres, átlag 300-350 CUP-ot, ami 14 CUC-nak felel meg.

A jegyrendszer valamennyire csökkenti a nyomorúságot. A jegyrendszer állampolgári jogon jár.
Személyenként bizonyos mennyiség? termék vásárolható meg állami elosztóhelyeken a szabadpiaci ár
töredékéért. Ezért a teljes havi mennyiségért átlagban kb. 50 CUP-pesót fizet egy kubai. A
személyenkénti havi fejadag kb. a következ?ket tartalmazza:

3 kg rizs
2 kg bab
10 db tojás
3 kg cukor
0,5 kg csirke
0,5 kg sertéshús
25 dkg marhahús
0,5 kg halkonzerv
25 dkg virsli
25 dkg sonka.
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Hat évet be nem töltött gyerekeknek továbbá napi 1 liter tej vagy ennek megfelel? s?rített tek ill. tejpor.

Megjegyzés: a havi személyenkénti adagok magyar szemmel nagyon kevésnek számítanak,
viszont a 3 kg cukor meg kilóg magyar szemmel a sorból, havonta és személyenként ez
hihetetlenül soknak t?nik, pedig ez a helyzet, nem elírás. Tudni kell, hogy a kubai cukorfogyasztás
valószín?leg a világon a legmagasabb, az átlag kubai egy kis pohár joghurtba 7-8 kanál cukrot,
egy kis csésze kávéba meg 5-6-ot tesz bele és döbbenten nézi, amikor valaki képes kávét inni
cukor nélkül, az ilyet valamilyen mazochista szekta tagjának vélelmezi. Így nem vicc, de tény: az
átlag kubai egyik gyakori panasza, hogy a havi 3 kg cukor fejadag milyen szégyentelenül kevés!

Sokáig könnyebbség volt, hogy a gyerekek iskolai ebédet kaptak ingyenesen vagy jelképes összegért, s
ugyanaz vonatkozott az munkahelyekre is. A munkahelyi ébedet éppen idén sz?ntette meg a kubai
vezet?ség.

A havi fejadag nagyjából egy hétre elég, spórolás esetében két hétre. Ami ezen felül van, azt csak CUCért tudja megvenni a kubai. A boltok árai magasabbak a magyarországi árszintnél, jó nagy haszonnal
árusít a kubai állam saját állampolgárainak. Valamivel olcsóbb árak vannak a korlátozott szabadpiacon,
de ezek is CUC-hoz mértek, azaz nagyon magasak az átlag állampolgár zsebéhez képest.

Bár a rezsire ill. lakbérre nem kell gondolni, mivel ezek fillérek, úgyszintén egyes szórakozási
lehet?ségek (pl. mozi, sportesemények) vagy nagyon olcsók vagy egyenesen ingyenesek, az élelmiszer
beszerzése a hónap 2-3 hetére, kozmetikai cikkek vásárlása, ruházkodás, s minden egyéb berendezési
tárgy óriási problémát jelent. Itt jön képbe a floridai rokon ajándéka - a kubai rezsim elleni amerikai
embargó nem vonatkozik a Kubában él? rokonnak való pénzküldésre bizonyos összeghatárig, s emiatt a
Western Union nev? cégnek felmentése van a kubai rezsimmel való pénzügyi m?veletek tilalma alól.
Természetesen Castróék az ajándékokat burkoltan megadóztatják, ugyanis USA-dollár CUC-ra vagy CUPra való váltásakor 10 % "különjutalék" van, míg más valuták esetében ilyen jutalék nincs, csak hát a
Western Union-on keresztül nem küldthet? más, mint USD.

Emellett természetesen fontos szerepet játszik a cserekereskedelem, az ügyeskedés, s a külföldi turistának
nyújtott szolgáltatás. Szomorú látvány, hogy volt középosztálybeli kubai családok, akik hazaszeretetb?l
Kubában maradtak a kommunista rendszer ellenére, eldugott értéktárgyaikat, ékszereiket, festményeiket
szinte fillérekért adogatják el sokszor gátlástalan külföldi turistáknak, akik alaposan ki is használják a
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helyzetet. Rossz belegondolni, hogy a kubai állampolgárok vagyonának mekkora része t?nhetett és t?nik
el ily módon az országból. Ennél csak az a látvány szomorúbb, hogy a fiatal és nem annyira fiatal lányok
igen nagy számban szexuális szolgáltatásokat igyekeznek nyújtani külföldieknek sokszor egy flakon
sampon ellenében. Az ilyen lányok/n?k kubai neve "jinetera", ami kb. lovaglólány magyarul.

A havannai véreskez? elnyomó rezsim apologétáinak kedvenc szokásuk, hogy a jó kubai egészségügyi
adatokra hivatkoznak. Csak elfelejtenek néhány egyszer? összehasonlítást megtenni...

Várható élettartam (1960)
Világátlag

Karibi térség átlaga

Kuba

Várható élettartam (2007)
Világátlag

Karibi térség átlaga

Kuba

Gyermekhalandóság (1960)
Fejlett világ átlaga
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Karibi térség átlaga

Kuba

Gyermekhalandóság (2007)
Fejlett világ átlaga

Karibi térség átlaga

Kuba

A táblázatokból világosan látszik: Kuba sikeresen megtartotta eleve vezet? helyét a térségben, azaz
teljesen hamis a kasztróista propaganda, mely az állítólag nyomorgó, betegségekben szenved? országot
elvezette a jólét és egészség felé. Hozzá kell tenni: a valódi kubai adatok bizonyára rosszabbak a
hivatalosan közzétetteknél, hiszen a kommunista statisztika nem igazán megbízható (a kubai
gyermekhalandóság-statisztika pl. bizonyítottan kozmetikázott), de még a hivatalos adatok is azt
mutatják, hogy a kommunista vezetés nem ért el semmilyen kiemelked? sikert, hacsak nem tekinthet?
sikernek, hogy az eleve jó egészségügyi helyzetet nem rontotta le.

1000 pesós bankjegy a kommunizmus el?tti Kubából, akkor 1 USD = 1 CUP volt
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(forrás: Banknote World)

_______________________________________________
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Hol jó élni?
by maxval bircaman - szombat, május 12, 2012
http://bircahang.org/hol-jo-elni/

Melyik országban jó élni? Ez egy vicces bejegyzés, bár komoly adatokkal.

Abban egyetértünk, hogy túl szegény országban nem jó élni. A világ GDP-átlaga vásárlóértéken számítva
kb. 11 ezer USD/f?. Akkor tehát zárjuk ki els? lépésben az összes olyan országot, ahol a GDP 10 ezer
USD/f? alatt van!

De fontos az élettartam is, s?t talán még fontosabb is. A világ átlag élettartama 67 év. Zárjuk ki azokat az
országokat, ahol ez a mutató nem éri el a 65-öt! De persze ott sem jó élni, ahol túl sok a szegény ember,
így zárjuk ki azokat az országokat is, ahol a lakosság több, mint 20 %-a a szegénységi küszöb alatt él! S
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az alacsony kulturális szint sem jó, így azokat az országokat is zárjuk ki, ahol az írástudatlanok aránya 15
% vagy több.

Dehát szabadságra is szüksége van az embernek! Zárjuk ki azokat az országokat is, melyek társadalmi
rendszere nem kapott "szabad" min?sítést kapott a Freedom House országjelentése szerint.
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Sok ország maradt, mert a Föld alapvet?en egy jó bolygó. De sz?kítsünk tovább! Vegyük ki azokat az
országokat, ahol a gyilkossági ráta 0,02 %-nál a magasabb. S nézzük meg a FSI-indexet, mely a
m?köd?képesség szempontjából osztályozza az országokat - s ne csak a m?ködésképtelennek nyilvánított
országokat vegyük, hanem azokat is, melyek m?ködésképtelenség szempontjából veszélyeztettek. S
vegyük a HDI-indexet is, mely az emberi életmin?séget jelzi - vegyük ki listánkról az összes olyan
országot, melynek HDI-hányadosa nem nagyon magas vagy magas. Valamint olyan helyen sem akarunk
élni, ahol sok az öngyilkosság, töröljük hát azokat az országokat is, ahol az ön gyilkossági ráta 0,01 %-nál
a magasabb. S végül töröljük a listánkról az Antarktiszt, hiszen nem ország, valamint nyilvánvalóan nem
lakható, hiszen állandó lakossága nincs (ez már az elején meg kellett volna tenni, de jobb kés?n, mint
soha), valamint töröljük a Vatikánt is, hiszen ott senki sem élhet a legfels?bb tisztségvisel?it leszámítva.

Érdekes kép alakult ki! Alig pár ország maradt talpon a kemény verseny után:
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Afrikában: 1 - Mauritius + Olaszország, Spanyolország részei,
Amerikában: 6 - Antigua és Barbuda, Barbados, Bermuda, Brit Virgin-szk., Falkland-szk.,
Kajmán-szk.,
Ázsiában: 0,
Európában: 7 - Görögország, Liechtenstein, Málta, Monaco, Olaszország, San Marino,
Spanyolország.
Óceániában: 0.

Összesen 14 ország/terület.

_______________________________________________
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Homofóbia - igen!
by maxval bircaman - kedd, július 10, 2012
http://bircahang.org/homofobia-igen/

A homoklobbi igyekszik a "homofób" szót valamiféle gyalázatos szóvá degradálni, nagyjából a "b?nöz?"
és a "rasszista" szintjére. Valójában azonban a "homofób" szó nem sértés, hanem a normalitás, az
egészség igenlése. A homoszexualitás ugyanis egy genetikai eredet? megbetegedés. Egy betegséget
ellenezni pedig nem szégyen, hanem a világ legtermészetesebb dolga.

Amikor tehát homofóbiával vádolnak bennünket, fejünket emeljük fel büszkén és mondjuk azt "igen,
homofób vagyok, s erre büszke vagyok!".

A homoklobbi egyik undorító követelése a házassághoz való jog. Pedig az európai kulturában a házassági
1 férfi + 1 n? törvényes kapcsolata. Miért kellene ezt felborítani, s miért éppen csak a homokosok javára?
Hiszen ha megtörjük a "házasság" fogalmát, ki lehetne korlátlanul terjeszteni másra is, pl. többnej?ségre,
pedofíl kapcsolatra, ember és állat kapcsolatára.

Manapság a homokosok egyenl?ek, minden joggal rendelkeznek, mit akarnak még?

Örökbe akarnak fogadni gyermekeket? Ne akarjanak árva gyermekeket megrontani!

Persze, a homokosok üldözése b?n és ezt el kell ítélni. A homokosságot az orvostudomány még nem
képes megfelel?en gyógyítani, így e beteg embereknek joguk van élni. S mivel számukra a homokos
életmód az egyetlen kedvez?, minden joguk megvan rá. A cukorbetegeket sem üldözik hibásan m?köd?
hasnyálmirigyük miatt, s?t még pénzbeli támogatást is kapnak az államtól, a közös adókból. Azonban én
nem követelem, hogy a társadalom ismerje el, hogy a cukorbeteg ember hibás m?ködés? hasnyálmirigye
nem betegség, hanem egy egyenérték? alternatíva. S nem tiltakozom, hogy bizonyos szakmákban
diszkriminálnak betegségem miatt, pl. nem vennének fel repül?géppilótának, mert a cukorbetegség ott
kockázatnak min?sül és emiatt ki vagyunk zárva a pályaalkalmassági vizsgálaton.
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Manapság azonban nem a homokosoknak kell szenvedniük diszkrimináció miatt, hanem a homofóbok
vannak állandó üldözés alatt a homoklobbi részér?l.

Az agresszív homoklobbi követel?zései egyre szemtelenebbek S tudjuk: máshol egyre többet akarnak.
Amerikában pl. a homokos lobbi gy?löletkampányt folytat homofób keresztény polgármesterek ellen,
akik nem hajlandók a büszkeségmeneteket hivatalosan támogatni. S ott a kisgyerekek tankönyveibe is
beletuszkolták már a leggusztustalabb homokos propagandabrosúrákat. Azaz a homokos lobbi olyan
országokban is egyre többet akar, ahol pl. még házassági joguk is van. Tehát nem hiszünk a magyar
homoklobbinak sem. ?k egy hatalmas kampány részei, s egyre szemtelenebbek. A magyar homoklobbi
csak azért jóval mérsékeltebb amerikai testvérszervezeteikhez képest, mert ?k is érzik, hogy teljes
ellenszenvet érnének el ugyanazokkal a követelésekkel. Így a kis lépések taktikáját alkalmazzák. De a cél
ugyanaz: a társadalom értékrendjének buzi alapra helyezése és minden homofób rasszistának, fasisztának,
gazembernek bélyegzése.

Lássuk csak a FaceBook-ot: van ezernyi homokos csoport, de a homokos lobbi azonnal töröltet minden
ellenvéleményt. A FaceBook pedig szót fogad, mert nem kockáztathat meg a multimilliárdos hátter?
amerikai homoklobbi részér?l egy esetleges bojkottot. Szóval ennyit a homoklobbi toleranciájáról...

Nem zavarnak a homokosok úgy általában, de elvárom t?lük a toleranciát: azaz ne próbálják saját törpe
kisebbségi értékrendjüket a többségre er?szakolni. Fogadjanak el annak, ami vagyok: toleráns
homofóbnak. Én is elfogadom ?ket, azaz viszonzom a toleranciát: nem követelem betiltásukat, nem
megyek homokos bárba botrányt csinálni, elítélem, ha egy homokost bántalmaznak. Ez így miért nem
elég?

A homoklobbi miért akar ennél többet? Miért akarja, hogy támogassam is ?ket? S miután nyíltan
kijelentem, hogy NEM támogatom ?ket, miért pocskondiáznak, pl. a legutóbbi id?ben már "rasszistának"
kezdik min?síteni a homofóbokat.

A homofóbia a természetest, az egészségest védi a természetellenes, beteges ellen. Legyünk rá büszkék,
hogy homofóbok vagyunk!

_______________________________________________
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Honecker miniháborúja
by maxval bircaman - kedd, május 08, 2012
http://bircahang.org/honecker-minihaboruja/

Éveken keresztül folytatódott a keletnémet vezetés harca a nemzetközi jog ellen. Ennek kulminációja volt
a 80-as évek középén Honecker kvázi miniháborúja az egész világ ellen.

Amikor Németországot legy?zték 1945-ben, 4 megszállási övezetre osztották, s ugyanígy a f?várost
Berlint is.

A megszállási övezeteket megszüntették Németországban 1949 és 1955 között fokozatosan, mind
nyugaton, mind keleten. A berlini megszállási övezetek azonban maradtak, mivel nem született Berlin
végleges sorsáról megállapodás a 4 megszálló hatalom által.

Gyakorlati szempontból persze Nyugat-Berlin integrálódott Nyugat-Németországba, míg Kelet-Berlin
pedig Kelet-Németországba, tehát pl. pénz, gazdaság, állampolgárság szempontjából. Viszont katonai
szempontból és jogilag az integráció nem történt meg.

A nagy változás 1961-ben történt. A Fal megépítése és a berlini válság lezárása után a Szovjetúnió
egyoldalúan megszüntette saját berlini megszállási övezetét, s minden irányítást átadott az NDK
kormányának. Nyugati részr?l erre tiltakozás lett a válasz, hiszen a Szovjetúnió nem dönthetett volna
egyedül a város egy részér?l. A helyzet furcsaságát az is növelte, hogy eközben a város megosztását
kimondó 1945-ös potsdami megállapodásokat a Szovjetúnió nem mondta fel, s?t továbbra is élt a
szerz?désb?l fakadó jogaival. Az egyik ilyen jog az volt, hogy a négy megszálló hatalom - a Szovjetúnió,
az USA, az Egyesült Királyság és Franciaország - hivatalos képvisel?i szabadon mozoghattak Berlin
mind a 4 szektorában, akadálymentesen, s nem vonatkozott rájuk sem a keletnémet, sem a nyugatnémet
hatóságok joghatósága.

A furcsa helyzet így az volt 1961 után, hogy Kelet-Berlin az NDK része lett, de ezt a 4 hatalomból csak a
Szovjetúnió ismerte el. Eközben Nyugat-Berlinben hivatalosan is megmaradt a 3 nyugati megszálló
hatalom felségjoga (pl. joguk volt az összes nyugat-berlini jogszabályt megvétózni, s hatályon kívül
helyezni), s pár más kérdésben is megnyilvánult Nyugat-Berlin jogi különállása Nyugat-Németországtól:
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pl. a nyugat-berliniek nem szavazhattak a nyugatnémet szövetségi választásokon, s nem kellett sorkatonai
szolgálatot teljesíteniük a nyugatnémet hadseregben.

1971-ben ráadásul az új négyhatalmi egyezményben a 4 fél ismét elismerte egymás jogait. Tehát a
Szovjetúnió álláspontja az volt, hogy ? átadta Kelet-Berlint az NDK-nak, de ennek ellenére fenállnak
jogai Nyugat-Berlinre vonatkozóan, s ezeket a jogokat elismeri a 3 nyugati hatalom részére is KeletBerlinre vonatkozóan.

A nyugati hatalmak tudomásul vették ezt a szovjet álláspontot, hiszen a Szovjetúnió továbbra is elismerte
a nyugati hatalmak jogait. Viszont a nyugati hatalmak sosem fogadták el azt, hogy a Szovjetúnió
megszüntette berlini megszállási övezetét, azaz Kelet-Berlint továbbra is keletnémet polgári igazgatás
alatt álló, de jogilag az NDK-hoz nem tartozó, szovjet katonai f?hatalom alatt álló megszállási övezetnek
tekintették.

A keletnémet vezetés persze a nyugati álláspontot súlyos sértésnek könyvelte el, s a következ? 19 évben egészen az NDK megszünéséig - folyamatosan próbálta "áttörni" a nyugati álláspontot, sokszor akár még
szovjet jóváhagyás nélkül is.

Az "áttörési" kísérletek f? módszere volt különféle újabb és újabb jogszabályok kitalálása a Berlin keleti
és nyugati része közti átkelésre vonatkozóan. A keletnémet hatóság a Nyugat-Berlinbe való belépéshez és
az onnan való kilépéshez megkövetelte útlevél felmutatását. Illetve kiállítottak állandó átlépési
engedélyeket is a jogosultak (pl. külföldi diplomaták) számára. Igenám, de azok az országok, melyek nem
ismerték el, hogy Kelet-Berlin az NDK része, nem voltak hajlandók útlevelet használni, mert útlevél csak
országhatáron kell, míg az ? álláspontjuk szerint Nyugat-Berlin és Kelet-Berlin között nem volt
országhatár, csak szektorhatár, márpedig szektorhatáron nem kellhet útlevél. A keletnémet átlépési
engedélyt szintén nem használhatták, mert az azt tartalmazta, hogy utazásra jogosít fel "az NDK és
Nyugat-Berlin között", márpedig ?k nem az NDK-ból utaztak, hanem Kelet-Berlinb?l, ill. Kelet-Berlinbe.

A megoldás az lett, hogy a NATO-tagállamok diplomatái SOSEM mentek át a Falnál lév? átjárókon, mert
ezzel elismerték volna, hogy Kelet-Berlin az NDK része, márpedig a NATO ezt nem ismerte el. Így a
szerencsétlenek mindig kénytelenk voltak egy kört tenni: kimenni Berlin területér?l, s az NDK Berlinen
kívüli részér?l átmenni Nyugat-Berlinbe (jellemz?en a potsdami határátkel?nél), majd vissza ugyanúgy.

Fentiek természetesen nem vonatkoztak az amerikai, brit és francia diplomatákra és katonákra. Velük
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szemben a keletnémet hatóság nem mert bevezetni semmilyen újítást, hiszen e 3 ország a Szovjetúnióval
együtt aláírta a négyhatalmi egyezményt, s az jogot adott ezen államok minden hivatalos személyének a
korlátozásmentes mozgásra a szektorokon belül. Olyan szint? volt ez a jog, hogy ha valaki amerikai, brit,
francia vagy szovjet katonai egyenruhában jelent meg, elegend? volt a katonai igazolványát felmutatnia,
hogy igazolja nem lopta az egyenruhát és tényleg ? az, de ezentúl semmilyen okmányt nem lehetett t?le
követelni, sem bármit kérdezni t?le, vámvizsgálat alá vetni, megállítani, lassítani, stb. Ugyanez
vonatkozott a diplomatákra is, akik csak diplomataigazolványt kellett, hogy prezentáljanak, s velük
szemben szintén nem volt a keletnémet - és nyugatnémet - hatóságnak intézkedési joga.

Aztán a 80-as évek közepén Honecker eldöntötte, hogy most már a sarkára áll, nem t?ri tovább a
"megalázást". Már az is eléggé megalázó volt, hogy a nyugati államok nem voltak hajlandók kelet-berlini
diplomáciai képviseleteikre kiírni az NDK nevét, s következetesen pl. az "Amerikai Egyesült Államok
követsége Berlinben" szöveget használták, s sosem az "Amerikai Egyesült Államok követsége a Német
Demokratikus Köztársaságban" szöveget, ráadásul a "Berlin, az NDK f?városa" szóösszetétel helyett
mindig a "Kelet-Berlin, az NDK kormányának de facto székhelye" kifejezést használták.

Szóval egy szép nap bevezették egy újfajta határigazolványt, s megkövetelték immár mindenkit?l ezen
igazolványok használatát. A szovjet vezetéssel nem is konzultak ez ügyben, ez Brezsnyev halála és
Gorbacsov vezet?vé válása közti interregnum idején volt, amikor a Szovjetúnió élén félig halott
személyek álltak. Honeckerék döntöttek: a félhülye szovjet vénembereket nem kérdezzük, mi függetlenek
vagyunk, s kész helyzetet csinálunk, aztán meg majd csak belet?rödik mindenki.

A hatálybalépés els? napján persze az amerikaik rögtön le is tesztelték az új rendet. 3 amerikai diplomata
elment a szektorhatárra, ott bemutatták diplomata igazolványukat. Mivel egyéb okmányt is kértek t?lük a
keleti határ?rök, vita alakult ki, s nem engedték át az amerikaikat. ?k gyorsan vissza is mentek a
követségükre, telefon Washingtonba, hogy az NDK nem ismeri el az USA korlátlan mozgási szabadságát
a szektorokon keresztül. Fehér Házból meg telefon a Kremlbe, hogy "tessék mondani, mi a Szovjetúnió
hivatalos álláspontja, tartja-e magát a Szovjetúnió a négyhatalmi egyezményhez", mire onnan persze
döbbenten válaszoltak, hogy "természetesen, igen" és nem értették miért kérdeznek ilyet t?lük
Washingtonból.

Ekkor az amerikaik kicsit megnyugodtak, hogy akkor ez mégsem egy új szovjet berlini blokád, mint
1949-ben és 1961-ben, hanem valami más, s vázolták a helyzetet, hogy az NDK hatóságai, úgy t?nik,
nem ismerik el a 4 hatalom szuverén felségjogait Berlin területén, ezért az USA kéri a Szovjetúnió
vezetését, hogy vesse be befolyását az NDK kormányánál a "félreértés" tisztázására. Igencsak jó lenne, ha
a szovjet bevatkozás sikeres lenne mondjuk 24 órán belül, mert ellenkez? esetben az USA kénytelen lesz
az ügyet komolyan venni és kiadni a parancsot a Nyugat-Berlinben állomásozó amerikai csapatok
f?parancsnokának, hogy egy tankot indítson meg a szektorhatár felé, majd er?szakkal nyisson utat Berlin
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keleti szektora és nyugati szektorok között, s ott létesítsen átkel?helyet, ezzel megszüntetve a a jogellenes
állapotot. Az amerikaiak hozzátették, hogy természetesen e harci cselekmény során nem kívánják
megsérteni a Szovjetúnió jogait a szovjet megszállási övezetre vonatkozóan semmilyen formában, azaz
természetesen az új átkel?helyet azonnal 4-hatalmi ellen?rzés alá fogják helyezni.

Moszkvából persze leordították Honeckerek fejét 5 percen belül, "meg vagytok bolondulva? háborúzni
akartok az amerikaiakkal? s minket is bele akartok keverni? azt hiszik, hogy mi találtuk ki az egészet!".
Szóval végülis fél óra múlva tájékoztatta az NDK kormánya az amerikai követséget, hogy "félreértés
történt, a határpont parancsnoka hibát követett el, félreértette az új szabályzatot, ezért megrovásban lett
részesítve, természetesen semmilyen változás nem állt be a 4 hatalom státuszában berlini jogaikat
illet?en".

_______________________________________________
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Honfoglaló, a magyar irígység és bunkóság lakmusza
by maxval bircaman - kedd, május 29, 2012
http://bircahang.org/honfoglalo-a-magyar-irigyseg-es-bunkosag-lakmusza/

Nem szeretem a számítógépes játékokat. Nagyon nem. Talán azért is, mert évekkel ezel?tt ilyen játékok
értékesítésével foglalkoztam. De egyébkent sem szeretem az internetes és számítógépes játékokat.
Untatnak. Ami kivétel az egyes logikai játékok, ill. a póker, de az nem játék, hanem sport.

Az egyik állítólag nemzetközileg legsikeresebb magyar fejlesztés? internetes játék a Honfoglaló. Ez egy
úgynevezett m?veltséginek hazudott játék.

A játék röviden

Egy térképen játszik 3-3 játékos. Van többféle játék, de a legjellemz?bbet említem, az úgynevezett hosszú
csatát. Ennek két változata létezik: Magyarország térképén vagy Európa térképén. A magyar térképen
több a magyar vonatkozású kérdés, míg az európain több a nemzetközi vonatkozású.

Négy kör van:

1. Minden játékos választ magának egy alapterületet, melyen a "vára" fog állni. A sorrend
véletlenszer?: a játékosok között a gép kisorsolja a piros, a sárga és a zöld színt. Ebben a
sorrendben megy a játék. Közvetlenül a már letett vár mellé nem tehetjük saját várunkat. Várát
tartalmazó területéért minden játékos 400 pontot kap.
2. Miután mind a 3 játékos elhelyezte várát, kérdések következnek, melyekre 4 lehetséges válasz van
felsorolva. Aki eltalálja a helyes választ, elfoglalhat egy új területet, azonban annak érintkeznie
kell már valamely meglév? területével. (Kivétel: ha az összes lehetséges szomszédos terület
foglalt, bárhová tehet? az új terület). Minden új terület 200 pontot ér.
3. Amikor már csak 3 vagy kevesebb gazdátlan terület maradt a térképen, gyorsasági kérdések
következnek. Olyan kérdéseket tesz fel a gép, melyekre egy számmal lehet válaszolni. Az nyer,
aki eltalálja a helyes választ, ill. azt legjobban megközelíti. Holtverseny esetében az nyer, aki
gyorsabban találja el a helyes választ. Minden ily módon elfoglalt terület 300 pontot ér.
4. Támadás. A játékosok megtámadják egymás területeit. Csak olyan terület támadható, mellyel van

506 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

szomszédos területünk. Ilyenkor egy 4 lehetséges választ tartalmazó kérdés következik. Ha a
támadó eltalálja, övé a terület, s kap 400 pontot (ezzel együtt az eredetileg 200 ill. 300 pontos
terület értéke 400 pontosra változik), s közben a megtámadott vesztes félt?l levonódik 200 ill. 300
pont (annyi amennyi a terület aktuális, támadás el?tti értéke). Ha a támadó nem találja el a helyes
választ, de a terület gazdája helyes választ ad, akkor a terület sikeres megvédéséért ? kap 100
pontot. Amennyiben mindketten helyes választ adtak, következik egy gyorsasági kérdés, s ennek
eredménye dönti el, hogy a támadás sikeres volt-e vagy sem.

Különleges támadás a vártámadás. Ilyenkor háromszor kell gy?znie a támadónak, hogy nyerjen.
Amennyiben ez sikeres, övé a támadott fél vára, s összes többi területe, a támadott fél ilyenkor a játákból
kiesik.

A támadás 6 körön keresztül folytatódik. A 6. kör után a pontszám szerint állapítódik meg, hogy ki az
els?, a második és a harmadik.

Minden játék után kiszámítódik összpontszámunk is. Az összpontszám egy bonyolult képlet alapján jön
ki, értéke leginkább attól függ, hogy hány els?/második/harmadik helyünk volt és mennyi a tudáspontunk.
A tudáspont százalékosan azt fejezi ki, hogy eddigi játékainkban a feltett kérdések hány százalékára
adtunk helyes választ. Ennél persze kissé bonyolultabb a pontszámítás, de a lényeg a leírtakból jól
megérthet?.

A játékosok összpontszáma alapján kategóriákba soroltatnak. Minden játékos 5000 összpontról indul.
Legalul a fémkatonák kategóriái vannak, ezek azok akik visszaestek jóval 5000 pont alá, azaz a kérdések
többségére nem tudják a választ és rendszeresen harmadik helyen végeznek. Aztán jönnek a sárgafül?
újoncok, ?k 5000 ponttól tartanak. Utánuk következnek a sárga örvezet?k. A következ? kategória a
sárgakereszteseké, 6000 ponttól, ebb?l van kb. néhány ezer ezer. Náluk er?sebb kategória a
smaragdgyerekeké, 6800 ponttól, ez kb. néhány száz körüli játékost jelent. Felettük van kb. száz darab
kékköves nagylovag, 7600 ponttól, s legfelül meg vannak a lila bíborosok, 8400 ponttól, ez 10 körüli
játékost jelent jellemz?en.

Egy érdekl?d? iskolásnak nem gond a sárgakeresztes szint. Egy átlagos m?veltség?, a világ iránt
érdekl?d? feln?tt pedig gond nélkül eléri a smaragd szintet maximum 500 játék alatt.

A smaragd szint felett már nem m?veltségi játékról van szó, hanem tisztán játéktapasztalatról. Ugyanis itt
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már leggyakrabban az dönt, hogy kinek sikerül beírniai gyorsabban a helyes számválaszt. Bár állítólag
nagyon nagy a kérdések adatbázisa, van néhány száz kérdés, mely igen gyakran ismétl?dik, így a
játéktapasztalat els?rangú szempont.

Fontos még tudni, hogy a rendszer igyekszik hasonló összpontszámú játékosokat egymáshoz sorsolni.

A Honfoglalóról éveken keresztül hallottam, de úgy tudtam, hogy az valami stratégiai-civilizációs típusú
ökörség. Aztán csak 2008 októberében léptem be el?ször megnézni, s csodálkozva láttam, hogy valójában
egy kvízjátékról van szó. Meg is tetszett kezdetben. Mivel lexikális tudás terén eléggé jól állok, nem volt
gond 150 játék alatt smaragddá válnom, majd még kb. 300 játék után, játéktapasztalatot szerezve, a
kékköves nagylovag szintet is elértem.

Maga a játék, el kell ismerni, nem rossz ötlet. De id?közben sikerült elmagyarítani és gyakorlatilag
tönkretenni. Ennek tudható be, hogy a játék külföldi változatai (német, orosz, angol, román, bolgár, stb.)
kivétel nélkül csúfos kudarcba fulladtak.

A tönkretétel több vonalon ment.

Egy részr?l egy éretlen kisebbség kitalált illemszabályokat, hogy mit illik és nem illik tenni. Pl. nem illik
nyerni bizonyos módon, nem illik várt támadni, nem illik egynél több felhasználói névvel játszani, nem
illik a gyengébbet támadni, stb. A szabályok természetesen abszurdak és indokolatlanok. A legvitásabb
kérdés a több felhasználói név. Valójában ennek az illemszabálynak az égvilágon semmi értelme.
Természetesen egy második nick el?nyt jelent, hiszen az esetek többségében igen könny? ellenfelet kap,
azonban néhány tucatnyi játék után ennek értelme elvész, hiszen amikor a második nicken játszó játékos
eléri normál tudásszintjét, s ahhoz hasonló ellenfeleket kap, már semmilyen el?nnyel nem rendelkezik. A
tudásszint ugyanis marad ugyanaz, mindegy, hogy a játékos hány nickkel játszik - attól még ? marad, s
szintje nem lesz jobb, akárhány nickje is van. A második, harmadik, stb. nicket regisztráló játékos
megbélyegz? elnevezése a renick.

Amikor egy jó tudású, tájékozott játékos el?ször játszik, természetesen igen jó eredményeket ér el, s
azonnal kiérdemli a renick nevet. Ez gyakran válogatott trágárságokkal párosul.
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Sajnos az üzemeltet?k és a moderátorok között is van egy kicsiny, de annál hangosabb kisebbség, mely
mindenben a trágárkodók, sérteget?k pártján áll. Ez a hangos csoport általában alacsony tudású, frusztrált
egyéniségekb?l áll, akik személyes sértésként élik meg, hogy bárki is képes kevés játék alatt öner?b?l azt
a szintet elérni, amihez nekik több ezer játékra és hozzáférésre a teljes kérdés-adatbázishoz (amit naponta
magolnak) volt szükségük.

Amikor egy öner?b?l jó játékos jelenik meg, az üzemeltet?k és a moderátorok vadászni kezdenek az ilyen
játékosokra, sértegetve ?t és alkalmazva ellene az összes el?nyt, melynek birtokában vannak.

Az emailekre a szerkeszt?ség sosem válaszol, az alapelve az, hogy "az üzemeltet?nek és a moderátornak
mindig igaza van".

Szémomra megdöbbent? volt a játékosok butasága és aljassága, melyben az els? játékaimtól kezd?d?en
volt részem. Az elejét?l ki lett nyilvánítva, hogy egy új néven visszatért régi tapasztalt játékos vagyok
(tehát úgynevezett renick) és egyébként is egy szemét csaló vagyok, mert képtelenség tudni ilyen sok
kérdésre a helyes választ. Mikor megpróbáltam észérvekkel megvédeni magamat, káromkodást kaptam
válaszul. Majd pedig csapatosan, összebeszélve kezdtek támadni engem többen is, szervezetten, sokszor
több éves játéktapasztalattal rendelkez?k. Irígység és bunkóság - ez az alaphang a legaktívabb játékosok
igen jelent?s hányadánál.

Még szerencse, hogy van egy civilizált, értelmes hányad is, ezért nem hagytam rögtön abba a játékot.

Az üzemeltet?kkel és a moderátorokkal szemben viszont meg kell dicsérnem a kérdésszerkeszt?ket. A
kérdések 98-99 %-a pontos és hibátlan. A jelzett hibákat pedig a kérdésszerkeszt?k gyorsan javítják.

Amikor alig néhány száz játék alatt, nulla el?zetes tapasztalattal,kékköves nagylovag lettem, ez
dührohamot váltott ki a magukról megfeledkezett játékostársakból és a hangos, lumpenérzelm?
moderátori kisebbségb?l.

A játék fórumából hamarosan örökös kitiltást kaptam, indoklás nélkül, miután kiderült, hogy képtelenek a
szervez?dött vadászok eredményemet lényegileg csökkenteni.
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Miután elértem 999 játékot, a játékot abbahagytam, 2009 elején. Majd kés?bb folytattam. Idén másik nick
alatt (BircaMan az addigi maxval nick helyett) ismét beléptem játszani, kb. 7-8 hónap kihagyás után.
Természetesen - mivel már volt el?zetes játéktapasztalatom - 80 játék alatt lettem immár smaragdszint, s
még talán 50-60 játékot kellene lejátszanom a kék szintig. Mivel nem titkoltam, hogy ugyanaz vagyok,
hamarosan megjöttek a szokásos sértések. Szinte hihetetlen, de a sérteget?k személyes sérelemként élik
meg, hogy valaki jobb náluk, ?k életcéljuknak tekintik a nyerést, magolnak órákig, s dühbe gurulnak,
amikor valaki magolás, hosszas felkészülés, segédeszközök nélkül képes jó eredményeket elérni. Néhány
jellemz? hozzászólás az ilyen, magukról elfeledkezett, lumpenlelk? játékosoktól:

Kurva anyádat, te mocsok!
Te tetves majom!
Szopj le, te buzi!

Ami a játékosok nagy többségét illeti, az átlagjátékos normális, de szava nem hallatszik az üzemeltet?i és
moderátori támogatással üvöltöz? lumpenek hangzavarában.

Egy biztos: a játék cseppet sem m?veltségi: a ranglisták elején az üzemeltet?i segítséggel rendelkez?k (pl.
azok, akik hozzáférnek a kérdések adatbázisához), a mániákus csalók (lényegtelen számokat tartalmazó
papírokkal monitorukat körberagasztók) vannak. Rajtuk kívül egyetlen normálisnak mondható rekorder
versenyz?típus az enyhén autista típus, aki napi 18 órát játszik és rendkívüli memóriával rendelkezik.

Nagyjából 7 játékostípust lehet elkülöníteni a Honfoglalón:

1. Gyenge tudású, jellemz?en átalános iskolás korú játékos. Játszik ahogy tud, gy?zelemre törekszik,
s csak játszik, azaz nem harcol, mintha az élete függne t?le. Alapvet?en pozitív játékos, egyetlen
negatív jellemz?je, hogy hajlamos feladni a játékot további próbálkozás nélkül, ha túl er?s
ellenfélbe ütközik.
2. Átlagos tudású játékos, aki szórakozásként játszik. Semmi negatívuma.
3. Átlagos tudású játékos, aki nem játéknak, hanem mélyen átélve valamiféle életbeli próbatételnek
fogja fel az egészet. Ez egy negatív játékostípus. Megsért?dik, ha nála jobbal találkozik,
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értelmetlen szabályokat talál ki, melyet egyébként maga sem tart be, ha éppen olyan a kedve.
Panaszkodik mindenkire, mindenre, mert képtelen elfogadni, hogy nem elég jó játékos.
4. Magas tudású, hobbiból játszó játékos. Játszik és kész. Esetleg valamely "illemszabályokat"
betart, de játéknak fogja fel az egészet.
5. Magas tudású, a játékot személyesen átél? fanatikus. Meghajol a nála jobbak el?tt, azon agyal
milyen illemszabályokat kellene még kieszelni. Id?nként úgy érzi, hogy lovagias kötelessége az
általa csalóknak tartottak látványos legy?z?zése.
6. Autista típusú elmebeteg, aki azt hiszi, hogy a játékban él. Személyes sértésként éli meg, ha
legy?zik. Harcol a "csalók" ellen, miközben ? is nyugodtan alkalmazza a "csalók" módszereit.
7. Autista versenyz?, aki a játékért él, magol, memorizál, viszont mégis f? elve az, hogy ez egy
játék, s a cél a nyerés, aminek érdekében minden megengedhet?, ami szabályos.

A játékot - mely már így is leszállóágban van, hála Istennek! - tehát nem ajánlom senkinek. (Ha már
játszani akarunk, inkább a Honfoglalót kifejleszt? cég Facebook-ra csinált új játékát javaslom, neve:
Triviador.) Szociológiai tanulmányként ("milyen az átlag bunkó magyar internetez??") viszont nagy
élmény. Hozzáteszem: kipróbáltam a játék angol, orosz és bolgár változatát is, s sehol hasonlót nem
tapasztaltam... ott a játékosok játszanak, illemszabályokat ugyan nem eszelnek ki, de nem is fogják fel az
egészet élet-halál harcként, így nem is káromkodnak vagy sértegetik egymást...

_______________________________________________
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Horogkereszténység
by maxval bircaman - hétf?, május 07, 2012
http://bircahang.org/horogkeresztenyseg/

Sajnos azt tapasztalom, hogy egyébként jóakaratú, de agnosztikus-ateista emberek bed?lnek az újnyilasok
önbevallott keresztény hitének, s részben a kereszténységet hibáztatják a nyilas eszmék miatt. Sajnos ez
teljes félreértés. A nyilas értelmezés? kereszténység nem kereszténység, hanem egy zavaros, eklektikus
zagyvaság, melyre valaki már kitalálta a vicces horogkereszténység szót.

A nyilasmagyar szellemi holdudvar persze több részre osztható. Az ?szintén bevallott nem-keresztény
nyilas vallási eszmékkel nem foglalkoznék, mert nem tartozik a témához. Bár itt is érdekes lenne
megvizsgálni, hogy van-e bármilyen közös az illet? eszmék eredeti és nyilas változata között...

A nyilas újpogánysággal szintén nem foglalkozom. Ez egy alapvet?en ezoterikus kotyvalék, nagyjából a
DaVinci-kód féle tudálékos ökörségek szintjén, azt kissé "gazdagítva" sovinizmussal, antiszemitizmussal,
áltudományokkal. Hitleréknek is hasonló volt a vallásfelfogásuk: földönkívüliek, Tibet, Atlantisz, árják,
mind együtt egyesülve az "alsóbbrend? sátáni fajok" ellen.

Ami engem foglalkoztat az az a nyilas holdudvar, mely magát kereszténynek vallja. A gond az, hogy a
kereszténységnek van egy bizonyos alapja és egy bizonyos hagyománya. Bár megjelentek többféle
értelmezések (különösen a protestantizmus létrejöttével), az alapok, a f? alapok meghatározottak, s ezeket
még a radikális újprotestáns szekták sem kérd?jelezik meg.

Persze lehet nem elfogadni a kereszténység alapjait, semmi gond ezzel. Azonban aki ezeket nem fogadja
el, az nem keresztény. Viszont nagyon álságos, hogy valaki úgy mondja magát kereszténynek, hogy
közben a kereszténység alapjait is tagadja. Ez kb. olyan, mintha vegetáriánusnak vallanám magamat,
azonban kijelenteném, hogy az én vegetarianizmusom azt jelenti, hogy minden nap sok húst eszem, mert
az "igazi vegetarianizmus" a húsevés, mivel a marha- és a csirkehús valójában növényi eredet?, mert a
marha és a csirke élete során növényeket eszik, ezáltal "elnövényesültek".

A horogkeresztény áltudomány kedvenc kiindulópontja Jézus nemzetisége. Szerintük nem volt zsidó, s?t
egyesek szerint egyenesen magyar volt valamilyen formában.
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Az egyik "bizonyíték" az, hogy nem héber, hanem arámi nyelven beszélt. Ez igaz, azonban akkoriban a
szentföldi zsidóság teljes egészében arámiul beszélt, ez volt a latin és a görög mellett a kor harmadik
legnagyobb nyelve, mely a zsidóknál annyira elterjedt, hogy kiszorította a hébert. A héber megmaradt
mint istentiszteleti nyelv és részben mint írásos nyelv, de az emberek nem héberül, hanem arámiul
kommunikáltak. A héber és az arámi ugyahhoz a nyelvcsaládhoz tartozik és az írásrendszerük is
gyakorlatilag ugyanaz, ez nagyban megkönnyítette a héber kiszorulását, a két nyelv közelsége miatt az
átlag arámi beszél? elég jól megértette a hébert. Példaként talán a két mai szláv vagy két mai újlatin nyelv
kapcsolatát tudnám felhozni.

A másik érv szerint Jézus azért nem volt zsidó, mert nem júdeai, hanem galileai volt. Tény, hogy nem
volt júdeai, azonban Galilea ugyanúgy zsidó terület volt, mint Júdea, Jézus idejében szinte a teljes galileai
lakosság már zsidó vallású volt, a i. e. I. sz. elején a galileai nem-zsidók is szinte teljes egészében
felvették a zsidó vallást, ami egyenérték? volt az etnikai asszimilációval.

Mivel Sz?z Máriáról semmilyen adat nincs, mely bizonyítaná nem-zsidó mivoltát, s?t a meglév? adatok
zsidóságát bizonyítják, az összes tézis pártus, magyar, vagy bármilyen más nemzetiségér?l abszurdum.
Sz?z Mária zsidó nemzetiség? volt, s zsidó vallású, majd pedig természetesen keresztény vallású, bár az i.
sz. I. sz. közepéig még nem volt a két vallás teljesen elkülönülve.

Komolyabb nyilasmagyar érv, mert mélyen keresztényellenes, Pál apostol pocskondiázása. Pál apostol a
kereszténység kettes számú személye, az egyetlen, aki ténylegesen - a szó eredeti értelmében - sosem volt
apostol (azaz nem volt Jézus tanítványa), mégis apostoli címet kapott a korai ?skeresztényekt?l.

A nyilasmagyar hipotézis szerint volt egy eredeti jó kereszténység, amelyet a zsidó érdekeket kiszolgáló
Pál meghamisított, vagy pedig két irányzat volt az ?skereszténységben: egy jó változat (ezt id?nként
pártus, káldeus, s?t szkíta-magyar kereszténységnek is nevezik) és egy rossz változat, a Pál féle zsidókereszténység. Egyes "szakért?k" még azt is tudni vélik, hogy Pál Júdás testvére volt, s mindketten
"Moszad-ügynökök", azaz zsidó kémek voltak: miután Júdásnak nem sikerült, a zsidó hatalom aktivizálta
Pált, akinek sajnos sikerült elzsidósítania és gonosszá tennie az eredeti Jézus-féle pártus/káldeus/szkítamagyar kereszténységet.

Sajnos ezek az elméletek rendkívül népszer?ek, amit az is el?segít, hogy nagyon hasonló áltörténeteket bár antiszemitizmus nélkül - propagál sok más tudálékos bulvárirodalom, kezdve a DaVinci-kódtól
egészen a ZeitGeist-nev? valamiig.
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Mi a valóság?

Az I. századi ?skeresztény egyházban nem volt nemzetiségi alapú vita. Azért nem, mert az I. sz.
közepéig szinte kizárólag zsidó nemzetiség?ek voltak egyháztagok, az els? nem-zsidó nemzetiség? a
30-as években lépett be az Egyházba, s esete kivételes volt.

A két egymással küzd? frakció tézise, mely szerint volt egy "jó" zsidóellenes és egy "rossz" zsidópárti
csoport, szintén csak egy alaptalan állegenda. A tények mást mutatnak: a nem-zsidó nemzetiség?
keresztények megjelenése azt a kérdést vetette fel, hogy a zsidó szokások betartása kötelez?-e a nemzsidó gyöker? új keresztényekre vagy sem. A két ellenkez? véleményt Pál apostol és Jakab, Jézus
unokatestvére, Jeruzsálem els? püspöke képviselte. Jakab szerint Mózes törvényeit nem törölte el Jézus,
így azok kötelez?ek minden keresztényre. Pál szerint viszont Jézus feltámadásával a mózesi törvények
nem hatályosak többé, mert Jézus egy új szövetséget hozott, ami a régi szövetség végét jelenti. Tehát - a
nyilas álkeresztények megdöbbenésére - éppen Pál volt az, aki a zsidó vallással szemben elhatárolódó
álláspontot képviselte!

Az i. sz. 49-ben megtartott Apostoli Zsinat tisztázta végül, hogy mi a kereszténység álláspontja: a zsidó
szokások betarthatók, de nem kötelez?ek, az étkezési tilalmak közül kizárólag az idegen vallások áldozati
állatainak és a megfulladt állatoknak a húsa, valamint a vér fogyasztása esik tilalom alá.

"(...)nem kell terhet rakni azokra, akik a pogányságból tértek meg az Istenhez, hanem csak azt
írjuk el? nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak miattuk,
továbbá a paráznaságtól, a fojtott állattól és a vért?l." (Apostolok Cselekedetei 15:19-20.)

Felmerül a logikus kérdés: az állítólag zsidó érdekeket védelmez? Pál apostol miért volt azon az
állásponton, hogy szakítani kell a zsidó szokásokkal? S miért jutott az egész Egyház ugyanerre az
álláspontra, amikor az akkor vezet? szerepet betöltött Pálnak elvileg épp az ellenkez? nézetet kellett volna
kikényszerítenie? Válasz nincs.
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Ami az egyháztörténetet illeti, a zsidó szokások megtartásának szokása egyre inkább hátrébb szorult a
zsidó gyöker? keresztények körében is, bár valóban maradtak olyan zsidókeresztény csoportok, melyek
továbbra is betartották a zsidó szokásokat. Azonban ezeknek a csoportoknak a zöme nem szakadt el
sosem az Egyháztól, nem alkotott külön vallást, hanem a kereszténység része maradt, ugyanazokat a
hitelveket vallva, mint a többi keresztény.

A legismertebb ilyen csoport a nazarénusok csoportja (nem keverend? az újkori protestáns nazarénus
felekezettel), akik olyan zsidók voltak, akik felvéve a kereszténységet, továbbra is gyakorolták a zsidó
szokásokat. A csoport mind a mai napig létezik Indiában, kb. 5 millió nazarénus él ott, természetesen az
id?k során az eredetileg tisztán zsidó nemzetiség? nazarénusok missziós tevékenysége miatt más népek
között ma már a legtöbb nazarénusnak nincsenek zsidó gyökerei, de a nazarénus tudat mind a mai napig
fennáll. Az indiai nazarénusok nem alkotnak külön felekezetet, hanem els?sorban a nem-khalkedóni
ortodox (ókeleti) keresztény egyházak tagjai, részben pedig keleti-katolikusok. Az indiai nazarénusok
alcsoportja a knanaják, akik még jobban ragaszkodtak zsidó szokásaikhoz, többek között kizárólag
egymás között házasodtak (azaz a többi kereszténnyel sem), azonban ?k sem egy önálló felekezet, hanem
ugyanahhoz a két egyházhoz tartoznak, mint a többi nazarénus.

Valójában csak egy kis zsidókeresztény csoport, az ebioniták alkottak külön csoportot az Egyháztól az I.
században. ?k voltak azok akik elutasították Pál apostolt, azonban éppen azon az alapon, hogy szerintük
Pál apostol és az egész Egyház hátat fordított a zsidó szokásoknak, pedig azok szerintük továbbra is
kötelez?ek voltak. Azaz ?k elutasítják Pált, de éppen mai horogkeresztényekhez képest ellentétes
okokból! Az ebioniták az Apostoli Zsinatot sem ismerték el, s az egyik els? szakadár eretnek keresztény
csoportot alkották, mely azonban sosem volt jelent?s létszámú. Van olyan elképzelés is, hogy az
ebioniták a jeruzsálemi templom lerombolása után Arábiába vándoroltak, s ott egészen a VIII. századig
fennmaradtak, amikor is felvették az akkoriban keletkez?, új iszlám vallást - ezen elképzelés szerint a
muszlimok Jézusról való elvei (nem Isten, hanem egy nagy proféta, akit a zsidók megöltek, a
keresztények pedig félreértettek és meghamisítottak) az ebionitáktól származnak.

A történetnek van egy finomított változata is. E szerint van egy igazi titkos-keresztény irányzat és van a
rossz zsidókeresztény irányzat. Ez a történet különösen népszer? az ezotéria iránt érdekl?d?k körében.
A keresztény gnoszticizmus egy jelent?s eretnek irányzat volt a kereszténység els? 250 éve alatt, a
keresztény tanok pontos megfogalmazása részben éppen a gnosztikusok elleni vitákban teljesedett ki. S?t,
a gnoszticizmus hivatalos elítélése után is megmaradtak hasonló eszmék egészen a kés? középkorig, mint
ezt sok keresztény-gnosztikus eretnekmozgalom léte is bizonyítja (katárok, bogumilok, albigensek,
patarénok, stb.). Érdekes dolog tanulmányozni a keresztény gnoszticizmust, érdekes vizsgálni eltéréseit a
keresztény hagyományhoz képest, de rejtély, hogy a nyilasok miért tartják igazi kereszténységnek ezt az
Egyház hagyományától idegen eszmerendszert, az pedig, hogy mindezt hogyan és milyen alapon tartják
aktuálpolitikailag fontosnak, az még rejtélyesebb. Persze, ha valaki gnosztikus, legyen az, nem gond, de
miért nevezi magát "igazi kereszténynek", amikor az Egész története a kezdeti id?kben éppen arról szólt,
hogy az apostolok, majd az egyházatyák hogyan védekeztek éppen a gnoszticizmus ellen? Itt megint csak
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a húst ev? vegetáriánus vicces példáját tudnám újra elmondani.

A gnosztikus elméletekkel gyakran keveredik az esszénus elmélet a nyilas vallástanban. Az esszénusok
egy zsidó eredet?, de számos ponton a zsidó vallástól elkülönült vallási csoport volt 19-21 századdal
napjaink el?tt. Az esszénusok nem voltak keresztények, kapcsolatba hozni ?ket a kereszténységgel
abszurdum. A kapcsolat annyi, hogy az esszénusoknak voltak olyan tanaik is, melyek emlékeztetnek
egyes keresztény tanokra. A kereszténység kialakulásában azonban szerepet nem játszottak. Miért
szeretik a témát egyes nyilasok - rejtély. Különösen vicces, amikor az esszénusokat pártus-káldeus-sumérszittya-magyar etnikai kontextusban tüntetik fel - a "gond" az, hogy az esszénusok zsidók voltak, nem is
folytattak missziós tevékenységet, egy zárt, titkos közösség voltak, szigorú szabályokkal.

Megállapítható tehát: a horogkereszténység, azaz a kereszténység nyilas "értelmezése" igencsak távol áll
mind a kereszténység tanaitól, mind annak hagyományaitól.

_______________________________________________
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Humor
by maxval bircaman - vasárnap, május 27, 2012
http://bircahang.org/humor/

Pirézia flórája és faunája

Piréziában a legtöbb állat vízekben él. Egyik legjellemz?bb állat atengeri kacsa, ez egy kételt? lény,
mely a víz alatt hápogva üldöz el mindenkit, akit nem hagyja ?t békén. Megtalálható még a piréz
tengerekben és tavakban a nyálkás aranyponty, a kacagó sügér és a csíkos delfin.

A csíkos delfin Pirézia legbutább lénye, még az embernél is butább. A csíkos delfin piros-fehér
csíkozású. Egyik kedvenc szokása a magyarkodás: ilyenkor a delfinek egybegyülnek és alapszint?
matematikai kérdésekr?l vitáznak, aztán a helyes választ adókat megverik és elkergetik, mint árulókat, a
legrosszabb választ adó delfint pedig példképként imádják a következ? magyarkodásig. A magyarkodás
szó eredete sajnos ismeretlen, a piréz nyelvészek mind a mai napi vitáznak, hogy vajon a "magyarkszik"
(= összevissza halandzsázik) vagy a "magyakrik" (= ok nélkül veri a mellét) szóból ered-e a szó.

A halak egyetlen természetes ellensége a halfarkas, ez egy apró madár, mely a víz felett 5 cm-es
magasságban pásztázza a víz alatti területeket és kegyetlenül lecsap bármilyen halra. A kb. 7 kg-os
tömeg? halfarkas képes testének többszörösét kiemelni a vízb?l, akár a 16 tonnás elefántbálnával is képes
megbirkózni egy 4-5 halfarkasból álló halfarkas-banda, az apró madarak egyszer?en megemelik négy
végén a bálnát, majd a madarak egyike egy szempillantás alatt belemélyeszti fogait a bálna torkába, mely
azonnali halált eredményez. A halfarkasok ínséges id?kben bemerészkednek mélyen a víz alá, s
murénákat rángatnak ki vízalatti barlangjaikból.

A rettegett halfarkas egyetlen természetes ellensége a farkashal, ez egy apró kis hal, mely a vízfelszín
alatt úszva pásztázza a leveg?t, s amint halfarkast lát, kiugrik a vízb?l és leteríti azt egyetlen
uszonymozdulattal.

Még egy kételt? lény is él a tengepartok közelében: a tengeri nyúl, ez szimbiózisban él a tengeri kacsával.
A szimbiózis lényege, hogy a tengeri kacsának gyakran viszket a hónalja, ezért kimegy a partra, ahol a
tengeri nyúl megvakarja neki, cserébe pedig a tengeri kacsa védelmezi a párzási id?szakban a tengeri nyúl
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kicsinyeit.

A tápláléklánc tetején a süvölt? áll, ez egy eddig nem teljesen leírt és rendszerezett állat. Csak annyit
tudunk róla biztosan, hogy két karma van. Eddig még nem sikerült a süvölt?t megfigyelni, mert aki
megpróbálta, azt a süvölt? kegyetlenül lemészárolta.

A kelet-piréz tóvidéken az úr a taviróka, mely képes a vízen járni. Igen különleges a taviróka párzása. A
hím tavirókák ilyenkor lefekszenek a fák árnyékába és társasjátékokkal foglalják el magukat, miközben rá
se hederítenk a n?stény tavirókákra. A n?stény tavirókák eközben igyekeznek felhívni magukra a hímek
figyelmét, énekelnek, táncolnak, majd falombokat és pipiskeb?röket magukra aggatva viháncolnak,
miközben kihívó tekintettel széttépik ruhájákat. Mivel a hímek erre se figyelnek oda, a n?stények
megragadnak egy-egy hím tavirókát, elvonszolják és meger?szakolják.

A piréz szárazföld királya a piréz vikunya, ez egy világosbarna, rokonszenves nézés? páratlan-páros
patás állat. A piréz vikunyának négy lába van, azonban van plussz még két pótlába is, ezeket egy hasi
erszényben tartja, s amikor siet?s a dolga, leereszti ezeket is. A vikunya igen kedves, barátságos állat, de
ha szóba hozzák el?tte a süvölt?t, a kedves kis állat bevadul és rohanni kezd 2-3 kilométeres távon,
örjöngve elpusztítva mindent útjában.

A rovarvilág Piréziában igen szegény, egyetlen rovar a piréz óvantag. Minden év februárjában az
óvantagok levedlik b?rüket. A levedlett óvantagb?röket a pirézek összeszedik és édesít?szerként
használják.

A piréz légteret pedig a pipiske uralja, ez valójában a tengeri nyúl magasföldi változata. Abban
különbözik a tengeri nyúltól, hogy nem kételt?, hanem háromélt?, ugyanis a vizen és a szárazföldön járás
mellett képes a leveg?ben ülni. A pipiske b?re igencsak értékes, mert vízhatlan és természetes félvezet?.

Kevés Piréziában a hegyvidék, de a meglév? néhány magasabb hegy legf?bb lakosa a rénfarkas. Ez
kinézetre olyan, mint egy kárpáti-békési farkas, azonban növényev? és aggancsa van. A hím rénfarkas -
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ellentétben a n?stény rénfarkasokkal - szigorúan monogám, azonban aggancsa attól függ?en n?, hogy
n?stény párja hány hím partnerrel lép kapcsolatra.

_______________________________________________
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Humor ismét
by maxval bircaman - hétf?, május 28, 2012
http://bircahang.org/humor-ismet/
Ez a bejegyzés 10 napig szerepelt egy utazási magazin honlapján - csak a 11. napon eszméltek rá, hogy
kamu és paródia...
*
Utazásaim Polinéziában
A Samu(Salamon)-szigeteken
A guadalcanali reptérre érkeztünk meg egy der?fényes holdteltés estén a menetrendszer? járattal Pápua
Új-Guineából. Kék szem?, koromfekete b?r? útlevél- és vámellen?r fogadott minket, aki alaposan
kikérdezett vajon nincs-e nálunk papírzsebkend? ill. más papírból készült használati tárgy. Ekkor tudtuk
meg, hogy a Samu-szigeteken, környezetvédelmi okokból, szigorúan tilos az eldobható papíreszközök
használata. Két ausztrál turistától el is koboztak egy csomag pelenkát. A hagyományos samui
vendégszeretet jegyében ajándékba kaptak egy kis csomag textilpelenkát és egy mosóport.
Ezután taxival mentünk a közeli Newton Tower szállóba. Itt már nem volt id?nk körülnézni, mert ekkorra
már nagyon fáradtak voltunk, így azonnal el is aludtunk.
Másnap arra ébredtünk, hogy egy szalmaszoknyás és szalmatopos takarítón? dobol a folyosón. Kés?bb
megtudtuk, ez amolyan helyi szokás.
Gyorsan mentünk is a svédasztalhoz, ahol volt többek között sült mangó kókusztejjel leöntve, cápaorr
parasztosan, hidegen sült kakadu, valamint természetesen a helyiek áltak afrodizákumként tisztelt tengeri
nyelv parázson.
Ezután a strandon henyéltünk estig egy majomkenyérfa h?s árnya alatt.
Este búcsúztunk a szállodánktól, s komppal átmentünk Makira-Ulawára, mely híres a régióban kapros
túróval töltött harcsájáról. Külön inyencség a harcsa parázson sült bajsza, melyet mindig az est
díszvendége kap meg. Sajnos nem mi voltunk az est díszvendége, így nem kóstolhattuk meg a
harcsabajszot, de a kapros-túrós harcsából alaposan belaktunk. A samui harcsák sós vízben élnek, s
2,5-szer nagyobbra n?nek az európai édesvízi harcsáknál, de tekintetük és bajszuk alapján azonnal
felismerthet? harcsaságuk akár a tapasztalatlan szem számára is.
Makira-Ulawán aludtunk, majd reggel egy kis léghajtású helikopter bevitt minket a rennelli piacra, ahol
helyi iparm?vészeti alkotások mellett dvd-ket is vehettünk volna, ha éppen ez lett volna a célunk. Kora
délutánig jártuk a piacot, majd egy rövid, de b?séges garnélarák-f?zelék után (ezt édes dióval és valami
ismeretlen piros szín? mangrove-szósszal kínálják), siettünk, hogy még elérjük a menetrendszerinti
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bellonai vízíbuszt. Bellona nevezetes hely, itt ért partot 1517-ben az els? európai, név szerint Manuel
Durango Pispunta alezredes, aki gyorsan ki is irtotta a helyi lakosságot, majd pedig a szomszédos sziget
harcosai is lemászárolták Pispunta alezredes teljes legénységét vele együtt és elfogyasztották ?ket. Az
incidens ellenére kés?bb már harmonikusabban alakultak a samui-európai kapcsolatok, s sok fehér is
letelepedett a szigeten, aminek köszönhet?en sok kékszem? ember is lakik arrafelé.
Utolsó napra hagytuk Tulagit, az ?si melanéz várost, ahol megcsodálhattuk az egykor hatalmas Lapita
Birodalom kastélyát. A kastély most kaszinóként m?ködik, s távolról vonzza a szerencsejátékosokat.
Másnap reggel kimentünk a reptérre, s elrepültünk Vanuatu irányába.
A három nap összesen b?ven kijött kevesebb, mint 1000 amerikai dollárból, s ebben már a kaszinóban
elvesztett 300 dollárunk is benne van. Az odautazás és elutazás költségét viszont nem számoltuk bele.
Vanuatun
Útban a Samu(Salamon)-szigetekr?l Palmyra felé leszálltunk Efate-szigeten is, mely Vanuatu legnagyobb
szigete. Kicsit kellemetlen volt a leszállás utáni kezdet, ugyanis a hatóságok mindenkit?l elvették zokniját
és cip?jét gyorsfert?tlenítés céljából. Kiderült aztán: garnélarák-láz van a régióban, mely az emberek
cip?in és zoknijain terjed a leginkább, ezért vezették be a szigorú fert?tlenítési eljárást, megel?zend? a
vanuatui garnélaállomány elfert?z?dését. Viszont a vámellen?rök részér?l kellemes meglepetés ért
minket: cip?nket nemcsak fert?tlenítve, hanem csillogóra kipucolva is kaptuk vissza. Mnt kés?bb
megtudtuk: Vanuatun egy ?si, tonzsíros eljárással pucolják a cip?ket, ezért ilyen csillogó minden vanuatui
lakos cip?je.
A repül?téri szállodában szálltunk meg. A tulajdonos személyesen fogadott mindket, s azonnal
svédasztalos ebédre invitált mindenkit. A svédasztal kétszintes volt telis-tele helyi különlegességekkel,
valamint nemzetközi ételekkel is a gyomorérzékenyek számára. A helyi ételek között többet is
megismertünk: az ananászos tonhallal töltött tengeri kacsát (a tengeri kacsa kizárólag Vanuatun él, kételt?
lény), a f?zfakosárban érlelt nyers békamájat, valamint Vanuatu legnagyobb nevezetességét: a kétszersült,
vajas-lekváros-kiwis tengeri nyulat. A tengeri nyúl a repül?halak családjába tartozik, de hosszú
szárnyszer? mellúszói tömören keskenyek, s vékony sz?r borítja ?ket, ami miatt nyúlfülekre
emlékeztetnek.
Deszertként pedig édes-savanyú olajos magvakat szolgáltak fel sz?k ruhás lányok kis tekn?skosarakban.
Majd pedig jött az elmaradhatatlan érlelt harcsaikra kókusztejjel összeturmixolva, ami nemcsak kiválóan
oltja a szomjat, de az egészségre is ügyel, ugyanis nagyon sok A-, B-, C-, D-, E-, K- és Z-vitamint
tartalmaz.
Este már nem is ettünk, csak egy-egy citromos mangrove-koktélt hajtottunk fel.
Másnap reggel korán keltünk, ugyanis éppen ünnepnap volt, s szerettük volna megnézni az óceániai
kenguruünnepet. Mivel sosem volt kenguru a régióban, ez az ünnep igencsak látványos. A teljes lakosság
láthatatlan kengurukat becézget, majd etet. Majd egy sziklatömböt áldoznak fel a kenguruknak. A
hagyomány szerint, ha délig esik az es?, akkor a kenguruk haragszanak, ilyenkor gyásznapot rendelnek
el, s napnyugtáig senki sem eszik semmit. Ha viszont nem esik, akkor nemzeti örömünnep van, melyen az
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emberek egész nap egymást köszöntik. Mi nem tudtuk meg, hogy végülis mi lett, mert fél 12-kor indult
gépünk, de addig nem esett.
Az utolsó pillanatok is igen kellemesek voltak: a repül?gépre való beszálláskor frissen szedett
kökörcsinnel kedveskedtek nekünk a helyiek. Meg is köszöntük nekik: helyi szokás szerint jobb kezünk
ujjaival bal fülünket megfogva, miközben bal kezünk ujjaival megvakarva orrunkat jumi-jumi kiáltást
hallattunk.

_______________________________________________
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Hány ország van a Földön?
by maxval bircaman - vasárnap, május 13, 2012
http://bircahang.org/hany-orszag-van-a-foldon/

Az ország szó két értelemben használatos: az egyik mint "független állam", a másik mint "minden
legmagasabb szint? területi egység".

Itt csak a független államokat tekintem országnak, minden másról külön bejegyzés szól

Nézzük, hogy mik a problémás vonzatai ennek!

Mi a független állam? Az amelyik szuverén. Azonban milyen fokú szuverenitás szükséges? Egy sor
ország olyan viszonyban van más országgal, hogy szuverenitása megállapodás alapján er?sen korlátozott.
Ugyanez mondható el az EU-tagállamokról, mely lemondtak saját szuverenitásuk jelent?s részér?l a
közös intézmények javára.

A vonatkozó montevideói szerz?dés szerint állam az, aminek van meghatározott területe, állandó
lakossága, kormánya és képessége, hogy más államokkal kapcsolatba lépjen. Azaz aminek ez megvan, az
állam. Viszont a gyakorlatban mindehhez hozzájön az "államelismerés" is, mely azonban szintén nem
teljeskör?en elfogadott.

Mivel nincs semmilyen pontos kritérium, legtöbbször az marad, hogy ország az, amit az ENSZ felvett
tagjai sorába, ill. amit annak elismert.

Azonban ez is problémás. Az ENSZ-nek jelenleg 193 tagja van, továbbá az ENSZ elismer még három
területet, mint "nem ENSZ-tag országot": Cook-szigetek, Niue, Vatikán, viszont az utóbbi háromból az
els? kett?t nem szokták általában független országnak tartani. Valójában a határ er?sen szubjektív. Pl.
Monaco, San Marino, a Marshall-szigetek, Bhután széleskör?en szuverénnek és függetlennek van
min?sítve, pedig nyilvánvaló, hogy szuverenitásuk nagy részét egy másik ország (Franciaország,
Olaszország, USA, India) birtokolja. Niue függése Új-Zélandtól biztosan NEM nagyobb, mint a Marshall-
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szigetek függése az USÁ-tól, mégis az egyik nem-független, a másik meg az.

A másik szempont az ENSZ által el nem ismert, de tényszer?en létez? és független államok kérdése:
Abházia, Koszovó. Szomáliföld, Tajvan, stb.

Megoldás lehet a független államok két csoportra osztása: nemzetközileg elismertek és nem elismertek.
Ebben az esetben 194 ország kerül az el?bbi csoportba (a 193 ENSZ-tagállam és Vatikán), míg 8-11 az
utóbbi csoportba. Az utóbbi csoportban van mindenképpen: Abházia, Dél-Oszétia, Észak-Ciprus, Hegyi
Karabah, Koszovó, Szomáliföld, Tajvan, Transznisztria. Ha azonban szélesebben értelmezzük, akkor ide
tehetjük még a Máltai Lovagrendet, Nyugat-Szaharát és Palesztínát. Esetleg ez utóbbi hármat betehetjük
egy új, "vitatott államiságú" kategóriába.

Nemzetközi elismertség alatt ENSZ-tagságot értünk, hiszen az ENSZ egyes tagállamait sem ismeri el
minden ENSZ-tagállam.

A Cook-szigetek és Niue ismét problémát jelent. Maradva a hagyományoknál és az ENSZmeghatározással szembe menve ezt a kett?t inkább kivesszük a független államok közül. Miért?
Els?sorban amiatt, hogy nincs saját állampolgárságuk. Valójában a Cook-szigetek és Niue nem sorolható
be egyértelm?en a független államok közé, de egyértelm?en ki sem zárhatók közülük.

Tehát van 194 nemzetközileg elismert független államunk, van 9 nemzetközileg el nem ismert államunk,
s van 3 vitatott államiságú területünk. Ez összesen 204 ország. A legsz?kebb szempont szerint 193 ország
van, a legtágabb szerint pedig 206. Én a 203-ra szavazok: a 193 ENSZ-tagállam + Vatikán + Abházia,
Azawad, Dél-Oszétia, Észak-Ciprus, Hegyi Karabah, Koszovó, Szomáliföld, Tajvan, Transznisztria.

Összefoglalva kritiriumaimat:

nemzetközileg elismert független állam az, mely:

az ENSZ által elismert,

524 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

rendelkezik saját állampolgársággal

Mint minden egység

A független államok (beleértva a nemzetközileg nem elismert államokat is) mellett vannak az egyéb
területek. Ezek olyan területek, melyek valamely állam fenhatósága alatt állnak, de nem tartoznak
szervesen az adott államhoz.

Nincs probléma az USA ilyen területeivel (1 kivételével), az Egyesült Királyság, Norvégia, s Új-Zéland
ilyen területeivel. Ezekben az esetekben az adott államok közjoga ezeket a területeket különálló
egységeknek azonosítja.

A gond a többi állammal van, különösen Ausztrália, Dánia, Franciaország, Hollandia. A függ? területek
kérdését egy külön bejegyzésben fogom részletezni, a téma bonyolultsága miatt!

Összegzés

A végeredmény tehát: a világon 203 ország van.

*

Listák földrészenként

Európa
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El?ször is 36 ENSZ-tagállam, melynek területe teljes egészében Európában található:

* Albánia
* Andorra
* Ausztria
* Belgium
* Bosznia-Hercegovina
* Bulgária
* Csehország
* Egyesült Királyság
* Észtország
* Fehéroroszország
* Finnország
* Horvátország
* Írország
* Izland
* Lengyelország
* Lettország
* Liechtenstein
* Litvánia
* Luxemburg
* Macedónia
* Magyarország
* Moldova
* Monaco
* Montenegró
* Németország
* Norvégia
* Románia
* San Marino
* Svájc
* Svédország
* Szerbia
* Szlovákia
* Szlovénia
* Ukrajna

Ezen kívül az ENSZ által államnak elismert, szintén földrajzilag teljesen európai:

* Vatikán
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Olyan ENSZ-tagállamok, melyek területének többsége Európában van, de melyeknek Európán kívül es?
területrésze is van:

* Franciaország
* Görögország
* Hollandia
* Olaszország
* Portugália
* Spanyolország

A fentiek közül Franciaország területének 12,8 %-a Amerikában, 3,4 %-a Óceániában, 1,1 %-a az
Antarktiszon, 0,4 %-a pedig Afrikában van.

Görögország területének 4,9 1 %-a Ázsiában van.

Hollandia területének 0,8 %-a Amerikában van.

Olaszország területének kevesebb, mint 0,1 %-a Afrikában van.

Portugália területének 0,9 %-a Afrikában van, területének 0,2 %-a pedig Amerikában!

Spanyolország területének 1,5 %-a Afrikában van.

1 ENSZ-tagállam, mely Afrika és Európa határán van, azonban jellemz?en európainak szokott min?sítve
lenni:
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* Málta

5 ENSZ-tagállam, melyek területének többsége Európán kívül van, de európainak számítanak:

* Azerbajdzsán
* Dánia
* Grúzia
* Kazahsztán
* Oroszország
* Törökország

Azerbajdzsán területének 11,0-12,7 %-a van Európában.

Grúzia területének 4,3-5,3 %-a van Európában.

Dánia területének 2,0 %-a van Európában.

Kazahsztán területének 9,9 %-a van Európában.

Oroszország területének 17,8 %-a van Európában.

Törökország területének 3 %-a van Európában.

2 olyan ENSZ-tagállam, mely földrajzilag Európán kívül van, de kulturális okokból európainak szokás
számítani:
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* Ciprus
* Örményország

Tehát 50 nemzetközileg elismert független állam van Európában.

A nemzetközileg nem elismert államok közül földrajzilag teljesen európai:

* Koszovó
* Transznisztria

4 nemzetközileg el nem ismert állam, mely földrajzilag Európán kívül van, de kulturális okokból
európainak szokás számítani:

* Abházia
* Dél-Oszétia
* Észak-Ciprus
* Hegyi-Karabah

1 vitatott államiságú európai entitás:

* Máltai Lovagrend

Tehát összesen 50 nemzetközileg elismert európai állam + 6 nemzetközileg nem elismert állam + 1
vitatott: 50 + 6 + 1= 57.

Afrika
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53 ENSZ-tagállam, melynek területe teljes egészében Afrikában található:

* Algéria
* Angola
* Benin
* Bissau-Guinea
* Botswana
* Burkina Faso
* Burundi
* Comore-szigetek
* Csád
* Dél-Afrika
* Dél-Szudán
* Dzsibuti
* Egyenlít?i-Guinea
* Elefántcsontpart
* Eritrea
* Etiópia
* Gabon
* Gambia
* Ghána
* Guinea
* Kamerun
* Kenya
* Kongói Köztársaság
* Kongói Demokratikus Köztársaság
* Közép-Afrika
* Lesotho
* Libéria
* Líbia
* Madagaszkár
* Malawi
* Mali
* Marokkó
* Mauritánia
* Mauritius
* Mozambik
* Namíbia
* Niger
* Nigéria
* Ruanda
* São Tomé és Príncipe
* Seychelle-szigetek
* Sierra Leone
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* Szenegál
* Szomália
* Szudán
* Szváziföld
* Tanzánia
* Togo
* Tunézia
* Uganda
* Zambia
* Zimbabwe
* Zöld-foki-szigetek

1 ENSZ-tagállam, mely területének többsége Afrikában van, de melynek Afrikán kívül es? területrésze is
van:

* Egyiptom

Egyiptom területének 6,1 %-a Ázsiában van.

Tehát 54 nemzetközileg elismert független állam van Afrikában.

2 nemzetközileg nem elismert állam teljes egészében Afrikában:

* Azawad
* Szomáliföld

1 vitatott államiságú afrikai entitás:

* Nyugat-Szahara
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Tehát összesen 54 nemzetközileg elismert afrikai állam + 2 nemzetközileg nem elismert állam + 1
vitatott: 54 + 2 + 1= 57.

Amerika

32 ENSZ-tagállam, melynek területe teljes egészében Amerikában található:

* Antigua és Barbuda
* Argentína
* Bahama-szigetek
* Barbados
* Belize
* Bolívia
* Brazília
* Costa Rica
* Dominica
* Dominika
* Grenada
* Guatemala
* Guyana
* Haiti
* Honduras
* Jamaica
* Kanada
* Kolumbia
* Kuba
* Mexikó
* Nicaragua
* Panama
* Paraguay
* Peru
* Saint Kitts és Nevis
* Saint Lucia
* Saint Vincent
* Salvador
* Suriname
* Trinidad és Tobago
* Uruguay
* Venezuela
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3 ENSZ-tagállam, mely területének többsége Amerikában van, de melynek Amerikán kívül es?
területrésze is van:

* Amerikai Egyesült Államok
* Chile
* Ecuador

Chile területének 0,1 %-a Óceániában van.

Ecuador területének 2,8 %-a Óceániában van.

Az USA területének 0,3 %-a Óceániában van, s területének kevesebb, mint 0,1 %-a pedig Ázsiában.

1 ENSZ-tagállam, mely területének többsége Amerikában van, de európai államnak számít, mivel
lakosságának 99 %-a az európai területen él:

* Dánia

Tehát 35 nemzetközileg elismert független állam van Amerikában. Mivel itt sem nemzetközileg nem
elismert, sem vitatott kategória nincs, ez egyben a végs? szám.

Antarktisz

Ez a legegyszer?bb, mivel nincs sem elismert, sem nem elismert állam, sem vitatott államiságú
terület. Tehát 0.
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Óceánia

14 ENSZ-tagállam, melynek területe teljes egészében Óceániában található:

* Fidzsi
* Kiribati
* Marshall-szigetek
* Mikronézia
* Nauru
* Palau
* Pápua Új-Guinea
* Salamon-szigetek
* Szamoa
* Tonga
* Tuvalu
* Új-Zéland
* Vanuatu

1 ENSZ-tagállam, melynek területe nagyobb részben Óceániában található:

Ausztráliaterületének 99,9 %-a Óceániában van, területének kevesebb, mint 0,1 %-a pedig Ázsiában van.
1 speciális eset, melyet id?nként Óceániához, id?nként Ázsiához sorolnak. Én Óceániához sorolom:

Tehát 15 nemzetközileg elismert független állam van Óceániában. Mivel itt sem nemzetközileg nem
elismert, sem vitatott kategória nincs, ez egyben a végs? szám.

Ázsia

37 ENSZ-tagállam, melynek területe teljes egészében Ázsiában található:
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* Afganisztán
* Bahrein
* Banglades
* Bhután
* Brunei
* Dél-Korea
* Egyesült Arab Emírségek
* Észak-Korea
* Fülöp-szigetek
* India
* Irak
* Irán
* Izrael
* Jordánia
* Kambodzsa
* Katar
* Kína
* Kirgizisztán
* Kuvait
* Laosz
* Libanon
* Malajzia
* Maldív-szigetek
* Mianmar
* Mongólia
* Nepál
* Omán
* Pakisztán
* Srí Lanka
* Szaúd-Arábia
* Szingapúr
* Szíria
* Tádzsikisztán
* Thaiföld
* Türkmenisztán
* Üzbegisztán
* Vietnam

3 ENSZ-tagállam, mely területének többsége Ázsiában van, de melynek Ázsián kívül es? területrésze is
van:
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* Indonézia
* Japán
* Jemen

Indonézia területének 39,9 %-a Óceániában van.

Japán területének 0,6 %-a Óceániában van.

Jemen területének 0,7 %-a Afrikában van.

Hozzá kell tenni, hogy több lehetséges elhatárolás van Óceánia és Ázsia között. A fenti szubjektív – mint
minden ebben a cikkben – és az én saját véleményemet tükrözi, azonban vannak más vélemények is.

Tehát 40 nemzetközileg elismert független állam van Ázsiában.

1 nemzetközileg nem elismert állam teljes egészében Ázsiában:

* Tajvan

1 vitatott államiságú ázsiai entitás:

* Palesztína

Tehát összesen 40 nemzetközileg elismert ázsiai állam + 1 nemzetközileg nem elismert állam + 1
vitatott: 40 + 1 + 1= 42.
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*

Összesen mind a 6 kontinens

Nemzetközileg elismert államok: 50 +54 + 35 + 0 + 15 + 40 = 194
Nemzetközileg nem elismert államok: 6 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 = 9
Vitatott államiságú területek: 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 3

Tehát: 194 + 9 + 3 = 206. Mivel a vitatott államiságúakat KIHAGYOM, így az országok száma
álláspontom szerint 203, a legsz?kebb értelemben pedig 193.

*

Az egyes ENSZ-szervezetek és más fontos nemzetközi szervezetek taglistája:

ENSZ-tagállamok - 193

Az ENSZ szakosított intézményeinek tagsága

FAO - Mez?gazdasági és Élelmezési Szervezet: 189 ENSZ-tagállam + Cook-szigetek, Niue
ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet: 189 ENSZ-tagállam + Cook-szigetek
IFAD - Nemzetközi Mez?gazdaság-fejlesztési Alap: 163 ENSZ-tagállam + Cook-szigetek, Niue
ILO - Nemzetközi Munkaügyi Szervezet: 183 ENSZ-tagállam
IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet: 168 ENSZ-tagállam + Cook-szigetek
ITU - Nemzetközi Távközlési Unió: 191 ENSZ-tagállam + Vatikán
UNESCO - Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete: 191 ENSZ-tagállam +
Cook-szigetek, Niue
UNIDO - Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete: 173 ENSZ-tagállam
WBG - Világbank-csoport: 186 ENSZ-tagállam + Koszovó
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IMF - Nemzetközi Valutaalap: 186 ENSZ-tagállam + Koszovó
WIPO - Szellemi Tulajdon Világszervezete: 183 ENSZ-tagállam + Vatikán
WMO - Meteorológiai Világszervezet: 181 ENSZ-tagállam + Cook-szigetek, Niue
UPU - Egyetemes Postaegyesület: 188 ENSZ-tagállam + Vatikán
WHO - Egészségügyi Világszervezet: 191 ENSZ-tagállam + Cook-szigetek, Niue
UNWTO - Nemzetközi Idegenforgalmi Szervezet: 154 ENSZ-tagállam

Egyéb nemzetközi intézmények:

IAEA - Nemzetközi Atomenergia Ügynökség: 150 ENSZ-tagállam + Vatikán
WTO - Kereskedelmi Világszervezet: 150 ENSZ-tagállam + Tajvan + Európai Únió, Hong Kong,
Makaó
ICJ - Nemzetközi Bíróság: 192 ENSZ-tagállam
IRCRCM - Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold: 184 ENSZ-tagállam + Cook-szigetek,
Palesztína
NOB (IOC) - Nemzetközi Olimpiai Bizottság: 192 ENSZ-tagállam + Amerikai Szamoa, Amerikai
Virgin-szigetek, Aruba, Bermuda, Brit Virgin-szigetek, Cook-szigetek, Guam, Kajmán-szigetek,
Palesztína, Puerto Rico, Tajvan + Hongkong
El nem kötelezett országok: 117 ENSZ-tagállam + Palesztína

Regionális szervezetek:

Arab Liga: 21 ENSZ-tagállam + Palesztína
Iszlám Konferencia Szervezete: 56 ENSZ-tagállam + Palesztína
Karibi Közösség: 14 ENSZ-tagállam + Montserrat
Afrikai Únió: 52 ENSZ-tagállam + Nyugat-Szahara

*

Megjegyzés (2012. október 1.): jelen bejegyzés írása után Azawad de facto megsz?nt, így az el nem
ismert államok száma 1-gyel csökkentend?.
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*

*

Térképek (2013. január 1.):
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(saját munka a NG alapján)

_______________________________________________
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Hány óra van?
by maxval bircaman - csütörtök, május 17, 2012
http://bircahang.org/hany-ora-van/

Már elemeztem az id?zónák és a nyári id?számítás káros hatását, most magával az id?méréssel
kapcsolatos kételyeimet osztanám meg.

Ugye milyen kellemetlen pl. decemberben és januárban sötétben kelni, sötétben hazaérni munkából?
Különösen a kisgyermekek számára igen megterhel? sötétben iskolába menni.

Pedig a megoldást már évezredekkel ezel?tt megtalálta az emberiség, nincs mit keresni, csak alkalmazni
kell az elfeledett évezredes tudást!

Az id?mérés ?si igénye az embernek, a csillagászat talán a legrégebbi emberi tudomány, s els?dleges
célja éppen az id?mérés problémájának megoldása volt. Most nem célom ezt elmesélni, a lényeg, hogy
minden emberi kultúra nagyon korán megoldotta a probléma lényegét - naptár nélküli emberi kultúra
egyszer?en nem létezik.

Az ?sid?kben az "óra" fogalma szükségtelen volt, elegend? volt tudni a napkeltét, a delet és a napnyugtát.
Kés?bb szükségessé vált a nap részletesebb beosztása. Erre több módszer alakult ki, a legelterjedtebb a
babilóni eredet? lett, mely lényegileg a jelenlegi rendszerrel azonos, azaz a napot 24 órára osztották.
Valószín?leg azért 24-re, mert ez a szám sok számmal osztható.

A baj a kés? középkorban történt, nagyjából a XIII. században, akkor rontottuk el a egészet. Ekkora
alakult ki az a technológiai háttér, mely immár nagy pontossággal volt képes mérni az id?t egy napon
belül is.

A "baj" szó persze nem pontos. Hiszen nem az a baj, hogy egyre pontosabb lett az id?mérés, erre szükség
volt egy sor tudományban. A baj az, hogy az emberek életüket is alárendelték az egyre pontosabb
id?mér? eszközöknek. Az egyes országok fejlettsége függvényében a XVIII.-XIX. sz. során szinte az
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egész világon bekövetkezett az óra diktatúrája az ember felett. Ma, a XXI. sz. elején pedig immár a világ
legelmaradottabb részein is kihalóban van a hagyományos, emberközpont? id?mérés.

Mi lett volna a megoldás? Pofonegyszer?. Az id?mérést ketté kellett volna választani: tudományos és
civil órára. A tudományos óra mérje nyugodtan a nanoszekundumokat is, ez senkit nem zavar. De a
normál hétköznapi emberi életben a civil óra legyen a támpont!

Mi az a civil óra? Az, ami az ember természetes biológiai órájához igazodik.

Az ókori Róma emberközpontú kultúrája jó példa erre. A nap nappali részét 12 órára, s az éjszakai részét
is 12 órára osztották (bár az éjszakai órákat a gyakorlatban nem használták, "akkor úgyis sötét van"
alapon).

A rómaiaknál a nappal 12 órára való beosztása úgy történt, hogy a napkelte és a napnyugta közötti
id?szakot 12 egyenl? részre osztották, s a számozást is természetesen napkeltét?l kezdték. Tehát a
napkelte utáni els? tizenketted szakasz volt a prima hora (els? óra), az utolsó meg a duodecima hora
(tizenkettedik óra). Így dél mindig hat órakor volt, a dél mindig pontosan a hatodik óra végén és a hetedik
óra kezdetén volt.

A rómaiak különös szokása volt, hogy jobban szerettek visszafelé, mint el?re számolni. Tehát mintha pl. a
mai napról nem azt mondanánk, hogy november 23. napja van, hanem azt mondanánk, hogy ez november
hátulról 8. napja. Az ok nem ismert, de a római ember számára valahogy lényegesebb infó volt, hogy
mennyi van még hátra a hónap végéig, mint az, hogy mennyi telt el bel?le.

Megjegyzem: ennél azért bonyolultabb volt a római naptár - mely egyébként gyakorlatilag a modern
naptárral nagyban azonos -, mert minden hónapban volt három kitüntetett nap (ezek közül az egyik az
"idus", mely a m?velt magyar nyelvben is elterjedt "hónap közepe" értelemben, bár a rómaiaknál nem
minden esetben volt a hónap 15. napja, a legtöbb hónapban ez a 13. nap volt*), s e három naphoz képest
mondták meg a mindenkori dátumot a rómaiak, de minden esetben visszafelé számolva, nem el?re. Egy
példa: ma november 23. van, ezt a római ember úgy írná le és úgy mondaná, hogy "ANTE DIEM
OCTAVVM KALENDAS DECEMBRES", rövidítve írában: "A D VIII KAL DEC", ami szó szerinti
fordításban azt jelenti: "december els? napja el?tti 8. nap". Miért mondtam ezt el? Csak azért, mert
esetenként a naptár analógiája alapján az órák mondásánál is el?fordult, hogy a rómaiak visszafelé
mondták az id?t, legalábbis délel?tt. Tehát pl. 2 órakor egyesek inkább azt mondták, hogy "még 4 óra van
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délig". Bár az órák esetében a hivatalos változat ez esetben a "2 óra" volt. Hozzáteszem: a római
visszafelé számolást végülis mindenki ismeri, aki helyesen tudja használni a római számokat, hiszen pl. a
IX szám esetében látható ez a logika, mivel a szám értelmezése valójában "1 híján 10".

E kis kitér? után persze mindenkiben felmerül a kérdés: dehát ha a rómaiaknál dél mindig 6-kor volt, s
napkeltét?l délig valamint délt?l napnyugtáig pedig mindig 6 óra telt el, akkor ezek az órák minden nap
különböz? hosszúságúak voltak! Hiszen - az Egyenlít? vidékének kivételével - az egész Földön a
napkelte és napnyugta mindig más id?pontban van, a téli napfordulókor a nappal nagyon rövid, a nyári
napfordulókor meg az éjszaka nagyon rövid.

Igen, így igaz, a római órák minden nap külöböz? hosszúságúak voltak! Egyezés csak az egymástól
pontosan 6 hónapra lév? napok esetében volt. Decemberben a nappal alig majdnem 9 csillagászati órán
keresztül tart Róma szélességi fokán, júniusban viszont kb. 15 csillagászati órán keresztül. Ebb?l
kiszámítható, hogy decemberben egy civil óra átlagos hossza alig kb. 45 perc volt, míg júniusban egy
civil óra hossza kb. 1 csillagászati óra és 15 perc volt.

Az emberek természetes ritmusa a nap mozgásához igazodott. Napkelte után keltek, függetlenül, hogy az
napkelte a csillagászati id? szerint mikor történt, azaz a csillagászati id? szerint nyáron nagyon korán
kezd?dött az élet, télen meg nagyon kés?n. Az aktív tevékenység befejezése ugyanígy a napnyugtához
igazodott. A római óra pedig ugyanezt jelezte vissza. Az emberek minden nap az els? órában keltek fel
alvásból, csak éppen ez a csillagászati id? szerint mindig máskor volt. A munkavégzés jellemz?en a
második órában kezd?dött, ismét függetlenül attól, hogy ez a csillagászati id? szerint mikor kezd?dött. Az
átlag rabszolga, szabad dolgozó, vagy állami hivatalnok, stb. a nyár els? napján tehát átlag napi 14
csillagászati órán keresztül dolgozott (csillagászati id? szerint reggel háromegyed 6-tól este fél 8-ig), a tél
els? napján viszont csak 8 csillagászati órán keresztül dolgozott (csillagászati id? szerint reggel fél 9-t?l
este fél 5-ig).

Valójában a munka kevesebb ideig tartott, mert a déli pihen? általános, gyakorlatilag kötelez? szokás volt
akkoriban. A gazdagabb rétegek a civil óra szerinti 7-10 között pihentek, míg a szegényebbek 7-9 és a
rabszolgák 7-8 között, de most ebbe ne menjünk bele.

Ez a rendszer az ember természetes ritmusához igazodik, s igencsak helyes lenne újrabevezetését
komolyan átgondolni. Az ember bels? órája nem képes alkalmazkodni a csillagászati id?höz, mégis arra
van kényszerítve, hogy ezt tegye.
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Szerintem ezt meg kellene komolyan fontolni!

Bár nem teljesen tartozik ide, megjegyezném, hogy Kelet-Afrika egyes részein, a szuahéli nyelv**
elterjedésének övezetében (f?leg: Tanzánia, Uganda, Kenya, Kelet-Kongó (DK)) a "normál" óra mellett
mind a mai napig használják a "szuahéli órát", melyen 0 és 24 óra napkeltekor van, dél pedig mindig
6-kor. Hozzá kell tenni: itt az órák hossza nem változik, s erre nincs is szükség, hiszen az Egyenlít?
vidékér?l beszélünk, ahol eleve a napkelte - csillagászati id? szerint - mindig 6-kor, a napnyugta meg
mindig 18-kor van.

*

Megjegyzések:

* Az idus márciusban, májusban, júliusban és októberber 15.-re esett, az összes többi hónapban pedig
13.-ra.

** A szuahéli a kevés afrikai "kultúrnyelvek" egyike. Afrikára mind a napig az jellemz?, hogy az állami
élet, az üzleti élet, s általában minden "fontosabb" tevékenység valamely európai nyelven történik, a helyi
nyelvek pedig csak a magánéletben jutnak szerephez. (Természetesen kivételt képeznek Észak-Afrika
arab államai, ahol az arab használatos minden szinten.) Így az angol, a francia, a portugál, s a spanyol az
ország f? nyelve szinte minden afrikai országban. Még ahol az állam tudatosan szeretné növelni a helyi
nyelvek szerepét és erre nagy pénzeket áldoz (pl. Dél-Afrika), ott is a gyakorlatban töretlen az európai
nyelvi dominancia. Három nyelv jelent ez alól kivételt: az ?si amhara nyelv Etiópiában, a szomáli nyelv a
nyelv elterjedési területén - ez a de iure létez? és de facto nem létez? Szomália, valamint a de iure
nemlétez? és de facto létez? Szomáliföld - és a szuahéli nyelv, mely els?sorban Kenyában, Tanzániában
és Ugandában, de más környez? államokban is komoly szereppel bír. Aki érdekl?dik a bantu nyelvek
iránt, annak mindenképpen a szuahélit ajánlanám.

_______________________________________________
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Igencsak romantikus történet, melyet az élet írt szenvedéllyel!
by maxval bircaman - szombat, május 12, 2012
http://bircahang.org/igencsak-romantikus-tortenet-melyet-az-elet-irt-szenvedellyel/

Hol manapság a romantika? Mindenhol csak szex, pornó, meztelen csigák, de hol az igazi
érzelem???

(A Bianca Júlia Tiffanny Béla legfrissebb számából.)

A szegény büdösparasztfalvai (Moson-Torontál-Bereg megye) család kissé tanulatlan, de természetes
intelligenciával rendelkez? és káprázóan csodaszép sarja, Barna Brumella kénytelen abbahagyni
pénzhiány miatt tanulmányait az Alekszandar Petrovics Esztergaönt? és Virágköt? Tehnikumban.

Brumella a nagyvárosba költözik, s munkát vállal egy újgazdag családnál, Bunkóéknál. Minimálbért kap,
de abból is levonják a padló amortizációját, mivel Brumella jár rajta.

Most Brumellát, e csodaszép, de koldusszegény bejárón?t szabadnapján követjük olvasóinkkal együtt...

Brumella kigyalogol a rétre. A szerencsétlen teremtés mindig gyalogolni kényszerül, mert sosincs pénze
buszjegyre. Már a réten készül, hogy élvezze az ingyenes napsugarakat, de akkor, ó jajj, elered az es?.
Brumella egyetlen rendes ruhája vizes lesz. S segítség, villámlani kezd! Majdnem zokogni kezd
Brumella...

Rupertino, a merész lepkegyüjt?, aki egy fa alatt unatkozik, megpillantja a villámlástól megrémült
Brumellát. Lázba jön, amint meglátja az erotikusan vizes lányt.

A lány legy?zi közmondásos szerénységét, s segítséget kér Rupertinótól. Rupertino betakarja Brumellát, a
betakarás közben véletlenül a lány seggéhez ér. A lány beleremeg az érintésbe.
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Villámlik. Brumella remegése er?södik. De ekkor felkel a telihold, melynek fényében meglátja Rupertino
sz?rös mellkasát.

Véletlenül egymásra talál a két ember szája, s csók alakul ki a szájak találkozásából. Villámlik.

Rupertino tulajdonképpen lepkét ment gy?jteni vihar el?tt, mert rózsaszín viharlepkéket akart gy?jteni,
melyek leginkább vihar el?tt gy?jthet?k, de elszámolta magát: hamarabb jött a vihar, mint ahogy várta.

De valójában az elszámolás a sors és a szerelem vak keze, hiszen ha nem számolta volna el magát, akkor
hazaért volna a vihar el?tt és már rég dvd-t nézne otthon, s persze nem ült volna le unatkozni a fa alá, s
szerencsétlen Brumella most egy fának d?lve egyedül dideregne a baglyok, kakukkok, denevérek és
kuvaszok vészjósló hangzavara közt...

Talán a végzet ezúttal valam jót tartogat a jobb sorsra érdemes Brumella számára...?

(forrás: http://www.bollywood-stars.net)

_______________________________________________
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Jézus, a kommunista?
by maxval bircaman - csütörtök, május 17, 2012
http://bircahang.org/jezus-a-kommunista/

Az egyik legaljabb dolog a hamisítás. Rosszabb a nyílt tagadásnál.

Az ateizmus széls?bal változatának egyik aljas módszere, hogy miután nem tudta legy?zni a
kereszténységet, igyekszik meghamisítani. Jellemz? mondatok "Jézus volt az els? kommunista", "az
eredeti egyház kommunizmusban élt", "a kommunista eszme alapjai egyeznek a keresztény eszmével".

Mindebb?l egy szó sem igaz.

A kereszténység sosem foglalkozott társadalmi kérdésekkel. A keresztény egy sokkal magasabb síkon, a
lélek síkján m?ködik. A politikai áramlatok nem érdeklik a kereszténységet. S egy er?szakra épít?,
ember- és emberiségellenes eszmét, mint amilyen a marxizmus, a kereszténység sosem fogadta el, sosem
fogadhatta el.

De elég Jézus két példabeszédét elolvasni, mely jól kifejezi, hogy a kereszténység a marxizmus
alapeszméit elutasítja.

*

A sz?l?munkások
Egy gazda korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a sz?l?jébe. Megegyezett a
munkásokkal napi egy dénár bérben.
Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is keresnek munkát, így ?ket is felvette
dolgozni.
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Ugyanígy tett tizenkét óra körül, délután három óra tájban, majd délután öt körül is.
Este minden munkást kifizetett: egy-egy dénárt kapott mindenki.
Azok akik kora reggelt?l dolgoztak, zúgolódni kezdtek: hogyan lehet, hogy ?k is csak annnyit
kapnak, mint azok, akik náluk sokkal kevesebbet dolgoztak?
De a gazda így szólt hozzájuk:
- Nem kaptátok meg azt az összeget, amiben megegyeztem veletek? Ha igen, akkor nem voltam
veletek igazságtalan. Menjetek hát el békével, hiszen megkaptátok fizetségeteket! Az pedig nem
az én jogom, hogy szabadon másnak annyit adjak, amennyit akarok? Vagy úgy gondoljátok, hogy
nem szabad jónak lennem másokkal, irigykedtek jóságom miatt?

*

A tálentumok és minák
Egy gazdag ember távoli országba utazott, hívta szolgáit, mindenkine adott egy bizonyos
összeget, s megbízta ?ket, hogy a pénzzel gazdálkodjanak jól.
Amikor visszatért, elszámoltatta a szolgákat. Mindenki nyereségr?l számolt be, ?ket a gazdag
ember mind megjutalmazta. Az egyik szolga azonban nem nyert semmit, visszadta a gazdag
embernek a kapott összeget, s elmagyázta, hogy a pénzt gondosan meg?rizte, de félt vele bármit is
tenni, mert ha elvesztette volna, akkor visszakövetelte volna t?le ura.
A gazdag ember nagyon dühös lett és kérd?re vonta a szolgát, hogy legalább miért nem adta oda a
pénzt a pénzváltóknak kamatra, majd elvette a pénzt a szolgától és annak a szollgának
ajándékozta, aki a legtöbbet nyert a rábízott pénzzel, ezt mondva:
- Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és b?velkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is
elvétetik, amije van. haszontalan szolgát pedig vessétek ki a küls? sötétségre: ott lesz majd sírás és
fogcsikorgatás.

_______________________________________________

548 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Karácsonyi panoráma
by maxval bircaman - hétf?, május 14, 2012
http://bircahang.org/karacsonyi-panorama/

Ez az év rémkorszaka, az úgynevezett "kellemes ünnepek".

Lássuk kik a f? résztvev?k!

Özvegy öreg néni, aki egyébként 38 km-t utazik, hogy 89 forint helyett 88 forintért vehessen útszéli
kamillakivonatból készült gyógysampont, most azonban sorban áll, hitelt vesz fel, majd elkölti el?re teljes
jöv?évi nyugdíját jellemz?en többnyire teljesen felesleges termékekre.

Ott van a részeges vereked?s lumpen is, aki egyébként mindenkit laposra ver, aki "beszól" neki, de most
? is debilmosollyal "áldott" meg "békés" ünnepeket kíván.

Másik jellemz? csoport az alsóközéposztálybeli dolgozó meg az életszínvonalban ugyanide es?
kisvállalkozó, aki beül az autóba családostul és reggel 6 órától este 22 óráig üzleteket jár, majd annyi árut
halmoz fele, hogy be sem fér a csomagtartóba, így a kocsiban ül?knek buszra kell szállniuk hazafelé a
hipermarketb?l.

Szellemi köretként jön az egyébként totálateista alak, aki most a keresztény ideológia fontos szerepér?l
értekezik, meg a "zsidó-keresztény értékekr?l", bár ? maga nem tud semmit se a zsidó, se a keresztény
vallásról egyébként.

A nyál, a butaság, az ökörség és a hazugság ünnepe ez.

Most már az igazi értelmes üdvözlet: Rohadt Karácsonyt mindenkinek!
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Hozzáteszem: és mindett?l függetlenül ünnepeljük Jézus születésének emléknapját!

_______________________________________________
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Kedvenc filmek
by maxval bircaman - szerda, május 30, 2012
http://bircahang.org/kedvenc-filmek/

Filmízlésem nem széleskör?, tulajdonképpen kevés filmet szoktam nézni és ritkán. De van néhány nagy
kedvencem. Ezeket általában megszereztem dvd-n is - szinte hihetetlen, de a dvd-im 95 %-a legális.

Mivel a film számomra els?sorban szórakozás, nem lehet furcsa, hogy a legtöbb kedvencem a vígjátékok
között van

Öt kedvenc színészem van ebben a m?fajban Gene Wilder (USA, sz: 1933), John Cleese (brit, sz: 1939),
Leslie Nielsen (kanadai-amerikai, sz: 1926, h: 2010), Peter Sellers (brit, sz: 1925, h: 1980), Rowan
Atkinson (brit, sz: 1955).

Ami Peter Sellerst illeti, leginkább ismert Rózsaszín Párduc filmjei miatt. Legjobb filmje azonban az
1979-es, halála el?tt egy évvel készült Being There, melyért Oszkár-jelölést is kapott, bár azt
szégyenszemre nem kapta meg. A film története: egy teljesen gyengeelméj?, analfabéta, a világról - a
kertészeten és a televízión kívül - semmit sem tudó ember 50 éves korában hirtelen kikerül az utcára. A
társadalom azonban nemhogy nem ismeri fel gyengeelméj?ségét, hanem egyszer?, általában a kertészettel
kapcsolatos t?mondatai mögött nemlétez?, mély értelmet gyanít, aminek köszönhet?en egyre magasabb
körökbe emelkedik, míg végén felmerül az is, hogy ? lenne az ideális elnökjelölt a következ?
választásokon. A Being There magyar címe a magyarországi filmforgalmazók dilettáns, filmcímadó
hagyományai következtében "Isten hozta , Mr..." lett. De ezt hagyjuk, a magyar filmfordítás a világon az
egyik legrosszabb, ami pedig a filmcímek direkt elferdítését illeti, hülyeség-kategóriában aranyérmesek.
A magyar filmcím-fordítás f? alapelve: lehet?leg valami nagyon csattanós legyen, s az eredetihez
lehet?ség szerint ne legyen köze.

Rowan Atkinsont említeni sem kell, Mr Beant mindenki ismeri. A filmbeli karaktert?l teljesen eltér?en,
Rowan Atkinson egy végletekig precíz maximalista, mesélik róla, hogy egy jelentéktelen jelenetet is
képes 50-szer ismételni, ha a legapróbb mértékben eltér attól, ahogy ? eredetileg elképzelte. A sokszor
improvizáltnak t?n? humoros esetlenség valójában mind aprólékosan kidolgozott jelenet.
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Lesie Nielsent illet?en számtalan filmjér?l lehetne beszélni. Én három részt említenék, mindegyiket
a Csupasz Pisztoly (Naked Gun - hihetetlen, de ezt nem ferdítették el a magyar filmcím-névadók)
trilógiából.

A legnevezetesebb rész az amerikai himnusz el?adása.

http://www.youtube.com/watch?v=73ZsDdK0sTI

Emellett két híres monológ. Az egyik a filmbéli börtönlázadás kitörése. A f?h?s (maga Leslie Nielsen)
mint egyik a rabok közül lázadást igyekszik kirobbantani a börtönben. Ezért az ebédl?ben feláll egy pohár
borral a kezében és így szól:

"Mi ez a moslék? Igazi moslék! Ez itt egy 1968-as évjáratú Château le Blanc, enyhén h?tve
kellene felszolgálni!Ez viszont szobah?mérséklet?! Mit gondolnak rólunk? Azt, hogy állatok
vagyunk? Nem! Mik vagyunk? Homo sapiensek? Igen! Emberek vagyunk! Emberek
vagyunk! Emberek vagyunk!" és kitör a lázadás.

A másik Leslie Nielsen beszéde az Oszkár-díj átvételekor, paródiája az ilyenkor gyakori
környezettudatos, szociálisan érzékeny közhelyeknek:

"Ebben az országban oly sokan fekszenek el éhesen, pedig a macskaeledel tele van
tonhallal! Minden alkalommal amikor az állatkertbe megyek, látom ott azt a sok delfint, azokban a
tartályokban, s azt gondolom: micsoda pazarlás ez! Mészároljuk le a delfineket most! S a több
száz kiló delfinhússal megetethetnénk macskáinkat, s a tonhal meg felszabadulni éhes nemzetünk
számára! De tovább megyek! Olyan sok a hideg éjszaka, sokan dideregnek, így én azt mondom,
vágjuk le a macskákat, nyúzzuk meg ?ket! S használjuk a sz?rméjüket a fázók felmelegítésére!"
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John Cleese mint a Monty Python csoport tagja a legismertebb. A Brian élete (1979) - szerepel
az IMDB minden id?k 250 legjobb filmjének listájában - és a Monty Python and the Holy Grail (1975) a
legjobb filmjeik.

Ez utóbbi az Artúr-legendák paródiája. Az egyik jelenet, melyben Artúr találkozik egy parasztasszonnyal:

Artúr király: Én vagyok a királyod.
N?: De hát én nem szavaztam rád.
Artúr király: Királyokra nem szokás szavazni.
N?: Hát akkor hogy lettél király?
Artúr király: A Tó Asszonya, csillogó aranyba öltözve, karjával a tó mélyér?l magasba emelte
Excalibur kardját, jelezve, hogy az isteni gondviselés engem, Artúrt választott, hogy viseljem a
kardot. Így lettem király.
N?: Figyelj, tavacskában henterg? furcsa n?k kardosztogatása nekem nem t?nik megfelel?
legitimációs alapnak. Egy kormányzati rendszerben a legfels?bb végrehajtó hatalom alapja a
néptömegek megbízása, nem pedig valami nevetséges cirkuszi víziszám.

A Brian élete cím? film sok félreértésre adott okot. Valójában a film készít?i kínosan ügyeltek, hogy ne
Jézus vagy a kereszténység legyen parodizálva, hanem a hiszékenység és a fanatizmus. A filmben
ugyanis szerepel maga Jézus is, mint mellékszerepl?, azonban a f?szerepl? Brian, aki Jézussal azonos
id?pontban született, ugyanabban az utcában, pár házzal arébb.

Annak idején egy nálam is hív?bb ismer?snek mondtam, hogy bekapcsolom neki a filmet, mert érdemes
megnézni, tiltakozott, hogy ilyen szörny? keresztényellenes propagandát ? nem néz meg, s csodálkozik,
hogy én ilyesmit ajánlok. Mondtam neki akkor: nézd meg az els? 10 percet, s ha továbbra is ez a
véleményed, kikapcsolom. Mondanom sem kell, hogy kb. a 3. percben röhögni kezdett, s a 10. percnél
meg szólt, hogy valóban tévedett: ez nem keresztényellenes film.

Ebb?l a filmb?l számtalan részletet lehetne idézni, de talán a legismertebb a rómaellenes illegális zsidó
szervezet vezet?jének lelkesít? beszéde, melybe folyton közbeszól egy-egy szervezeti tag:
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- S mit adtak nekünk a rómaiak? (szónoki kérdésnek szánva, azonban azonnal válasz érkezik rá)
- A vízvezetéket.
- Ó, igen, azt valóban, ez igaz.
- S a csatornázást!
- Igen, a csatornázást. Emlékszünk hogy nézett ki a város a rómaiak el?tt... Szóval megismétlem:
mit adtak nekünk a rómaiak a vízvezetéket és a csatornázást leszámítva?
- Az úthálózatot.
- Igen, de ez nem számít, ez magától értet?d?. De eltekintve a vízvezetékt?l, a csatornázástól és az
úthálózattal...
- A mez?gazdaság öntözését... Gyógyszereket... Közoktatást... Egészségügyet...
- Igen... ezeket is...
- S a bort!
- Hát igen, az tényleg nagyon hiányozna, ha a rómaiak eltakarodnának...
- S a közfürd?ket is ?k adták! Meg most legalább nyugodtan lehet sétálni éjjel az utcán...
- Igen, nézzünk szembe a tényekkel, ?k az egyetlenek, akik rendet tudnak tartani egy ilyen helyen,
mint amilyen a miénk. De most összegezzük: mit tettek értünk a rómaiak, leszámítva a
vízvezetéket, a csatornázást, a m?köd? egészségügyet, az orvostudományt, az oktatást, valamint
az öntözést, az úthálózatot, valamint a közfürd?ket és a közrend fenntartását leszámítva, mit tettek
értünk???

Természetesen John Clese-hez kapcsolódik minden id?k legjobb minisorozata, a 12 részb?l álló Fawlty
Towers ("Waczak Szálló") (1975-1979). Ezt egyszer?en meg kell nézni, az összes részt, mert minden
részb?l idézni lehetne több részletet is. Csak azt említeném, hogy az els? évad utolsó (6.) részét ("A
németek") annak idején terhes feleségemmel együtt néztem sokadik alkalommal, azonban neki ez az els?
találkozás volt ezzel a résszel, s annyira röhögött, hogy leesett az ágyról. A nagy vidámság oka a részben
szerepl? szarvasaganccsal való vicc volt ("te voltál az, te ütötted meg ?t a fején, te pajkos, csúnya
szarvas!").

Végül Gene Wilder, aki paródiái révén ismert els?sorban: a Sherlock Holmes paródia - Adventure of
Sherlock Holmes' Smarter Brother (1975), a Frankeinstein-paródia: Young Frankenstein (1974). Ezen
kívül a Stir Crazy (1980) címú film is nagyon ismert.

Ezen kívül az Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask (1972) cím?
Woody Allen filmben mint a szodomita figurájának a megformálója, amikor mint neves orvos egy
pillanat alatt szerelmes lesz a szintén szodomita örmány juhász kedvenc juhába, a csodaszép Daisy-be.
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Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to As

(forrás: IMDB)

*

A klasszikus, nem-humoros filmek közül kedvenceim:

A Nagy Diktátor (Great Dictator) (1940)
Híd a Kwai-folyón (Bridge on the River Kwai) (1957)
Ben-Hur (1959)
Hegedús a háztet?n (Fiddler on the Roof) (1971)
Apokalipszis most (Apocalypse Now) (1979)
Ragyogás (Shining) (1980)
Krisztus utolsó megkísértése (The Last Temptation of Christ) (1988)
Arizonai álmodozók (Arizona Dream) (1991)
Schindler listája (Schindler's List) (1993)
Napfény íze (1999)
A sci-fit kedvelem szintén, ebben a kategóriában kedvenceim:
Csillagok háborúja (Star Wars) (1977)
Vissza a jöv?be (Back to the Future I-III) (1985-1990)
Ördög ügyvédje (Devil's Advocate) (1997)
Tizenharmadik emelet (Thirteenth Floor) (1999)
Harcosok klubja (Fight Club) (1999)
Matrix I (1999) - csak az els? rész, a másik két rész unalmas szarság!
Pillangó-hatás (Butterfly Effect) (2004)

Romantikus kategóriában egyetlen film tartozik a kedvenceim közé: Somewhere in Time (1980). Krimi
kategóriában szintén csak egyetlen filmet tudok említeni: Shawshank Redemption (1994).
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A történelmi filmek kategóriájában a Passió cím? filmet (Passion of the Christ) (2004) tudom említeni.

Egyéb kategóriában: Összeomlás (Falling Down) (1993).

A sci-fiknél nem említettem a legnevezetesebb és legfurcsább szovjet sci-fi filmet, mert valójában
társadalomkritika is: Kin-Dza-Dza (1986).

http://www.youtube.com/watch?v=db7pqpylMUA

_______________________________________________
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Kedvenc irodalmi m?vem
by maxval bircaman - kedd, május 08, 2012
http://bircahang.org/kedvenc-irodalmi-muvem/

Kedvenc irodalmi m?vem egy magyar regény. Címe Kazohínia. Írta Szathmári Sándor (1897-1974),
gépészmérnök. Igazi egykötetes író, mert bár írt más is, többi m?ve szürke, érdektelen, a Kazohínia
viszont igazi remekm?.

A m? egy modern - pontosabban a XX. század 30-as éveiben játszódó - Gulliver-történet. M?faja: sci-fi,
antiutópia, paródia, s társadalomkritika egyben.

Összesen négy változatban jelent meg: el?ször 1941-ben egy er?sen cenzúrázott változatban. Majd
1946-ban cenzúrázatlanul, kiegészítve egy új fejezettel. Majd a végs? változat megjelent 1957-ben, ez
egyezett az 1946-os változattal, de kimaradt bel?le az 1946-os változat új fejezete.

A Kádár-korszak hivatalos értelmezése szerint a szerz? egy kommunista társadalom tökéletes utópiáját
mutatja be m?vében, s ennek ellentéteként a kapitalizmus értelmetlenségét és ?rült mivoltát.

Valójában aki elolvasta a könyvet, kinevette a kádárista hivatalos értelmezést, mert a könyv egészen mást
mond: bár kritizálja az emberi társadalom visszaságait, ezzel együtt éppenhogy arra mutat rá, hogy az
utópista társadalmak gyilkos rendszerek.

Mindezt sajátos humorral ötvözve.

Sajnos a szerz? nemzetközileg teljesen ismeretlen, pedig Orwell és Huxley méltó társa lehetne az
antiutópiás irodalomban. Sajnos még Magyarországon is szinte ismeretlen, jellemz?, hogy a többkötetes
egyetemi irodalmi tankönyvben ("Magyar irodalom története", népszer? nevén: "Spenót") egy sor sincs
róla.
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A könyv története lényegében az, hogy Gulliver, a hajóorvos ismét hajóra száll, majd hajótörést szenved,
s egy teljesen ismeretlen szigetre vet?dik, ahol a szigetlakók, a hinek, kommunista társadalomban élnek.
A hinek nem ismerik a pénzt, az államot, a társadalomtudományokat, az érzelmeket, a m?vészetet, s?t
nemcsak hogy nem ismerik mindezt, de mindezt egy betegség következményének tartják, a betegség neve
pedig "lélek". A hinek szerint a lélek a legsúlyosabb emberi betegség, mert arra készteti a "lelkes
embereket", hogy az anyagi világ helyett mindenféle valóságban nem létez? dologgal foglalkozzanak.

A hinek társadalomban is vannak olyan egyének, akik nem tudnak beilleszkedni a "tökéletes"
társadalomba. Ezeket belohineknek nevezik, s tanítják ?ket. Azok a belohinek pedig, akik a tanítás
ellenére sem képesek beilleszkedni, azok behineknek min?sülnek, ami nem-embert jelenti, ezeket
bezárják egy magas és vastag falakkal ellátott telepre, s ott élhetik a maguk világát. A behinek mindenben
a hinek ellenkez?je, ?k értelmetlen szabályok szerint élnek, nemlétez? fogalmakra új szavakat találnak, s
vitatkoznak a nemlétez? fogalmakról, mert két csoportra oszlanak a konákra és a kemonokra.

Egy jellemz? részlet a hin társadalomból, miután Gulliver munkát vállal, mint betegápoló egy kórházban:

"Kollégám mindjárt az els? nap megkérdezte nevemet is. Meglep?dtem, hogy egyáltalán
érdekl?dnek az alkalmazottak kiléte iránt, de kiderült, hogy a szakközlönyt akarják címemre
küldeni.
Mikor megmondtam, azt felelte, hogy az nem név, mert - semmi kapcsolatban nem áll velem!
El voltam képedve, hogy merészel ilyet állítani, elvégre én csak jobban tudom, hogy hívnak, de ?
változatlanul er?sítgette, hogy a Gulliver szóval semmi kapcsolatban nem vagyok, az egy
értelmetlen bet?halmaz, és majd segíteni fog nevemet eszembe juttatni.
Ha a nevetést nem tekintenék behinségnek, igazán nagyot tudtam volna kacagni, de ? a világ
legtermészetesebb hangján születésem ideje és lakásom címe fel?l érdekl?dött, majd születésem
napját az ? id?számításukra átszámítva, azt mondta:
- Na látod, a te neved Zamono Nital.
Szájtátva bámultam rá, majd hosszas fejtörés után sütöttem ki "nevem" értelmét: a "Z" bet? azt
jelzi, hogy a szó személynév, a többi születési adatokat, nemet és szaktudást, a második szó pedig
telefonszámomat jelenti, ami lakcímemmel azonos. A hinek tehát költözéskor nevük felét is
megváltoztatják.
Én azon csodálkoztam, miért nincs a hineknek saját nevük, ? pedig azon, hogy nekünk miért
nincs sajátnevünk, csak oda nem tartozó, értelmetlen bet?halmazunk.
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- Mi másra való a név - kérdezte -, ha nem arra, hogy az illet?t megismerjük bel?le?
Én ellene vetettem, hogy tárgyi adatokból úgysem lehet az illet?t mint karaktert megismerni, de
csak körülírva tudtam kifejezni, mert a karakterre sincs szavuk, és akkor is azt felelte, hogy furcsa
ország lehet az én hazám, ?náluk bizony minden ember egyformán oxigént lélegzik be, és
szénhidrátokkal meg fehérjékkel táplálkozik.
De amennyire távol voltak ?k az egyéniség megértését?l, annyira távol voltam én az ? gyakorlati
tudásuktól."

Gulliver elborzad, amikor tapasztalja hogyan oktatják a hin gyermekeket:

"Ma sem tudom, milyen területen álltam, mikor egy kézikocsi t?nt szemembe, amit egy férfi tolt,
és rajta minden lepel nélkül egy férfihulla feküdt.
A látvány megriasztott, de némileg szokva voltam hozzá, hogy a hinek között ne keressek
szégyent, tehát belenyugodtam, s?t örültem, hogy a kocsi nyomán eltalálok az orvosi fakultásra.
Nyomába szeg?dtem tehát. A kocsi egy ajtóhoz közeledett, amely magától szétnyílt el?tte. Egy
folyosóra kerültünk.
Legnagyobb meglepetésemre a folyosón egész apró gyermekeket láttam, a hin pedig minden
emóció nélkül tolta végig köztük a hullát. A gyermekek közül néhányan fel is figyeltek, és
érdekl?dve követték a kocsit.
Ez mégis több volt, mint amennyit felháborodás nélkül el tudtam fogadni.
És ez még csak a kezdet volt! Igazi meglepetésem akkor következett, mikor a hin betolta a hullát
egy terembe. A teremben már három másik asztalon feküdtek meztelen emberi hullák, körülvéve
mindkét nembeli ártatlan apróságokkal!
A gyermekek gumikeszty?s kezében pedig kés, és minden megillet?dés nélkül boncolták a hulla
beleit és nemi részeit.
A döbbenetes látványtól elállt a lélegzetem.
Egy feln?tthöz fordultam, aki magyarázott a gyermekeknek. Megkérdeztem, hogy ezekb?l leszneke az orvosok, bár már az is különösnek t?nt fel, hogy hét-nyolc éves korukban csepegtetik beléjük
azt, amit a m?velt Európában csak húszéves korban fednek fel a kifejlett lélek el?tt.
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Azt a feleletet kaptam, hogy ezek még nem tanulnak szakmát, csak az élethez szükséges elemi
ismereteket, az orvosok a másik épületben vannak.
Nem állhattam meg, hogy meg ne kérdezzem:
- Akkor mi címen kerül a hulla a gyermekek kezébe?
Erre a világ legtermészetesebb hangján azt válaszolta, hogy ezzel kezd?dik a tanítás. Az embernek
el?ször saját testét kell megismernie.
A gyermeki ártatlanságnak ilyen trágár és otromba legázolása olyan undorral töltött el, hogy szó
nélkül kifordultam, és nem voltam többé kíváncsi az orvosi fakultásra sem. Inkább nem kell a
tudományuk, semmint hogy az emberi lélek e frivol meggyalázását akár passzív szemlélettel is el
kelljen szenvednem."

Mivel végülis Gulliver képtelen beilleszkedni a hin társadalomba, behinnek nyilvánítják és beteszik a
behin telepre. Els? találkozása a behin társadalommal:

"Egy padon valaki könyvet olvasott. Rövid tétovázás után megszólítottam:
- Zavarlak, ha kérdezlek?
Az ujját az orrára téve azt mondta:
- Pricc-prucc - és mosolygott.
- Engem most hoztak ide - szóltam kérlelve. - Ismeretlen vagyok. Kérlek, hogy felelj nekem.
Erre hirtelen megenyhülve fordult hozzám.
- Á! Nem tudtam. Akkor persze más az eset. Minden kvari. Értem. Tehát megtanítalak. Priccprucc, azbelki.
- Micsoda? - rökönyödtem meg.
- Belki - felelte a legnagyobb lelki nyugalommal, míg én a menekülést kerestem. - Te persze ezt
nem érted, mert nem tudod, hogy mi a ketni.
- Ketni?!
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- Ketni. Ha azt mondják, pricc-prucc, azt neked vissza kell mondanod, és az ujjadat az orrodra
tenni, mert nálunk ez a belki. Ha ezt nem teszed, nem viselkedsz ketni módon, és persze
hogy enoálnak miattad.
- Enoálnak?!
- Na hallod? Még ne is enoáljanak, ha valaki nem viselkedik ketni módon?!
- Persze, persze - mondtam csillapítóan. - És az mi?
- Ja, igaz, ezt sem tudod. Hát, ahogy én a könyvbe visszabújtam, az mutatta, hogy belül enoáltam
miattad. Vigyázz, mert annak is kiteheted magadat, hogy megütnek, ha nem vagy ketni.
- Ha nem mondom, hogy pricc-prucc?
- Persze! Mit csodálkozol ezen?
- És ha azt mondom, hogy pricc-prucc?
- Akkor mosolyognak, és megvakarják a farodat, mire te visszavakarod az övékét. Ez jelzi, hogy
nem enoáltok egymás miatt, és mindketten ketni vagytok.
- Hát ez hülyeség! - mondtam felcsattanva.
Az összevonta szemöldökét.
- Vigyázz, ne beszélj így a ketnir?l, mert a legnagyobb enoának lehetsz kitéve. Én kvarálom
viselkedésedet, mert most jöttél, de tanuld meg a ketnit, ami minket a kinti bivak tömeg fölé emel.
- Bivak?!
- Bivak. Mert úgy viselkednek, mint egy bivak. Ha mi belkizünk nekik, oda se figyelnek, s?t, ha a
farukat megvakarjuk, hülyén bámulnak ránk. Mind hülye. Egyt?l egyig! És fogalmuk sincs a
ketnir?l.
Ezzel a faromat megvakarta, és nekem vissza kellett vakarni, hogy ép elmémet bebizonyítsam!"

A behin iskolában Gulliver bajba keveri magát:
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"De a sors, jobban mondva a téboly nem engedte, hogy csak ennyi kalanddal ússzam meg a mai
napot.
Amint ugyanis a kapun kiértem, az egyik gyermek játék közben rohanva menekült egy társa el?l,
és teljes lendülettel belém szaladt. Mérgesen rászóltam:
- Nyisd ki a szemed, fiacskám!
A gyermek értelmetlenül bámult rám.
- Mit? - kérdezte.
- A szemed! Nézz körül, ha szaladsz!
- Mi az, hogy szemem?
Már majdnem összeszidtam, azt hittem, bosszantani akar, de a gyermek a legkomolyabb arccal
kért, magyarázzam meg neki, mi a szem.
- Ez a két fényes golyó az orrod fölött - mondtam rámutatva.
- És mért nyissam ki?
- Hogy láss.
- A smaragdk?vel látni? - mondta csodálkozva.
Most már láttam, hogy a gyermek nem ismeri a szemét, és minden bosszúságom ellenére pár
szóban megmagyaráztam, hogy az nem smaragdk?, hanem szem, amivel látunk, de a gyermek
csak nevetett, majd hirtelen megfordult, és a prokóhoz szaladt.
- Vaké! Vaké! - jajgatta lelkendezve. - Ez az ember azt mondta, hogy a smaragdk? a szemem, és
azzal látni kell.
Én már nem tör?dtem tovább vele, utamra akartam indulni, de a proko néhány ugrással el?ttem
termett, megragadott, félrevonszolt, és ott izgatott szavakkal esett nekem.
- Miért rontod meg ezt az ártatlan csöppséget?
- Én rontom?
- Ne tagadd! A gyermek nem magától mondja, hogy szeme van, és azzal látni kell! Ezt csak t?led
tudhatja!
Elh?lt bennem a vér. Nem tagadtam, hogy én mondtam, csak azt kérdeztem, miért volna ez
rontás?
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- Neked az nem rontás, ha a gyermek id? el?tt megismeri szerveit? Nem rontás, ha megtudja, hogy
azokkal mit kell csinálni?
Ez ellen a leghatározottabban tiltakoztam, mondván, hogy ennek semmi reális értelme, a gyermek
úgyis rájön, hogy mire való a szeme, a szerveket úgysem lehet más célra használni, és ha ezt
eltitkoljuk, csak veszélyek származnak bel?le a gyermekre, míg szervei ismeretéb?l csak haszna
lehet. S?t, ezzel kell kezd?dnie a tanulásnak, hogy a gyermek legel?ször saját testét ismerje meg.
Hogy tudja különben védeni egészségét?
- Ó, te aljas! Neked nem veszély az, ha ez a zsenge teremtés nyitogatja a szemét, és azzal látni
akar?
Már nagyon felmérgel?dtem, és nem bírtam magamat türt?ztetni. Azt ajánlottam, hogy ha bolond,
kezeltesse magát, de ne molesztáljon az utcán értelmes embereket. Szó szót követett, a járókel?k
közül többen körém gy?ltek, akiknek elpanaszoltam az aljas inzultust, de akár hiszik, olvasóim,
akár nem, nem támadómat intették csendre, hanem még nekem támadtak, és csak gyors futásban
tudtam menedéket találni az elmeháborodottak el?l. Még akkor is azt kiabálták utánam, hogy
tönkreteszem a gyermekek bruhuját!"

A behineknél az élelem tabu, bár esznek, de ezt nem mondják nyilvánosan, ehelyett abban hisznek, hogy
a hónaalj alá szorított kavics tartja fenn az emberi életet. Gulliver megpróbál ennek utána járni:

"A kavicsszorítás ?rülete azonban nem hagyott nyugodni, és egyszer megkockáztattam Zemöki
el?tt azt az állítást, hogy talán mégsem tápláló. Bizonyságul hivatkoztam rá, hogy a világon
egyetlen él?lény sem táplálkozik ilyen módón. Viszont Zemöki megmagyarázta, hogy épp ezen
tény által van igazolva a kavicsteória, mert az embernek bruhuja van, tehát nem tartozik a világ
közönséges él?lényeihez, és így magától értet?d?en más szükségletei vannak.
Azt feleltem, hogy ahogyan az ember anatómiáját az oxfordi egyetemen megismertem, gyomrától
a haja száláig minden egyes szerve táplálékot, és nem kavicsot kíván. Zemöki azonban
figyelmeztetett, hogy újból szememre és tapasztalatomra hivatkozom, ami nem jó, és melegen
ajánlotta, hogy óvakodjam a kavicstáplálkozás kétségbevonásától, mert ez is aneba, és a behinek
nagyon kényesek a bruhujukra, úgyhogy az ilyen gyalázkodást nem egy lamikon véresen torolták
meg."

563 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ezek után többet nem mondok, aki nem ismerte volna, annak ajánlom a könyvet.

_______________________________________________
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Kedvenc orosz vicceim
by maxval bircaman - szombat, május 19, 2012
http://bircahang.org/kedvenc-orosz-vicceim/

Meggy?z?désem, hogy a világ legjobb politikai viccei a szovjet-orosz viccek. A kelet-európai - köztük a
magyar - viccek nagy része is valójában eredeti szovjet orosz vicc lokalizált változata.

A jöv? kommunista társadalma és a kommunista ideológia

1.

A kolhozgy?lésen két napirendi pont merült fel:

- 1. új ól építése,

- 2. a kommunizmus építése.

Mivel nincs épít?anyag az új ólhoz, s nem is várható, hogy lesz a közeljöv?ben, a gy?lés úgy határozott,
hogy az els? napirendi pontot leveszi a napirendr?l, s azonnal a második ponthoz lát hozzá.

2.

Egy pártagitátor beszél a kommunista jöv?r?l:
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- S a kommunizmusban mindenkinek saját repül?gépe lesz!

- Na és minek mindenkinek saját repül?gép?

- Hogy hogy minek? Hát pl. meghallod, hogy Vlagyivosztokban a boltokban éppen van krumpli, azonnal
indulsz a saját gépeddel, hogy még id?ben oda érj, hogy sorba tudj állni krumpliért!

3.

- Lesz-e pénz kommunizmusban?

- A jugoszláv revizionisták szerint lesz. A kínai dogmatikusok szerint nem lesz. Mi, igazi leninista szovjet
kommunisták természetesen dialektikusan viszonyulunk ehhez a kérdéshez: van akinek lesz, van akinek
nem lesz.

4.

- Tudomány-e a marxizmus-leninizmus?

- Nem. Ha az lenne, el?ször állatkisérleteket végeztek volna.

5.

- Mi a különbség a matematika és a marxizmus-leninizmus között?
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- A matematikában valami adott, amib?l aztán valami mást bizonyítani kell. A marxizmus-leninizmusban
viszont minden bizonyított, de semmi sem adott.

6.

- Lesz-e KGB a kommunizmusban?

- Nem lesz. Addigra az emberek tudata olyan magas szintre fog fejl?dni, hogy mindenki saját magát fogja
letartóztatni.

7.

- Miért elfogadhatatlan a kommunisták számára a Biblia tanítása?

- Mert a Biblia azt tanítja, hogy el?ször volt káosz, majd ebb?l az isteni terv segítségével rend lett. A
kommunisták viszont tudják a gyakorlatból, hogy el?ször szokott lenni terv, s aztán jön a káosz.

8.

- Hogyan fog kinézni a kommunista jöv? embere?
- Elsorvadt lábai lesznek, mert nem fog sehová se járni, mindenhová kocsik, vonatok, repül?k, ürrepül?k
viszik. Elsorvadt kezei lesznek, mivel helyette minden munkát gépek és robotok fognak elvégezni.
Elsorvadt hasa lesz, hiszen normál étel helyett magas tápérték? kis tablettákat fog szedni. Hatalmas feje
lesz, mert egész nap és éjjel csak gondolkozni és gondolkozni fog, azon fog gondolkozni állandóan, hogy
honnan a fenéb?l szerezze be a magas tápérték? kis tablettákat.

9.
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Nyílt pártnapot hirdet a kerületi pártszervezet "A nép és a párt egysége" címmel. Senki nem jön le a
pártnapra.
Következ? héten a pártházban "A szerelem három formája" címmel hirdetnek el?adást. Teltház van. Az
el?adó elkezd beszélni:
- A szerelem három formája ismeretes. Az els? a patológikus szerelem, ez csúnya dolog, nem is fogunk
róla többet beszélni. A második a normál szerelem, erre sem fecséreljük az id?t, hiszen Önök mind
tökéletesen tudják, hogy mi a normális szerelem. Van azonban a szerelemnek egy harmadik formája is:
amit a nép érez a párt iránt. Most b?vebben szólnék err?l.

10.

- Mikor volt a világ els? népi demokratikus választása?

- Amikor Isten Évát Ádám elé helyezte és így szólt "Ádám, válassz magadnak feleséget!".

11.

- Hogyan határozza meg a marxizmus a szólásszabadság fogalmát?

- A szólásszabadság a tudomásul vett csendbenmaradási szükséglet.

A bölcs vezérek

12.

A pokolban:
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- Hogy lehet, hogy Hitler nyakig áll a sárban, Sztálin viszont csak derékig?

- Mert Sztálin Lenin vállán áll.

13.

Sztálin idejében pályázatot hirdetnek egy új, Moszkva központjában felállítandó Puskin-szoborra.
Személyesen Sztálin elvtárs bírálja el a m?veket.

Els? m?: Sztálin elvtárs, kezében Puskin-kötettel.

Sztálin: - Ez történelmileg helyes m?, de nem jó a politikai üzenete.

Második m?: Puskin, kezében Sztálin-kötettel.

Sztálin: - Ennek megfelel? a politikai üzenete, de történelmileg helytelen.

Végül a gy?ztes m?: Sztálin, kezében Sztálin-kötettel.

14.

Felirat a falon: LENIN MEGHALT, DE ÜGYE ÉL!
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Egy járókel?: - Akkor már inkább maradt volna életben...

15.

Moszkvai óvodások kimennek sétálni a parkba. Találnak egy sündisznót az egyik bokor alatt.

A tanítónéni megjegyzi:

- Látjátok gyerekek? Ugye felismeritek? Hiszen több dalt is tanultunk már róla!

Az egyik gyerek lehajol a sünihez, közelr?l ránéz:

- Sosem gondoltam volna, hogy így nézel ki, Vlagyimir Iljics!

16.

Lenin és Sztálin beszélgetnek:

- Sztálin elvtárs, mondd meg ?szintén, mit tennél, ha a ügyünk gy?zelme érdekében meg kellene ölnöd 10
ezer embert?

- Természetesen megölném ?ket, Vlagyimir Iljics!

- Na és, Sztálin elvtárs, ha egymillió embert kellene megölni ügyünk érdekében?
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- Hogy kételkedhet bennem, Vlagyimir Iljics? Természetesen gondolkodás nélkül megölném ?ket!

- S akkor mit tennél, Sztálin elvtárs, ha 10 millió embert kellene megölnöd?

- 10 milliót is megölnék.

- Na és ha 50 millióról lenne szó?

- Ha ügyünk ezt kívánja, 50 milliót is megölnék, Vlagyimir Iljics!

- Na, hát itt, Sztálin elvtárs, egy icipicit nem tudok veled egyetérteni...

17.

Brezsnyev megnyitja a moszkvai olimpiai játékokat:

- O, o, o, o, o!

Azonnak odamegy hozzá a beszédíró titkára:

- Brezsnyev elvtárs, az az olimpiai ötkarika volt, a szöveg lejjebb van!
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18.

Brezsnyev meghallja, hogy nyugaton nagyon népszer? lett a sztriptíz. Utasításba adja, hogy legyen
szervezve egy sztriptízest a Kremlben.

A KGB szervezi meg az eseményt: a sztriptízel?k válogatásánál els? helyen az ideológiai alkalmasságot
t?zik ki feltételnek. Végül is csak a 70 éves Mása néni felel meg minden követelménynek: kíváló
dolgozó, párttag 1917 óta, részt vett a honvéd? háborúban, s személyesen találkozott Leninnel 1922-ben.

Brezsnyev nézi-nézi Mása néni sztriptízét:

- Fene érti ezeket a hülye nyugatiakat... mi olyan érdekeset találnak ebben a sztriptízben?

19.

- Miért van Csernyenko el?tt mindig három mikrofon?

- Az egyikbe kapaszkodik, a másikon oxigént kap, a harmadikon meg súgnak neki, hogy mit mondjon.

A szovjet valóság

20.

Egy pártagitátor magyaráz a munkásgy?lésen:
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- A városban most épült meg egy új vízier?m?!

Egy hang hátulról: - Ott voltam a múlt hónapban, nem láttam semmilyen er?m?vet.

- B városban megépült egy új lakónegyed.

- Ott jártam két hete, még félig sem volt kész a lakónegyed.

- C városban új stadiont adtak át.

- Ott jártam 2 napja, éppen csak elkezdték építeni a stadiont.

- Elvtárs, azt hiszem, hogy magának kevesebbet kellene kószálnia az országban, s többet újságot olvasnia!

21.

A paradicsomban beszélget Nagy Sándor, Julius Ceaser és Napóleon.

Nagy Sándor:

- Ha olyan tankjaim lettek volna, mint a szovjeteknek, meghódítottam volna Indiát és Kínát is!

Julius Ceasar:
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- Ha olyan repül?gépeim lettek volna, mint a szovjeteknek, meghódítottam volna egész Európát, Afrikát,
s Perzsiát!

Napóleon:

- Ha olyan sajtóm lett volna, mint a szovjeteknek, máig nem tudná senki, hogy vesztettem Waterlóban!

22.

Hajótörést szenved a szovjet hajó. A kannibálok elkapják a legénységet és készülnek mindenkit megenni,
de a hajókapitány szót kér:

- Kannibál elvtársak, volt Önöknél kollektivizáció?

- Nem volt.

- Na és személyi kultusz volt?

- Nem volt.

- Na és Lenin születésének ünneplése volt?

- Nem volt.
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- Akkor meg, elvtársak, mit?l vadultatok meg ennyire?

23.

- Mi volt régebben, tojás vagy tyúk?

- Régebben minden volt: tojás is, tyúk is!

24.

- Milyen nemzetiség? volt Ádám és Éva?

- Természetesen oroszok. Meztelenül, mezítláb éltek a szabadban, nem volt fejük felett tet?, egyetlen
élelmük egy alma volt, s mégis azt hitték, hogy a paradicsomban vannak. Mi mások lehettek volna, mint
oroszok?

25.

Megkérdezik a jereváni rádiót:

- Lesz-e háború?

- Háború az nem lesz, de olyan békeharc lesz, hogy k? kövön nem marad.
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26.

A Kremlben megállapodástervezetet készítenek el? a Szovjetúnió és a Vatikán közti megbékélés
alkalmából, a tervezet így kezd?dik: "A Szovjetúnió ünnepélyesen elismeri, hogy a világot Isten
teremtette hat nap alatt. A Vatikán pedig a maga részér?l elismeri, hogy e hatnapos terv kivitelezése során
Isten mindvégig a Vörös Hadsereg dönt? erejére támaszkodott."

27.

A szovjet tévé dokumentumfilmet ad Afrikáról. A képen meztelen, mezítlábas gyerekek mászkálnak.

A néz?k csodálkozva kommentálnak:

- Odanézz, ezek szerint Afrikában is vannak kolhozok!

28.

Egy kérdés, melyre a jereváni rádió nem tudott választ adni:

- Ha az egész világon gy?z a szocializmust, honnan fog a Szovjetúnió búzát vásárolni?

29.

Brezsnyev kifogja az aranyhalat. Az aranyhal egy kivánság teljesítését ígéri, ha visszadobja.
- Azt akarom, hogy az egész világon legyen kommunista rendszer!
Az aranyhalacska el?vesz egy térképet, tanulmányozza, majd kijelenti:
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- Ez sajnos képtelenség, Brezsnyev elvtárs, kérjen valami mást.
Brezsnyev:
- Hát akkor azt kívánom, hogy a feleségem legyen olyan gyönyör?, mint egy hollywoodi színészn?!
- Van róla fényképe?
Az aranyhalacska hosszasan tanulmányozza a fényképet, majd kijelenti:
- Na jó, nézzük csak meg még egyszer azt a térképet!

30.

- Szabad-e a Pártot bírálni?

- Elvben igen, de ez olyan, mint a tigris seggét nyalni. Nem valami nagy élvezet, viszont roppant
veszélyes.

31.

A szovjet állampollgár elmegy szavazni. Ahelyett, hogy megnézés nélkül bedobná a szavazólapot az
urnába (ami igen szavazatot jelent az egyetlen jelöltre), félrevonul és nézegetni kezdi.
Azonnal odamegy hozzá egy civil ruhás szerv:
- Mit m?vel itt maga?
- Semmit, csak kiváncsi vagyok, hogy kire fogok szavazni.
- Na ne viccel?djön itt, elvtárs, maga még nem hallotta, hogy a Szovjetúnióban a szavazás titkos?

32.

Izraelben új bevándorlók megnyítják a Nosztalgia nev? orosz éttermet.
A bejáratnál megváratják az embert. Az étlapon felsoroltakból minden éppen nincs. Az étel rossz. Amikor
a vendég leül valahová és éppen enni próbál, megjelenik a pincér, s átülteti egy másik asztalhoz. A
fizet?pincér triplán számol és nem tud visszaadni. A ruhatárban kiderül, hogy elt?nt a kabátzsebb?l
valami. Majd pedig amikor az ember elmegy, a tulaj utána ordít "takarodj haza Izraelbe, zsidó!".
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33.

Érettségi dolgozat.

Téma: Ki a példaképed? Miért pont Lenin?

34.

Megkérdezik a jereváni rádiót:

- Meg lehet-e élni egy szovjet átlagfizetésb?l?

- Nem tudjuk, nem próbáltuk.

35.

Bemegy a vásárló a hentesüzletbe:

- Nincs hal?

- Ön téved. Nálunk hús nincs, mi hentesüzlet vagyunk. Ahol nincs hal, az ott szemben van, a halüzletben.

36.
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Szovjetúnió-Olaszország futballmeccset adnak a tévében.

- De jó lenne most Rómában lenni!

- De hiszen a meccset Moszkvában játszák.

- Igen, akkor sajnos ki kellene hagynom ezt a meccset...

37.

- Miért nem küld a Szovjetúnió embert a Holdra?

- Fél a vezet?ség, hogy diszidálnak az ?rhajósok.

38.

- Mi az oka, hogy csak egy csukcs nemzetiség? író nem szavazta meg Szolzsenyicin kizárását a Szovjet
Írószövetségb?l?

- Nem volt miért félnie, mert tudta, hogy az otthoni tájaknál messzebbre úgysem szám?zhetik.

39.
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Rabinovics beadja a kivándorlási kérelmét Izraelbe.

- Rabinovics elvtárs, dehát maga párttag, kíváló munkája van, megbecsülik, minek magának elmenni egy
messzi országba, melynek a nyelvét sem ismeri?

- Bevallom, én sem akartam nagyon menni, de a feleségem nem hagy békén, ? nagyon menni szeretne.

- S mint férfi nem tud ellentmondani a feleségének?

- A feleségem egész családja is nagyon mondogatja, hogy mindenképpen menjünk.

- Hát akkor miért nem mennek ?k, ha annyira akarnak, s maga miért nem marad?

- Sajnos nem lehet, én vagyok az egyetlen zsidó a családban.

40.

Egy amerikai hallgató betelefonál a jereváni rádióba és megkérdezi:

- Mennyi egy szovjet mérnök havi átlagfizetése?

A rádió sokáig nem mond semmit, majd indulatosan visszaválaszol:

- Maguknál meg verik a négereket!
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41.

Mi a különbség a szovjet és a nyugati viccek között?

- A nyugati viccek úgy keletkeznek, hogy az emberek leülnek és vicceket eszelnek ki. Ezzel ellentétben a
szovjet viccek esetében az emberek el?ször kieszelik a vicceket, s csak azután ültetik le ?ket.

_______________________________________________
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Ki terrorista?
by maxval bircaman - vasárnap, július 15, 2012
http://bircahang.org/ki-terrorista/

A "terrorista" nem más, mint nem-állami harcos. Nem csoda, hogy nincs is általános definíciója. Azért
nincs mert képtelenség meghatározni.

A jogban persze igyekeznek megkülönböztetni a partizánt a terroristától.

A partizán/gerilla:

nyíltan viseli fegyverét,
hierarchikus szervezet tagja,
megkülönböztet? egyenruhát, jelvényt hord,
betartja a háborús jogot.

Míg a terrorista:

szándékosan alaklmaz er?szakot, ill. azzal fenyeget,
célja társadalmi, politikai, gazdasági vagy vallási követelések kikényszerítése,
a médiákban való szereplés szempontjából választja ki célpontjait, maximalizálva tettei hatását,
dönt?en a civil célppontokat támad.

Valójában a terrorista mind a 4 jellemz?je igaz a partizánra is.

A gond az, hogy a sikeres terroristából lesz a partizán. Ha ugyanis egy fegyveres csapat már elegend? er?t
gy?jt össze, akkor képessé válik a partizán mind a 4 jellemz?jének a betartására. Amíg nem elég er?s,
erre nem képes. Tehát a partizán valójában sikeres terrorista, míg a terrorista pedig kezd?, még nem
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sikeres partizán.

Hogyan viszonyul az állam a terrorista/partizán tevékenységhez?

Erre egy egyszer?, de látványos példa:

Ha XY kimegy a Parlament elé és bombát dob, akkor kimegy pár rend?r és elfogja, szimpla
b?nözéként.
Ha XY több társával csinálja ezt, már valószín?leg valamilyen terrorellenes egység fog kimenni.
Ha meg XY csoportjának sikerül elbarikádoznia magát, már inkább tárgyalni fognak vele.
Ha pedig a fél Budapest XY ellen?rzése alá kerül, s képtelenség fellépni vele szabályos
rendvédelmi eszközökkel, akkor szabályos háború lesz ellene. Ekkor már hadvisel? fél. Akkor is
az, ha esetleg a legy?zése után szimpla köztörvényesként bíróság elé állítják. Ez 1956-ban is
megtörtént, az elkapott harcosokat Kádárék köztörvényesekként akasztották egészen 1962-ig.
Ha pedig XY csoportja megdönti a kormányt, akkor esetleg ? fogja akasztgatni az addigi
államhatalom képvisel?it, mert már ? lesz a törvényes rend.

Ugyanez van a hadi konfliktusoknál is. Van egy pillanat, amikor a ellenfél már nem kezelhet?
hagyományos eszközökkel, s komolyan kell ?t venni. B?nöz?b?l tárgyalóféllé válik.

Az a definíció pedig miszerint van jó partizán és rossz terrorista, mivel az el?bbi katonai célpontot támad,
az utóbbi meg civilt teljesen komolytalan, hiszen nem létezik olyan partizán/gerilla, aki ne támadna civil
célpontot (s?t: egy nem elég er?s partizánmozgalom szinte csakis civileket támad!), mint ahogy olyan
terrorista sincs, aki ne támadna katonai célpontot.

Szóval ilyen esetekben pragmatikus hozzáállás kell, jogi megoldás erre nincs.
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Egy pici kiegészítés, hogy szinte alig van olyan katonai akció ami ne érintene civileket, illetve majd
minden nagyobb modern katonai akció, háború, a legtöbb áldozatot a civilekt?l szedi. És mindig a
gy?ztesnek van igaza, mindaddig míg le nem gy?zik ?ket.

A háború semmilyen formája nem lehet humánus.

Leginkább csak arról beszélhetünk, hogy milyen mértékben támadják a civileket. Mert mindenki támadja,
másképp nem is lehet!
Hisz gondoljuk csak végig, hogy mib?l lesz a gerilla/partizán/terrorista! Abból, hogy nem elég er?s
ahhoz, hogy normál hadsereggé fejl?djön, így vállalva a nyílt összecsapást az ellenséges szervezett
hader?vel!
Még akkor is így van ez, ha a partizánsereg KÉS?BB sikeres normál hadsereggé válik, mert ?k sem így
kezdték, id? kellett ehhez, s ez id? alatt bizony más volt a hadimódszer. Gondoljuk csak Tito hadseregére,
amely a háború végére már komoly, valódi hadsereggé vált, mely képes volt komoly, nyílt harci
cselekményekre is. De ?k sem így kezdték!
Tulajdonképpen a lényeg mindig a végs? gy?zelem. Ez hat vissza a korábbi események megítélésére. S
mindig minden néz?pont kérdése.
A koszovói albán terroristamozgalom megítélése az USA kormánya szempontjából pl. egyszer csak
"terrorista szervezet" státusztból "partizánsereg" lett, pedig ugyanaz volt a mozgalom, s ugyanazt
csinálták korábban és kés?bb is.
De említhetnénk az Al-Kaidát is, melynek amerikai megítélése pont az ellenkez? utat járta be.
Összegzésként: nincs értelme a jogban keresni megoldást jogon kívüli kérdésekre.
Az hogy ki terrorista és ki partizán nem jogi, hanem politikai kérdés. Ha egy fegyveres csoport számomra
nemes célért küzd (pl. az abház felkel?k Grúzia ellen vagy az karabahi örmények Azerbajdzsán ellen),
akkor esetleges inhumánus akcióikat is hajlandó vagyok mint túlkapást értékelni, s egészében az igaz
célért küzd?ket legitím partizánoknak fogom tekinteni, miközben grúz/azeri szempontból ugyanezek
illegitím b?nöz?k, terroristák. Ellenkez? esetben, pedig pontosan fordítva.

_______________________________________________
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Kinek az érdeke a fekete- és a szürkemunka?
by maxval bircaman - csütörtök, október 25, 2012
http://bircahang.org/kinek-az-erdeke-a-fekete-es-a-szurkemunka/

Szeretnék egy népszer? félreértést eloszlatni, mely szerint a "gonosz" vállalkozó érdeke az adócsalás a
munkabéreket illet?en.

A valóság: ez nem igaz, a vállalkozónak ez NEM érdeke. Valójában éppen a munkavállaló érdeke az
adócsalás.

Igen, ez a jelenlegi magyarországi helyzet.

Egy egyszer? példa számokkal (kicsit kerekítve, az egyszer?ség kedvéért):

Tegyük fel Okosfi Ágoston gumin?gyártó vállalkozó új szakembert keres üzemébe, mert megn?tt a
kereslet a piacon a gumin?k iránt, így a jelenlegi 3 szakember nem elég, már 4 szakemberre van szükség.

Okosfinak erre a pozícióra van 200 ezer forintja. A vállalkozónak ennyi összege van az adott
munkahelyre, ?t csak ez az összeg érdekli, minden más számára lényegtelen. Többek között lényegtelen,
hogy ebb?l a pénzb?l mennyi megy az adóhivatalba és mennyi az alkalmazottja zsebébe.

Na most, nézzük mi történik, ha minden fehér, ha minden fekete, s ha szürke.

Fehér:

Bruttó bér: 156 ezer Ft
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Ebb?l az adóhivatalnak: 54 ezer Ft
Munkaadó bruttó béren felüli befizetése az adóhivatalnak: 44 ezer Ft
Tisztán a dolgozó zsebébe: 102 ezer Ft
Összesen munkaadó kiadása: 200 ezer Ft

Fekete:

Bruttó bér: nulla ezer Ft
Ebb?l az adóhivatalnak: nulla Ft
Munkaadó bruttó béren felüli befizetése az adóhivatalnak: nulla Ft
Tisztán a dolgozó zsebébe: 200 ezer Ft
Összesen munkaadó kiadása: 200 ezer Ft

Szürke:

Bruttó bér: 93 ezer Ft
Ebb?l az adóhivatalnak: 32 ezer Ft
Munkaadó bruttó béren felüli befizetése az adóhivatalnak: 27 ezer Ft
Tisztán a dolgozó zsebébe: 141 ezer Ft
Összesen munkaadó kiadása: 200 ezer Ft
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Mint látható mind a 3 esetben a munkaadónak UGYANAZ a költsége, viszont a munkavállaló zsebébe
egészen más összeg jut.

_______________________________________________
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Kommunista zászlók és címerek I.
by maxval bircaman - kedd, május 29, 2012
http://bircahang.org/kommunista-zaszlok-es-cimerek-i/

Mint a kommunizmus és hasonló eszmék meggy?déses ellenfele, mindig nagyon érdekelt a
kommunizmus elmélete és gyakorlata, különösen ez utóbbi. Ennek egyik érdekes vetülete a kommunista
jelképek. Ezen belül most a kommunista állami címerek területét venném el?.

Többféle gyakorlat volt jellemz? a kommunista államokra.

De el?ször is mi a meghatározása a kommunista államnak. A marxista meghatározás melletti másik
meghatározás: "olyan ország, ahol a kommunista párt pártállami módon gyakorolja a hatalmat". Azaz ha
egy komminista párt egy választáson nyer, majd a demokrácia keretei között kormányoz, az még nem
kommunista állam, hiszen nem alakul ki egyeduralmi pártállam.

Csak azokat az államokat veszem sorra, ahol hivatalosan volt kommunista rendszer, a
kommunistapártiakat nem.

Földrészenként mennék végig...

El?ször Európa.

Németországgal kapcsolatban nincs sok mindent mondani. A keletnémet címert nincs mihez hasonlítani.
Egyedülállósága abban van, hogy ez az egyetlen kommunista címer, mely SZABADK?M?VES jelképet
tartalmaz. A keletnémet címer tervez?je vagy titokban tényleg szabadk?m?ves volt vagy pedig
egyszer?en csak olyan ostoba volt, hogy nem vette észre, hogy a "szocialista" jelképek zavaros
kombinálgatása véletlenül a legismertebb szabadk?m?ves jelet eredményezte...

588 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ami a keletnémet zászlót illeti, az a szimpla német fekete-piros-sárga zászló, rajta a címerrel.

A lengyel és a csehszlovák jelképek közös sajátossága, hogy a kommunista hatalom a zászlót egyáltalán
nem változtatta meg, még kommunista elemet sem tett bele, a címer esetében pedig új kommunista címer
helyett megelégedett az eredeti címer enyhe modifikálásával. A lengyel címer esetében ez csupán a
korona elt?ntetésében jelentkezett, míg a csehszlovák címer esetében ez kiegészült egy ötágú csillag
szolíd behelyezésével is.

Albánia esetében hasonló történt. A zászló megmaradt, egy ötágú csillag került rá, míg a kommunista
hatalom az eredeti címer f? elemét megtartotta, azt kommunista jelképekkel egészítve ki.
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Az el?bbi zászlón a kétfej? sas fején az úgynevezett "Szkenderbég sisakja" látható, ez az albán címer
hangsúlyos eleme. viszont a mai albán zászlón nem szerepel, tehát a mai albán zászló ugyanez a zászló,
de a sas felett már semmilyen elem nincs.

Majdnem hasonló Bulgária esete is, ott azonban már azt látjuk, hogy az eredeti címerb?l csak a címerállat
maradt meg, groteszk kommunista jelképek közé helyezve - a fogaskeréken ugráló munkás-paraszt
oroszlán. Továbbá sajátossága a 681-1944 felirat, amit mindenki születés és halál id?pontnak értelmezett,
azaz ekkor jött létre és sz?nt meg a bolgár állam. Természetesen a címer nem ezt akarta kifejezni, de ez
lett bel?le... Ami a bolgár zászót illeti, a kommunista módosítás kimerült a kommunista címer zászlóra
való helyezésében, viszont érdekes módon a címer nem a zászló közepére került, hanem csak a bal fels?
sarkába.

Magyarország ehhez hasonló eset a zászlót illet?en. Mivel ez mindenki számára közismert téma, nem
fogok részletekbe men?en erre kitérni. A címer esetében viszont totálisan új címer lett kidolgozva
1949-1956 között, majd a hagyományos magyar címer egyik változatának ideiglenes visszaállítása után
következett egy második totálisan új kommunista címer 1957-1989 között, mely leginkább
termel?szövetkezeti logóra emlékeztetett. Ami a magyar zászlót illeti - mint ez szintén közismert -
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1949-1956 között tartalmazta a kommunista címert.

Románia esete tulajdonképpen ugyanez. A zászló maradt, a kommunista címer kiegészítésével, viszont a
címerb?l teljesen új lett csinálva. Külön felhívom a figyelmet az erdei olajfúrókútra... ez bizonyítja, hogy
a kommunista címertervez? vicces ember is lehet.

A pontosság kedvéért megemlítend? az 1919 folyamán létezett három rövidélet? kommunista
államalakulat: a Bajor Tanácsköztársaság, a Magyar Tanácsköztársaság, s a Szlovák Tanácsköztársaság.
Mindhárom zászlóként a sima vörös zászlót, címerként meg a sima vörös ötágú csillagot használta.

Jugoszlávia esetében a zászló nem változott. Az eredeti els? Jugoszlávia zászlója közepébe helyeztek egy
ötágú vöröcsillagot és ez lett a második Jugoszlávia zászlaja. Majd a harmadik Jugoszlávia zászlaja pedig
megyezett az els? Jugoszlávia zászlajával.
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Ami pedig a lommunista jugoszláv címert illeti, sikerült teljes semlegesség jegyében a világ leggagyibb,
heraldikailag legigénytelenebb címerét megalkotni, hozzá képest még a Kádár-féle termel?szövetkezi
logós címer is remekm?nek t?nik.

Az els?, a második és a harmadik Jugoszlávia címere.

Érdemes még megnézni a 6 jugoszláv tagköztársaság zászlóját.

Ahol volt eredeti címer és zászló, a zászló általában meg lett tartva, a címerben pedig el lett helyezve
valamilyen elem az eredeti címerb?l.

Íme Szerbia kommunista és mai zászlaja, ill. kommunista és mai címere. A zászló ugyanaz, a
kommunista szerb címerben pedig a négy cirill SZ bet? szerepel a hagyományos szerb címerb?l.

Montenegró esetében fontos tudni: három típusú történelmi zászlóval rendelkeznek. A kommunista id?
zászlaja az egyikkel egyezik. Íme a három hagyományos zászló (a jelenlegi hivatalos a második), s
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negyedikként a kommunista id?szak montenegrói zászlaja.

Ami Montenegró kommunista címerét illeti, az ismét egy "remekm?", azaz egy ízléstelen és abszurd
valami. Szerintem egy lakatlan szigeten épült atombunkert jelképez. Montegró kommunista és mai
címere:

Horvátország kommunista zászlaja egyezett a maival, a különbség, hogy közepén most a horvát címer
van, míg akkor egy vörös csillag volt.
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Ami a címert illeti, íme a kommunista és a mai horvát címer. Látható, hogy a kommunista címerben
megmaradt a f?elem a hagyományos horvát címerb?l:

Szlovénia esetében ugyanez ismételhet? meg:

A félreértések elkerülése végett: a sárga hatágú csillagok NEM a szlovéniai zsidó kisebbséget jelképezik,
hanem ez a cillei grófi család családi címeréb?l való átvétel.

Eddig könnyú dolgunk volt, de most jön Bosznia-Hercegovina és Macedónia, melyek nem léteztek önálló
államként sosem, így zászlójuk, címerük se nagyon volt. A kommunista Bosznia-Hercegovina és
Macedónia fantáziátlan zászlói ezt a tényt jelképezik is:
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Mai zászlóikat nem közlöm, mert semmi közük a kommunista kori zászlóikhoz, ráadásul BoszniaHercegovina zászlaját az ENSZ alkotta meg, Macedóniáét meg a helyi "alternatív" ?störténészeti
áltudomány.

Ami Bosznia-Hercegovina kommunista címerét illeti, ez a következ?:

Macedónia kommunista címere egyezik a maival. Mivel az ország vadonatúj és de facto nincs saját
múltja, úgy alkották meg a mai címert, hogy a kommunista kori címerr?l levették a csillagot:

Ami Koszovót és a Vajdaságot illeti, ezeknek NEM volt hivatalos zászlójuk, mivel nem rendelkeztek
szövetségi köztársasági státusszal.

Viszont érdekességképpen megemlítend?, hogy létezett a kommunista Jugoszláviában az elismert nemzeti
kisebbségek zászlaja. Ez minden esetben az illet? kisebbség anyaországi alapzászlója volt kiegészítve egy
ötágú csillaggal. Következzék a jugoszláviai német, albán, török, bolgár és magyar kisebbség zászlója
(van több is, de elég ennyi):
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A végére hagytuk a Szovjetúniót. A Szovjetúnió esetében jellemz?, hogy az égvilágon semmilyen
hagyományos elem nincs a kommunista és hagyományos zászlók címerek között.

A szovjet zászló és címer a következ? volt a Szovjetúnió létezésének végén:

A Szovjetúnió világuralmi törekvéseit jelzi maga a címer is: a Föld egészét ábrázolja.

Lássuk az európai szovjet tagköztársaságokat, de felesleges részletek nélkül!
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Oroszország esetében a kommunizmus vége után visszatértek a hagyományos orosz zászlóhoz és
címerhez. Íme a mai és a kommunista id?szaki címer és zászló:

A 3 balti köztársaság esetében ugyanez történt, sorrendben az észt, a lett és a litván zászló és címer, el?bb
a mai, aztán a kommunista id?szak változata:
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Ukrajna esetében a posztkommunizmusban az egyik ukrán zászlóhoz tértek vissza, mely rövid ideig
használatban volt az I. vh. után. Ami a címert illeti, egy ?si keleti szláv jelképet tettek meg címernek. Íme
a a mai, aztán a kommunista id?szak változata:

Ami Grúziát illeti, itt az az érdekesség, hogy hagyományosan két grúz nemzeti zászló létezik. Íme a két
hagyományos grúz zászló (jelenleg a második a hivatalos), valamint szovjet Grúzia zászlaja:

S a mai, valamint a szovjet kori grúz címer:
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Azerbajdzsán esetében, mivel az állam régebben nem létezett, az új zászlót és címert a 90-es évek (XX.
sz.) elején alkották meg. Íme a mai és szovjet kori azeri zászló és címer. Látszik a mai azeri címeren,
hogy nem kell feltétlenül kommunistának lenni ahhoz, hogy az ember heraldikailag megkérd?jelezhet?
címert alkosson...

Kazahsztán szintén nem létezett korábban államként. Íme a mai és szovjet kori kazah zászló és címer.

Ami Belaruszt illeti, itt az az érdekesség, hogy hagyományosan két belarusz nemzeti zászló létezik. Az
els? a I. vh. végén megalkotott belarusz zászló, mely a posztkommunista Belaruszban is hivatalos zászló
is. A második a szovjet Belarusz zászlaja. A harmadik az 1995-ös népszavazáson megalkotott új belarusz
zászló, mely gyakorlatilag a szovjet belarusz zászló kommunista jelképek nélküli változata. A baloldali
"hímzés" a belarusz zászló egyedi eleme, ez hagyományos belarusz nép motívum. Belaruszban a kétféle
zászlónak politikai jelentése is van: Lukasenka elnök ellenzéke a fehér-piros-fehér zászlót használja, de
ez a zászló azért kevésbé népszer? az emberek között, mert túlságosan hasonlít a lengyel zászlóra,
valamint persze az említett "hímzés" igencsak népszer?, ezzel magyarázható, hogy az emberek végülis
leszavazták a fehér-piros-fehér zászlót.
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Belaruszban címerként is két jelkép használatos. Az el?bbi a hagyományos, mely használatban volt a
posztkommunista Belaruszban is - ugyanaz, mint Litvánia jelképe! - mivel ez valójában egy közös
lengyel-litván-belarusz jelkép. Aztán következik szovjet belarusz címere, s annak 1995-ben visszaállított
ma is hivatalos változata:

Jön Moldova. Itt a kommunizmus bukása után de facto a román zászlót és címert vették át, kis
különbségekkel. Íme a kommunista Moldova címere és zászlója, majd a mai Moldova címere és zászlója:

Érdekesség, hogy a nemzetközi jogilag Moldovához tartozó, valójában azonban
független Transznisztria zászlaja és címere de facto egyezik szovjet Moldova zászlajával:
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Meg kell még említeni az 1940-1956 között tagköztársasági státusszal rendelkezett Karéliát, íme zászlaja
és címere:

Jelenleg a volt szovjet Karélia autonóm köztársaság Oroszországon belül, ezek a mai jelképei:

1922-1936 között létezett a Transzkaukázusi Szövetségi Szovjet Szocialista Köztársaság, jelképei ezek
voltak:

1921-1931 között Abházia is szovjet tagköztársaság volt, kés?bb Grúziához lett csatolva, jelenleg
pedig nem elismert de facto állam, íme a kommunista Abházia zászlaja/címere, majd pedig a mai Abházia
jelképei:
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Örményország kommunista és mai jelképei:

Most ezzel vége az európai területeknek. Következzék Ázsia? Az lenne a logikus, de mivel Ázsia hosszú
lesz, nem Ázsia fog következni, hanem Amerika.

S most az amerikai kontinens.

Az amerikai kontinensnek szerencsére csak két állama volt kommunista, sajnos ebb?l az egyik még ma is
az. Viszont itt nem születtek új kommunista zászlók és címerek. Sem a kommunista Grenada
(1979-1983), sem a kommunista Kuba (1959-) nem alkotott új zászlót és címert, hanem megmaradtak az
eredeti állami jelképek. Sorrendben Grenada és Kuba, ne tévesszen meg senkit az ötágú csillag egyik
esetben sem, ezek nem kommunista jelképek, hanem mindigis szerepeltek a grenadai és kubai jelképek
között:
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(folytatás külön cikkben)

(képek forrása: FOTW)

_______________________________________________
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Kommunista zászlók és címerek II.
by maxval bircaman - szerda, május 30, 2012
http://bircahang.org/kommunista-zaszlok-es-cimerek-ii/

Az el?z? részben az európai és az amerikai kontinens szerepelt. Most lássuk a többit: Ázsiát és Afrikát.

Folytassuk a Szovjetúnió ázsiai tagköztársaságaival!

Üzbegisztán esetében az új címer a régi kommunista címer átdolgozott változata, íme a régi és az új
jelképek, látható, hogy az új címer valójában a régi alapján lett megtervezve:

Kirgizsztán régi és új jelképei, az új címeren jól látható itt is, hogy az el?z? címer alapján történt
kidolgozása:
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Tadzsikisztán esetében a régi és az új zászló, érdekes (véletlen?), hogy a szovjet kori zászló színei
hasonlítanak a hagyományos színekhez:

Ami Tadzsikisztán címerét illeti, íme a kommunista címer, az új címer, majd az ismét visszállított,
modifikált régi címer, a koronás perzsa jelkép szerepel az iráni címeren is. Fontos tudni, hogy míg a többi
volt közép-ázsiai szovjet köztársaság f? népe (kazah, kirgiz, üzbég, türkmén) türk, addig a tadzsikok iráni
népek csoportjába tartoznak.

Türkmenisztán régi és új jelképei:

A teljesség kedvéért itt az 1920-1922 között létezett Távolkeleti Köztársaság jelképei:

Tannu Tuva jelenleg Oroszország egyik autonóm köztársasága, azonban 1917-1944 között független
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állam volt, így mindenképpen illend? említése, íme régi és mostani jelképei:

A világ 5 államában mind a mai napig kommunista rendszer van, Kubáról már szó volt, azonban a többi 4
állam Ázsiában található, ezek Kína, Észak-Korea, Vietnám, Laosz.

A Kínai Népköztársaság jelképei:

A vörös szín Kína esetében azonban nem kommunista jelkép, hanem hagyományos kínai szín. Íme
összehasonlításként a Kínai Köztársaság jelképei, melyeket a jelenleg Tajvanon m?köd? kínai
kormány mind a mai napig használ. A címert illet?en mindkét címer, mind a köztársasági, mind a
népköztársasági valójában pártjelvény eredet?, így az összehasonlításuknak sok értelme nincs.

Kína esetében a teljesség kedvéért a rövidélet? Kínai Tanácsköztársaság zászlaja:
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Észak-Korea esetében összehasonlításként Dél-Korea jelképeit adom meg, íme az észak-koreai és a délkoreai állami jelképek:

Vietnám esetében a volt dél.vietnámi jelképeket adom meg referenciaként:

Laosznál érdekes, hogy a címerb?l 1991-ben ki lettek hagyva a kommunista jelképek, bár nem történt az
országban rendszerváltás, az eredeti laoszi címer, a kommunista címer, s a mai változat:

S laosz kommunizmus el?tti és jelenlegi zászlaja:

607 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ezek után lássuk az ex-kommunista ázsiai államokat!

Mongólia régi és zászlója, majd régi és új címere:

Kambodzsa. Zászlói: a polpotista-csegevarista kommunista Kambodzsa zászlaja, a szovjet-vietnámpárti
kommunista Kambodzsa zászlaja, az átmeneti posztkommunista Kambodzsa zászlaja, a végül a
visszaállított monarchista Kambodzsa zászlaja:

S Kambozsa kommunista címere, valamint mai címere:

Afganisztán jelképei, sorrendben: az eredeti monarchikus jelkép, az els? kommunista állam (a szovjet
bevonulás el?tt) jelképe, a szovjet bevonulás utáni jelkép, a talibán uralom alatti jelkép, s a mai jelkép:
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Dél-Jemen és a mai egyesült Jemen zászlaja, valamint címere:

Még maradtak az afrikai volt kommunista rendszer? államok.

Kongó és Benin esetében a helyi kommunizmus bukása után visszaállításra kerültek a két ország eredeti
jelképei, melyek a két ország függetlensége idején alakultak ki.

Kongó kommunista és mai (eredeti) jelképei:

Benin kommunista és mai (eredeti) jelképei:
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Angola és Mozambik esetében a helyzet más, itt a két ország függetlenségét követ?en rögtön kommunista
kormányforma alakult, így a két országnak nincsenek más jelképei, mint a kommunista korszak alatt
megállapított jelképek. A címereiken a változás, hogy a kommunizmus bukása után a "népköztársaság"
felirat "köztársaság" feliratra változott.

Angola jelképei. Eddig többször szóba került új zászló megalkotása, pályázat is volt err?l, de mindeddig
nincs döntés, így továbbra is a stílizált kommunista jelképrendszerre emlékeztet? zászló és címer van
használatban, bár hivatalosan az ötágú csillag ma már nem-kommunista jelképnek van min?sítve.

Mozambik esetében szintén vita folyik a jelképek esetleges cseréjér?l. Ma már olyan vélemény is van,
hogy a zászlóban szerepl? Kalasnyikov-géppuska olyan egyedi valami, hogy érdemes megtartani.

Etiópia esetében a kommunista hatalom a zászlón nem változtatott. Sorrendben a császárság-kori Etiópia
zászlaja, majd a kommunista korszak els? és második zászlaja, végül a jelenlegi posztkommunista zászló:
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Címert illet?en: a császárságkori címer, a kommunista címer, s a mai címer:

Szomália esetében a kommunista hatalom nem változtatott az állami jelképeken:

(képek forrása: FOTW)

_______________________________________________
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Kommunizmus? Ugye csak viccelsz?
by maxval bircaman - vasárnap, május 13, 2012
http://bircahang.org/kommunizmus-ugye-csak-viccelsz/

A kommunizmus szó a mai magyar úgynevezett jobboldalon amolyan általános értelm? szitokszóvá
változott.

Ez er?sen veszélyezteti e káros ideológia valódi megismerését. A vicces az, hogy a baloldaliak között
több az igazi antikommunista, mint a jobboldaliak között. Ennek persze csak Magyarországon van
"hagyománya". Magyarországon a baloldal-jobboldal elhatárolás premodern jelleg?, els?sorban a
"nemzeti kérdéshez" való viszony az elhatárolás alapja. Röviden: aki nacionalista, az jobboldali, s aki
meg nem az, az meg baloldali. Máshol Európában ilyen abszurd elhatárolódási ismérv teljesen ismeretlen.

A széls?jobb persze mindenhol mutat - nem csak Magyarországon - kommunista elveket, ennek
magyarázata, hogy a látszólag két véglet, a széls?bal és a széls?jobb valójában nem egymás ellentétei,
hanem a "kör két vége", márpedig a kör összeér. Ami Magyarországot illeti, ez nem újdonság, nem csak a
mai leginkább marxista magyar parlamenti pártra, a Jobbikra igaz: már Szálasiéknál is ez volt, nyilas
ideológia gyakorlatilag fajelmélettel és sovinizmussal kiegészített marxizmus. Egyetlen igazi bajuk volt
Szálasiéknak Marxszal: zsidó származása.

Ma is hallani, gyakran éppen állítólagos antikommunisták szájából, hogy a kommunizmus valójában nem
is lenne olyan rossz, ha jól csinálták volna. Ez a legnagyobb tévedés. Ami eleve rossz, azt ugyanis nem
lehet elrontani.

Marx munkásságának mai értéke igen csekély, inkább csak történelmi hatása miatt jelent?s.

Marxizmus alatt alapvet?n három dolgot szokás érteni: filozófiai elméletet, politikai elméletet és
közgazdaságtani elméletet. Nagyon röviden, hogy melyek e három, egymással szorosan összefügg? rész
alapvet? elvei.
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marxista filozófia:
a kezdeti ?skori társadalom, az ?skommununizmus felbomlott a magántulajdon
megjelenése miatt, azóta az emberiség két kibékíthetetlenül ellentétes osztályra oszlik, az
elnyomó réteg az, mely birtokolja a magántulajdont, s azzal haszont képes termelni, míg az
elnyomott réteg az, melynek nincs magántulajdona (pontosabban csak személyes tulajdona
van, mely nem használható termelésre), ezért kénytelen munkaarejét eladni az
elnyomóknak, akik azonban nem fizetik meg teljes munkaerejét, hanem annak csak egy
részét, a többi profit formájában náluk marad
a magántulajdonon alapuló termelés határozza meg a társadalom jellegét, a gazdaság az
alap, a politikai rendszer ennek következménye, így az állam alapvet?en az elnyomó
osztály eszköze az elnyomásra, azaz minden társadalom osztálytársadalom
az egyes társadalomtípusok fejl?dnek, amint egy társadalomtípus eléri maximumát,
hanyatlani kezd, míg végül bels? ellentmondásai szétfeszítik kereteit, s új társadalomtípus
váltja fel
az elidegenedés a munkától, az árutól, önmagától és egymástól az elnyomott osztály
tagjainak jellemz?je, ez az elidegenedés a kapitalizmusban válik teljessé, ez akkor is
létezik, ha az elidegenedettek nem vesznek tudomást róla
a társadalomtudomány csak annyiban különbözik a természettudománytól, hogy kevesebb
az adatunk van, viszont ugyanúgy törvények vannak benne, melyeket csupán fel kell
fedeznünk
marxista politikaelmélet:
a társadalom fejl?dik, az ?sközösségt?l kezdve keresztül az osztálytársadalmak különböz?
változatain egészen a kommunizmusig, ezt a fejl?dést a történelem törvényei írják el?
az osztályharc, az elnyomottak harca az elnyomók ellen a társadalmi fejl?dés
a szabadság nem más, mint a tudomásul vett szükségszer?ség, s valójában a
termel?eszközökhöz való viszonyok függvénye, így osztálytársadalomben nem lehetséges
szabadság
a magántulajdon megszünésével kialakul a proletárdiktatúra, mely hatékonyabb a
kapitalizmusnál,
a proletárdiktatúra megkezdi a kommunista társadalom kiépítését, kezdeti foka az átmeneti
szocializmus, végs? foka a megvalósult kommunizmus
marxista közgazdaságtan
a munkaérték-elmélet az alapja a gazdaságnak, a bérmunkás munkaerejéenk egy részét a
t??és kisajátítja, ez a profit

Az én kedvenc idézetem Marxtól:

"A proletariátus arra használja majd fel politikai uralmát, hogy a burzsoáziától fokról fokra
elragadjon minden t?két, hogy az állam, azaz az uralkodó osztállyá szervezett proletariátus
kezében centralizáljon minden termelési szerszámot és a lehet? leggyorsabban növelje a
termel?er?k tömegét. Ez természetesen eleinte csak a tulajdonjogba és a polgári termelési
viszonyokba való zsarnoki beavatkozások útján történhetik, tehát olyan rendszabályok útján,

613 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

amelyek gazdasági szempontból elégteleneknek és tarthatatlanoknak látszanak, amelyek azonban
a mozgalom folyamán túlhajtanak önmagukon, és mint az egész termelési mód átalakításának
eszközei elkerülhetetlenek."

Magyarra fordtva: nem tudjuk, hogy mi lesz, de azért csináljuk, valószín?leg nem lesz jó, de majd csak
minden megoldódik. Kb. ennyit is ér Marx politikai filozófiája.

Tehát ami Marx f? politikai gondolatait illeti, az eleve egy antidemokratikus, nem-emberi társadalmat
idealizált, az emberiség jöv?beli utópiájaként. Valójában antiutópia volt az már a kezdetben.

A filozófia alapja az a XIX. századi naív vulgármaterializmus annak legeltúlzottabb változatában: az a
naív hit, hogy a társadalmi törvények ugyanolyanok, mint a természettudományos törvények. Ez az
elképzelés már a XIX. sz. második felében teljesen túlhaladottnak bizonyult, a XX. sz. eleje pedig
szétzúzta teljesen. Kiderült: valójában a természettudomány sem egzakt. Einstein tette meg a végs?
csapást a marxi vulgármaterializmusra, Lenin csak verg?dött már, mint hal a szárazon, a Lenin-féle anyagdefiníció - mellyel Lenin meg akarta védeni a tarthatatlannak bizonyult marxi materializmus-alapokat egy rossz vicc, komolytalan, Lenin Marxnál is nagyobb nulla volt filozófusként, ? csak egy valamiben
volt jó: politikusként, kíválóan tudta saját hatalma érdekében kihasználni az ellenfelek egymás közti
konfliktusait.

F? hibák tehát az elméletben:

1. Az emberi történelem nem egy egyenes vonal kezdett?l végig. Marx ezt az általa egyébként
gy?lölt judaizmusból és kereszténységb?l vette át, csakhogy a vallásban ez egy isteni folyamat,
aminek lehet kezdete és vége, ellenben ugyanez gazdasági alapon magyarázva egy abszurdum.
2. Az alap és a felépítmény téveszméje, miközben az alap a gazdaság, azon belül is a
termel?eszközökhöz való tulajdonviszony. Marx pechje, hogy kapásból lehet sorolni olyan
történéseket, ahol nem mutatható ki a gazdasági alap, s?t gazdaságilag kifejezetten ésszer?tlen
folyamatokat lehet felhozni példaként.
3. Az a súlyos és aljas téveszme, hogy a szabadság a termel?eszközökhöz való viszonyok
függvénye. Már Marx idejében rámutattak a vele szakító anarchisták, anarcho-kommunisták (a
nem marxista kommunisták), hogy önmagában a tulajdon megsz?ntetése nem vezet szabadsághoz,
s?t az állam kezében való koncentrálás nagyobb elnyomást eredményez, mint a legvadabb
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kapitalizmus. Lenin a gyakorlatban is demonstrálta kés?bb, hogy igaza van Marx kritikusainak.

A rossz megvalósítás kritikája abszurd. Lenin a lényegen nem változtatott, Lenin utódai pedig szinte
semmit. Tehát a megvalósítás jó volt. A baj magával az eszmével van. Minden más szánalmas
magyarázkodás. Lenin nem rontott el semmit, ? is tudta, hogy a demokrácia és a kommunizmus
egymással összegyeztethetetlen fogalmak, ezért a demokráciát sosem támogatta. Miután a demokratikus
választásokon Lenin alulmaradt, egyszer?en megsz?ntette a parlamentet. Majd lassan az összes nemkommunista párt be lett tiltva. A párton belüli vita pedig 1921-ben lett betiltva Lenin javaslatára. Azaz a
rendszer lényege jóval Sztálin hatalma el?tt kiépült. A koncetrációs táborok pedig már 1918-ban
megjelentek, a terrort mint módszer is már 1917-ben kitalálta Lenin. Valójában Sztálin csak a 20-as évek
végét?l volt megkérd?jelezhetetlen vezér, addig csupán egy volt a kb. tíztagú kollektív diktátori
testületb?l. Szinte semmiben sem változtatott Sztálin a rendszer lényegét illet?en. S mindezt nem Lenin
találta ki, a kommunizmus eleve egy diktatúra, már Marx is annak definiálta. A gyakorlat pedig csupán
követte ezt.

Tévedés tehát akár Sztálinnal, akár Leninnel magyarázni a kommunista diktatúrát. Marx akarta annak,
mert tudta: másképp nem is lehetne.

Egy amerikai filoófus jegyezte meg találóan: a kommunizmus m?köd?képes, de nem emberek, hanem
hangyák vagy méhek között.

Hogyan lehetséges a kommunizmus?

A közösség minden tagja a közösség legszerényebben teljesít? tagjának szintjén dolgozik, a
többlettudás felhasználása tilos. Ugyanis a jobb képesség el?b-utóbb jobb anyagi helyzethez is
vezet.
Ebb?l következik az általános nyomor is és a stagnálás. A közösség lemond minden jelleg?
fejl?désr?l, elfogadja az adott állapotot.
A deviáns közösségi tag azonnali el?zése ill. likvidálása.

Valójában a kommunizmus eszmetörténete arról szól, hogy egy eleve téves alapeszmér?l nagyon hamar
kiderült, hogy a gyakorlatban nem m?ködik, mert nem m?ködhet, s elkezdték foltozgatni.
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Filozófiailag a legtöbbet Lenin, majd kisebb mértékben Sztálin és Mao tettek e tekintetben az eszme
továbbfejlesztése, adaptálása érdekében.

A mai marxisták egyik kedvenc érve, hogy Lenin ott rontotta el, hogy egy fejletlen országban próbálta
bevezetni a kommunizmust, miközben Marx szerint a legfejlettebb államokban kellett volna. Ez teljesen
téves érv. El?ször is nem igaz, hogy Marx ezt mondta volna. Marx csupán annyit mondott, hogy a
kommunizmus a legfejlettebb államokban fog el?ször megvalósulni. Erre azáltal jutott, hogy abból indult
ki, hogy a kapitalizmusban az osztályellentétek folyamatosan növekednek, s végül a legfejlettebb
országokban elérik a t?rhetetlen szintet, mely miatt a munkásosztály már csak láncait vesztheti, így kitör
a forradalom. A gond az, hogy Marx ezen axiómája tévesnek bizonyult: az ellentétek nem növekedtek,
hanem csökkentek, s a munkásság egyre jobban kezdett élni a fejlett kapitalista országokban. Emiatt a
munkásság egyre nagyobb része a kapitalizmus reformjában és nem eltörlésében lett érdekelt. A
forradalmi helyzet egyre csökkent.

Lenin már ismerte ezeket a fejleményeket és végülis igazolta, hogy fentiek miatt a fejletlenebb
országokban van nagyobb esély a kommunizmusra. Igaza is lett. Tény, hogy a kommunizmus mint
lehet?ség az agrárországokban jóval népszer?bb, mint a fejlett ipari államokban. Ma is ez van. A mostani
latin-amerikai elmebeteg minileninek (Morales, Chavez, stb) is erre építenek, f? támogatójuk a helyi
félanalfabéba szegényparasztság. Másnak a kommunizmus nem alternatíva. Azaz végülis Leninnek volt
ebben igaza, nem Marxnak. marx axiómája ismét tévesnek bizonyult. Az ipari államokban a munkásság
túlnyomóan a mérsékelt baloldalt választotta a széls?bal helyett, mert a szakszervezeti harcra és
engedményekre alapozó politika sokkal több eredeménnyel kecsegtetett.

Sztálin - aki nem elhajlás Leninhez képest, hanem h? leninista - pedig ráeszmélt, hogy az államosítás nem
változtat a lényegen, s?t gyakorlatilag nagyobb hatalomkoncentrációt idéz el?, csak most már a hatalmat
nem igazi kapitalista tulajdonosok gyakorolják, hanem maga a pártbürokrácia tagjai, azaz kialakul az új
burzsoázia a párton belül, melynek magánérdekei már egész mások, mint a hivatalos célok. Innen jött a
Sztálin féle "az osztályharc növekszik a proletárdiktatúra bevezetése után" elmélet.

Trockij másképp gondolkodott. ? felismerte, hogy csak akkor lehet kommunizmus, ha az egész világon
uralmon van, mert különben megmarad a választási lehet?ség.

A Sztálin után kommunista eszme aztán két részre vált, a szovjet liberalizáció útja volt az egyik, ahol
gyakorlatilag suba alatt beismerték az egész rendszer cs?djét, s próbáltak kapitalista motívumokat
visszacsempészni, majd a végén egyszerúen megszüntették a rendszert mint olyat. A másik modell a Maoféle volt. Ott továbbfejlesztették a "növeked? osztályharc" elméletet, s Mao végül arra jutott, hogy maga a
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kommunista párt az új kapitalista osztály, ezért a népnek le kell rombolnia a kapitalistává vált pártot.
Aztán Mao halála után ott is rátértek a kapitalista restaurációra, s szimplán ?k is visszatértek a
kapitalizmushoz.

Maradt Kuba és Észak-Korea. Észak-Koreában misztikus vallási elemekkel b?vítették a kommunista
elméletet, Kubában meg ott a hagyományos káosz. Magyarán: sehol, semmilyen változatban nem
m?ködött soha ez a rendszer, mind elméletben, mind gyakorlatban megbukott.

Ki manapság kommunista?

Három ilyen csoport különböztethet? meg:

1. Félanalfabéta indiánok Dél-Amerikában, akik el se olvasták Marx egyetlen m?vét sem, s az
egészb?l annyi jött le nekik, hogy "szegény - jó! gazdag - rossz!" na és az, hogy "vegyük el a falu
gazdag csávója pénzét és osszuk szét egymás közt, majd rúgjunk be végre a kocsmában!".

2. Drogozástól elhülyült lumpenértelmiségiek Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, akik
egyébként azonnal harcos antikommunistákká válnának, ha bárki is megpróbálna egy újjal is
nyúlni az ? tulajdonukhoz. (E csoportnak ma már magyar képvisel?i vannak, Vajnai Attila
vöröscsillag-harcos és újabban TGM személyében.)

3. ?sbuta kelet-európai kommunista, aki arra emlékszik, hogy most 80 éves korában már nem áll fel
a farka, bezzeg Kádár alatt, 40 éve még állt és akkor nagyon jó volt, na és akkor egy gombóc
fagylalt is csak 1 Ft volt.

Ha Lenin tisztességes ember lett volna, már 1918-ban azt kellett volna mondania "bocs, kipróbáltuk, de
nem m?ködik, viszlát!"... Dehát ez a kis hatalommániás, szifiliszes, fizikai és szellemi értelemben is
kegyetlen törpe nagyon messze volt a tisztességt?l.

Ami pedig a változás és korrekció lehet?ségére hivatkozó érvet illeti, éppen Marx alapvet?
antidemokratikus flozófiája tette ezt még elméletben is lehetetlenné, hiszen a Marx által kívánt diktatúra
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nem csak azt jelenti, hogy az alattvalók nem hathatnak a vezetésre, hanem azt is, hogy a vezetés sem kap
valódi képet az alattvalókról. Azaz még elméletileg sem lehetett volna kijavítani a "hibákat" (valójában
ezek nem hibák, hanem a rendszer alaptulajdonságai), hiszen a nép nem szólhatott bele semmibe, de az
uralkodók sem szólhattak végülis bele, hiszen egyszer?en nem is tudták, hogy mi is a valódi helyzet.

Ami a marxi közgazdaságtant illeti (az egyetlen rész Marx munkásságából, melynek van tartós értéke),
azt csupán mint egy folyamat részét lehet értékelni. Marx eredeti ötletei ma már nem érvényesek, a
közgazdaságtudomány meghaladta ?ket. A két legfontosabb pont: Marx értékelmélete és a
kizsákmányolás. Az el?bbi tévedés, az utóbbi pedig nem létezik.

Marx kizárólag a bérmunkás munkáját tekinti értékteremt?nek. Abszurdum. A közgazdaságtan 95 %-a
szerint ez tévedés. A vállalkozó munkája szintén értékteremt?, s?t alapjelent?ség?, azaz a kapitalista nem
csupán t?kéjét adja bele, hanem tudását is. Ami pedig a termék értékét illeti, az nem a befektetett
munkától függ (legyen az a t?kés vállalkozó, vagy a bérmunkás munkája), hanem attól, hogy a termék
mennyiért adható el a piacon. Ebb?l következ?en kizsákmányolás sem létezik. Kisajátítás egyszer?en
nem létezik, mert a munkás nem vállalkozótárs, így sem a nyereségb?l, sem a veszteségb?l nem
részesedik.

A lényeg: nem azért bukott meg a gyakorlati marxizmus, mert az az "igazi" marxizmus eltorzított
változata volt, hanem éppen azért mert h? megvalósításának bizonyult.Rossz fának meg nem lehet jó
gyümölcse.

*

Kiegészítésként útmutató az internetes kommunista harcosok vitamódszereihez:

1. A kommunizmus akkor is jobb, mint a kapitalizmus, ha sok benne a hiba.
2. B?nök nem is voltak.
3. Na jó, voltak b?nök, de nagyon kevés.
4. Na jó, voltak nagy b?nök, de azokért nem a kommunizmus a hibás, hanem a gonosz sztalinizmus,
ami elferdítette a jóságos kommunizmust.
5. Igaz, hogy Sztálin gyakorlatilag semmi újat nem talált ki, de az a kis különbség nagyon fontos.
6. Igaz, hogy Sztálin és Lenin között nincs szinte semmi különbség, de ez csak azt bizonyítja, hogy
Lenin sem volt igazi kommunista, ? elferdítette az eszmét! Lenin valójában államkapitalizmust
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csinált, azaz a SZU b?nei valójában a kapitalizmus b?nei, melyekhez nekünk kommunistáknak
semmi közünk.
7. Marx adta meg az alapokat Leninhez? Igen, de ? másképp akarta!
8. Igen, Marx is egy olyan rendszert vázolt nagy vonalakban, mint amit Lenin megvalósított, dehát a
marxizmus lényege nem is ez, hanem maga az elképzelés, az alapeszme. Mi kommunisták nem
vagyunk dogmatikusok.
9. Marx hibázott, ez igaz, de nézd meg a nem-marxista kommunistákat, na és ott van még Budha,
meg Jézus, meg Thomas Morus, mind-mind kommunizmust akartak!
10. Igaz, hogy a kommunizmus egyetlen változata sem produkált soha semmilyen eredményt, de ez
nem jelenti azt, hogy a jöv?ben még ne produkálhatna! Azaz éljen a kommunizmus!

A legvégén eljutunk oda, hogy a "kommunizmus" szó alatt egész mást ért a kommunista netes harcos,
mint amit Marx. Ez viszont parttalan vita, hiszen ha a vegetáriánizmus alatt sok hús fogyasztását kezdi
valaki érteni, akkor nemigen van mir?l beszélni.

*

A kommunista gazdaság

A kommunizmus története gazdasági szempontból nagyjából a következ?:

1. Elvesznek mindenkit?l mindent.
2. Cs?d. Semmi sem m?ködik.
3. Visszaengedik lassan a belföldi t?két korlátokkal egyes lényegtelenebb területekre, a külföldi
t?két pedig szintén korlátozásokkal szinte mindenhová, leszámítva egyes politikailag érzékeny
területeket.
4. Növekszik a jólét, amíg a korlátok nem kezdenek már visszatartó er?t jelenteni.
5. Újabb hanyatlás.
6. Rendszer megbukása.
7. A kínai típusú rendszer abban más, hogy ott az 5. pont után egyszer?en az összes korlátot
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megsz?ntették, tulajdonképpen a jugoszláv-magyar-lengyel reformkommunizmust tovább vitték,
visszaálltak a kapitalizmusra, viszont a politikában nem csináltak semmilyen reformot.

_______________________________________________
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Kormányzati rendszerek
by maxval bircaman - kedd, május 15, 2012
http://bircahang.org/kormanyzati-rendszerek/

A világ országai kormányzati rendszereinek áttekintése.

A fenti táblázat összahasonlítja az egyes kormányformák köztársasági és monarchikus változatait.

Fontos megjegyezni, hogy sok esetben nehézkes egyes országokat bekategorizálni!

A parlamentáris államforma esetében a végrehajtó hatalom feje a kormányf?, aki a parlament el?tt
felel?s. Az államf? a rendszer külön eleme, akinek hatalma jellemz?en csak ceremoniális jelleg?, ill.
egyes esetekben gyenge, ritkán valamivel nagyobb a hatásköre.

Köztársasági forma esetében parlamentáris köztársaságról beszélünk, monarchikus forma esetében pedig
parlamentáris monarchiáról. Monarchia esetében az államf?i tisztség örökös és örökl?dik, az illet? ország
szabályai szerint. Köztársaság esetében pedig az államf?i tisztség választás eredménye: a választás vagy a
parlament vagy közvetlenül a nép feladata.

Egyes ritka esetekben a parlamentáris köztársaságban nincs külön államf? és kormányf?, a közös államés kormányf?t a parlament választja. A közös állam- és kormányf? egyébként ugyanolyan státusszal
rendelkezik, mint a többi parlamentáris köztársaságban a kormányf?.

A félelnöki köztársaságban a végrehajtó hatalom megoszlik a közvetlenül választott államf? és a
parlament által választott kormányf? között.
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Az elnöki köztársaságban a végrehajtó hatalom feje az elnök, aki nem felel?s a parlement el?tt.
Megválasztása közvetlen.

Az elnöki köztársaságokban egyes esetekben van külön miniszterelnök is, ? azonban az elnök bizalmát
kell, hogy bírja, s jellemz?en az elnök kinevezettje, jellemz?en a parlament egyetértésével.

Az elnöki köztársaság egyik speciális alváltozata, ahol az elnököt a parlament választja, azonban
megválasztása után többé nem felel?s a parlament el?tt mandátuma lejártáig. Ennek alalváltozata az az
eset, amikor az elnök nem egy személy, hanem egy "elnöki testület".

A félelnöki köztársaság és az elnoki köztársaság monarchikus változata az alkotmányos monarchia. Itt az
államf? tisztség örökös és örökl?dik, az illet? ország szabályai szerint. Az államf? a végrehajtó hatalom
feje egyedül ill. a végrehajtó hatalom megoszlik közte és a parlament által választott kormányf? között.

Az abszolút monarchiában a teljes végrehajtói és törvényhozói hatalom feje az államf?.

Diktatúráról akkor beszélünk, ha egyetlen párt vagy egy katonai testület a hatalom birtokosa.

Speciális kormányforma még a teokrácia. Itt a választott végrehajtó hatalom felett egy vallási testület áll,
mely megvétózhat és megváltoztathat bármilyen döntést.

_______________________________________________
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Kuba nemzeti ünnepének igaz története
by maxval bircaman - vasárnap, május 27, 2012
http://bircahang.org/kuba-nemzeti-unnepenek-igaz-tortenete/

1953-ban 160 kegyetlen gyilkos terrorista és lumpen vett részt a Moncada-laktanya megtámadásának
el?készítésében. Vezet?jük a két Castro volt.

Magára a támadás helyszínére 135-en érkeztek, közülük négyen az utolsó pillanatban meggondolták
magukat. A többiek pedig egy másik, kisebb laktanyát támadtak meg a Moncada-laktanya
megtámadásával egy id?ben, de ?k be sem tudtak jutni az illet? laktanyába, az ?rség sikeresen likvidálta
?ket még az épület el?tt.

Tehát effektíven 131 terrorista támadott. Az eredeti terv szerint a terroristák behatoltak volna és
lemészároltak volna a többnyire alvó katonákat. Fidelnek köszönhet?nek ez nem így történt. Fidel
ugyanis karambolozott pont az épület el?tt, ezt a laktanya ?rsége észlelte, s sikerült riadóztatnia az
alvókat. Fidel csoportjának a központi irányító részleget kellett volna elfoglalnia, ez nem sikerült. Raúl
csoportjának feladata viszont a kisegít? részek elfoglalása volt, ez sikeresen megtörtént, többek között a
laktanya katonai korházát is elfoglalták, ahol sikeresen lemészároltak többek között ágyon fekv?, beteg
katonákat.

Szerencsére a riadóztatott katonaság id?ben ellenállt. 61 terroristát t?zharcban likvidáltak. A maradék
nagyobb része halálos sérülést szerzett, ?k a következ? órákban, napokban elhunytak.

A két Castro gyáván kiugrott az ablakon, amikor látták, hogy mi a helyzet, s hátrahagyva elvtársaikat
elmenekültek még id?ben kb. 10-15 társukkal együtt.

Fulgencio Batista elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, s statáriumot vezetett be. A bujkálók egy része
elfogásukkor ellenállt, ?ket a rendvédelmi szervek likvidálták. Fidel ennél jobban féltette életet, s nem állt
ellent, így került bíróság elé. Az ügyész halált kért, de a bíró - Batista nyomására "ne csináljunk mártírt
bel?le" alapon - csak börtönbüntetést szabott ki. Id?közben a kubai katolikus egyház elérte, hogy
Kubában eleve sz?njön meg a halálbüntetés, Batista meg is szüntette (majd Fidel és Che vezették be újra
1959-ben).
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A félhülye széls?balos USA-beli és nyugat-európai, a valóságot sosem ismer?, de mindig pofázó
"közvélemény" nyomására Fidel alig néhány évvel kés?bb amnesztiát kapott, s sikeresen beindíthatta újra
harcát, melynek hatására 1959-ben át is vette a teljes hatalmat, s máig tartó példátlan diktatúrát vezetett
be. Ez a félévszázados nyomor és elnyomás ma már igazolta Batistát: visszatekintve most már az
egyébként romlott, felel?tlen és totálisan korrupt Batista-rezsim jóléti jogállami demokráciának t?nik...

_______________________________________________
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Kubai viccek
by maxval bircaman - vasárnap, május 20, 2012
http://bircahang.org/kubai-viccek/

Kubai viccek Kubából és az USÁ-ból

1.

A nyolcvanas évek eleje. A kubai hadseregben politikai oktatás folyik. Az oktató kiteszi a táblára Ronald
Reagan képét és megkérdezi a kiskatonáktól, hogy felismerik-e. Senki sem válaszol, segíteni próbál az
oktató:
- Hát ? az, aki miatt ilyen szegénységben élünk..
Erre a kiskatonák felszabadultan mosolyognak:
- Ó, hát így már könny?, de szakáll és egyenruha nélkül nehéz volt felismerni!

2.

Havanna központjában egy részeg kiabál:

- Tudom, hogy ki a felel?s azért, hogy éhezünk!

Azonnal odalép hozzá két civilruhás és betuszkolják egy rend?rautóba, majd a kocsi elindul a rend?rörs
felé. Néhány másodperc múlva megint megszólal a részeg:

- Tudom, hogy ki a felel?s azért, hogy éhezünk! Az amerikai imperializmus és az embargó!
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Rend?rautó gyorsan megáll, kiengedik a részeget, majd a kocsi elhajt.

A részeg a kocsi után kiabál:

- Azt is tudom, hogy maguk kire gondoltak!

3.

Óvodai foglalkozás. A téma a forradalom.

Pepito :

- Van egy macskám, tegnap szült 5 kiscicát, s mint az 5 kiscica forradalmár!

Taps.

Két hét múlva ismét. Amikor sor kerül Pepitóra, ismét elkezdi mesélni:

- Van egy macskám, két hete szült 5 kiscicát, közülök 3 kiscica forradalmár!

Tanítónéni:

- Hogyan, Pepito, múltkor még mind az 5 kiscica forradalmár volt...
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- Igen, de közben ketten már kinyitották a szemüket.

4.

Az id?s kubai nyugdíjast kiengedik az USÁ-ba rokonlátogatásra. Amikor visszatér, mindenki

kiváncsian kérdezi:

- Na és milyen volt az USA?

- Hihetetlenül elmaradott ország!

- Elmaradott?

- Igen, csupa olyasmit esznek, amit mi 50 éve ettünk, még a Forradalom el?tt.

5.

- Mi a valódi árfolyama a fontnak, a dollárnak és a kubai pesónak?

- Egy fontnyi pesó ér egy dollárt.

6.
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Egy kubai a moszkvai cirkusz havannai látogatását próbálja kihasználni ahhoz, hogy elmeneküljön az
országból. Majomnak öltözik, éjszaka belopózik a cirkusz épületébe, majd beül egy ketrecbe. Másnap
rakodják is a ketreceket, de az idomárok váratlanul el?vezetnek két oroszlánt és bezárják a majomnak
öltözött kubai ketrecébe. A kubai pánikba esik:

- Segítség, segítség!

A két oroszlán megszólal:

- Hallgass, idióta, azt akarod, hogy a határ?rörök az egész állatkertet letartóztassák?

7.

- A Forradalom gy?zelme óta miért nincsenek medencék Kubában?

- Okafogyottá váltak, ugyanis aki tudott úszni, az már átúszott Floridába.

8.

A havannai utca embere interjút ad egy európai újságírónak:

- Na és hogy érzi magát úgy általában?

- Nem panaszkodhatom.
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- Úgy érti, hogy átlagosan, se nem jól, sem nem rosszul?

- Nem. Úgy értem, hogy nem panaszkodhatom.

9.

Az ENSZ kérd?íveket küld ki a világ különböz? részeibe a következ? kérdéssel: "Legyen szíves, mondja
el véleményét azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet az élelmiszerhiánnyal az Ön országában és a világ
többi részén!".

Sajnos az akció kudarcot szenved, sehonnan sem jönnek vissza kitöltött kérd?ívek:

- az Európai Unióban nem tudják értelmezni mit jelenthet a "hiány" szó,

- Afrikában nem értik az "élelmiszer" szót,

- az USÁ-ban a "világ többi részen" kifejezést nem érti senki,

- Kubában pedig mindenki tanácstalan mit jelenthet az, hogy "mondja el véleményét".

10.

Feliratok változása a havannai állatkertben:
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1955 - Ne etessék az állatokat!

1965 - Ne egyék meg az állatok ételét!

1975 - Ne egyék meg az állatokat!

11.

Osztályf?nöki óra egy kubai iskolában.

- Gyerekek, mi a kapitalizmus?

- Egy hatalmas szemetes vödör, tele romlott élelmiszerrel, kidobott tárgyakkal, törött játékokkal - feleli
Pepito.

- Nagyszer?, Pepito, na és hogyan jellemeznéd a szocializmust?

- Egy ugyanolyan szemetes vödör, de üresen.

12.

Fidel meghal.
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A vezet?ség úgy gondolkodik, hogy mivel olyan jelent?s személyiség volt, esetleg nem Kubában kellene
eltemetni, hanem valamilyen híres személyiség sírhelyére.

- Temessük el a Vörös téren, Moszkvában, Lenin mauzóleumába! - jön az egyik javaslat.

- Az nem elég, Fidel univerzálisabb személyiség volt, egy kommunista sírhely nem elég neki, temessük el
Szent Ilona szigetén, Napoleon mellé! - jön a másik javaslat.

- Fidel sokkal több volt, mint Napoleon, szerintem temessük el Jeruzsálemben, Jézus keresztje helyén! jön egy újabb javaslat.

Egy hang hátulról: - Oda azért mégse kéne, a végén még feltámad a harmadik napon...

13.

Fidel beszédet mond:

- Elvtársak, jöv? évt?l, hála Istennek, rizshegyek lesznek a boltokban!

Raúl félrehívja Fidelt:

- Miket beszélsz, Fidel, elfelejtetted, hogy ateisták vagyunk és Isten nem létezik?

- Semmi gond, rizshegyek sem léteznek.
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14.

- Mi volt régebben, tyúk vagy tojás?

- Régebben minden volt, tyúk is, tojás is!

15.

- Miért tiltják Kubában az internetet?

- Nehogy a kubaiak átszörföljenek Floridába.

*

Mib?l tudhatod, hogy amerikai-kubai vagy?

1. Bármilyen probléma is adódik a családban, a családtagok egyhangú véleménye, hogy az ok
boszorkányság, így azonnal egy santero* segítségét kell igénybe venni.
2. Amikor gyerekkorodban azt mondtad, hogy nem vagy éhes, a szüleid kijelentették, hogy nem
éhesnek lenni hülye amerikai divat, s bezzeg, ha Kubában lennél, akkor nem mondanál ilyen
butaságot.
3. Kicsi gyerek voltál még, amikor ajándékba kaptál egy kis aranyláncot valami furcsa k?vel, s a
lelkedre kötötték, hogy mindig viseld, mert megóv a boszorkányságtól.
4. A nap bármely szakaszában becsönget valaki rokon, aki aztán órákig meséli, hogy mi volt vele,
amikor még Kubában élt, majd pedig mindenki egyetért, hogy Kubában minden jobb, Fideléket
leszámítva.
5. A nagyszüleid minden ételt és italt kubai ételekkel és italokkal hasonlítanak össze, kijelentve,
hogy minden, ami nem kubai, az semmit sem ér. S hozzáteszik, hogy olyan ember, akinek nem
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tetszik a kubai konyha, nem létezik.
6. A nappaliban a falon központi helyen egy fénykép található édesanyádról a 15. születésnapján, s
anyád külön fel is hívja minden látogató figyelmét a képre.
7. Van legalább 30 “sógorod” az USÁ-ban, s még 50 Kubában.
8. Folyamatosan rád szólnak, hogy ne kiabálj, mikor te csak normál hanger?vel beszélgetsz.
9. Meg vagy gy?z?dve, hogy a banán az nem gyümölcs, hanem zöldség.
10. A nap bármely szakaszában mindig van készen a konyhában f?tt rizs babbal.
11. Bármilyen meleg is van, sosem jársz papucs nélkül. Ha valakit mezítláb látsz, rászólsz, hogy
vegyen fel papucsot, mert meg fog fázni.
12. Amikor szólnak, hogy öltözz fel hivatalosan, guayaberát* veszel fel.
13. Minden újévi bulin a család egybehangzóan kijelenti, hogy ez lesz Fidel utolsó éve.
14. Vannak rokonaid, akik 10 éve érkeztek Kubából, s nem beszélnek még most se egy szót se
angolul.
15. Meg vagy gy?z?dve, hogy ha evés után 4 órán belül vízbe mész, meg fogsz halni.
16. Amikor este 7-re hívsz vendégeket és megérkeznek fél 9-kor, csodálkozol, hogy miért jöttek a
megbeszélt id?pontnál korábban.
17. Úgy tudod, hogy a világ leghíresebb cukrászata a kubai, s annak legnagyobb remekm?ve a
sajtszelet guayava lekvárral.
18. Úgy tudod, hogy a Karácsony elengedhetetlen kelléke a nyárson sült egész malac, a f?tt rizs és a
sült banán.
19. Míg mások sport-drukkolói versecskéket kiabálnak, neked csak a “Kuba igen! Castro nem!” jut
eszedbe, amit csecsem?korod óta hallasz.
20. Nem látsz semmi furcsát abban, hogy valaki zene nélkül táncol.
21. A "külföld" szó a Kubán kívüli világot jelenti, neked is, aki az USÁ-ban születtél és még soha
életében nem járt Kubában.

Bár semmilyen formában nem vagyok kubai, de mivel ott szocializálódtam, pár pont még rám is
igaz, különösen a 8. pont...

*

Kubai vicc 2011. szeptembet 11-r?l

Miért nem lehettek kubaiak a 2001-es szeptember 11-i merénylet elkövet?i?

1. Nem bírták volna titokban tartani a tervet. Eldicsekedtek volna vele többeknek, hogy mire

633 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

készülnek, s a rend?rség 2 héttel az esemény el?tt letartóztatta volna az egész bandát.
2. Az esemény napján nem bírtak volna felkelni id?ben a túl korai id?pont miatt, így
lekésték volna a gépeket.
3. A repül?téren olyan hangosan beszéltek volna egymással, hogy azonnal felhívták volna
magukra a hatóság figyelmét.
4. Amint beszálltak a gépbe, elvonták volna figyelmüket a szép utaskísér?k, így az eredeti
tervet elhagyva inkább az udvarlás mellett döntöttek volna.
5. A gépben meglátták volna a sok finom ételt és italt, így leültek volna enni és inni,
közben megfeledkezve, hogy miért szálltak be.
6. Képtelenek lettek volna úgy beszélgetni egymással, hogy ne használják mind a két
kezüket gesztikulálásra, így a fegyvereket a földre tették volna, aminek következtében
az utasok könnyedén lefegyverezték volna ?ket.
7. Összevesztek volna azon, hogy ki üljön a pilóta ülésébe.
8. Megpróbálták volna kit?zni a kubai zászlót a pilótafülke ablakára kívülr?l, majd
miután megállapították, hogy ez képtelenség, le is mondtak volna az egész tervr?l,
hiszen kubai zászló nélkül a szélvéd?n már nem is ér az egész semmit.

*

santero = a santería vallás papja

guayabera = díszes, nadrágon kívül viselt ingszer? fels?ruha

_______________________________________________
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Kultúrnyelvek
by maxval bircaman - szerda, június 27, 2012
http://bircahang.org/kulturnyelvek/

A kultúrnyelv szó nem jelent fels?bbrend?séget.

Csupán egy tényt jelent. Kultúrnyelv az a nyelv, mely a társadalmi élet minden területén használatos, nem
csak a hétköznapokban, azaz pl. a tudományos, politikai életben is.

Az a nyelv, mely csak a hétköznapokban használatos, nem kultúrnyelv. Nem alacsonyabbrend? nyelvek,
nem is fejletlenebbek, egyszer?en csak nincs kialakítva a megfelel? szókincsük ezekre a nem-hétköznapi
célokra. A magyar nyelv is csak alig 200 éve tartozik a kultúrnyelvek közé.

A világ két részre osztható nyelvi szempontból: egyrészr?l Európára és Ázsiára, ahol a lakosság helyi
nyelve kultúrnyelv, másrészr?l a többi kontinensre, ahol a helyi lakosság vagy küls? bevándorlókból,
vagy átvett egy eredetileg idegen nyelvet, vagy pedig megmaradt saját nyelvénél, azonban egy küls?
nyelv használatos kultúrnyelvként.

Afrikában az európai nyelvek mellett az arab jelent?s, rajta kívül még a szuahéli és a szomáli. A többi
helyi nyelv sajnos alárendelt szerepet játszik. Ugyanez mondható el Óceániáról is. S mindez még inkább
érvénye Amerikára, ahol az eredeti helyi nyelvek jellemz?en még a hétköznapi beszédben sem játszanak
szerepet.

_______________________________________________

635 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Kérd?ív
by maxval bircaman - vasárnap, július 15, 2012
http://bircahang.org/kerdoiv/

Annak idején, amikor orosz iskolába jártam, ott nagy szokás volt az úgynevezettek kérd?ív-évkönyvek
készítése.

Ha jól emlékszem ?????? volt a becsületes neve. A tanulók készítették, különösen a lányok, mindenki
saját magának. A lényeg az volt, hogy emlékeket ragasztott be az adott évb?l, majd kérdéseket írt, s
körbeadogatta, hogy az osztálytársak válaszoljanak.

Az egyik elmaradhatatlan kérdés az volt, hogy "mit szeretnél az élett?l, hogyan látod magadat 10, 25, 40
év múlva?".

Ilyenkor a többség fantasztikus dolgokat válaszolt, pl. ? lesz az els? ember a Marson, meg ilyesmi.

Mivel én eleve a marginális alakok közé tartoztam, legtöbbször nekem nem is adták oda az évkönyvet,
mert "biztos valami hülyeséget ír majd be" alapon. Volt pár hasonló marginális haverom persze, s
nagyjából egy ütemre járt az agyunk.

Egyik évben az egyik csaj az egyik havert is megkérte írjon a füzetébe. ? meg a "hogyan látod magadat
25 év múlva, mit szeretnél az élett?l?" kérdésre persze megadta a megfelel? választ: "életcélom, hogy 25
év múlva kövér, kopaszodó, unalmas átlagember legyek".

A röhej persze az, hogy azóta eltelt 30 év, s Marsra utazósokból, a Nobel-díjasakból, a
hadseregtábornokokból, meg az összes többi hasonlóból lett unalmas átlagember. Mi meg most is
ugyanolyan deviáns alakok vagyunk, mint akkor.

_______________________________________________
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Körültekint? realitás
by maxval bircaman - csütörtök, július 19, 2012
http://bircahang.org/korultekinto-realitas/

Körültekint? realitás

A srácok lehiggadnak
A fejek kitisztulnak
Olyan kézzelfoghatóvá lesz minden
Mint a szar a vécében

*** 1982 ***

_______________________________________________
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Közjogi szakadások
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 02, 2012
http://bircahang.org/kozjogi-szakadasok/

Közjogi szakadások a magyar történelemben
azaz Miért nincs értelme a legitimizmusnak?

Hét közjogi szakadás történt a magyar történelemben, ennek azonban nincs semmilyen gyakorlati
jelent?sége. A jog sosem lehet az alap, hanem éppen ellenkez?leg: a jog következmény. Szerencsés
országok persze meg tudják úszni a közjogi folytonosság szakadása nélkül, de ez szintén küls?, történelmi
tényez?kt?l függ.

Mi a közjogi folytonosság és mi annak megszakadása? A közjogi folytonosság az, amikor egy
társadalomban a változások mindig az éppen hatályos közjog alapján, annak betartásával jönnek létre. A
megszakadás pedig az, amikor nem ez történik, a hatályos joghoz képest jogellenes változás következik
be.

Az els? szakadás maga a Magyar Királyság megalapítása I. István által. Hiszen a korabeli jogszabályok
értelmében az államf?i posztot mindig az Árpád-dinasztia legid?sebb tagja örökölte (szeniorátusi elv). A
hatályos jog szerint Géza fejedelem halálával a jogszer? utód Koppány volt. István azonban bevezette az
els?szülöttségi elvet, így ? lett az új államf?. Majd ennek fegyveres harccal szerzett hatályt, legy?zve egy,
mai szóval polgárháborúban nevezhet? harcban Koppányt.

Ez a közjogi rend tartósnak bizonult, egészen 1848-ig hatályban maradt. A szakadást Kossuthék
trónfosztási nyilatkozata okozta. Ugyanis a fenálló jog értelmében Kossuthéknak nem volt joguk erre, az
1723. évi II. tc. 7. paragrafusa értelmében Magyarország feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul volt
kormányzandó Ausztriával együtt mégpedig a mindenkori osztrák uralkodó alatt. De érdemes erre külön
kitérni, mert a továbbiak szempontjából is fontos lesz.

1547. évi V. tc. 5. paragrafusában a magyar országgy?lés kijelentette, hogy ezentúl a trónt az akkori
király - I. Ferdinánd - örökösei fogják elfoglalni. Azaz megmaradt a magyar országgy?lés királyválasztási
joga, de az országgy?lés köteles I. Ferdinánd törvényes utódai közül megválasztani a mindenkori magyar
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királyt. A szabad királyválasztás joga csak abban az esetben száll vissza a magyar országgy?lésre, ha I.
Ferdinánd vérvonala kihal.

Gyakorlatilag mindez egy történelmi változás következménye. 1541-ben a Magyar Királyság mint
független állam megsz?nt, s egy nagyobb állam, a Habsburg Birodalom részben autonóm tartománya lett.
Az 1547-es jogszabályt ezt teszi hivatalossá.

A királyválasztás jogát az 1687. évi II. tc. tovább sz?kítette. Ekkor a magyar országgy?lés örökre
lemondott az adddig ?t megillet? királyválasztás jogáról is, kijelentve, hogy ezentúl I. József király
mindenkori els?szülött fiúleszármazottja külön megválasztás nélkül magyar király, s ?t az országgy?lés
köteles megkoronázni. Amennyiben nincs ilyen leszármazott, akkor a királyválasztás joga visszaszáll az
országgy?lésre az említett 1547. évi V. tc. 5. paragrafusa korlátain belül.

Az osztrák és magyar közös uralkodó intézménye jogilag csak a már említett 1723. évi II. tc-kel
kezd?dütt. Ennek a tc-nek az 5-10. pontjai kimondták azt is, hogy a magyar királyi poszt betöltése n?i
ágon is automatikusan zajlik. Azaz III. Károly - a törvény meghozatalakor uralkodó király - els?szülött
fiú vagy lány örököse a mindenkori magyar uralkodó.

Az 1849-es trónfosztás tehát jogellenes volt, Kossuthék állama jogszer?tlen volt. Hiszen örök id?kre
hozott rendelkezés nem tehet? hatályon kívül. Ez tehát a második jogszakadás a magyar közjogi
történelemben.

Egészen 1867-ig jogon kívüli állapot volt. Az osztrákok visszaállították ugyan Ausztria és Magyarország
törvényes közös kormányzását, az államf? kérdését azonban nem oldották meg. Ugyanis az utolsó magyar
uralkodó, V. Ferdiánd lemondott posztjáról 1848-ban. Ezzel a magyar országgy?lésre visszaszállt a
korlátozott királyválasztás joga, hiszen V. Ferdinándnak nem voltak törvényes örökösei. Össze kellett
volna hívnia V. Ferdinándnak a magyar országgy?lést utódja megválasztása céljából. Erre azonban
politikai okokból nem volt lehet?ség. Ausztriában a császári címet Ferenc József kapta, ? azonban a már
említett törvények miatt nem vált automatikusan magyar királlyá is, azaz kifejezetten meg kellett volna
választania ?t a magyar országgy?lésnek. Mindezt maga Ferenc József császár is tudta, így nem nevezte
magát magyar királynak, hanem osztrák császárként uralkodott Magyarország felett az 1723. évi II. tc. 7.
pontja alapján, a magyar trón pedig betöltetlen volt.

A trón betöltetlensége azonban disszononáns helyzet volt, hiszen Magyarországnak így nem volt
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államf?je, márpedig egyes hatalmi funkciókhoz államf?i szerep szükségeltetett. Az országnak, az Osztrák
ill. Habsburg Birodalomnak volt államf?je, de Magyarországnak mint annak részének nem, pedig erre az
alkotmány szerint szükség volt.

A megoldás 1867-ben született meg, s ez okozta a harmadik közjogi szakadást a magyar történelemben. A
szakadás oka, hogy az országgy?lés nem tudott összeülni uralkodói összehívás nélkül (Ferenc József
császárként ezt nem tehette meg), viszont így nem volt szerv, mely uralkodót választhatott volna. A
megoldás a már lemondott király általi összehívás vagy az 1848-as országgy?lés új ülése lehetett volna,
de mindkett? politikai okokból elképzelhetetlen volt. Így Ferenc József összehívta az országgy?lést - bár
nem volt joga erre -, az országgy?lés pedig els? intézkedésként magyar királlyá választotta ?t - sajátos
Münchausen-trükk.

A negyedik szakadás 1918-ben történt a köztársaság kikiáltásával, erre nem volt meg a jogi
felhatalmazás.

Az ötödik szakadás 1921-ben történt. A Horthy-rendszer látszólag igyekezett visszaállítani a
törvényességet, valójában azonban nagyobb b?nt követett el, mint az 1918-as köztársaság: a királyság
államforma fenntartása mellett kimondta a törvényes magyar uralkodói ház trónfosztását - 1921. évi
XLVII. tc. -, s ténylegesen is meggátolta a törvényes király hazatérését.

A hatodik szakadás a debreceni ideiglenes kormány tevékenysége volt. Új alapokon hozott új közrendet a
megel?z? rend figyelmen kívül hagyásával. (1945. évi I. tv.)

A hetedik - s utolsó szakadás - 1956-ban történt, amikor Kádár és társai de facto puccsot hajtották végre a
törvényes Nagy-kormány ellen.

A közhidelemmel ellentétben 1989-ben nem történt közjogi szakadás, az új rend a régi jogrendje alapján
lett bevezetve. Ugyanez a helyzet a féldiktatórikus jelleg? új orbáni hatalmi renddel kapcsolatban - az
el?z? jogrend alapján került bevezetésre az alapját képez? új alkotmány (Alaptörvény).

Ismétlem azonban: a közjogi szakadás önmagában nem probléma, hiszen el?fordulnak olyan történelmi,
politikai események, amikor a helyzet kikényszeríti a szakadást.
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Közlekedés Szered?cön
by maxval bircaman - vasárnap, május 13, 2012
http://bircahang.org/kozlekedes-szeredocon/

Kevéssé ismert, de Bulgária f?városának van magyar névváltozata: Szered?c. Mivel azonban a magyar
nyelvhasználatból 200 éve kikopott ez a szó, maradjunk a Szófia elnevezésnél a továbbiakban.

Szófia 1879-ben lett Bulgária f?városa. El?tte sosem volt az, régebben 6-9 másik város volt az ország
f?városa a bolgár történelem különböz? id?szakaiban (6-9, mert attól függ mit számítunk f?városnak).
Akkoriban, amikor f?várossá lett, Szófia egy kisváros volt, alig 10 ezer körüli lakosságszámmal, országos
jelent?sége nem volt, amolyan kis regionális központ volt csupán. Miért lett mégis f?város? Mert az új
Bulgária megalkotói (Bulgária 1878-ban szabadult fel a közel 5 évszázados oszmán-török uralom alól) azt
szerették volna, ha a f?város az ország központjában helyezkedik el. Aztán ez nem jött be, mert
Bulgáriának nem sikerült megtartania a bolgár etnikum többségi területének nagy részét, így végülis
Szófia egyáltalán nincs az ország középpontjában, hanem éppen ellenkez?leg: a nyugati határszélen
van, alig 50 km-re a szerb határtól.

Kevesen veszik tudomásul, hogy Szófia valójában hegyvidéki város. Manapság a gps-készülékek
tengerszint-feletti magasságkijelzésének köszönhet?en egyre többen csodálkoznak rá arra a tényre, hogy
Szófia legalacsonyabb részei is 550 méter magasságban vannak, s?t egyes lakott részei 650-700 méter
magasan terülnek el. A nem vagy ritkán lakott részeket direkt nem említem, mert a Vitosa-hegy egy része
is közigazgatásilag Szófia része, a Vitosa legmagasabb pontját (2290 méter) is beleértve.

Magyarra "lefordítva": Szófia legalacsonyabb része is magasabban van, mint Budapest legmagasabb
pontja, a János-hegy. Ennek következménye az, hogy - bár Szófia Budapestnél 5 fokkal délebbre fekszik télen általában 2-5 fokkal hidegebb szokott lenni Szófiában, mint Budapesten.

Bár hivatalosan 1,4 millió lakosa van Szófiának, valójában ennél egymillióval többen laknak itt. A
magyarázat az óriási eltérések Bulgárián belül a gazdaságot illet?en. Bulgáriában a gazdasági helyzet
olyan, hogy 5 nagyvárosban van m?köd? gazdaság, a többi rész pedig er?sen el van maradva, néhány
idegenforgalmi települést leszámítva. A nettó átlagbéren érzékelhet? ez elég jól, a bolgár nettó havi
átlagbér országos szinten jelenleg átszámítva kb. 78 ezer magyar forint, az ország nagy részében
viszont 45 ezer forint körül mozog, míg Szófiában eléri a 100 ezret. Ennek következménye a tömeges
vándorlás szófiai munkahelyek felé.
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Régebben hallottam egy német ismer?st?l, hogy a közlekedési szokásokban egy vonalat lehet húzni, a
vonal Skandináviában indul és Indiában ér véget. Minél közelebb vagyunk Indiához a vonal mentén,
annál "szabadabb" vagy másként fogalmazva felel?tlenebb a közlekedési stílus. Skandináviában a sof?r
inkább áll két órán keresztül a hibásan állandóan pirost jelz? lámpánál, de akkor se megy át a piroson, ha
az élete ett?l függ. Németországban ez esetben átmennek a pirosan, de amint gyalogost látnak a zebránál,
illemtudóan megállnak, várva a gyalogos áthaladását. Magyarországon a zebránál várakozó gyalogos nem
fejt ki hatást a sof?rökre, de ha a gyalogos már lelépett a zebrára, akkor megállnak. A Balkánon a zebrára
lelépett gyalogos érdektelen tényez? a sof?rök szempontjából - lehet, hogy csak nézel?dik az a gyalogos,
nincs miért megállni tehát -, csak a határozottan a zebrán haladó gyalogos készteti az autóst
megállásra. Az érdekesség kedvéért végigmondom. Törökországban már a zebrán haladó gyalogos is
kevés, ha nem halad eléggé gyorsan. Irakban és Iránban a gyalogosnak nincs els?bbsége (a szabályok
szerint persze van, de a gyakorlatban nincs), így a gyalogos kézzel jelez az autósoknak, hogy átmehessen
a zebrán. A "legszabadabb" India, ahol a kocsik semmi szín alatt nem állnak meg a zebránál, csak
lassítanak és lassítva szlalomoznak az átkel? gyalogosok között. Bulgária valahol a Balkán és
Törökország között van a fenti skálán. A határozatlanul zebrán lépeget? gyalogosra a közeled? autók
rádudálnak és rávillanatanak, s?t a kicsit agresszívebb sof?rök még ki is kiabálnak, hogy pl. "gyorsabban,
nem kecskét legeltetsz otthon a tanyán!".

A legjellemz?bb tömegközlekedési eszköz a busz és a trolibusz. Még elég sok alacsony min?ség? Ikaruszbusz látható. Amikor végleg tönkremennek, általában lecserélik ?ket használt nyugat-európai buszokra.
Egyes ilyen buszokban még az eredeti feliratok is láthatók. Általánosságban a buszok és trolik rossz
m?szaki állapotúak, koszosak, kényelmetlenek, s nem tartanak be semmilyen menetrendet: egyszer 40
percet késnek, aztán meg egyszerre jön kett?-három, a szófiai tréfás népi okosság szerint azért jön
egyszerre több, mert "egyedül félnek a buszok".

Szófiában az építkezés az egyik f? tevékenység. Egy id?ben minden második vállalkozó építkezésekkel
foglalkozott. Most már a válság miatt ez kevésbé van így, de még mindig hihetetlenül sok építkezés van.

Sajnos Szófia négyötöde panelgettó. Van pár jobb min?ség?, félig panel, félig tégla típusú épület is, de
sajnos a legtöbb panel sokkal rosszabb, a hagyományos lakógyári panel típusú.

Szófia tömegközlekedésileg a kontrasztok városa. Egy részr?l - mint már említettem - a nem éppen rózsás
állapotú budapesti tömegközlekedési eszközökhöz képest is kiemelten koszosak, kényelmetlenek,
pontatlanok a szófiai tömegközlekedési járm?vek. Más részr?l viszont az összes járm? gps-követ?vel van
ellátva, s az egyes járatok érkezése a megállókba valós id?ben követhet? az interneten. Ezen kívül a
megállók többségében is van gps-kijelz?, mely jelzi, hogy melyik járat hány perc múlva fog megérkezni
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az illet? megállóba. A legfurcsább, hogy ez a rendszer az esetek 95 %-ában m?k?dik. A magyarázat
valószín?leg az, hogy Bulgária már a KGST-id?kben amolyan "szocialista informatikai központ" volt,
aránytalanul sokan foglalkoztak számítástechnikával. Ez a hagyomány meg?rz?dött, így nagyon sok az
informatikus szakember. Régebben els?sorban vírusírással csapták agyon az id?t, ma már, úgy t?nik,
sikerült pozíciókba jutniuk különböz? helyeken, s folyamatosan szorgalmazzák a modern informatikai
vívmányok gyakorlati bevezetését. Így több területen is észlelhet?, hogy bár Bulgária gazdaságilag
általánosságban el van maradva Magyarországtól, az informatika területén sok olyan dolog meg van
oldva, ami Magyarországon csak részlegesen vagy egyáltalán nincs kielégít?en rendezve. A
tömegközlekedés gps-ítésén kívül meg tudnám említeni a nagyszer?en m?köd? általános számlafizetési
internetes rendszert, mellyel szinte bármilyen közüzemi számlát, szolgáltatást ki lehet fizetni a neten
keresztül: amennyiben az ember regisztrálja magát és számláit, a rendszer értesíti minden új számláról
(hamarabb, mint ahogy a szolgáltatótól megérkezne a számla postai úton) és azonnal ki is tud mindent
fizetni a rendszeren keresztül, valamint sok más szolgáltatása is van a rendszernek: pl. hiteltörlesztés,
átutalás bármilyen belföldi vagy külföldi bankszámlára, stb. Sok keresked? is bekapcsolódott a
rendszerbe, én pl. az egyik bolgár internetes könyvesboltból szoktam ilyen módon rendelni id?nként.
Magyarországon is volt/van egy ilyen próbálkozás, az Abaqoos, de sajnos nincs még eléggé elterjedve.

A városközpontban (mely jelent?sen kisebb, mint Budapest városközpontja) igen sok a régi, lerobbant
épület, bár ebben nem különbözik Szófia Budapestt?l, ahol a sok rossz állapot? épület miatt külföldi
filmesek szívesen forgatnak háborús filmeket, mert a díszlet egy az egyben adott. Szólni kéne a szófiai
polgármestern?nek, hogy érdemes lenne, ha Szófiát is népszer?sítené a filmes körökben, hiszen ami a
lerobbant házakat illeti, Szófia kíváló adottságokkal rendelkezik.

Az egyik népszer? közlekedési eszköz az iránytaxi. Ezek számmal ellátott, általában 12-ül?helyes kocsik,
melyek meghatározott útvonalon haladnak reggel fél 7 és este 10 között, átlagban negyedórás követési
távolsággal, a kijelölt útvonalon belül bárhol fel illetve le lehet szállni. Jelenleg Szófiában kb. 50
különböz? irányban közlekednek iránytaxik. Az iránytaxikban furcsa módon állóhely is van, ami kissé
kényelmetlen 170 cm-t meghaladó magasságú embereknek, mert ilyen magas a tet?. Az ár a normál
közlekedési jegy másfélszerese. Igen gyors közlekedési eszköz ez, mivel az iránytaxik sof?rjei még az
átlagos megszokotthoz képest is kevésbé tartják be a közlekedési szabályokat.

Ami a metrót illeti, a XX. sz. hatvanas éveiben kezd?dött a metró tervezése. Mivel Szófia 2700
éves város, tele van a föld m?emlékekkel, melyek hatalmas gondot okoztak (és okoznak ma is)
mindenféle ásásos építések esetében.

Ennek is - meg a finanszírozás csökkentésének persze - köszönhet?, hogy a földmunkák megkezdése után
20 évig nem történt semmi a metró kapcsán. Így igencsak érdekes módon Szófia egyik f?útvonala két
évtizedig le volt zárva az elkezdett, majd abbahagyott építkezés miatt. A metró csak 1998-ban került
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átadásra alig 5 állomással a város északnyugati része és a városközpont nyugati határa között. A
metróvonal csak kés?bb érte el a városközpontot, közben pedig a városközponttól épült a város délkeleti
része felé. Valószín?leg a világon egyedülálló módon, a metró hónapokig úgy m?ködött, hogy az egyik
központi állomás - éppen a m?emlék-gondok miatt - nem volt elkészülve, azaz a metró egyes (s máig
egyetlen) vonala nem volt folyamatos, nagyjából 1 km távolság "hiányzott" a közepér?l. Az illet?
hiányzó rész tavaly szeptemberben készült el, jelenleg 14 állomása van az egyes vonalnak. Jelenleg is
folynak munkálatok a vonalon, új állomások kiépítése folyamatban van, az egyik a szófiai repül?téren
lesz, s ezzel egyid?ben megindult tavaly a második metróvonal építése is, észak-déli irányban.

Ami a szófiai közterületeket, els?sorban parkokat illeti, azok legendásan elhanyagoltak. A polgármesteri
hivatal "jó napot!" helyett is a "nincs pénz" kifejezést használja.

Ahol a közterület rendezett, ott ez kizárólag a helyi lakosok közül egy-két hiperaktív önkéntesnek a
kezét dicséri. Ami nagyon ritka jelenség: egy parkot az önkormányzat tesz rendbe.

Bulgária a korlátlan szabadság földje. Ennek egyik jele, hogy a szabálytalan parkolás alapvet? emberi
jognak számít. Pl. városközpontban egy bankfiók el?tt több autó a járdán parkol. Olyan is megtörtént már
- újságban olvastam, személyesen ilyet még azért nem láttam -, hogy két, a járdán haladó autó
egymással karambolozott.

Érdekesség, hogy Szófiában nagyon kevés az ivóvíz. A legnagyobb szófiai folyó kb. Rákos-patak
méret?. Most már megoldott az ívóvízellátás, de a 90-es évek elején még súlyos gondot jelentett.

A másik elterjedt közlekedési eszköz a villamos. A kommunizmus vége után sok vállalkozó bódékat
épített ki a legtöbb megállóban, természetesen bármiféle engedély nélkül. A helyzetet kritizáló vagy
építési engedélyt keres? hivatalnokok gyorsan vállalkozásellenes kommunistáknak lettek min?sítve, így
lassan az összes ilyen objektum legálissá vált. Ma már a helyzet rendezettebb, s nem lehet csak úgy
építkezni közterületen. Viszont a sok bódé végülis hasznos szerepet lát el, általában mindegyikben
m?ködik valamilyen üzlet.

A villamosmegállókkal kapcsolatban tudni kell, hogy a kiépített megálló-szigetek ritka jelenség
Szófiában.
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A legtöbb villamosmegállóban az utasok a kocsik között szállnak fel és le. A kocsik általában meg
szoktak állni, de nem mindig:

A taxi szintén gyakori közlekedési eszköz. Az EU legolcsóbb taxijai Szófiában vannak. Bár nincs
hatósági ár, a taxik 95 %-a 80 magyar forintnyi összeget számol fel kilométerenként, s az alapdíj is
ugyanennyi. A város délkeleti határán lév? panellakótelepr?l eljutni az északnyugati határon lév? hasonló
lakótelepig kb. 2000 forint.

Visszatérve a villamosokra, mind az újabb típusok, mind a 40 éves típusok el?fordulnak.

Egy dolog, amin a legtöbb, el?ször Szófiába látogató magyar meg szokott döbbenni. A kommunizmus
kötelez? kollektivizmusa a logikus és elemi közös cselekvést is kiölte az emberekb?l. Ennek ékes példája
a lakásonkénti küls? h?szigetelés. Az egyik lakás tulajdonosa ablakokat cserélt, s leszigetelte a lakását
kívülr?l modern módszerrel, míg a többiek még nem követték a példáját. Amikor meséltem valakinek,
hogy Budapesten ezt szinte mindig úgy csinálják, hogy az egész ház pénzt gy?jt, s aztán az egészet
egyben csinálják, az illet? furcsállotta, hogy Magyarországon még mindig ilyen "kommunista" praktikák
vannak divatban.

_______________________________________________
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Közvetlen választás
by maxval bircaman - vasárnap, május 06, 2012
http://bircahang.org/kozvetlen-valasztas/

A köztársasági elnök közvetlen választásának gondolata is felmerült a napokban. Erre az az ellenérv
hangzik el rendszeresen, hogy nem lehet, mert a köztársasági elnököt csak elnöki és félelnöki
köztársaságokban szokás közvetlenül választani, Magyarország viszont parlamentáris köztársaság, így
nem lehet eltérni a közvetett, parlament általi választástól. Most ezt szeretném konkrét nemzetközi
adatokkal cáfolni.

A világ 202 országából 45 parlamentáris köztársaság.

E 45 országból hárommal nem érdemes párhuzamot vonni, mert e három országban az államf?i és a
kormányf?i tisztség közös, azaz a parlament által megválasztott kormányf? egyben automatikusan
államf?vé is válik, s államf?i mandátuma addig szól, míg kormányf?i mandátuma él.

Marad tehát 42 ország, melyben a "magyar" rendszer m?ködik, tehát:

- parlamentáris köztársaság,
- a miniszterelnök a végrehajtó hatalom feje,
- az államf? külön személy, s jellemz?en ceremoniális a szerepe, gyenge vagy középgyenge
hatalmi funkcióval.

Lássuk, hogy e 42 országban hogyan történik az államf?, a köztársasági elnök megválasztása!
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A "magyar" megoldás, azaz a parlament választja meg az államf?t: Albánia, Banglades,
Dominica, Észtország (ha a parlamenti választás sikertelen, speciális testület választja meg),
Etiópia, Görögország, Irak, Izrael, Koszovó (a tervek szerint idén fognak áttérni a közvetlen
választásra), Lettország, Libanon, Magyarország, Mauritius, Málta, Moldova, Nepál, San Marino,
Szamoa, Trinidad és Tobago - 19 ország.
Külön erre a célra létrehozott szerv (tagjai a szövetségi parlament tagjai és a szövetségi
államok/tartományok parlamentjeinek delegáltjai: India, Németország, Olaszország, Pakisztán,
Vanuatu - 5 ország.
Közvetlenül a nép választja meg az államf?t: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Csehország (a jelenlegi elnököt még a parlament választotta meg, de id?közben változtattak a
szabályon, a következ? elnököt már közvetlenül fogják megválasztani), Finnország, Horvátország,
Izland, Írország, Kelet-Timor, Lengyelország, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Szingapúr,
Szlovákia, Szlovénia, Törökország (a jelenlegi elnököt még a parlament választotta meg, de
id?közben változtattak a szabályon, a következ? elnököt már közvetlenül fogják
megválasztani), Zöld-foki-szigetek - 18 ország.

Tehát látható: közvetett választás van 24 országban, közvetlen pedig 18-ban. Azaz egyáltalán nem
állítható az, hogy a közvetlen választás nem létezik, s?t: az érintett országok 43 %-ában a választás
közvetlen.

Azaz a parlametáris köztársaság intézményével NEM összeegyeztethetetlen az államf? közvetlen
választása.

_______________________________________________
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Küzdelem a munkanélküliség ellen
by maxval bircaman - kedd, május 29, 2012
http://bircahang.org/kuzdelem-a-munkanelkuliseg-ellen/

A teljes foglalkoztatottság elérése érdekében Kubában a lehet? legabszurdabb foglalkozások léteznek.

Az egyébként szinte teljesen üres élelmiszerboltban pl. a tej vásárlása a következ?képpen történik, amikor
éppen kapható tej. Normál esetben ugyanis tej csak valutás üzletben kapható ill. a jegyrendszer keretein
belül, de az utóbbi esetben csak 6 éven aluli gyerekeknek jár tejjegy (napi 1 liter). Néha, ritkán viszont
megérkezik egy kis tej szabadon is, normál kubai pesóért árusító üzletbe. Ez régebben gyakrabban
megesett, manapság már gyakorlatilag az összes jegyrendszeren kívüli tej a valutás boltokba kerül, ill. a
korlátozott szabad piacra, ami ugyanaz, hiszen ott is CUC-ban folyik az árusítás.

Kubában kétféle hivatalos pénznem létezik: a CUP és a CUC. A CUC a "normál" kubai peso,
ebben kapják az emberek fizetésüket (átlag havi fizetés jelenleg kb. 300 CUP, ami nagyjából 2000
- kett?ezer - magyar forint), ebben kell fizetni az "állami" költségeket, pl. közüzemi díjak, s a
jegyrendszer keretein belül szintén ebben lehet vásárolni, valamint pl. könyvesboltban, egyes
étkez? helyen, moziban, stb is. Van ezen kívül a CUC, a konvertibilis kubai peso, ezzel lehet
vásárolni a számtalan valutás boltban. A legtöbb termék kizárólag CUC-os boltban kapható. A két
pénznem immár 15 éve szabadon váltható, 24-25 CUP ér 1 CUC-ot. A CUC árfolyam rögzítve
van az amerikai dollárhoz, 1 CUC 1,08 USD-t ér. A korlátozott szabad piacon CUC-árak vannak
szintén. Ez a kett?s valutarendszer a 90-es évek elejét?l létezik hivatalosan, azel?tt a rendszer csak
a turistákra vonatkozott ill. a Kubában él? külföldiekre, valamint egyes magas rangú és
privilegizált kubaiakra. A 90-es évek elején a reform lényege, hogy immár az egyszer? kubaiak is
használhatnak valutát, vásárolhatnak valutás boltokban. A fentiekb?l következik, hogy egy átlagos
kubai fizetés, 300 CUP alig 12 CUC-ot ér, s 1 liter tej a valutás boltban 2 CUC-ba kerül, tehát
hihetetlenül alacsony az átlag kubai fizet?képessége, s ebb?l következ?en életszínvonala is.
Magasabb fizetése csak egyes állami középvezet?knek és magasabb rangúaknak van, akik
fizetésük egy részét CUC-ban kapják, azaz ily módon az átlagfizetés többszörösét keresik. Egyes
külföldi idegenforgalmi cégek részére dolgozó kubaiak is jól keresnek az átlaghoz képest, hiszen
akár 80-100 CUC fizetést is kaphatnak. Szintén CUC-hoz juthatnak a külföldön dolgozó kubaiak
(pl. a Venezuelába és Bolíviába kiküldött kubai orvosok), s a legnagyobb csoport, pedig azoké,
akik az USÁ-ban él? rokonaiktól kapnak pénzt, ugyanis az amerikai embargó nem vonatkozik
személyes rokoni pénzküldésre, amennyiben mértéke nem haladja meg a 300 dollárt
negyedévente, így a gyakorlatban az amerikai rokon küldhet havi 100 dollárt, ami tisztán 80 CUC,
s ez Kubában óriási pénznek számít (hiszen ez az átlagfizetés 6-szorosa!). A gyakorlatban persze
az egész trükk lényege: valahogy elkend?zni azt, hogy a "szocialista" kubai állam saját népének
értéktelen pénzben fizet, míg egyes kiemelt személyeknek meg az egyébként elátkozott USA
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pénznemében, hiszen valójában a CUC amerikai dollár, melyet a kubai állam bocsát ki
dollárbankjegyek helyett. A kett?s pénzrendszer ma már odáig fajult, hogy egyes
szolgáltatásokból kétféle van: rossz min?ség? CUP-os és jó min?ség? CUC-os, pl. a helyközi
buszoknál is így van: vannak egy részr?l CUP-ért a rozoga buszok, kiszámíthatatlan
menetrenddel, s többórás jegyért való sorbaállással, s más részr?l a modern, megbízható,
légkondícionált buszok CUC-ért. Aki sem nem privilegizált, se nem kubai kiküldött, se nem
dolgozik az idegenforgalomban, s még amerikai rokona sincs, az a nyomor küszöbön él, a
legnagyobb szegénységben.

Tehát a tej bolti árusítása a CUP-os boltban. Bemegy az állampolgár a boltba, az ajtónál áll egy
alkalmazott, aki végignéz az állampolgáron, s amint észleli, hogy 1 darab üres tejesüveg van nála,
odairányítja az egyik asztalhoz, ahol egy másik alkalmazott ül, akinek feladata átvenni az üres
tejesüveget. Oda is megy az állampolgár és átadja az üres tejesüveget, az alkalmazott pedig egy
lepecsételt és aláírt papírral igazolja, hogy az állampolgár leadott egy darab üres tejesüveget. Ezután az
állampolgár beáll a sorba, ahol tejet vehet. Miután ? következik, átadja az üres tejesüveget igazoló
nyugtáját, mire az alkalmazottól kap egy másik nyugtát, mellyel beállhat egy újabb sorba, ahol
ténylegesen kifizetheti a tej árát, melyr?l kap egy pecsétet az el?z? igazolásra. Aztán ezzel a lepecsételt
papírral beáll immár a negyedik sorba, ahol ténylegesen meg is kapja az egy üveg tejet és persze a
nyugtára kap egy igazoló aláírásos szöveget is arról, hogy az egy darab üveg tej ki lett adva. Ezután már
majdnem mehet is haza az állampolgár, de kifelé a boltból még azért megállítja az ajtonálló alkalmazott
az állampolgárt és elkéri t?le a legutolsó nyugtát, majd az betépi. Átlagosan 50-60 perc alatt meg is
történik a teljes vásárlás.

Persze az álmunka nem korlátozódik a boltokra. Jellemz?en minden munkát 4-5-ször annyi ember végez,
mint amennyi kellene az illet? munka normál elvégzéséhez. A szállodában dolgozik pl. lifthasználati
engedélyt kiadó ember, van lifthasználati engedélyt ellen?rz? alkalmazott, valamint még egy ember,
akinek feladata a lift gombjainak kezelése.

A fagylaltozóban külön személy adja oda a tálcát kanállal, más teszi a tálcára a fagylaltot, más valaki önti
le sziruppal a fagylaltot és megint más ad egy pohár vizet a fagylalthoz.

Létezik még az országúton széken ül? ember, aki feljegyzi az elhaladók számát. Aztán van a taxisöf?r
navigátora, aki ül a taxiban, mintha autórally lenne.
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Természetesen a legkisebb épületben is van recepció, ahol természetesen nem egy ember, hanem több
"dolgozik". Az éttermekben van külön vajaspincér és vizes pincér. A vajaspincér pogácsákat hoz ki vajjal
és teszi ezt a vendég elé (jobb helyeken pótolja is a megevett/elfogyasztott pogácsát és vajat), az utóbbi
pedig a vizeskancsó tartalmának szinten tartásával foglalkozik.

S ez mind csak az egyszer? alkalmazott, vezet?ségi munkatársból még több van, mint egyszer?
alkalmazottból, ezek feladata, hogy az egyszer? alkalmazottak munkáját ellen?rizzék. S persze nagyon
sok szabályra van szükég, hogy aztán legyen mit betartatni. A legabszurdabb szabályokat kritizálni
mengedettt, pedig legális független kubai humor alig-alig létezik egyébként, a kubai humor nagyjából a
Hofi el?tti magyar humor szintjén van, azaz f? feladata a pártpolitikai támogatása.

A pizzériában
Bemegy egy pár a pizzériába. Gyakorlott vendégként a fiú meg sem nézi alaposan a háromféle
pizzát felsoroló étlapot, hiszen egy részr?l tudja, hogy kizárt dolog, hogy "ekkora nagy" legyen
választék, más részr?l meg tudja azt is, hogy a pizzéria évek óta ugyanazt kínálja. Viszont
örömmel észleli a alábbi szöveget az étlapon "a fogyasztó pizzájához jogosult rendelni 2 pohár
italt, ami lehet sör, bor vagy üdít?".
Így miután megrendel a pincért?l 1-1 darabot az egyetlen kapható pizzaváltozatból, gyorsan
hozzáteszi:
- S legyen szíves kihozni nekem 1 pohár sört, a barátn?mnek meg 1 pohár bort a pizza el?tt, aztán
pedig s pizza után nekem 1 pohár bort, a barátn?mnek meg 1 pohár sört!
- Ezt sajnos nem lehet - jelenti ki határozottan a pincér.
- Nincs sör, se bor?
- Dehogyis, éppen van mind a kett?, de szabályaink értelmében a fogyasztó pizzájához jogosult
rendelni 2 pohár italt, ami lehet sör, bor vagy üdít?, tehát vagy sör, vagy bor, vagy üdít?, keverni
nem lehet.
- Dehát nem mindegy?
- Éppenséggel mindegy lehetne, de a szabály az szabály, s be kell tartanunk.
- Tudja mit, akkor hozzon ki nekem 2 pohár bort pizzámhoz, barátn?mnek meg 2 pohár sört az ?
pizzájához, s aztán mi majd elcseréljük egymás között!
- Na látja, elvtárs, ugye mégsem olyan nehéz betartani a szabályokat!
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A fagylaltozóban
Havanna központjában van egy hatalmas fagylaltozó, az éjjel-nappal nyitvatartó Coppelia.
Délel?tt?l kés? éjszakáig sorok állnak, csúcsid?ban akár 2 órát is várni kell, hogy az ember be
tudjon jutni. A várakozási káosz elkerülése végett vasrácsok vannak végig, hogy közöttük a
várakozók káoszmentesen tudják végigállni a sorukat, a vasrácsok elvezetnek el?ször a
rendelésfelvételig, majd a pénztárig, végül pedig az ételkiadóhoz.
Egyszer egy állampolgár hajnali 5-kor megy be fagylaltozni, s éppen nincs sor a fagylalatozóban.
Ezért az állampolgár nem áll be a vasrácsok közé, hanem elsétál közvetlenül a rendelésfelvételig
és el?adja mit akar.
- Elvtárs, maga nem felejtett el valamit? - néz az állampolgárra az eladólány.
Az állampolgár nem tudja mit felejthetett el, csodálkozva néz a eladólányra, aki gyorsan
rámutatott a "Soron kívül nem szolgálunk ki fogyasztókat!" figyelmeztet? táblára.
- Dehát nincs sor, nem vagyok soron kívül.
- Elvtárs, az hogy éppen van-e sor vagy nincs, nem fontos, a lényeg, hogy maga soronkívüli, így
szabálytalan fogyasztó, tehát nem szolgáható ki.
- De, elvtársn?, én nagyon szeretnék fagylaltot enni.
- Ennek semmi akadálya, ezért van egy jó tanácsom az Ön számára: menjen ki, majd jöjjön vissza
hozzám a vaskorlátok között végigmenve. Így Ön is fagylalthoz jut perceken belül, s én sem
kényszerülök szabályt szegni Ön miatt. Meglátja, még a fagylalt is jobban fog ízleni, ha tudja,
hogy szabályszer?en jutott hozzá!

_______________________________________________
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Lottó
by maxval bircaman - vasárnap, május 27, 2012
http://bircahang.org/lotto/

Régen, els?sorban 2000-2006 között fanatikus lottójátékos voltam. Akkoriban érdekl?dtem a játék
rendszere iránt is. Egy id?ben még majdnem nyitottam is egy lottózót.

Nem akarok a lottó történetér?l írni, nem is néztem át hozzá elegend? anyagot, csak két érdekes esetet
szeretnék megosztani. A lottó történetér?l csak annyit, hogy bár már az ókorban ismert volt a lottó, igazi
nagy népszer?sége a XX. sz. második felében kezd?dött meg.

A lényeg: a lottó 95 %-ban szerencsejáték. 5 % ész kell hozzá, ez is csak azért, hogy az ember ne kövesse
el a legnyilvánvalóbb hibákat.

Feleségem egyik nagyapja 30 éven keresztül játszott ugyanazokkal a számokkal, melyek a következ?k
voltak: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez a hatos lottó volt, 6/49-es rendszerben. Szerencséje, hogy sosem volt telitalálata,
mert valószín?leg megütötte volna a guta. Ugyanis halála után kb. 10 évvel bekövetkezett ez: kihúzták az
"?" számait: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagy csodálkozás volt ez, s még nagyobb pofára esés.

A hatos lottón a telitalálat esélye nagyjából 1 a 14 millióhoz, ez 4-szer nagyobb esély, mint a
hagyományos magyar lottón (ötöslottó 5/90 rendszerben), így évente átlagban 15-20 alkalommal
szokott lenni telitalálat.

Azon a héten, amikor ezeket a számokat kihúzták 150 (százötven) telitalálat volt! 150 ember akadt, aki
csak a matematikához értett, de a pszichológiához egyáltalán nem.

A matematikusok fölényesen hangoztatták, hogy minden kombinációnak teljesen egyforma az esélye,
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azaz az 1, 2, 3, 4, 5, 6 kombináció semmivel sem jobb, vagy rosszabb, mint 6 véletlen szám
kombinációja.

Ez persze igaz, azonban az 5 % ész ahhoz kell, hogy megértsük: a lottójátékos célja nem az, hogy
telitalálatot érjen el, hanem az, hogy nagy legyen a nyereménye. Hiába találjuk el totón az összes
meccset, ha minden meccsen az abszolút papírforma jön be: ilyenkor még tízezer ember tippelte
ugyanazt, s a nyereményünk minimális lesz.

Ez esetben pontosan ez történt: az 1, 2, 3, 4, 5, 6 kombináció túl nyilvánvaló, ezért túl sokan játsszák
meg, így nem is érdemes megjátszani.

A konkrét esetben a telitalálat egyenként alig 3-4-szer ért többet, mint egy ötös találat. Ha nem lenne az a
szabály, hogy minden szelvénnyel csak egy nyeremény igényelhet?, s mindig csak a legnagyobb eltalált
kombináció, érdemesebb lett volna, ha a telitalálatos nyertesek hatos találatuk helyett ötös találataikra
kértek volna nyereménykifizetést! (Minden telitalátos hatoslottós szelvény egyben 6 db ötöstalálatot is
elér.)

Szóval egy tanács, annak aki lottózik: SOSE játsszunk nyilvánvaló kombinációkkal, mint pl. az utolsó
vagy az els? számok, vagy a szelvény sarkain és közepén lév? szám, mert ezeket aránytalanul sokan
tippelik, ami miatt nem érdemes ilyen kombinációval nyerni. A telitalálat esélye minimális, így ne
rontsuk helyzetünket még azzal is, hogy a nyeremény összegét is minimalizáljuk.

Egyébként lottózni - a közhiedelemmel ellentétben - ÉRDEMES. Azonban csak egy vagy maximum
néhány szelvénnyel. Drága lottószisztémákat használni meg butaság, mert az esélyt nem növelik
jelent?sen.

Miért érdemes játszani kevés szelvénnyel? Mert a potenciális nyereség olyan mérték?, hogy a kis pénz,
ami befizetünk érte nevetséges befektetés. Minimális pénz áll szemben nagyon nagy nyereséggel,
így érdemes játszani, akkor is, ha az esélyünk a nyerésre minimális.

Aki pókerezik, az érti ezt. Mivel a póker félig sport, félig szerencsejáték, pókeres példával jobban
bizonyítható, hogy ez így van. Ha 9 ember játszik pl. 1/2 dolláros alapon, s a kasszában (pot) már van
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1500 dollár, s az utolsó körben vagyunk, amikor valaki betesz 50 dollárt, s szinte biztosak vagyunk
benne, hogy vesztettünk, MEG KELL adnunk a hívást, mert 50 dollárért nyerhetünk 1500+ dollárt.
Egyetlen esetben nem kell megadnunk a hívást: ha tudjuk, hogy vesztettünk, de ez a csalás kategóriája
már, s itt normál, szabályos pókerezésr?l beszélünk.

De most áttérek a lényegre.

A lottóban az esély minimális, mint mondtam. A magyar ötöslottón egy szelvény ára 225 forint jelenleg.
Egy átlagos dzsekpot 1,5-2 milliárd forint. Ha biztosra akarnánk menni, 54 millió szelvényt kellene
feladni. 54 millió szelvény ára azonban 12 milliárd forint. Tehát semmi értelme biztosra menni. Az eddigi
legnagyobb dzsekpot is ennek alig a fele, kb. 6 milliárd forint volt. Azaz a befektetés biztos veszteség
lenne.

Közel egy évig kellene halmozódnia a dzsekpotnak, ráadásul rekordforgalommal, hogy már érdemes
legyen biztosra játszani. Ennek kivédésére van beépítve a lottóba a dzsekpot-korlát. A magyar
lottójátékokon maximum 52 hétig halmozódhat a dzsekpot, azaz ha 52 hétig folyamatosan nincs
telitalálat, az 53. héten a felhalmozódott összeget szétosztják mindenképpen a nyertesek között.
El?fordult már olyan eset, hogy a magyar ötöslottón másfél évig nem volt telitalálat, de ez még a
kommunizmusban volt, a dzsekpot-rendszer bevezetése el?tt volt. (A kommunista rendszerben a
dzsekpotot ideológiai okokból tiltották: nehogy "túl sokat" lehessen nyerni.)

Hozzáteszem: külön probléma a "biztosra menésben", hogy nem biztosítható, hogy csak a mi szelvényünk
nyer. Ez a f? kockázati tényez?!

Vannak azonban nagyobb esély? lottórendszerek. Az egyik ilyen az ír 6/36-os rendszer? hatoslottó, ahol a
telitalálat esélye kb. 1 a 2 millióhoz. Írországban 1992-ben történt meg - ahol egyenként fél ír fontba
kerül egy szelvény -, hogy a dzsekpot elérte az 1,7 millió ír fontot, azaz elérte, s?t majdnem kétszeresen
meghaladta a "biztosra menési" küszöböt. Hiszen 2 millió szelvény került 1 millió fontba, a dzsekpot meg
1,7 millió.

Stefan Klincewicz, ír-lengyel állampolgár gyorsan észbe kapott. 20-tagú baráti körének minden tagja
befizetett 50 ezer fontot, s Klincewicz megjátszotta az összes kombinációt. A nyeremény végül 2 millió ír
font (1 ír font = kb. 1,3 euró) lett.

655 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Sajnos három személynek lett telitalálata, így kevesebb, mint 700 ezer fontot ért a baráti társaság egyetlen
nyertes szelvénye. Azonban a veszteségt?l az mentette meg ?ket, hogy természetesen még töménytelen
ötös, négyes és hármas találatuk lett, így végül összesen 1,2 millió fontot nyertek. Tehát a m?veletet 200
ezer font tiszta nyereséggel zártak. Minden egyes barát az eredetileg befizetett 50 ezer fontja helyett
kapott így 60 ezer fontot. Nem egy csillagászati összeg, de azért semmiképpen sem mondható rossznak
egy hét alatt 20 % tiszta nyereséget elkönyvelni.

_______________________________________________
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Magyar országnevek
by maxval bircaman - szerda, május 09, 2012
http://bircahang.org/magyar-orszagnevek/

Egyes országok hivatalos nevét a magyar fordítás hibásan vagy pontatlanul adja át.

A legtöbb országnak van egy rövid, nem-hivatalos neve és egy hosszú, hivatalos neve. Lásd
pl. Magyarország - Magyar Köztársaság.

Sok ország esetében a magyar nyelv két melléknévi alakot ismer: egyrészt az ország nevéb?l képzett
alakot, pl. magyarországi, más részt az országnak nevet adó nép nevéb?l képzett alakot, pl. magyar.

Egyes országok a hivatalos nevüket az ország nevéb?l alkotott melléknévvel képzik, pl. Oroszországi
Föderáció, azaz nem Orosz Föderáció. Más országok viszont az országnak nevet adó nép nevéb?l képzik
hivatalos nevüket, tehát Olasz Köztársaság, s nem Olaszországi Köztársaság.

A gond szerintem az, hogy sok esetben a magyar nyelv az eredeti alakokat pontatlanul fordítja.

Az amerikai Külügyminisztérium pl. pontosan adja át minden ország nevének az angol változatát. Tehát
pl. náluk Bulgária az Republic of Bulgaria, viszont Franciország meg French Republic, mivel az
eredetiben is így van.

A magyar gyakorlat azonban ingadozó: nem követi az eredeti változatot nagyon sok esetben. Kérdés,
hogy ez baj-e vagy nem. Sokak szerint ez nem baj, egyszer?en a magyar nyelv szegényesebb ebben a
tekintetben, így a két alakot ugyannak tekinti.

Bizonyos esetekben azonban az illet? ország nehezményezi a szerintük hibás magyar alakot. A
Szovjetúnió széthullása utáni Oroszország esetében pl. ? magyar alak ingadozott az Orosz Föderáció és
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az Oroszországi Föderáció között, majd mivel az oroszok kifejezetten politikai okokból
az oroszországi alakot használták, ez el is terjedt a hivatalos forrásokban, majd többnyire a médiákban is,
bár még manapság is lehet hallani azOrosz Föderáció alakot.

A másik közismert eset Németország. Az elterjedt alak Német Szövetségi Köztársaság, míg a
kommunizmus idejében a budapesti nyugatnémet követség következetesen csak a Németországi
Szövetségi Köztársaság alakot használta, s?t kifejezetten tiltakozott a Német Szövetségi
Köztársaság változat ellen. Ma már, bizonyára, hiszen már nincs NDK, ez nem ad okot tiltakozásra.

Hozzáteszem: létezik egy hivatalos szerv is, mely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ez a Földrajzinév
Bizottság, mely jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium egyik részlege. Én azonban úgy vélem, hogy
nem következetesek a Bizottság döntései e tekintetben.

Vegyünk egy példát. Ausztriát. Az ország nevének - Republik Österreich - szó szerinti
fordítása Köztársaság Ausztria, ami magyarul nyilván nem jó, hiszen ebben sorrendben ez magyarul
értelmetlen. A magyar fordítás tehát Ausztria Köztársaság, azonban ez sem jó, mert magyarul
kifejezetten rosszul hangzik, hiszen ez nem országelnevezésnek, hanem egy állításnak hangzik ("Ausztria
köztársaság, s nem királyság"). Mivel angolul sem mondható az, hogy Republic Austria, ezért az angol
hivatalos változat Republic of Austria. Ennek mintájára az a magyar alak, mely legjobban adja vissza az
eredetit, az Ausztriai Köztársaság lenne. Azonban ez az alak szinte sosem fordul el?, mind hivatalosan,
mind mindenhol másutt az Osztrák Köztársaság alak használatos. Az osztrákokokat ez pedig nem
zavarja, annyira nem, hogy a Burgenlandban hivatalos kisebbségi nyelvként elismert magyar nyelven
kiadott hivatalos osztrák okmányok is az Osztrák Köztársaság alakot használják.

A gond szerintem itt az, hogy eléggé szubjektív szempont az, hogy egy illet? országot "zavarja-e" vagy
nem hivatalos nevének a magyar fordítása. Ennél objektívabb támpontot kellene találni!

Mint megállapítottuk, az Ausztria Köztársaság alak teljesen idegen a magyar nyelvt?l, s így nem is
használható. Érdekes azonban, hogy amennyiben az ország neve egynél több szóból áll, ez már nem áll
fenn, tehát pl. teljesen jól hangzik magyarul a Sierra Leone Köztársaság vagy a San Marino
Köztársaság, nem kell helyette Sierra Leonei Köztársaságot vagy San Marinói Köztársaságot mondani.

Most lássuk az egyes eseteket! Id?hiány miatt nincs lehet?ségem mind a 192 ENSZ-tagállamot
végigvenni, így csak az európai ENSZ-tagokat venném végig. Európát a legtágabb értelemben figyelembe
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véve, 49 európai ENSZ-tagállam. Mivel értelemszer?en Magyarországot nem kell felsorolnom, marad 48.

El?ször is lássuk azokat, melynek NINCS hosszú nevük, azaz a rövid és hosszú név ugyanaz. Ezek, mivel
nincs mit lefordítani, nem is jelentenek problémát. Pl. Románia, melynek hivatalos neve
egyszer?en Románia. A teljes lista:

Bosznia-Hercegovina
Grúzia
Írország
Románia
Ukrajna

A következ? csoportban azok vannak, melyeknek a nevük egynél több szóból áll, azaz fordítható
nevükAusztria Köztársaság módra. Ezek a következ?k:

San Marino
Egyesült Királyság

A következ? csoportban azok vannak, melyeknél magyarul az országnévb?l és a népnévb?l alkotott
melléknév szerencsésen ugyanaz. A következ?kr?l van szó:

Andorra
Belarusz
Ciprus
Izland
Liechtenstein
Luxemburg
Málta
Moldova
Monaco
Montenegró
Svájc
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A fentiek közül Moldávia esete érdekes, mert itt a moldáv, moldován, moldvai szavak is léteznek, de az
ország esetében szerencsésen a moldovai terjedt el, így ide soroltam be az országot, bár kétségtelenül ez
egy határeset.

Egy különleges esetre a fentiek szintén külön kitérnek, ez Belarusz. A Bizottság szerint az ország magyar
neve Fehéroroszország, hivatalos neve pedig Fehérorosz Köztársaság. Hála Istennek ez az alak nem
terjedt el, a Bizottság döntéseit vakon követ?, er?sen dilettáns magyar Wikipédián kívül szinte sem
használja, de még ott is vitatottnak van megjelölve a Fehéroroszország alak!

Ami pedig az ország hosszú nevét illeti, a Bizottság a Fehérorosz Köztársaság alakot szorgalmazza, ami
meglehet?sen furcsa, hiszen ha Oroszországnál az általuk is támogatott alak oroszországi, s nem orosz,
akkor miért gondolják ezt másképp Belarusz esetében? Én nemigazán látok ebben logikát...

Szerencsére a fenti probléma álprobléma, mivel a Fehéroroszország nevet a Bizottságon és a magyar
Wikipédián kívül szinte senki sem használja... :-)

Ami viszont Belarusz hosszú nevét illeti, itt történetesen magyarul az ország rövid neve (Belarusz)
egybeesik a népnévb?l képzett melléknévvel (belarusz), azaz alkalmazható az Ausztria
Köztársaság minta, mert ez esetben, a melléknévvel egybeesés miatt ez jól hangzik. Azaz ebben a konkrét
esetben nem szükséges a logikusnak látszó Belaruszi Köztársaság alak. Tekinthet? úgy a Belarusz
Köztársaság fordítás, mintha ez egy egynél több szóból álló név lenne.

A következ? csoportban azok vannak, melyeknél a magyarul elterjedt fordítás egyezik az eredeti alakkal.
Ezek a következ?k:

Azerbajdzsán
Csehország
Észtország
Franciaország
Görögország
Olaszország
Oroszország
Portugália
Szlovákia

Azerbajdzsáni Köztársaság
Cseh Köztársaság
Észt Köztársaság
Francia Köztársaság
Görög Köztársaság
Olasz Köztársaság
Oroszországi Föderáció
Portugál Köztársaság
Szlovák Köztársaság
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S végül jöjjenek azok az alakok, ahol a megszokott magyar fordítás NEM tükrözi az eredetit:

rövid név
Albánia
Ausztria
Belgium
Bulgária
Dánia
Finnország
Hollandia
Horvátország
Kazahsztán
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Macedónia
Németország

szokásos magyar név
Albán Köztársaság
Osztrák Köztársaság
Belga Királyság
Bolgár Köztársaság
Dán Királyság
Finn Köztársaság
Holland Királyság
Horvát Köztársaság
Kazah Köztársaság
Lengyel Köztársaság
Lett Köztársaság
Litván Köztársaság
Macedón Köztársaság
Német Szövetségi Köztársaság

Norvégia
Örményország
Spanyolország
Svédország
Szerbia
Szlovénia
Törökország

Norvég Királyság
Örmény Köztársaság
Spanyol Királyság
Svéd Királyság
Szerb Köztársaság
Szlovén Köztársaság
Török Köztársaság

eredeti név
Albániai Köztársaság
Ausztriai Köztársaság
Belgiumi Királyság
Bulgáriai Köztársaság
Dániai Királyság
Finnországi Köztársaság
Hollandiai Királyság
Horvátországi Köztársaság
Kazahsztáni Köztársaság
Lengyelországi Köztársaság
Lettországi Köztársaság
Litvániai Köztársaság
Macedóniai Köztársaság
Németországi Szövetségi
Köztársaság
Norvégiai Királyság
Örményországi Köztársaság
Spanyolországi Királyság
Svédországi Királyság
Szerbiai Köztársaság
Szlovéniai Köztársaság
Törökországi Köztársaság

A fentiek közül figyelemre méltó Szerbia esete, ahol a szokásos magyar Szerb Köztársaság helyett
Szerbiában a hivatalos szervek a Vajdaságban - melynek egyik hivatalos nyelve a magyar - magyarul
kizárólag a Szerbia Köztársaság nevet használják, s budapesti szerb követség is csak ezt az alakot
használja.

Végül csattanóként jöjjön egy nyelvész (igazi, jelenleg is nyelvészként dolgozó) ismer?söm véleménye,
aki szerint szélmalomkerekekkel harcolok. Szerinte egyszer?en tudomásul kell venni, hogy a magyar
nyelv az országnevek terén szegényebb az indoeurópai nyelveknél, s nem tesz különbséget ausztriai és
osztrák között, azaz a magyar osztrák alakot felfoghatjuk úgy, hogy egyszerre jelenti azt, hogy ausztriai
és azt, hogy osztrák.
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Ismer?sömnek is rámutattam arra, hogy ha az álláspontja helytálló is, akkor is marad az a probléma, hogy
egyes országneveket miért fordítanak egyszer ausztriai, egyszer osztrák mintára. Hiszen ha így van,
akkor miért mondunk Azerbajdzsáni Köztársaságot, Oroszországi Föderációt, s id?nként Németországi
Szövetségi Köztársaságot, ez esetben bátran mondjunk Azeri Köztársaságot, Orosz Föderációt és mindig
csakis Német Szövetségi Köztársaságot! S a határeset Moldáviai Köztársaság helyett is legyen Moldáv
Köztársaság!

Ismer?sem válasza erre: hát ebben bizony igazam van, dehát ez a k? nehezedjen a Földrajzinév Bizottság
lelkén...

Ínyenceknek:

A neveket mindig pontosan fordítani igyekv? amerikai Külügyminisztérium az 1989-ben megalakult
második Magyar Köztársaság nevét természetesen Hungarian Republic formában fordította, egészen
addig, míg 1990-ben a magyar Külügy hivatalosan tájékoztatta amerikai partnerét, hogy az ország
hivatalos neve angolul Republic of Hungary.

*

Ezek után azt hiszem érthet?, hogy nem-fideszesként miért támogatom a "Magyar Köztársaság" név
megszüntetését.

_______________________________________________
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Magyarország, a kis ország
by maxval bircaman - kedd, május 01, 2012
http://bircahang.org/magyarorszag-a-kis-orszag/

A népszer? közhelyt cáfolva: Magyarország NEM kis ország. A 193 ENSZ-tagállamból Magyarország
népesség szempontjából a 83. helyen áll, azaz több a Magyarországnál kevesebb lakossággal rendelkez?
államok száma, mint a Magyarországnál több lakossággal rendelkez?ké.

Ami a területet illeti, itt Magyarország már csak a 108. helyen áll az ENSZ-tagállamok között. De ez is
mindenképpen középmez?ny.

Ami az Európai Úniót illeti, itt még nyilvánvalóbb a helyzet. A 27 tagállamból Magyarország terület
szempontjából a 12., népesség szempontjából pedig a 13. helyen áll. Tehát abszolút középmez?ny ismét.

Azaz jegyezzük meg: Magyarország KÖZEPES ország!

_______________________________________________
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Magyarország, a szegény ország?
by maxval bircaman - szerda, május 02, 2012
http://bircahang.org/magyarorszag-a-szegeny-orszag/

Magyarország a szegény ország, ahol éhbéren vegetálnak az emberek?

Magyarország a 202 ország egy f?re es? vásárlóer? szerinti listáján a 45. hely körül van. Tehát a fels?
negyedben van bent, azaz a GAZDAG országok között. Magyarország gazdag ország. Más kérdés, hogy a
gazdagok KÖZÖTT az utolsók között van. Azonban az utolsó helyeken lenni a gazdagok között nem
jelent sem szegénységet, sem nyomort.

Átlagjövedelem szempontjából ugyanez a helyzet.

Tehát Magyarország NEM szegény ország!

_______________________________________________
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Magyarországi bolgárok
by maxval bircaman - vasárnap, december 30, 2012
http://bircahang.org/magyarorszagi-bolgarok/

Képek a XX. sz. els? feléb?l a magyarországi bolgár közösség életéb?l:

gy?lés Miskolcon (30-as évek eleje)

gy?lés Miskolcon (30-as évek vége)

temetés

a budapesti bolgár iskola (30-as évek)
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a budapesti bolgár iskola (30-as évek)

_______________________________________________
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Mai monarchiák
by maxval bircaman - szombat, május 26, 2012
http://bircahang.org/mai-monarchiak/

A világ 194 nemzetközileg elismert független államából jelenleg 44 államformája monarchia.

A monarchikus államrendet két f? típusba szokás rendezni: alkotmányos monarchia és abszolút
monarchia. Egyes szerz?knél öt típus létezik: alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, abszolút
monarchia, rendi monarchia, hagyományos monarchia. Bár az utóbbi sokkal pontosabb felosztás, sajnos a
szerz?k többsége és a médiák nem használják: a parlamentáris monarchiát az alkotmányos monarchia
kategóriájába teszik vagy egyenesen azonosítják vele. Ez utóbbi, azaz az "alkotmányos monarchia"
kifejezés kizárólag parlamentáris monarchia értelemben való használata a legkárosabb a terminológiai
tisztaság szempontjából.

Hozzá kell tenni, az egyes kategóriák eleve szélesek. A hatalmi mechanizmus az ugyanabban a
kategóriában lév? egyes országok között csak hasonló, de nem feltétlenül teljesen azonos.

Én most a kett?s felosztást fogom használni, mert nem akarok szembemenni a magyar médiák
szóhasználatával...

Alkotmányos monarchia (36 ország)

Alapvet?en ez azt jelenti, hogy a monarcha hatalma korlátozva van az alkotmány által oly módon, hogy a
szuverenitás alapja vagy csak a nép, vagy a nép és monarcha együtt.

Több altípusa van, lássuk ezeket!
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Parlamentáris monarchia - a monarcha államf?, tényleges hatalma azonban nincs (22 ország)

Ezekben az országokban a monarcha szerepe kb. ugyanaz, mint egy parlamentáris köztársaságban
egy nagyon gyenge jogosítványokkal bíró köztársasági elnöké. Nem feje formálisan sem a végrehajtó
hatalomnak, a kormány ülésein nem vesz részt, s nem rendelkezik vétójoggal sem a törvények
kihirdetésekor.

Ilyen rendszer m?ködik a következ? országokban: Antigua és
Barbuda, Ausztrália, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Egyesült
Királyság, Grenada, Jamaika, Japán, Kanada, Lesotho, Pápua Új-Guinea, Saint Kitts-Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent, Salamon-szigetek, Spanyolország, Svédország, Thaiföld, Tuvalu, Új-Zéland.

Hasonló rendszer m?ködik Andorrában, ahol azonban a kormány által kötött nemzetközi szerz?déseket
illet?en a monarcháknak (Andorrának ugyanis két hercege van) vétójoguk van.

Ami a következ? 16 országot illeti - Antigua és Barbuda, Ausztrália, Bahama-szigetek, Barbados, Belize,
Egyesült Királyság, Grenada, Jamaika, Kanada, Pápua Új-Guinea, Saint Kitts-Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent, Salamon-szigetek, Tuvalu, Új-Zéland - a monarcha személye közös, a mindenkori brit uralkodó
egyben uralkodója a többi 15 országnak is. Azonban fontos tudni, hogy ez tisztán perszonálunió, egyéb
közjogi következmények nélkül, azaz pl. II. Erzsébet Ausztráliában nem "brit királyn?", hanem kizárólag
"ausztrál királyn?", s ausztráliai tartózkodása során a brit zászlót sosem használja, hanem kizárólag az
ausztrál zászlót és saját királyi zászlóját, annak is kizárólag ausztrál változatát. Kivételt képez Grenada és
Kanada, ahol a királyn? hivatalos elnevezése "brit és grenadai királyn?" ill. "brit és kanadai királyn?",
azonban e két országban a királyn? látogatásakor szintén nem használatos semmiféle brit zászló ill. címer,
hanem kizárólag a helyi zászló és a királyn? saját zászlaja.

Parlamentáris monarchia - a monarcha államf? és a végrehajtó hatalom feje, tényleges hatalma
azonban nincs (7 ország)

Ezekben az országokban a monarcha jogilag a végrehajtó hatalom feje, azonban minden döntése a
parlament által megválasztott miniszterelnök vagy egyes miniszterek ellenjegyzéséhez kötött, önállóan
nem hozhat döntést. A miniszterelnök és miniszterek kiválasztása is a választott törvényhozó testülett?l
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függ, a monarcha nem szólhat bele ebbe sem. A monarcha szerepe els?sorban ceremoniális. A politikára
személyisége révén tud hatni, hiszen mint a végrehajtó hatalom feje, ? elnököl a kormányüléseken, így
hozzá tud szólni a napirendi pontokhoz, azonban a döntés többségi, nem az övé, bár a kormány az ?
nevében dönt. Kicsit olyan ez, mintha a kormánynak lenne egy plusz tagja, aki a kormánytól független
személyiségként hozzászolhat. Ezt a szerepet a helyi hagyományoktól függ?en minden országban
másképp gyakorolja a monarcha, van ahol ez szerepe szinte csak ceremoniális, azaz a monarcha a
kormányülés megnyitásán és bezárásán kívül meg sem szólal, s van ahol jelent valamilyen tényleges
tevékenységet. Olyan országok is vannak, ahol a monarcha általában ceremoniális módon tevékenykedik,
de kivételes helyzetekben aktívabban gyakorolja meglév? jogait. Természetesen a hivatalos
kormányüléseken kívüli rendes kormányzati munkát kizárólag a miniszterelnök irányítja, ebben a
monarchának már nincs szerepe.

Államf?ként a monarcha szerepe egy parlamentáris köztársaság nagyon gyenge köztársasági elnökéhez
hasonlítható, pl. van ugyan vétójoga a törvények kihirdetése el?tt, ezt azonban hagyományosan soha vagy szinte soha - nem gyakorolja.

Ilyen rendszer m?ködik Dániában, Kambodzsában, Luxemburgban, Norvégiában.

Belgiumban, Hollandiában és Malájziában a helyzet hasonló, azzal a különbséggel, hogy ott a
kormányüléseken a monarcha nem vesz részt, a kormányüléseket a miniszterelnök vezeti, azonban a
monarcha rendszeresen találkozik a miniszterelnökkel és a miniszterekkel, akik tájékoztatják a monarchát
a kormányülésekr?l.

Alkotmányos monarchia, ahol a monarcha államf? és a végrehajtó hatalom feje, s a választott
testületekkel együtt tényleges hatalmat gyakorol (7 ország)

Ez a rendszer egy elnöki köztársasághoz hasonlítható, ahol az államf? a végrehajtó hatalom feje, viszont
a nép által megválasztott törvényhozás teljesen független t?le. Törvényeket csak a választott parlament
hozhat, azonban az államf?nek vétójoga van.

Bhután, Jordánia, Kuvait, Liechtenstein, Marokkó, Monaco, Tonga tartozik ebben a csoportba.
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Monacóval kapcsolatban érdekesség és ez ország tényleges szuverenitásának fokát jelzi, hogy a
mindenkori kormányf? személyét illet?en - aki a végrehajtó hatalom napi munkáját irányítja -, a monacói
herceg a francia kormány egyetértése után nevezheti ki.

Tulajdonképpen Liechtenstein az utolsó valódi szuverén alkotmányos monarchia Európában, ahol a
monarcha tényleges hatalommal rendelkezik.

Bhutánnal kapcsolatban érdekesség, hogy a királyt a parlament kétharmados többséggel elmozdíthatja
hivatalából.

Abszolút monarchia (8 ország)

Alapvet?en ez azt jelenti, hogy a monarcha hatalma nincs korlátozva, azt legfeljebb csak a szokások és
hagyományok korlátozzák.

Itt is érdemes megkülönböztetni több típust.

"Átmeneti" monarchia, mely az abszolút és az alkotmányos közti átmenet formájában m?ködik (3
ország)

Leginkább a régen létezett rendi monarchiára hasonlít. A hatalom a monarcháé, azonban t?le
függetlenül léteznek választott vagy más hagyományos testületek, melyekkel a monarcha a hagyomány
szerint együttm?ködik.

Ilyen rendszer m?ködik Bahreinben, az Egyesült Arab Emirátusokban, Szváziföldön.

Teokratikus abszolút monarchia (1 ország)
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Egy vallási testület vezet?je egyben az abszolút uralkodó: Vatikán.

Hagyományos monarchia (4 ország)

Itt a monarcha hatalma korlátlan, csak a meglév? szokásjog korlátozza. Választott testületek vagy
egyáltalán nincsenek vagy azok kizárólag tanácsadói szerepet játszanak.

Ebbe a csoportba tartozik: Brunei, Katar, Omán, s Szaúd Arábia.

A monarchikus cím örökl?dése

Szeniorátusi elv alapján (4 ország)

Jordánia, Liechtenstein, Luxemburg, Marokkó.

Fiúi els?szülöttségi elv alapján (25 ország)

Bahrein, Bhután, Brunei, Egyesült Királyság (+ a 15 további ország, ahol a monarcha személye egyezik a
mindenkori brit monarcha személyével), Japán, Monaco, Omán, Spanyolország, Thaiföld, Tonga.

Egyenl? (fiúi és lányi) els?szülöttségi elv alapján (5 ország)

Belgium, Dánia, Hollandia, Norvégia, Svédország.
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Választott monarcha (7 ország)

Kambodzsa - egy, az ország legf?bb közjogi méltóságaiból álló speciális testület nevezi ki.

Katar - az emír családja választja meg.

Kuvait - a mindenkor emír nevezi meg örökösét a szokásjog alapján, a kinevezést a parlamentnek jóvá
kell hagynia.

Lesotho - a hagyományos klánok vezet?inek tanácsa választja meg.

Szaúd Arábia - a királyi család választja meg.

Szváziföld - a mindenkori király halálakor a királyi család eldönti, hogy a király feleségei közül melyiket
illeti az "Elefántn?" cím (ez bármelyik feleség lehet, kivéve az els?t és a másodikat), majd a kinevezett
"Elefántn?" egyik fia új királynak lesz megválasztva (ez lehet bármelyik fia, de sosem az els?szülött fia általában a második fiú szokott lenni). Szváziföldön a király többnej?sége kötelez?, ugyanis a hagyomány
szerint a királynak minden egyes szvázi törzsb?l választania kell magának legalább egy feleséget. Az els?
két feleséget nem is a király választja ki, hanem kijelölik számára, ez a két feleség kötelez?en nemesi
származású, azonban az ? gyerekeik nem lehetnek királyok, mivel a vérkeveredés érdekében a szvázi
szabályok kötelez?en el?írják, hogy a király nem származhat anyai ágon nemesi családból. A jelenlegi
királynak eddig összesen 14 felesége van.

Vatikán - a monarcha a mindenkori római pápa, akit életfogytig választ a választójoggal rendelkez?
bíborosokból álló Pápaválasztó Konklávé.

Egyéb (3 ország)
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Andorra - két herceg van, az egyik a mindenkori francia államf?, a másik Urgell katolikus egyházmegye
(Spanyolország) mindenkori püspöke.

Egyesült Arab Emirátusok - az ország 7 emirátus szövetsége, Abu Dhabi mindenkori emírje a közös
uralkodó, akinek hivatalos címe, egyedülálló módon egy monarchiában, "elnök".

Malájzia - az ország 13 szövetségi állam és 3 szövetségi terület szövetsége. A 13 szövetségi államból 9
monarchia, ahol a monarcha tényleges hatalommal nem rendelkezik. A 9 monarcha maga közül választja
meg 5 éves mandátummal Malájzia mindenkori királyát.

Különös esetek

A legérdekesebb esetek azok, ahol egy meglév? államon belül vannak almonarchiák. Az esetek nagy
többségében ezek valódi hatalommal nem rendelkez? monarchák, akiknek státuszát az állam ily módon
ismeri el.

A már említett Egyesült Arab Emirátusok és Malájzia esete világos, hiszen itt az ország eleve szövetség,
így az el?bbiben 7 emirátus, míg az utóbbiban 9 szultanátus van.

Többi afrikai ország elismer saját területén hagyományos törzsi királyságokat. Beniben 1, Dél-Afrikában
1, Kongóban 2, Ghánában 2, Nigériában 8, Ugandában 5, Zambiában 1 ilyen hagyományos királyság
létezik.

Afrikán kívül is létezik ilyen rendszer. Indonéziában 15 szultánság van elismerve, közülük az egyik
tényleges hatalommal is rendelkezik, Indonézia 33 közigazgatási egysége közül az egyik, Yogyakarta
vezet?je a mindenkori yogyakartai szultán.

Új-Zélandon hivatalos elismert a maori király, mint a maori ?slakosok vezet?je.
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A legfurcsább eset a hagyományosan antimonarchista Franciaország, ahol Wallis és Futuna tengerentúli
területen a francia alkotmányjog hivatalosan elismeri a terület három hagyományos királyságát.

Egyéb érdekes tények

A legutóbbi ország, ahol a monarchiát eltörölték Nepál volt, a monarchia eltörlése 2008-ban következett
be.

A legutóbbi ország, ahol az eltörölt monarchiát visszaállították: Kambodzsa, a kommunisták 1976-ban
eltörölték a monarchiák, majd a kommunista utódpárt által uralt kormány 1993-ben visszaállította.

A világ legnagyobb királyi palotája a brunei szultán központi palotája, melynek teljes beépített területe
pontosan 200 ezer négyzetméter.

A legutóbbi népszavazás a monarchia visszaállításáról Albániában történt 1997-ben, azonban a
szavazóknak csak az egyharmada szavazott a monarchiára.

A legutóbbi eset, amikor egy volt monarcha választott politikusként kezdett politikai tevékenységbe: II.
Szimeon volt bolgár király (cár), aki 1943-1946 között uralkodott (kiskorúként), megnyerte a 2001-es
bolgár parlamenti választásokat, majd 2001-2005 között a miniszterelnöki posztot töltötte be civil nevén
(Szimeon Boriszov Szakszkoburgotszki).

_______________________________________________
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Majális, majális, majális!
by maxval bircaman - hétf?, május 14, 2012
http://bircahang.org/majalis-majalis-majalis/

Én nem ünneplem a munka ünnepét, de nem szólom le azokat sem, akik ünneplik. Mindenki maga dönt.

Egyébként életemben egyszer "ünnepeltem" a május 1-jét, 1980-ban, 13 éves koromban. Az V. kerületi
Szent István téri általános iskolába jártam (akkori nevén: "István téri általános iskola"), a Bazilikától 40
méterre. Mivel 1980-ban dupla ünnep volt, akkor volt úgynevezett "felszabadulásunk" 35. évfordulója is,
leszóltak hát a kerületi pártbizottságból iskolánk vezet?sége felé, hogy emeljük az ünnep hangulatát azzal,
hogy a iskola tanulói tömegesen jelennek meg színes virágakalapokban vonulva a Felvonulási térem,
integetve "spontánul" Kádár elvtárs felé.

Mivel a pártbizottságnak is volt józan esze, azt tudta, hogy egyszer? felhívásuk kicsit kevés lesz ahhoz,
hogy az iskolai tanulók valóban tömegesen jelenjenek meg az eseményen, így átküldtek az iskolánk
vezet?ségének nagy mennyiség? Vidám Parki jegytömböt: minden tömbben volt 20 darab jegy, mely
felhasználható volt bármely Vidám Parki berendezés egyszeri használatára ill. magára a belépésre,
magyarul a tanuló ingyen bemegy a Vidám Parkba és aztán 19-szer felül bármire. A pártbizottsági döntés
igencsak jónak bizonyult: a tanulók tömegesen fejezték ki igényüket, hogy szeretnének felvonulni
virágkalapban és integetni a Kádár elvtársat is magában foglaló dísztribün felé. Bevallom, hogy én is
feliratkoztam a felvonulni akaró tanulók listájára.

Aztán felvonultunk, integettünk, s szaladtunk a Vidám Parkba. Ott szembesültünk azzal a ténnyel, hogy
egyes osztálytársaink, akiket nem láttunk felvonulni, már ott állnak a Vidám Parknál. ?k ki is röhögtek
mindket:

- Tegnap már odaadta az osztályf?nök a tömböket, azt akarjátok mondani, hogy ti tényleg olyan
hülyék voltatok, hogy elmentetek virágkalapban bohóckodni???
- Na és ha megkérdezik, hogy hol voltatok, mit fogtok mondani majd hétf?n?
- Hát hogy ott voltunk, de a nagy tömeg miatt nem vett minket észre az osztályf?nök!
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Ezen er?sen elgondolkodtunk, s elismertük, hogy tényleg hülyék voltunk.

Viszont a másik ami mindig eszembe jut május elsejér?l, szakmai hátteremnek köszönhet?. Mint volt
hivatásos tolmács-fordítónak mindig eszembe jut a magyar filmfordítási "remekm?vek" egyik, azóta a
fordítói körökben legendává lett gyöngyszeme. A film egy 80-as évekbeli gagyi szint? sci-fi. A h?sök
harcolnak a gonoszok ellen, az egyik h?s ?rrepül?gépe zuhan lefelé a bolygó felé, miközben
kétségbeesetten igyekszik segítséget kérni, a h?s a rádiójába a "Mayday! Mayday! Mayday!" kiáltást
mondja, ami az angol nyelvterületen a sürg?s segítségkérés egyetemes kifejezése. A fordító sajnos nem
ismerte a kifejezést, s szótárában sem sikerült megtalálnia, de gondolom megvakarta fejét, majd gyorsan
kitalálta a fordítást, ami a film magyar feliratában meg is jelent ebben a formában: "Majális! Majális!
Majális!". Sokan el is gondolkodtak ezen, miféle marhák ezek a jöv?beli ?rpilóták, akik életük
valószín?leg utolsó perceiben ahelyett, hogy segítséget kérnének, majálist követelnek rádiójukon...

_______________________________________________
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Marxizmusból kit?n?!
by maxval bircaman - hétf?, május 21, 2012
http://bircahang.org/marxizmusbol-kituno/

Általában mindigis nagyon rossz tanuló voltam, mert untam a tankönyveket és lusta is voltam mindenhez,
ami nem érdekelt. De nagyon szeretettem tájékozódni és olvasni, bármit, kivéve a kötelez? irodalmat.

Viszont az úgynevezett ideológiai tárgyakból mindig a maximális osztályzatot kaptam. Tankönyveket
ezekb?l sem olvastam, de mint már akkor is meggy?z?déses antikommunistaként érdekelt a kommunista
ideológia, s sokat olvastam róla - antikommunista forrásokból. Aztán az ideológai tárgyak esetében csak
vissza kellett emlékeznem antikommunista olvasmányaimra, s az ott megjegyzetteket el?adni
kommunista körítéssel. Mivel a marxizmus-leninizmus egy hihetetlenül primitív valami (filozófiának
nem nevezném, mert nem akarom megsérteni a valódi filozófiai rendszereket), ez nagyon is könny? volt elég volt megjegyezni néhány alapfrázist és azokat kombinálgatni.

Els? alkalmam érettségi idején nyílt, 1985-ben. Szovjet-orosz iskolába jártam, s bár ideológiai tárgy nem
volt az érettségi-tárgyak között (egyébként volt ilyen tárgy, de nem tartozott az érettségi-tárgyak közé), a
történelmi érettségi vizsga er?sen ideológiai jelleg? volt, különösen annak szovjet része. Ugyanis két
tételt kellett húzni: egyet világtörténelemb?l, egyet meg „szovjet" történelemb?l. A szovjet történelemb?l
azt a tételt húztam, melyben az úgynevezett kett?s hatalom id?szakáról kellett beszélni - ez az 1917-es
februári forradalom és az októberi/novemberi államcsíny közti id?szakot jelenti nagyjából. Ez az az
id?szak, amikor Leninék lassan elérték, hogy minden hatalom csakis az övék legyen. Az esemény
csúcspontja maga az októberi „forradalom" és az alkotmányozó nemzetgy?lés szétverése, ezzel a Leninféle kommunisták hatásosan eltávolítottak minden „veszélyt", hogy nehogy a végén még m?ködni
kezdjen az 1917 februárjától lassan meginduló demokrácia Oroszországban. Egy különösen jellemz?
id?szak, mely szépen bemutatja, hogy a kommunisták - h?en Marx eszméihez - mindigis csakis diktatúrát
akartak, s az orosz demokráciától jobban féltek, mint a félfeudális-félkapitalista cári rendt?l. Ezt kellett
elmondani a tételnél is, csak persze fordítva, azaz a gátlastalan lenini ténykedést állítva be pozitívumnak.
Nekem történelemb?l hármasom volt (a szovjet iskolarendszerben nem 5, hanem csak 4 érdemjegy van, a
legrosszabb a kettes, s legjobb az ötös, azaz a hármas ROSSZABB jegy, mint a magyar hármas, kb.
„kétharmad" vagy hármas mínusz), így hát az iskolai párttitkár - éppen hozzá jutottam a vizsgán,
egyébként eredetileg természetesen történelemtanár volt a szakmája - meg volt döbbenve, hogy külföldi
létemre, ráadásul évközbeni hármasom ellenére ilyen kíválóan igazodom el a szovjet történelemben, s
ideológiai képzettségem is milyen magas fokú. A vége az lett, hogy a vizsgázók közös értékelésénél el?ször mindenki levizsgázott, s csak aztán közölték az eredményeket közösen - külön kiemelt, hogy
milyen példamutató voltam és ötös osztályzatot adott, majd pedig a bizottság évközbeni hármasomat
feljavította négyesre, s ez került az érettségi diplomámba.
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Aztán a Havannai Egyetemen az els? évfolyamon újabb nagyszer? alkalmam volt ideológiai
„felvértezettségem" demonstrálására. Volt ugyanis egy marxista-leninista filozófia nev? tárgyunk,
melyb?l szóbeli vizsgát kellett tenni. Az anyag els? harmada még valamennyire értékes is volt (az
el?adásokra mindig bejártam, csak egyszer hiányoztam, mert éppen szexuális természet? elfoglaltságom
egybeesett az eladással), ez a filozófia történetét elemezte Marx idejéig. Aztán azonban jött az összes
kisebb és nagyobb ökörség, élükön a történelmi materializmus nev? nesze-fogd-meg-a-semmit izével
(másképp nehezen tudom nevezni), amit tényleg nagyon hosszasan tárgyaltak az el?adásokon. A végén
pedig még jött az általános kommunista propaganda is egy kicsit. Szerencsére éppen azt a tételt húztam,
melyben arról kellett értekezni, hogy mi a különbség a gonosz kapitalista burzsoá rohadék áldemokrácia
és az igazi becsületes szocialista-kommunista gyerekfej-simogató népi demokrácia között. Nagyszer?
tétel: csak el kell mondani a demokrácia pozitívumait és a szocialista rendszer negatívumait, kiemelve,
hogy a fekete az fehér valójában. Itt is nagy dicséretet kaptam, még azt is megkérdezte a vizsgabizottság
egyik tagja, hogy nem vagyok-e párttag, mert ritkán hallani ilyen alapos, s ideológialag képzett választ
els?éves hallgatótól. Ötös lett (Kubában 5 osztályzat, mint Magyarországon, ugyanaz a rendszer e
tekintetben).

Majd a Szófiai Egyetemen jött ismét a marxista-leninista filozófia és a „Bolgár Kommunista Párt
története" nev? tantárgy. Természetesen mindkett?b?l hatost kaptam - Bulgáriában öt osztályzat van, a
legjobb a hatos, a legrosszabb pedig a kettes. Marxista-leninista filozófiából Lenin meghatározását
kaptam az anyagról. Ez egy igencsak vicces tétel: a lényege az, hogy Lenin elvtárs kimondta, hogy az
anyag az anyag, s ezzel hatalmas csapást mért az imperialista-burzsoá-klerikális-kapitalista átkos
idealizmusra, s sosem tapasztaltan magas tudományos szintre emelte a materializmust. Én ezt jól
ismertem, mert a Szabad Európa Rádióban hallgattam éppen néhány hónappal azel?tt egy m?sort,
melyben egy lengyel filozófussal beszélgettek, aki többet között cáfolta Lenin materializmusát. A
„Bolgár Kommunista Párt története" nev? tantárgy vizsgáján is kellemes tételt kaptam: azt kellett
bizonyítanom, hogy Bulgáriában hogyan gy?zött a proletárdiktatúra forradalom nélkül, ami kicsit
ellentmondásos dolog marxista szempontból is, hiszen ha egyszer a „munkások" nem keltek fel és nem
csináltak forradalmat, akkor hogy a fenében gy?zhetett a proletárdiktatúra. Bár persze Oroszországban
sem volt soha kommunista forradalom, de Bulgáriában méginkább hiányzott valami az összképhez.
Bevallom, itt a napi sajtó alapos, mindennapos tanulmányozása segített, így tudtam, hogy a hivatalos
álláspont szerint Bulgáriában a szovjet „felszabadítás" játszotta a „szocialista forradalom" szerepét - ez
NEM vicc, tényleg ez volt a hivatalos bolgár kommunista propagandában (mellesleg a felszabadítás szó
Magyarország esetében még félig-meddig indokolható, de Bulgáriában meg egyáltalán nem, mert nem
volt mit felszabadítani, hiszen a bolgár kormány átállt a szövetségesek oldalára a szovjet hader?
bejövetele EL?TT). A vizsgáztató itt megérezhette, hogy nagyon hatékonyan halandzsázok, mert
megbombázott csapdakérdésekkel, pl. éppen azt firtatta amit az el?bb leírtam, hogy hogyan lehet, hogy a
bolgár kormány már szakított a náci Németországgal a kommunista hatalomátvétel és a szovjet bejövetel
el?tt. Erre a hivatalos választ nem tudtam, de „sziklaszilárd marxista ösztöneimre" támaszkodva rögtön
megadtam a lehetséges marxista magyarázatot. Hát a burzsoázia, mely addig a fasiszta uralmat támogatta,
megérezte a kommunista néphatalom veszélyét, ezért ügyesen takikázva mepróbált visszatérni a
hagyományos burzsoá demokráciához, megpóbálva ezzel átmenteni kizsákmányoló osztályhatalmát!
Dehát ez nem sikerülhetett, mert a népi er?k átláttak a szitán, s egyébként meg - a jó marxista halanzsa
alapeleme az idézet, nem fontos, hogy releváns legyen, de kell egy darab mindenképpen! - Dimitrov
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elvtárs is aláhúzta, hogy a történelem kereke forog, forog, forog, addig forog, míg nem gy?z világszerte a
kommunizmus! A tanár vigyorgott már majdnem a végén, de beírta a hatost.

Ezután közbejött valami: megbukott a kommunizmus, megsz?ntették az ideológiai tárgyakat, s azontúl gonoszan burzsoá-áldemokratikus módon! - már a vizsgákon az ember a saját véleményét mondhatta.
Pedig már éppen örültem, mert a „tudományos kommunizmus" nev? tantárgy, ami valóban a
halandzsázás mesterfoka, következett volna, októberi beiratkozásnál - Bulgáriában októberben kezd?dik a
tanév a fels?oktatásban - még beírtuk az indexbe, de novemberben megbukott a rendszer, s decemberben
törölték a tantárgyat. Bevallom, eleinte még én is furcsállottam, hogy ezentúl nem lehet halandzsázni,
félrebeszélni, ökörségeket mondogatni komoly arckifejezéssel, s ténylegesen gondolkodni kell, majd a
gondolatokat kifejteni közérthet? módon, de azért beleszoktam hamar...

_______________________________________________
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Meghamisították a Bibliát?
by maxval bircaman - kedd, május 15, 2012
http://bircahang.org/meghamisitottak-a-bibliat/

Az egyik gyakori érv a bulváros áldokumentumfilmekb?l okult emberek részér?l, hogy a Bibliát
hamisították, cenzúrázták, töröltek, s úgy általában a mai Biblia az nem az "eredeti".

Az els? tévedés: mi az, hogy "eredeti"?

A Biblia nem az égb?l hullott alá, függetlenül bármilyen más eseményt?l, mint valamiféle természeti
csapás, hanem kialakult, s kialakítása az Egyház munkájának eredménye. Miért kellett volna az
Egyháznak meghamisítania azt, amit ? maga írt? Mert a Biblia könyveit - itt most az Újszövetségre
gondolva els?sorban - az Egyház f? emberei, apostolok, apostoli atyák írták 50-150 között.

A legkorábbi szövegvváltozatok és a mai szövegváltozat között nincs eltérés, így a hamisítás is ki van
zárva.

De a lényeg: miért hamisította volna meg az Egyház azt a m?vet, melyet gyakorlatilag ? írt, szerkesztett?
Hiszen az Újszövetség összes könyvét apostolok és korai egyházatyák írták, az Újszövetség tartalmát
pedig az Egyház döntötte el.

A kereszténység tehát NEM a Bibliára épül. A kereszténység Istenre épül. S a Biblia is Istenre épül, mint
"csupán" az Egyház terméke. Az értelmezés pedig a kereszténységen belül kizárólag protestáns bels?
probléma. Az apostoli kereszténységnek nincs Biblia-értelmezési problémája, mert a Biblia nálunk része
az Istent?l kapott hagyománynak.

A Biblia egy hitbuzgalmi iromány, ez az EGYETLEN célja. Minden más csak dísz benne. Ett?l még
lehetnek benne érdekes lírai részek, történetek, példabeszédek, de mindez csupán a hitbuzgalmiság
eszköze. A Biblia célja: mozgósítani Jézus Krisztus nevében, az örömhírt tudatosítani.
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Megkezd?dtek a tizes évek
by maxval bircaman - csütörtök, május 24, 2012
http://bircahang.org/megkezdodtek-a-tizes-evek/

Ezt eredetileg 2010. január 4-én írtam...

Magyarkodók ne olvassák tovább, mert sérteni fogom érzéseiket!

Magyarország a modern korban mindigis Európa butább országai közé tartozott. Az emberek ebben az
országban az európai átlag alatt voltak szinte minden szempontból ezen id?szak folyamán.

A rendszerváltás els? évtizedében még úgy t?nt, hogy van esély arra, hogy az ország felzárkózik és a
lakosság meg civilizálódik. Úgy t?nt, hogy eljön egy új aranykor, ami 1867-1914 között volt - ekkor volt
az ország a legközelebb a legfejlettebb államokhoz.

Aztán az évezredforduló környékén valami megint elromlott. Az emberek között megint elkezdett
növekedni az értelmileg és f?leg civilizációilag visszamaradottak aránya. Pedig már-már úgy t?nt, hogy
ezekb?l csak törpe kisebbségnyi marad. De sajnos nem így történt, a trend megfordult. A civilizációilag
alacsonyabb min?ség? lakosság aránya ma már - durva, nem-reprezentatív számításaim szerint - 70 %-os
arányú, s sajnos a fiatalok között ennél is magasabb, azaz nem sok jót ígér a jöv?. A hülyeség és a
bunkóság er?sen terjed.

Eddig azt gondoltam, hogy mindez az én er?sen szubjektív nézetem csupán, de most egy cikk igazolta,
hogy sajnos nem én vagyok borúlátó, hanem rendes statisztikák is engem igazolnak.

Röhej, hogy a magyarországi emberek többsége úgy utasítja el a kommunizmust és a "kommunistákat" a szó magyarországi jelentése ma már nem ideológiai, hanem amolyan általános ellenségfogalom -, hogy
közben kommunista elveket szeretne viszontlátni valamilyen bizarr, Európában egy évszázad óta
szalonképtelen eszmékkel vegyítve. A XIX. századi elavult marxizmus együtt dühöng? XX. századi
nacionalizmussal! Két elavult, egyaránt téves eszme kombinálása.
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Röhej, hogy a jobboldal és baloldal különbsége Magyarországon nem ideológiai, hanem "nemzeti" alapú.
A két f? er? els?sorban ideológiamentes, populista, kriptokommunista zagyvalékot kínál - na jó, legyünk
igazságosak, az MSZP valamivel közelebb áll azért az európai civilizációhoz. A harmadik er? - ha
szerencsénk van csak harmadik marad és nem lesz második - meg egy újnyilas cs?cselékbanda. A többiek
meg vagy eleve esélytelenek, vagy esetleg éppencsak bejutnak a parlamentbe idén.

Hihetetlen! A gondolkodó emberek jelent?s része zavaros széls?jobbos megoldásokat favorizál. Közben
már megjelent a széls?bal is zavaros neokommunista elképzelésekkel, bár nekik még nincs bázisuk és a
gyakorlatban teljesen ártalmatlanok.

Még néhány év és Magyarország Európa pöcegödre lesz, egy sötét lyuk a földrészen, s az
Európai Únióban azon fognak elmélkedni, hogy hogyan kezeljék a "helyzetet". S?t még ennél is rosszabb
lehet: nem kizárt, hogy bandába ver?dött "átlagpolgárok" fognak a közterületeken viháncolnimagyarkodni hallgatólagos állami jóváhagyással.

Sajnálom. Nem vagyok sem nacionalista, sem hazafi, nemzeti identitásom "külföldi", így alakult, s már
én is beleszoktam, s?t már "büszke" is vagyok rá, hogy én mindenhol "külföldi nemzetiség?" vagyok, de
végülis Magyarország sorsa nekem mégis fontos.

_______________________________________________
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Melyik a legnehezebb és legszebb nyelv?
by maxval bircaman - péntek, május 11, 2012
http://bircahang.org/melyik-a-legnehezebb-es-legszebb-nyelv/

Ez a kérdés sokszor felmerül, s a hozzá nem ért?k gyakran dilettáns választ adnak rá.

Sok országban a kérdés egyenesen nemzeti büszkeség kérdése. Jellemz?, hogy minél alacsonyabb
valakinek az iskolázottsága, m?veltsége, annál nagyobb arányban gondolja, hogy az ? anyanyelve a
legnehezebb és legszebb a világon.

A magyarok között sajnos ilyen vélemények nemcsak a legm?veletlenebbek között népszer?ek. Az
újmagyar nacionalizmus egyik sarokköve a magyar nyelvr?l alkotott abszurdnál abszurdabb állítások
halmaza: a magyar a legnehezebb, legszebb, legkifejez?bb, leg?sibb, stb. nyelv. Természetesen
mindebb?l semmi sem igaz.

Gyorsan hozzáteszem: nem az egyéni, szubjektív tetszésr?l van szó. Ízlése mindenkinek lehet. Azonban
attól, hogy XY-nak a kedvenc gyümölcse a körte, még nem biztos, hogy objektív tény lenne az, hogy a
körte a világ legjobb gyümölcse. Vagy én sem gondolom, hogy a kékszem?, sz?ke n?k csúnyasága
bizonyított tudományos tény lenne, pedig nekem ez a típus tetszik a legkevésbé.

Ami a nyelvek nehézségét illeti: minden nyelv egyszerre könny? és nehéz. Minden nyelv nagyon könny?,
mert mindenki képes megtanulni saját anyanyelvét tökéletesen. Nem volt még olyan eset, hogy valaki
nem tudta volna saját anyanyelvét tökéletesen elsajátítani, függetlenül attól, hogy melyik az illet? nyelv.

Ugyanakkor minden nyelv nagyon nehéz is, mert az emberek 95 %-a sosem képes egy idegen nyelvet
tökéletesen elsajátítani. Ismét függetlenül attól, hogy melyik az illet? nyelv. Semmiféle adat nincs arról,
hogy X nyelvet tömegesen könnyen sajátítanák el, Y nyelvet viszont nem.

Mi az alapja azonban a sz?klátókör?ségen, s a beteges nacionalizmuson kívül annak a vélekedésnek,
hogy "az én anyanyelvem a legkifejez?bb"? Az alapja egyszer?en az, hogy az átlagember csak saját
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anyanyelvét ismeri jól, ill. ha ismer is más nyelveket, azokat jóval alacsonyabb szinten ismeri, mint
anyanyelvét. Ebb?l pedig az következik, hogy ? személy szerint valóban sokkal jobban tudja magát
kifejezni saját anyanyelvén, mint más nyelven. Innen pedig jön a hamis következtetés: ha én nem tudom
teljes mértékben kifejezni magamat X nyelven, akkor ennek oka nem az, hogy én nem ismerem elegend?
mértékben X nyelvet, hanem az, hogy X nyelv kevésbé kifejez? nyelv, mint Y nyelv, az én anyanyelvem.

A valóságban minden emberi nyelv teljes mértékben kifejez?, s tökéletesen alkalmas minden elképzelhet?
emberi gondolat alapos kifejezésére. Nem léteznek kifejez?bb és tökéletesebb nyelvek, ill. kevésbé
kifejez?, tökéletlenebb nyelvek.

Itt hozzá kell tenni azonban, hogy a hétköznapi használaton túl már nem minden nyelv azonos státuszú: a
világ kb. 7000 nyelvéb?l kb. 150 a "kultúrnyelv". A kultúrnyelv az, melynek kialakították a megfelel?
szókincset ahhoz, hogy a politikai életben, a tudományban, stb. is használható legyen. Azonban ha ez nem
történt meg, azaz nincs meg egy nyelvnek a jogi, tudományos, stb. szókincse attól még nem igaz, hogy az
a nyelv kevésbé kifejez? lenne. A magyar nyelv is csak kb. 200 éve kultúrnyelv, a nyelvújítás óta, azel?tt
sem volt azonban kevésbé kifejez? nyelv, csak egyszer?en nem lehetett pl. jogi cikket írni magyarul, mert
nem létezett magyar jogi szaknyelv, helyette a latin volt használatban a magyar jogászok között.

Tehát a speciális szókincset leszámíva, megállapítható, nincs tökéletességi rangsor az egyes nyelvek
között. Az egyes személyek által észlelt ilyen különbségek valójában csak azt jelzik, hogy az illet?k az
egyik nyelvet jobban ismerik, mint a másikat, s így természetesen az egyiken jobban tudják kifejezni
magukat, mint a másikon.

Persze ki lehet emelni olyan nyelvi kategóriákat, melyek az egyik nyelvben léteznek, a másikban meg
nem. Ebb?l azonban semmilyen következtetést nem lehet levonni az illet? nyelv "tökéletességére". Egy
régi szlovák ismer?söm véleménye szerint a magyar nyelv primitív, mert ha azt mondom, hogy "?", akkor
nem lehet tudni, hogy fiúról vagy lányról van szó, s ez megnehezíti a gondolatok közlését. Természetesen
ez a vélemény butaság. Kb. olyan butaság, mintha valaki azt állítaná, hogy a szlovák primitív nyelv, mert
nem külöbözteti meg a határozatlan és határozott igeragozást. Az átlag nyelvtanuló és különösen a
dilettáns hajlamos a saját nyelvében létez? nyelvi kategóriát abszolút szükségesnek, elengedhetetlennek
tekinteni, míg a saját nyelvében nem létez? nyelvi kategóriát pedig feleslegesnek. Viszont olyan nyelv
nem létezik, mely az összes létez? nyelvi kategóriát megkülönböztetné. S egyébként is, az egyes nyelvi
kategóriák megléte vagy hiánya nem befolyásolja a kifejezés pontosságát.

Ami a nyelvek szépségét illeti, ez nyilván teljesen szubjektív kérdés, kár ezt részletesebben elemezni.
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Az ?siségr?l pedig elmondható, hogy értelmetlen szempont. Maximum arról lehet beszélni, hogy egy
adott nyelv írásbelisége mikori. De még ez is igencsak szubjektív kérdés tekintve azt, hogy nem létezik
semmilyen objektív ismérv arra, hogy mik egy adott nyelv határai, mikor önazonos saját magával egy
adott nyelv. Ez a "Thészeusz hajója" nev? ókori filozófiai dilemma néven ismert.

A dilemma lényege egy XXI. századi példával. Vettem egy új számítógépet 1995-ben.
Használtam egy évig, majd vettem hozzá plusz memóriát. Az 1996-os számítógép ugyanaz, mint
az 1995-ös számítógép? Aztán 2 évvel kés?bb elromlott a hangkártya, kicseréltem, majd vettem
egy jobb videókártyát. 2002-ben lecseréltem az alaplapot is, majd 2004-ben vettem dvd-írót meg
teljesen új merevlemezt. Még kés?bb vettem új monitort. 2006-ban már csak a doboz volt az
eredeti 1995-ös, minden más rész már kés?bbi volt. Aztán vettem 2009-ben egy új, modernebb
dobozt is. Végülis mikor sz?nt meg az 1995-ös számítógép, megsz?nt-e, s bármi is a válasz erre,
mit?l függ a számítógép önazonossága? Mikori a számítógépem? A válasz az, hogy ez teljesen
szubjektív, nincs objektív módszer a megválaszolásra.

Nyelvekkel ugyanez a helyzet. S két szempontból is: térben is és id?ben is.

Térben mert nem létezik objektív definíciója annak, hogy mikor beszélhetünk nyelvr?l, s mikor
nyelvjárásról. Tulajdonképpen a válasz az: ez az illet? nyelv beszél?inek véleményét?l függ, semmi
mástól. A kantoni anyanyelv? kínai és a mandarin anyanyelv? kínai nem képesek egymást megfelel?
szinten megérteni (ezért tapasztalható pl. az a magyar szemmel megmagyarázhatatlan jelenség, hogy két
magyarországi kínai egymással esetleg magyarul beszélget), viszont mindketten meg vannak gy?z?dve,
hogy a mandarin és a kantoni az nem két nyelv, hanem csupán a közös kínai nyelv két nyelvjárása.
Szintén példa erre az arab nyelv, ahol pl. a marokkói arab és a jemeni arab két nyelvjárásnak számít,
pedig az anyanyelvi beszél?k szinte képtelenek egymást megérteni. Az ellenpélda pedig a dán-svédnorvég, melynek anyanyelvi beszél?i megértik egymást, mégsem nyelvjárásokról, hanem önálló
nyelvekr?l beszélünk. Ugyanez a helyzet bolgár-macedón viszonylatban is. Még mellbevágóbb példa a
szerb-horvát-bosnyák-montenegrói nyelv, mely esetében 4 nyelvr?l (de legalább 3-ról - a montenegrói
nyelv elismerése még nem általános Montenegróban sem) beszélnek, miközben még nyelvjárási
különbségek se nagyon vannak a nyelvek között.

Id?ben a helyzet ugyanez. Kizárólag döntés kérdése. Az oroszok orosz nyelvr?l csak a XIV. sz.-tól
beszélnek, el?tte óoroszról vagy óruténr?l beszélnek, a VI. század el?tti id?szakban meg ószlávról. A
spanyol esetében hasonló a helyzet: a XV. századtól beszélnek spanyolról, az azt megel?z? 5 században
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óspanyolról, a X. század el?tti id?szakban pedig latinról beszélnek. Nyilván egyik esetben sem az történt,
hogy pl. a mai Spanyolország lakosai 900. december 31-én este még latinul beszéltek, majd másnap
reggel felébredve egy új nyelven, az óspanyolon kezdtek kommunikálni, azaz az elhatárolás teljesen
arbitrárius. Az ellenpélda itt a görög, a görög köztudat egyetlen görög nyelvr?l tud, mely majdnem 4
évezrede létezik, s a nyelv egyes periódusai pedig egyszer?en a görög nyelv id?szakai.

Látható tehát, hogy eleve értelmetlen kérdés arról beszélni, hogy melyik nyelv régibb, mikor még az sem
tudható, hogy mi is egy nyelv régisége vagy újsága.

Viszont térjünk vissza a nehézség kérdésére. Megállapítottuk, hogy objektív értelemben nincs
nehézség/könny?ség. Szubjektív értelemben azonban van értelme a kérdésnek. Els?sorban ez az egyéni
szint: minden nyelvtanulóval megesik, hogy X nyelv tanulása könnyen megy neki, Y nyelv viszont
valóságos kínszenvedés számára.

Szintén érdemes a kérdést felvetni anyanyelvi közösség szintjén. A közeli rokonnyelvek egymás között
jellemz?en könnyebben tanulhatók. Egy spanyol sokkal könnyebben tanul franciául, mint egy német,
mert a szókincs jelent?s része közös, "csak" a más kiejtést kell megtanulnia sok szó esetében, úgyszintén
a nyelvtan legnagyobb része ugyanaz. Ugyanez van mondjuk egy oroszul tanuló cseh vagy egy németül
tanuló holland esetében is.

Bizonyos esetekben azonban, ha a közelség túl nagy a két nyelv között, a dolog visszafelé sül el. Mivel
elég jól megérti középszinten a másik nyelvet tanulás nélkül is, így sokszor azt hiszi a nyelvtanuló, hogy
tudja a tanult nyelvet, pedig valójában csak egy zagyva keveréknyelven beszél.

Személyes példám is ezt igazolja. Annak idején, amikor a Havannai Egyetemen tanultam, én voltam az
évfolyamels? latinból. A kb. 50-60 f?s évfolyamon a hallgatók 95 %-s spanyol anyanyelv? volt, a
spanyol pedig gyakorlatilag a latin egyik modern változata, a szókincs kétharmada-négyötöde teljesen
azonos. Valószín?leg azonban ez a közelség már túl zavaró, így történhetett az, hogy egy nem újlatin
anyanyelv? ember lehetett a legjobb latinból.

A magyar "sajnos" abban a helyzetben van, hogy nincsenek közeli rokonai, így egyetlen idegen nyelv
tanulása sem könny? egy magyar anyanyelv? ember számára. A magyar távolabbi rokonai (pl. finn,
török, stb.) esetében viszont tényleg bizonyos könnyebbség, hogy sok, a magyarhoz hasonló nyelvi
kategória található meg bennük. Sajnos azonban a magyarok 99 %-a csupa olyan nyelvet tanul, mely nem

687 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

tartozik ezen nyelvek közé.

Az angol anyanyelv?ek szempontjából léteznek is nehézségi nyelv-ranglisták. Mindez abszolút
szubjektív. Az amerikai kormánynak van több listája is a legfontosabb idegen nyelvekr?l. Ezeken a
nyelvek kategorizálva vannak nehézség alapján, azonban kizárólag abból a szempontból, hogy egy angol
anyanyelv? amerikai szempontjából milyen nehéz ezeket megtanulni a B2-es szinten. A lista lényege,
hogy pl. nyelvet tanuló amerikai diplomatáknak mennyi ideig kell tanulniuk az illet? nyelvet. Ily módon
mérik fel a költségeket az amerikai Külügyminisztériumban.

A B2-es szint a hagyományos magyar középfokú nyelvvizsgát jelenti. A nyelvtudás európai osztályozása:
A1, A2, B1, B2, C1, C2. A B1 a magyar alapfokú nyelvvizsga, a B2 a középfok, a C1 a fels?fok. A C2
jelenti az anyanyelvi szintet megközelít? tudást. Err?l részletesebben itt!

Az egyik listán a 70 legfontosabb nyelv szerepel 5 kategóriában. A másikon kb. 40 nyelv 4 kategóriában.

Mindkét listán a legkönnyebb kategóriában szerepel a spanyol, a norvég, a francia, a holland, az olasz, a
svéd és a román.

Az 5-kategóriás lista II. kategóriájában van pl. a német.

A III. kategóriában szerepel az indonéz, a maláj, s a szuahéli.

A legtöbb nyelv a IV. kategóriában van. Itt szerepel a magyar is, többek között a görög, a török, a bolgár,
az orosz, a lengyel, a héber, s a hindi társaságában.

Mindkét listán a legnehezebb nyelvek között többek között az arab, a kínai, s a koreai szerepel.

Ismétlem azonban: ez az angol anyanyelv?ek szempontjából készített lista.
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Mi, külföldi fiatalok Kubában (1980-1986)
by maxval bircaman - kedd, május 22, 2012
http://bircahang.org/mi-kulfoldi-fiatalok-kubaban-1980-1986/

Az ember saját társaságát kedveli. Hát, így aztán az is kialakult, hogy nekünk ismer?seink, barátaink köre
els?sorban nem kubaiakból állt, hanem más Kubában él? külföldiekb?l.

A legtöbb külföldi természetesen szovjet volt. Összesen talán 20 ezer család. Viszont saját kasztot
alkottak, s ?k még a "baráti" Kubában is ellen?rzés alatt álltak, tömbökben éltek, s az egyes tömbök
között a szovjet gyerekek, fiatalok nem mászkálhattak. Csak a nagyon renitens szovjet fiatalok
mozogtak. A szovjetek különös ismertet?jele az volt, hogy 95 %-uk évek alatt sem tanult meg egyetlen
szót sem spanyolul. Szinte disszidens cselekedetnek min?sült megtanulni idegen nyelvet. Kivétel a
grúzok és az örmények voltak, ezek amolyan állandóan pénzkeresésr?l gondolkozó, csencsel? alakok
voltak, akik bizony beszéltek is mind valamilyen szinten spanyolul, hiszen kellett a kereskedéshez.
Eladtak és vettek, már 13-14 éves korban is. Hihetetlenül élelmes népek ezek, anyira a vérükben volt ez a
kereskedési vágy, hogy a szovjet kommunizmus sem tudta ezt bel?lük kitörölni.

Volt még kb. 1500 keletnémet család, 800 bolgár, 300 csehszlovák, valamint 100-100 körüli létszámban
lengyel és magyar család. Persze voltak még románok, mongolok, afgánok, észak-koreaiak, vietnámiaiak,
kínaiak, jugoszlávok, de olyan kevés létszámban, hogy mintha ott sem lettek volna. Ugyanez volt
elmondható a nyugatiakról is és a harmadik világiakról. Azaz a baráti, ismer?si kör zöme az
európai szovjet tömb fiataljaiból állt.

A keletnémetek zöme saját maguk társaságát kereste, els?sorban nyelvi okokból, mert nem jeleskedtek ?k
sem idegen nyelvekben. Egy részük - akik orosz iskolába jártak - persze beszéltek oroszul jól-rosszul. A
többségük saját keletnémet iskolájukba járt, egyetemen meg kevesen voltak.

A lengyelek zöme amolyan csencsel? és egyben harcos antikommunista és demonstratívan vallásos fiatal
volt (persze ki tudhatja, hogy ki volt valóban hív?, mindenesetre keresztet nem visel? lengyel fiatal nem
nagyon létezett).

A bolgárok zöme természetes módon kommunikatív volt, s talán ebben a csoportban volt a legnagyobb a
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nyelvtudás. A bolgár hozzáállás pragmatikus volt mindenhez, talán még cinikus is: a jellemz? az volt,
hogy az átlag bolgárt nem érdekelte semmi, ami túlmenne az anyagi világon. Az átlag bolgár fiatal
számára a kommunizmusban hív? csehszlovák vagy magyar fiatal (volt ilyen!) és a harcos
antikommunista lengyel fiatal eszmerendszere egyformán felesleges és buta fecsegés volt.

Mentalitásban a magyarokhoz legközelebb a csehszlovákok álltak. Ez a két csoport volt a
legheterogénebb: e két ország fiataljai oszlottak a legtöbb alcsoportra érdekl?dés és világnézet szerint.
Azt lehet mondani, hogy nem is volt sem tipikus magyar, sem tipikus csehszlovák.

Voltak bulik. Kubai módra általában, azaz simán jöttek vadidegenek is. Akkor a bulikat vadaknak
gondoltam, de azóta, hallva a kés?bbi nemzedéki szokásokat, bizony szolídak voltak: beszélgetés, ivás,
zene, tánc, a többség még nem is lett részeg, s a szex legfeljebb az volt, hogy egyes párok külön vonultak,
de ez sem volt jellemz? minden párra és minden alkalomra. Talán a kubai szexuális erkölcs is hatott: a
kubaiak nagyon gyorsan jutnak el a szexig, viszont szigorúan monogámok egy adott kapcsolat alatt és a
kubai férfi sosem engedné partnerének, hogy akár csak szexisebb ruhában mutatkozzon, nemhogy azt,
hogy meztelenkedjen. (Persze hallhatók voltak extrém dolgok, ma "szvingelés" néven nevez?d?
csoportszex, de mivel én magam nem voltam ennek híve, így nincs is saját tapasztalatom, a valószín?leg
er?sen felnagyított, s valószín?leg nem is igaz híreket meg nem látom értelmesnek itt leírni...) A
párkapcsolatban lév? kubai lányok nagy része fürd?ruha alatt is melltartót és bugyit visel, pólót vesz a
fürd?ruha fölé, s amint megszáradt a strandon, nadrágot húz magára!

Sok kubai nem értette, hogy hogyan lehetséges, hogy én "megengedem" az - egyébként Bulgáriából
származó - barátn?mnek, hogy ne mindig viseljen melltartót, testhez álló nadrágban jelenjen meg, sok
ékszert hordjon, tigrismintás szuperkicsi fürd?ruhát viseljen, er?sen sminkelje magát, átlátszó
kígyómintás pulóvert vegyen fel (persze alatta melltartóval), vagy úgy menjen haza a strandról, hogy alul
rövidnadrágban és felül csak fürd?ruhafels?jében sétál hazafelé. Amikor mondtam egy kubai ismer?snek,
hogy nekem meg ez kifejezetten tetszik, s?t éppen én vettem neki ajándékba egy rózsaszín
sztreccsnadrágot rózsaszín fels?vel, megcsóválta a fejét és annyit mondott, hogy "ti, európaiak, furcsa
emberek vagytok". Volt olyan is aki félreértette és bepróbálkozott, hiszen ha egy lány szexis és nagyon
ügyel magára, akkor az csak azért lehet, mert fiút keres magának. Az egyik udvarló megdöbbenve tudta
meg, hogy a "fiúkeres? kinézet?" lánynak hónapok óta van barátja, de aztán felvilágosították, hogy a
barátja is külföldi, ezért nem tiltja a lánynak, hogy így nézzen ki. A másik csaja meg tabu kubai
szempontból, az átlag kubai ilyen esetben azonnal abbahagyja az udvarlást, miután megtudja, hogy nem
szabad a lány. (Viszont a kubai szexuális erkölcs nem tiltja, hogy egy fiúnak több szabad csaja legyen, ez
csak a lányok számára tiltott.) Aztán pedig néhány hónappal kés?bb azért lettem furcsa, mert még mindig
ugyanaz a barátn?m. A kubaiak szerint ilyen esetben vagy házasodni kell vagy szakítani, mert fura dolog
hónapokig csak együtt járni. (Aztán persze igazuk lett, az illet? barátn? jelenleg a feleségem.)
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Az egyik legviccesebb eset - 1985-ben - az volt, amikor egy kisebb társaság gy?lt össze: egy szovjetukrán gyerek, két bolgár lány, egy keletnémet lány, két lengyel, két cseh fiú, és én. Valahogy szóba
került, hogy szar dolog ez az áruhiány. Erre váratlanul az ukrán fiú közbeszólt: "Hála Istennek, nálunk
Kijevben ez nem jellemz?, nálunk még kolbászt is lehet kapni a boltokban!". Erre a beszólásra a
szerényebbek elmosolyodtak, de a többség röhögni kezdett. Még a Szovjetúnión kívüli legalacsonyabb
életszínvonalú Bulgáriából érkezett két lány is csak nevetni tudott azon, hogy valaki büszkén említi a
kolbászt valamiféle luxuscikként, s elmeséli, hogy nálunk még ilyen luxuscikk is kapható, azaz nem
beszélhetünk áruhiányról. A legfélelmetesebb persze az volt, hogy az ukrán gyerek komolyan nem értette,
hogy mi a vicces abban amit mondott, mert ? ezt komolynak szánta. ? csak Kubát és a Szovjetúniót
ismerte, s számára az üres bolt volt az alap.

Ugyanez megtörtént kubai viszonylatban is. Mint már meséltem, barátn?m nagyon odafigyelt magára (ez
mostanáig így van), az egyetemen minden szünet azzal kezd?dött, hogy bement a vécébe és megnézte,
hogy rendben van-e a smink, nem kell-e javítani rajta, én meg emiatt persze mindig álldogáltam 3-4
percet n?i vécé el?tt. Kubai barátn?je sokszor bement vele, megcsodálni sminkkészletét. Pedig alapvet?en
bolgár sminkkészlet volt, semmi különös, benne alig 1-2 nyugati termék (az egyik a kedvenc, valutás
boltban vett Charlie's parfüm), minden nyugati lány lenézte volna ezt a szegényes és nem is túl magas
min?ség? készletet, de a kubai barátn? számára ez olyan volt, mintha a francia elit szuperdrága divatjával
találkozott volna össze. A kubai barátn? meg is mondta "nekem ilyenem soha az életben nem lesz". A
kubai átlaglányok szimpla ceruzát használtak szemceruza helyett, téglaport kevertek el pirosítónak,
sampont meg úgy csináltak házilag, hogy lereszeltek mosószappant és hozzáadták pl. narancshéjat
illatként. Ha meg körömlakkhoz jutottak, azt felhígították 5-szörösen, hogy sokáig kitartson. Ugyanígy
csináltak az esetleg nagy nehezen beszerzett parfümmel, gyógyszertári alkohollal hígították fel. Az
egyébként leginkább rovarírtószerre hasonlító szovjet parfüm nagyobb értéket képviselt, mint az akkori
Magyarországon egy francia drága termék.

Még kamaszként néhány évvel korábban sikerült egy háromnapos úttör?tábori víkenden is részt vennem.
Hozáteszem: ez egy elit úttör?tábor volt, amit az is jelzett, hogy Varaderóban volt (ahová a átlag kubai
nem teheti be a lábát), meg eleve egy szép épületkomplexus volt az egész a tengert?l 50 m-re,
sportpályákkal, úszómedencével. A rend persze katonás volt ott is: az étkezdében nem tányérok voltak,
hanem hatalmas alumíniumtálcák lyukakkal, s alumíniumpoharak. Az elit táborba sem sikerült normális
min?ség? élelmet hozatni, a külföldiek zöme nem evett semmit, annyira rossz volt az étel. Az alapétel a
kih?lt babf?zelék volt szelet kenyérrel. Viszont volt ebédre deszert, ami legalább jó volt, mármint
azoknak akik bírják a kubai különlegességeket (sajnos akkoriban én még nem kedveltem a kubai
deszerteket, kés?bb viszont én is ráéreztem egyediségükre), pl. a legnépszer?bb kubai deszert, a sajttal
felszolgált s?r? guayabalekvárt (Magyarországon egyes nagy áruházakban kapható maga a gyümölcs
guajava néven), ez annyira nevezetes, hogy Floridában az egyik helyi mondás szerint onnan lehet
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megkülönböztetni, hogy kí kubai és ki más latin-amerikai, hogy az a kubai, akinek otthonában mindig van
a konyhában guayabalekvár. Kubában ez egy darab sajtot jelent, rátéve a s?r? nagyon édes
guayabalekvárt. Kés?bb megtudtam amerikai kubaiaktól, hogy a deszertnek több változata van: pl.
guayabalekvárral töltött sült sajtgombócok, rántott kecskesajt lekvárral, palacsintába töltött
guayabalekvár reszelt sajttal, stb.

Az úttör?táborban egy nagy szobában aludtunk 40-en. Itt volt aztán 3 kubai, aki nagyon komolyan vette
magát és el volt borzadva az idétlen külföldiekt?l. Még a néhány keletnémet is igyekezett komolynak
látszani, de amikor az egyik cseh rájuk szólt, hogy "heilhitler", ?k sem bírták tovább röhögés nélkül.
Mellettem egy er?sen túlkoros, vagy 25 éves angolai úttör? volt, aki a nap 24 órájából 18-at alvással
töltött. Id?nként felkelt cigarettázni. Egy ilyen cigarettázás alkalmával megkérdezte, hogy honnan jöttem.
Mikor mondtam, hogy Budapestr?l, nagyon felélénkült és "Magyarország! Neoton Família!" kiáltást adott
ki magából. Utána már megbántam, hogy az igazat válaszoltam, mert ezután több órán keresztül Neotondalszövegeket kellett neki diktálnom spanyolra fordítva.

A víkend csúcspontja az utolsó el?tti napon történt, amikor elfogyott a vélcépapír, s egy éppen vécézni
akaró úttör? az alsógatyájával törölte ki a fenéket, amit aztán be is dobott a vécébe és lehúzott, amit?l az
eldugult, majd kiöntött, s így hamarosan 2 cm magas szaros víz lepte be a vécéhelyiséget. Ez mérsékelt
éghajlaton sem a legjobb esemény, de szubtrópuson meg kifejezetten nagyon nem jó, s ezzel enyhén
fejeztem ki magamat... Néhány élelmes bolgár úttör? téglákat hozott be a vécére, így építve utat, hogy
legalább pisilni lehessen. Vidámság is volt, mert egy úttör? elvesztette az egyensúlyát a téglákon
lépkedve és teljes testével beleesett a koszos vízbe. Mivel fürödni nem lehetett, mert elig csorgott a víz, a
bepiszkolódott úttör? azon nyomban (éjfél tájékán) két barátjával leugrott a teraszról (2. emelet) és
elindultak a strandra, ott lemosni a lemosnivalót. Nagyon hamar vissza is jöttek, mert az egyikük beúszott
mélyebbre, s sikeresen takálkozott egy barrakudával, ami nem egy kellemes úszópartner.

Szerencsére mánap volt a "trabajo volungatorio" ahogy a kubai köznyelv hívja, a volungatorio a
"voluntario" önkéntes és az "obligatorio" kötelez? szavak kombinálása, jelentése: olyan önkéntes munka,
melyet muszály (muszáj, azoknak akik ebbe bele fognak kötni) elvégezni, mert különben megnézheted
magadat. Egy krumpliföldre vittek ki minket segíteni a parasztoknak. Kifejezetten sajnáltam a krumplit,
mert a hozzá nem ért? "segít?k" sikeresen összetaposták a termés egy részét, ami nem szép látvány sehol
sem, de egy élelemhiánnyal küszköd? országban mégkevésbé az.

Aztán szerencsére indultunk haza.

_______________________________________________
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Mikor van Karácsony?
by maxval bircaman - péntek, május 04, 2012
http://bircahang.org/mikor-van-karacsony/

Karácsony az december 25-én van. Mindig, mindenhol. Minden ortodox templom december 25-én
ünnepli a Karácsonyt. Az egyházi naptárban ezen a napon ez áll: december 25. - Karácsony. Viszont az
ortodox egyházak nem mind ugyanazt a naptárat használjak, ezért egyes ortodox egyházak esetében
el?fordul, hogy az egyházi naptár szerinti december 25. a hivatalos "világi" naptárban január 7.
De nem minden esetben, ezért tévedés "ortodox naptárról" beszélni - ilyen nincs ugyanis. Lássuk ezt
részletesebben!

A katolikus egyház a XVI. században áttért az addigi juliánus naptárról a gregoriánus naptárra. Az
ortodox egyházak - mivel szervezetileg 15 önálló egyházat alkotnak - egyenként döntöttek arról, hogy
maradjanak-e a juliánus naptárnál, vagy térjenek-e át az újjuliánus naptárra, mely a gyakorlatban azonos
a gregoriánus naptárral. A döntés szerint alakult ki két csoport: réginaptáristák és újnaptáristák.

A réginaptáristák azok, akik kizárólag a juliánus naptárat használják, náluk amikor a templomi naptárban
december 25. van, akkor a külvilágban már január 7. van. Ezzel szemben az újnaptáristák fele-fele
arányban használják a juliánus és az újjuliánus naptárat, mégpedig oly módon, hogy a fix dátumú
ünnepeket a gregoriánus naptárral gyakorlatilag egyez? újjuliánus naptár szerint számolják, a mozgó
dátumúakat viszont a juliánus naptár szerint. Tehát az újnaptárista ortodoxoknál a templomi naptár
szerinti december 25. egyezik a küls? világ december 25. dátumával.

Azaz az újnaptárista ortodoxoknál a Karácsony (egy fix dátumú ünnep) ugyanakkor van, mint a
katolikusoknál, viszont 13 nappal korábban, mint a réginaptárista ortodoxoknál. Ami viszont a
Húsvétet illeti (ami egy mozgó dátumú ünnep), az ugyanakkor van a réginaptárista ortodoxoknál és az
újnaptárista ortodoxoknál, s - általában, de nem mindig - máskor mint a katolikusoknál. A 15 kanonikus
ortodox egyház közül újnaptáristák a következ?k: alexandriai, antióchiai, bolgár, ciprusi, görögországi,
konstantinápolyi, lengyelországi, román.

Az albániai, az amerikai és a cseh-szlovák egyház pedig engedélyezi templomjainak, hogy saját
hatáskörben döntsenek újnaptárista vagy réginaptárista rendet alkalmaznak-e, bár többségileg
újnaptáristák.

694 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A többi ortodox egyház réginaptárista: a grúz, a jeruzsálemi, az orosz, a szerb,

(A pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy vannak "legújabbnaptáristák" is, akik teljesen a
gregoriánus naptárt alkalmazzák, azaz a mozgó dátumú ünnepekre is, ez az Észt Ortodox Egyház és a
Finn Ortodox Egyház, ezek azonban nem független egyházak, hanem a Konstantinápolyi Egyház
autonóm részegységei.)

_______________________________________________
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Miért nem foglalkozom a magyar belpolitikával?
by maxval bircaman - kedd, június 12, 2012
http://bircahang.org/miert-nem-foglalkozom-a-magyar-belpolitikaval/

Nem csak azért nem, mert külföldön élek. S?t, a külföldön élést nem tartom kizáró oknak. Külföldön élve
is szavazok minden magyar választáson.

A f? ok: a magyar belpolitika sosem látott mélységekbe süllyedt.

Vélemények szempontjából nagyjából 5 csoportot látok:

nyilasok, pl. Jobbik, MIÉP,
populisták, pl. Fidesz, KDNP,
liberálisok, pl. az MSZP liberális szárnya, "gyurcsányisták",
szocialisták, az MSZP zöme, LMP,
kommunisták, pl. a különféle munkáspártok, Antifasiszta Szövetség.

Ezen közül legkevésbé a nyilasokkal és a kommunistákkal tudok azonosulni. Majdnem az ? szintjükre
helyezem a populistákat is. A szocialistákat nem kedvelem, de "megt?röm" ?ket. Leginkább a
liberálisokat fogadom el, de ?ket sem minden további nélkül.

Jobboldali nézeteket vallok, liberális-konzervatív vagyok és keresztény. Ilyen párt a magyar poltika
palettáján nem létezik.

Ami pedig végképp eltántorított a magyar belpolitikától az a "hívek" viselkedése. Sajnos minden
irányzatnál a f? tömeg ?sprimitív, antiintellektuális, zsigeri, iszonyúan buta, hazug és szalonképtelen.
Persze egyes irányzatoknál (pl. nyilasok) az arány 90 %-os, míg másoknál (pl. liberálisok) "csak" 50 %.
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A butaság, a fekete-fehér világkép alapvet? a híveknél. Az internetes viták megfigyelése ezt bizonyította
számomra.

Szóval ezért nem foglalkozom a magyar belpolitikával.

_______________________________________________
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Miért NEM pravoszláv?
by maxval bircaman - szerda, május 02, 2012
http://bircahang.org/miert-nem-pravoszlav/

A témával kapcsolatban Magyarországon, s f?leg a magyar médiákban jelent?s mennyiség? tévhit él,
sajnos még a színvonalas magyar sajtóban is gyakran olvasni téves információkat. Nem azt akarom ezzel
mondani, mintha Magyarországon kívül mindenki mindennel tisztában lenne a témát illet?en, de
meggy?z?désem, hogy Magyarországon az átlagosnál több a tévhit, s sajnálatos módon a tévhitek egy
része er?s gyökeret vert. Célom ezért az, hogy a témát körüljárjam, s a tévgyökereket kihúzogassam a
magyar talajból.

El?ször maga az elnevezés! Magyarul használjuk az ortodox kifejezést, s ne a pravoszláv szót, ami - bár a
szláv nyelv? ortodoxok így nevezik magukat - magyarul számtalan tévedésre ad lehet?séget. A szláv
nyelvekben a szláv népnév és a pravoszláv szó "szláv" része két különböz? szó, az el?bbi a szlovo (szó),
az utóbbi a szlava (dics?ség) szóból ered, azaz az egyiknek a másikhoz semmi köze.

Sajnálatos módon azonban magyarul a kett? egybeesik, összefonódik, így arra a logikus, de teljesen hibás
következtetésre ad lehet?séget, mintha a pravoszláv szónak valamilyen kapcsolata lenne a szlávokkal,
mint néppel vagy nyelvvel. Aláhúzom: a pravoszláv szónak semmilyen kapcsolata nincs a szláv
népnévvel vagy a szláv nyelvekkel.

A szláv nyelvekben használatos ????????? (pravoszláv) szó valójában a görög ????? ???? (ortosz
doxa = helyes dics?ítés) kifejezés szláv nyelv? tükörfordítása, tehát a pravoszláv szó a szláv nyelvekben
pontosan ugyanezt jelenti: helyesen dics?ít, azaz helyes módon dics?íti Istent, fordítható akár "igaz hit"
formában is.

Látható tehát, hogy a pravoszláv szónak így semmi köze a szlávokhoz. A magyar potenciális kavarodás
miatt ezért az ortodox vagy ortodox keresztény kifejezés javaslandó.

Sajnos a kavarodás nem csak potenciális, már olvastam magyar cikket a pravoszlávok és az ortodoxok
harcairól, a keleti szláv és a pravoszláv törzsek történelmi kapcsolatairól, stb.
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Magyarországon használatos még a görögkeleti kifejezés. Egy részr?l ez hibás, mert sem nem feltétlenül
görög, sem nem feltétlenül keleti az ortodox kereszténység. Más részr?l történelmileg ez egy sért?
kifejezés, mely a Katolikus Egyház lenéz? hozzáállásat testesítette meg az ortodox keresztények
irányában. Bár ma már nem sért? cél van a kifejezés használata mögött, s?t egyes magyarországi
ortodoxok magukra is használják, jobb a kifejezés kerülése.

A XIX. sz. végéig volt még egy magyar kifejezés az ortodoxokra: nem egyesült keleti, ami szerencsére
azóta kihalt, ez egy teljesen katolikus terminológia volt, ma már a katolikusok sem használják.

További ok a görögkeleti szó mell?zésére, hogy er?sen keverik a görögkatolikus szóval. A
görögkatolikusok olyan katolikusok, akik a bizánci rítust használják és nem ortodoxok. A
görögkatolikusok katolikusok, s semmi közük az ortodox kereszténységhez.

Természetesen az ortodox szóval is van gond, hiszen ortodox névvel a keleti kereszténység 3 ága közül
kett? is nevezi magát. De ez legyen külön probléma, err?l szintén lesz szó, viszont Magyarországon ez
nem is annyira releváns probléma. Mindenesetre: az ortodox szó jó, mert elkerüli az összekeveredést
mind a görögkatolikusokkal, mind a szláv népekkel/nyelvekkel.

_______________________________________________
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Mormon viccek
by maxval bircaman - kedd, május 15, 2012
http://bircahang.org/mormon-viccek/

A sz?ken?s viccek speciális mormon változata az Utah-ban elterjedt "BYU coed" viccek, melyek a
mormon egyetem (Brigham Young University) n?nem? hallgatóiról szólnak. Ismerni kell, hogy ezek a
viccbéli lányok nagyon buták, kövérek és csúnyák, s egyetlen vágyuk, hogy
megházasodjanak. Emellett jellemz? rájuk, hogy fanatikusan hisznek a mormonizmusban.

Én az egyszer?ség kedvéért mormon egyetemi hallgatólánynak nevezem ?ket.

- Mi a mormon lányok által leginkább megbecsült egyetemi rang?
- A "Mrs".
- Hogyan tudsz belekényszeríteni 20 mormon lányt egy bogárhátú VW-be?
- Bedobsz a kocsiba egy eljegyzési gy?r?t.
- S hogyan tudod onnan ?ket a leggyorsabban kiszedni?
- Szólsz, hogy nem vagy egyháztag.
- Hogyan tudsz ?rületbe kergetni egy mormon lányt?
- Bevezeted egy kerek szobába és azt mondod neki, hogy az eljegyzési gy?r?je
a szoba sarkában van.
- Mi a közös a mormon lány es a WC-be esett érme között?
- Mindenki látja, hogy hol van, de senki nem akarja elvenni.
- Hallotta, hogy Karácsonykor halálra fagyott egy csoportnyi mormon lány?
-?
- Bementek az autós moziba megnézni a "Télen zárva" cím? filmet.
- Mi a különbség egy mormon hallgatólány és egy elefánt között?
- 20 kg.
- Hogyan hidalható át a különbség?
- Az elefánt kényszer-etetésével.
- Hogy nevezik a BYU sportmedencéjét, amikor a lányok vízilabda-meccset tartanak éppen?
- Disznó-öböl

700 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

- Miért tartott olyan sokáig a mormon lánynak a Hálaadás napi pulyka elkészítése?
- A receptben az állt: süsd kilogramonként 15 percig, ? pedig 130 kilós.
- Hogy nevezik a csak 100 kilós mormon lányt?
- Anorexiában szenved?nek.
- Hogy nevezik a BYU területén sétáló csinos lányt?
- Idegen látogatónak.
- Milyen a mormon bújócska?
- Három lány játsza. Az egyik elrejt?zik, a másik kett? meg igyekszik rájönni, hogy hármójuk
közül ki bújt el.
- Miért nevezik a mormon lányokat egzotikus, távoli szépségeknek?
- Minél távolabbról nézed ?ket, annál szebbnek t?nnek.
- Hallotta az esetet, amikor az egyetem álattelepére érkezett új malacok kiszabadultak és
futkározni kezdtek az egész egyetem területén?
-?
- Az ?röknek végül minden, az egyetem területén tartózkodó lánytól kérték a diákigazolványát,
hogy így meg tudják állapítani, hogy ki a hallgatólány és ki a malac.

_______________________________________________
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Mormonok
by maxval bircaman - vasárnap, május 13, 2012
http://bircahang.org/mormonok/

Sokan mondják maguknak kereszténynek, pedig a kereszténységhez semmi közük. Az egyik
legextrémebb példáról lesz szó.

A mormonizmus megalapítója egyetlen ember, az amerikai Joseph Smith (1805-1844). Ez az egyik
legfurcsább keresztény felekezet, ill. kérdéses, hogy keresztény-e, a „mainstream keresztény” vélemény
szerint a mormonok nem számítanak a kereszténység részének, vagy a legmegenged?bb esetben is csak a
keresztény hagyomány marginális részének min?sülnek.

Joseph Smithr?l tudni kell, hogy egy szerény anyagi helyzet? gazdálkodó család iskolázatlan, de magas
természetes intelligenciával rendelkez? gyermeke volt. Már kisgyerek korában egyik kedvenc
szórakozása a helyi könyvtár látogatása volt, magánszorgalomból tanult héberül, görögül és latinul, bár az
alapszinten nem jutott sosem tovább. Szinte mindent elolvasott, amihez hozzájutott, így autodidakta
módon sok tudást begy?jtve, er?sen kiemelkedett környezetéb?l már fiatal korában. Az olvasáson kívül
másik kedvenc hobbija az amat?r régészet, a kincskerés volt. Hitt abban, hogy az indiánok hatalmas
kincseket rejtettek el Amerikában.

Családja nem volt aktívan vallásos a szó egyházi értelmében, hív?k voltak, de nem vettek részt aktívan
egyik felekezetben sem. Joseph Smith gyerekkorára esett az úgynevezett „visszaállító mozgalom” nev?
vallási irányzat fénykora.

A visszaállító mozgalom protestáns alapon jött létre, els?sorban baptista, metodista és presbiteriánus
hív?k körében aratva sikert a XIX. sz. elejei Amerikában. A visszaállító mozgalom célja az
?skereszténység visszaállítása volt, annak eredeti, általuk elképzelt formában, miután sokan kiábrándultak
a számtalan különféle protestáns felekezetb?l, melyek mindegyike a „sola scriptura” alapján állva más és
más módon értelmezte a Szentírást. Viszont a hagyományos, apostoli egyházakat sem fogadták el, azaz a
protestantizmuson belül maradtak. A mozgalom célja az volt, hogy megpróbálják az ?skereszténységet
visszállítani a Biblia aprólékos és tiszta tanulmányozása segítségével, nem befolyásoltatva magukat a
keresztény hagyományoktól. (Ez természetesen egy alapjaiban abszurd vállalkozás, de most nem célom a
visszaállító mozgalom kritikája.)

702 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A visszaállító mozgalom alaptétele a nagy aposztáziáról (aposztázia = hitehagyás) a mormonizmusnak is
a teológiai alapköve. Az aposztázia-tan szerint valamikor az ?skeresztény kor után, az I.-IV. században, a
keresztény egyház eltávolódott Istent?l és megsz?nt a kapcsolat Isten és egyháza között, az egyház tisztán
emberi lett, így Isten a XIX. században úgy döntött, hogy az egyházát visszaállítja a földön. (Ezt az
elképzelést természetesen mind az apostoli egyházak, mind a protestantizmus hagyományos egyházai
tagadják.)

Josep Smith egyetértett a visszaállító mozgalom céljaival, de meglátta benne a logikai hibát: maga a
visszaállítás is csak egy új Biblia-értelmezést eredményezhet, egy újabb protestáns irányzatot. (Pontosan
ez is történt, a visszaállító mozgalom mai felekezetei egy mind a mai napig létez? újprotestáns irányzat,
mely ugyanúgy vitázik a Biblia-értelmezésben, mint ahogy ez jellemz? az egész protestantizmusra.)
Joseph Smith tehát, mint eleve a miszticizmus iránt fogékony valaki, isteni jelet várt.

Hozzá kell tenni, a visszállító mozgalom mai felekezetei nem ismerik el a mormonizmust saját részüknek,
nem-keresztény felekezetnek tartják. S?t a mormonellenes kritika els? képvisel?i éppen a visszállító
mozgalom képvisel?it?l származnak.

Joseph Smith állítása szerint az els? isteni jelet 15 éves korában kapta, amikor egy angyal megtiltotta
neki, hogy bármilyen felekezethez csatlakozzon, mivel azok mind rosszak. A miszticizmust kombinálta a
kicskereséssel, így hamarosan arról is angyali üzenetet kapott, hogy egy közeli domb belsejében
aranylemezek vannak elásva, melyek az amerikai kontinens ?slakosságának valódi történetét
tartalmazzák.

Hamarosan megkapta a lemezeket (bár a lemezeket megmutatta tucatnyi embernek, azokat valójában és
ténylegesen sosem látta senki rajta kívül), majd a „reformegyiptomi” nyelven írott tartalmukat angolra
fordította – ez a fordítás a Mormon Könyve.

A Mormon Könyve tartalma röviden: a amerikai ?slakosok története az i. e. VI. és az i. sz. V. század
közötti id?szakban, a könyv szerint az amerikai indiánok ?sei zsidók, akik az i. e. VI. században
Arábiából vándoroltak Amerikába, ott hatalmas civilizációt létrehozva. Ezek az amerikai zsidók az I.
században elfogadták Jézust, aki feltámadása után járt náluk, majd azonban Istent?l elpártoltak és virágzó
kultúrájuk elenyészett.
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A Mormon Könyvének történetét nagyrészt korabeli regényekb?l vette Joseph Smith, különösen Solomon
Spaulding "Megtalált kézirat" és Ethan Smith "Nézet a zsidókról” cím? regényeib?l merítette az indiánok
zsidó eredetét. A mormon nézet szerint a Mormon Könyve a világ legtökéletesebb könyve, mely
kiegészíti a Bibliát, amit a mormonok szintén szentírásnak tekint.

Közben Joseph Smithet meglátogatta az Atyaisten és Jézus (a mormon teológia szerint ez két különböz?
szellemi lény), majd három apostol is, akik felszentelték ?t pappá. Végül 1830-ban, New York államban
tucatnyi taggal megalapításra került az új egyház Krisztus Egyháza néven (a név 1838-ban változott meg
„Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza” névre).

A szokatlan hitelveik miatt (a Bibliát kiegészít? új szentírást hirdet? tan sért?nek és botrányosnak
számított a korabeli átlagember szemében), a mormon híveknek menekülniük kellett az ellenséges
szomszédok el?l. Missiouri és Illinois államba költözött a mormon közösség, Joseph Smith ekkor mondta
ki azt is, hogy Jézus második eljövetele az amerikai kontinensen, az „Új Jeruzsálemben” fog
megtörténni, az Új Jeruzsálem vagy Új Cion a Missiouri állambeli Independence kisváros.

A legkülönösebb mormon hitelvek az 1830-as évek vége felé lettek megfogalmazva: köztük a
többnej?ség, a többistenhit, s a halottak keresztelése. Közben Joseph Smith több alkalommal is
összütközésbe került mind a hatóságokkal, mind a környez? nem-mormon lakossággal. Az
összeütközések alapja nem csupán vallási volt, Joseph Smith többek között egy cs?dbe vitt bank
alapítójaként is sok ellenséget szerzett magának. 1844-ben végül el?zetes letartóztatásba helyezték a
mormonok f?bb vezet?it, köztük magát Joseph Smithet is. A letartóztatás közvetlen oka az volt, hogy egy
csoportnyi fegyveres mormon megtámadta egy helyi lap szerkeszt?ségét, a lapban megjelent
mormonellenes cikk miatt. A helyi mormonellenes lakosság bosszúvágyó felfegyverkezett tagjai
megtámadták a börtönt, majd t?zharc alakult ki, melyben Joseph Smith is meghalt.

Maga a mormon teológia több forrásból merített: a hagyományos keresztény tanok keveredtek
judaizmussal, pogánysággal, majd szabadk?m?ves eszmékkel (néhány évig Joseph Smith szabadk?m?ves
is volt), s leginkább Joseph Smith saját élénk fantáziájával, ráadásul a mormon tanok változtak is az id?k
folyamán. A szinkretikus végtermék így egy sajátos eszmerendszert eredményezett, mely igen távolra
került a keresztény teológiától. Ez nem gátolja a mormonokat abban, hogy magukat nemcsak
kereszténynek, hanem az egyetlen igazi keresztény egyháznak tartsák.

Sajátos módon a mormonok – ellentétben a protestáns kereszténységgel – az apostoli utódlás elvét
fogadják el, azaz nagyon fontosnak tartják, hogy a papság felhatalmazása visszakövethet? legyen Jézus
Krisztusig, ahogy ez a hagyományos apostoli egyházak esetében is van. Természetesen a mormonoknál
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az I. és a XIX. század közötti id?szak „kiesik”, ezt Joseph Smith látomásával pótolják, mely szerint
felhalmazást kapott a papságra az el?tte megjelent apostoloktól. A mormonok mind a mai napig szigorúan
veszik ezt a kérdést: minden papsággal rendelkez? mormon vissza tudja vezetni „papi felhatalmazását”
egészen Joseph Smithig.

Lássuk azokat a f?bb tanításokat, melyek miatt a mormonokat a többségi keresztény vélemény nem tartja
keresztény felekezetnek:

1. A Szentháromság tagadása. A mormonoknál a Szentháromság három isten csoportja.
2. Isten mint szervez?, nem teremt?. A kereszténységel ellentétben a világot nem Isten teremtette,
csak megszervezte azt. A mormonizmus szerint az anyag mindigis létezett, ez örök létez?. Ez a
nézet az ?skeresztény korban népszer? gnosztikus-keresztény elképzelésekb?l származik, melyeke
eredete pedig a kor hagyományos platonista filozófiájában található. Az ?skeresztény egyház
hosszú éveken keresztül harcolt a gnosztikusok ellen az I.-III. sz. közötti id?szakban, mint a
keresztény hagyománnyal ellenkez? hamis tanokkal.
3. Többistenhit. A mormonok szerint milliárdnyi isten van a világmindenségben. Az istenek volt
emberek, akik jutalmul haláluk után istenek lettek. A h? mormonok szintén istenek lesznek
haláluk után. A milliárdnyi isten közül számunkra, földi emberek számára a Szentháromságot
alkotó három isten a lényeges, ?k irányítják a mi életünket. ?k is volt emberek, akik jutalomként
istenekké váltak.
4. Isten egyetlen igaz egyháza a Mormon Egyház, s annak mindenkori vezet?sége – s különösen az
egyházelnök – proféta és látnok.
5. Titkos templomi szertartások, többek között az egyháztagok felszentelése, gyermekek szüleikhez
kötése, házasságkötés örökre (tehát a halál után is folytatódóan) és a nem-mormon halottak
megkeresztelése. A mormon templomokba kizárólag egyháztagok léphetnek be, s nekik is írásos
engedélyre van szükségük ehhez. Jelenleg 130 m?köd? mormon templom van a világon.
Templomokon kívül vannak istentiszteleti gyülekezeti házak, ezekben folynak a nem-titkos
egyházi szertartások, mint pl. a vasárnapi istentisztelet, az él?k keresztelése és egyéb események,
a gyülekezeti házakba bárki bemehet. A családfakutatás minden egyháztag fontos kötelessége,
ennek célja a halott felmen?k felkutatása, majd megkeresztelése.

Több olyan tanítás is van a mornonoknál, melyek szerves részét képeztek a dogmának, azonban ma már
nem tanítja ?ket hivatalosan az egyház:

1. A Mennyei Atya és Ádám egy és ugyanaz a személy.
2. A többnej?ség minden férfi kötelessége, enélkül nem nyerheti el az istenséget. Maga Jézus is
házas ember volt, s?t három felesége volt: Mária Magdaléna, valamint Lázár két lánytestvére,
Mária és Márta. Joseph Smithnek összesen 48 felesége volt, közülök bizonyítottan azonban csak
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els? feleségét?l voltak gyermekei. Brigham Youngnak 55 felesége volt, közülük 16-an gyereket is
szültek neki, összesen 56 gyermeke volt.
3. Vannak megbocsáthatatlan b?nök, melyeket még Isten sem tud feloldani. Az ilyen b?nökért
véráldozatot kell hozni, azaz a vétkest meg kell ölni oly módon, hogy folyjon a vére. Ezen elv
miatt Utah államban nagyon sokáig az USÁ-ban egyébként megszokott méreginjekció vagy
elektromos szék helyett a f?bel?vés volt a halálos ítélet, hiszen csak ez jár vérontással a szó szoros
értelmében.
4. Kommunista gazdálkozási eszmék voltak a korai mormonoknál, ezt kés?bb a tizedfizetés és a
különböz? felajánlások rendszere vette át. A tizedfizetés ma is nagyon szigorú követelmény. A
legismertebb egyéb felajánlás pl. az a szokás hogy minden egyháztag a szombati ebédt?l a
vasárnapi ebédig nem eszik semmit, s a két kihagyott étkezés költségét befizeti az egyházi
kasszába.
5. Az emberi fajok nem egyenrangúak. A négerek b?neikért kapták fekete b?rüket, így nem
jogosultak papi tisztséget ellátni.

A mormonizmusban a felsorolt hitelveken kívül még számtalan szabály és szokás létezik, ezek közül
néhány nagyon jellemz?:

Minden 17-21 éves hív? egyháztag köteles fiúk esetében kétéves, lányok esetében másfél éves misszióra
menni. A misszionáriusi tevékenység költségeit a misszionárius köteles megfizetni, az „egységár”
jelenleg havi 400 USA-dollár körül van. Az egységár oka, hogy minden országban mások a megélhetési
költségek, így a befizetett pénzeket központilag kezelik, majd újraosztják. Jellemz?en a misszionáriusok
által befizetend? összeget (egy kétéves misszió esetében ez közel 10 ezer USA-dollár!) a szül?k állják, ill.
a misszionárius bankkölcsönt vesz fel.

Tilos a dohányzás, a drog, az alkohol, a kávé és a tea. Bár kifejezetten nem tiltott, az egyéb élénkít? italok
(pl. kóla) használata sem javasolt. Mivel a kakaó és a csokoládé sem a tiltott, sem a nem javasolt
termékek között nem szerepel, valószín?leg a világ legmagasabb egy f?re jutó csokoládé- és
kakaófogyasztása a mormonoknál van. A mértéktelen csokoládéfogyasztás mellett jellemz? a mértéktelen
édes gyümölcszselé fogyasztás is. A jelent?s mormon lakossággal rendelkez? területeket az USÁ-ban
viccesen „Gyümölcszselé Övezetnek” is nevezik. A két igencsak kalóriadús termék hihetetlen mérték?
fogyasztásának eredménye az amerikai átlagnál is nagyon elhízottság a mormonok, különösen a mormon
lányok és asszonyok körében. A mormon vicc szerint:

- Hogy szólítják a Brigham Young Egyetemen (ez az egyház tulajdonában álló egyetem Utah
államban) a csinos, karcsú lányt?
- „Nem-egyháztag”.
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A templomi felszentelés során minden egyháztag titkos nevet kap és b?vös ruhát, melyet köteles
mindenkor rendes ruhája alatt viselni.

De térjünk most vissza 1844-be, Joseph Smith halálához. Mivel még alig 39 éves volt, életereje teljében,
az esetleges utódlás kérdése nem volt rendezve, ráadásul Joseph Smithtel együtt helyettese, saját testvére
is meghalt, súlyos gondot okozott, hogy mi legyen az egyházzal Joseph Smith halála után. Végül a
legtöbb tag Brigham Youngot fogadta el új vezet?nek, az ? vezetésével történt meg a mormonok
letelepedése a mai Utah államban.

A Brigham Younggal ellenséges mormonok nem vándoroltak Utah-ba, helyben maradtak, többnyire
Illionois és Missiouri államban. A Brigham Youngot elfogadott mormonok jelenlegi száma 13 millió f?
világszerte, központjuk Salt Lake City, Utah f?városa, amikor „mormonokról” beszélünk, akkor általában
rájuk gondolunk. (Utah állam lakosságának 60 %-a mind a mai napig mormon.) Ez eddig leírtak is
els?sorban rájuk érvényesek. A második legnagyobb csoport Joseph Smith els? felesége és legnagyobb
gyermeke körül jött létre Újralapított Mormon Egyház néven (jelenlegi hivatalos nevük: Krisztus
Közössége), manapság kb. negyedmillió taggal rendelkeznek, székhelyük Independence, Missouri állam.
Rajtuk kívül létezik még több tucatnyi mormon felekezet, de ezek közül a legjelent?sebbek is csupán
tízezres nagyságrend? tagsággal rendelkeznek. A különféle mormon felekezetek között hivatalos
kapcsolat nincs, egymást nem ismerik el.

A kisebb mormon felekezet, az Újralapított Mormon Egyház esetében érdekesség, hogy a XX. sz. 80-as
éveig Joseph Smith egyenesági leszármazottjai voltak az egyházelnökök. Jelenleg ez a mormon felekezet
van a legközelebb a hagyományos kereszténységhez, ma már az ökumenikus mozgalomban is részt
vesznek.

A Salt Lake City központ? egyházon kívüli többi egyházban a legradikálisabb mormon hitelveket sosem
hirdették, pl. sosem gyakorolták a többnej?séget.

Külön csoportot alkotnak a mormon fundamentalisták. Pontos létszámuk nem ismert, néhány tízezernyien
lehetnek. ?k azok a mormonok, akik a Brigham Young féle egyháztól szakadtak el, miután az – az
amerikai kormány ultimátuma után – lemondott a többnej?ségr?l a XIX. sz. végén. Többségük a tiltás
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ellenére (a többnej?ség b?ncselekmény az amerikai szövetségi törvények értelmében) mind a mai napig
gyakorolja a többnej?séget.

Ami a mormonizmust kritikáját illeti, maga a mormonizmus szolgáltatott kiváló támadási felületet azzal
az állítással, hogy a Mormon Könyve a világ legtökéletesebb könyve. A könyvben szerepelnek lovak,
elefántok, méhek, acél, selyem, s még sok olyan dolog, melyek Kolumbusz el?tt nem léteztek az amerikai
kontinensen. A modern genetika pedig bizonyította, hogy az indiánok Ázsiából vándoroltak Amerikába és
nem zsidó származásúak. Ami a Mormon Könyvében leírt hatalmas civilizációkat illeti, ezeknek mind a
napig egyetlen nyomát sem találták meg, pedig a dúsgazdag Mormon Egyház hatalmas összegekkel
támogatta az erre vonatkozó kutatásokat.

A mormonoknál a papságot minden aktív férfi egyháztag megkapja (1978 óta a négerek is, azel?tt
számukra ez tiltott volt). Kétféle papsági rend van: egy alacsonyabb és egy magasabb. Az alacsonyabb
papsági rend els? három fokozatát (diakónus, tanító, pap) a gyakorlatban minden aktív férfi egyháztag
megkapja 12, 14, ill. 16 éves korában. A magasabb papsági rend els? fokozata az „elder”, ezt a
gyakorlatban az aktív tagok 17 éves koruk körül kapják meg. Az újraalapított mormonoknál hasonló
rendszer van, azzal a f? különbséggel, hogy náluk n?k is megkaphatják a papságot, valamint a papság
elnyerése nem minden aktív egyháztag jellemz?je.

A mormon egyházi struktúra a végletekig centralizált és hierarchikus. Minden szint a fels?bb szint
hatalma alatt áll, minden szempontból. A legkisebb szint a gyülekezet, ennek vezet?je a püspök,
amennyiben elegend? számú (400-500 f?) tagsággal rendelkezik a gyülekezet, kisebb létszám esetében a
gyülekezet vezet?je nem püspök, hanem „gyülekezeti elnök”. Jelenleg kb. 30 ezer mormon gyülekezet
van a világban. A gyülekezet a következ? területi egység alatt áll, ez vagy a misszió (olyan területeken,
ahol még nincs elég egyháztag) vagy az úgynevezett stake (magyar mormon terminológiával „cövek”)
alatt áll. A cövekek is nagyobb egységekbe tömörülnek. A legmagasabb területi egység a „terület”, ebb?l
jelenleg 26 van a világon, a területek vezet?i a egyház legmagasabb rangú vezet?ib?l kerülnek ki.
Felettük van a 15 apostol, közülük 12 a Tizenkét Apostol Tanácsában, 3 pedig az Els? Elnökségben van.
Az egyház elnöke egyben az Els? Elnökség vezet?je. Minden apostol profétának és látnoknak min?sül.
Brigham Young kora óta az egyházelnök halála esetén minden alkalommal az éppen rangid?s apostol lett
megválasztva új egyházelnöknek. Az újraalapított mormoknál kevésbé formális a hatalmi struktúra és
nincs automatizmus az új elnök megválasztásakor, ez valódi vezet?ségi szavazás alapján történik.

Magyarországon – bár a mormonok missziós tevékenysége már a XIX. század végén megkezd?dött – a
aktív mormon tevékenység csak a XX. sz. 80-as évei végén indult meg. Jelenleg kb. 5000 mormon
egyháztag van Magyarországon. Az újraalapított mormonok is jelen vannak Magyarországon, 100 körüli
tagsággal.
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Munkahelyi túlél? stratégiák
by maxval bircaman - szombat, november 03, 2012
http://bircahang.org/munkahelyi-tulelo-strategiak/

Dolgozni kellemetlen dolog. Aki más mond, az hazudik, mint a vízfolyás.

Dehát az emberek nagy többsége KÉNYTELEN dolgozni. Jellemz?en ez azt jelenti, hogy be kell menni
egy munkahelyre és ott olyasmiket kell tenni órákon keresztül, amiket egyébként soha eszünkbe nem
jutna csinálni normális körülmények között.

A legnagyobb ellenségeink munkahelyünkön - a közhiedelemmel ellentétben - nem a f?nökök. Nem, a
f?nökök jól el vannak magukban és ?k is mélyen utálják munkájukat. Az igazi problémát munkatársaink
jelentik, akik folyton igyekeznek fölénk kerülni, kimutatni, hogy ?k jobbak, szebbek, vagy úgy általában
csak harcolni akarnak velünk minden apró butaság ürügyén.

A munkatársaink elleni harc végtelen és értelmetlen, így a megoldás, ha eleve kivonjuk magunkat a
harcból.

Két módszer is, két álarc, melyet magunkra ölthetünk. Vigyázzunk: egy munkahelyen mindig csak az
egyiket válasszuk, mert ellenkez? esetben le fognak minket leplezni!

Az els? módszer a tréfamesteri szerep. Legyünk borzasztó viccesek, meséljük vicceket, tréfálkozzunk,
igyekezünk sosem komolyan megszólalni. Ha kénytelenek vagyunk valamely munkahelyi ügyben
komolyan megszólalni, a végén ott is mondjunk valami tréfásat vagy legalább vágjuk furcsa arckifejezést.
Éreztessük, hogy semmi sem komoly. A nagy haszna, hogy ha valami butaságot találunk mondani,
mindig ráfoghatjuk, hogy csak tréfa volt. Ráadásul a munkatársaink sem tudnak megsért?dni, mert hiszen
furcsán jönni ki, ha nem "vennék a lapot" és egy viccen megsért?dnének. A végeredmény: mindenki
békén hagy minket, mert tudja, bármivel is támadnának, mi viccet csinálnánk az egészb?l.

A másik módszer a zárkózott alak szerep. Legyünk nagyon zárkózottak, keveset köszönjünk, ne
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barátkozzunk. Viselkedjünk nagyon furcsán. Legyen legalább egy bizarr szokásunk. Munkahelyi
szünetben találjunk valami nagyon furcsa elfoglaltságot magunknak. Sajátítsunk el valamilyen autista
jelleg? viselkedési szokást. A munkatársak lassan rá fognak jönni, hogy csendes elmebetegek vagyunk.
Ez nagyon jó, mert végeredményként senki sem mer majd zaklatni bennünket, hiszen ki akar egy csendes
elmebetegb?l hangos elmebeteget csinálni?

Nekem bejött mind a kett?.

_______________________________________________
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Nacionalizmus
by maxval bircaman - szerda, június 13, 2012
http://bircahang.org/nacionalizmus/

A kétféle, nyugati és keleti típusú nacionalizmus megismerése nélkül képtelenség megmagyarázni, hogy
miért nem képesek egymást megérteni ebben a témában a nyugatiak és a keletiek.

A nyugati nacionalizmus alaptípusa a francia, a keletié a német.

A nyugati nacionalizmus valójában nem más, mint a nemzet azonosítása az állammal. Az állampolgárság
a nemzethez tartozás egyetlen ismérve. Akinek az anyanyelve más, mint a nemzet többségének az
anyanyelve, de állampolgár - az nemzettárs. Míg akinek azonos az anyanyelve, mint a nemzet
többségének, de nem állampolgár - az nem nemzettárs, hanem egy másik nemzet tagja. Az arab
anyanyelv? francia állampolgár tehát francia, míg a francia anyanyelv? svájci nem francia, hanem
külföldi. Így nem is lehetséges ebben a rendszerben nemzeti kisebbségek létezése, hiszen aki etnikailag
vagy nyelvileg különbözik a többségt?l, az ugyanúgy része a nemzetnek, mint bárki más.

A német nacionalizmus ezzel szemben az etnikai elvb?l indul ki: az alap a nép, a nép alkot nemzetet és a
nem nemzet népet. Az állampolgárság itt jogi tény, de nem jelent nemzethez tartozást automatikusan.
Akinek az anyanyelve más, mint a többség anyanyelve, de állampolgár - az nem nemzettárs, hanem
nemzeti kisebbség. Míg akinek azonos az anyanyelve, mint a többségének, de nem állampolgár - az
határon túli nemzettárs, aki egy másik ország állampolgára. A török anyanyelv? német állampolgár tehát
nem német, míg belgiumi német anyanyelv? már az. (A németajkú svájci csak azért nem az, mert ? nem
tartja magát annak.)

Alapvet?en történelmi körülmények hatása, hogy hol melyik modell alakult ki. Jellemz?, hogy a nyugati
modell ott sikeres, ahol a modern államiság kialakulása már megtörtént a nacionalizmus virágkora - a
XVIII. sz. végét?l a XIX, sz. végéig - el?tt, itt kialakulhatott egy közös nemzettudat. Ahol ez megkésett,
ott a keleti modell lett az alap.

Három példát említenék arra, hogy a mesterségesen er?ltetett nyugati modell kontraproduktív azokban az
esetekben, amikor annak hiányoznak a feltételei.
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Az Osztrák-Magyar Monarchián belüli félszuverén, autonóm magyar állam esete a Kiegyezés után. Az
akkori politikai elit egységes magyar politikai nemzetet akart kialakítani a francia modellt követve. A
körülmények azonban nem voltak meg. A magyarországi nem-magyar etnikumok a lakosság 53 %-át
tették ki, s már megvolt a saját nacionalizmusuk, a magyar nemzetet mint magyarosítási kísérletet
értelmezték (nem is tévedtek ebben sokat). A magyar nemzethez való tartozás csak két etnikai csoport
körében talált komolyabb elfogadottságra: a németek és a zsidók között. A többi etnikum nem akart
magyar nemzetet, hanem saját, szintén etnikai alapú, horvát, szerb, szlovák, román, ruszin nemzetet
szeretett volna.

A bosznia-hercegovinai háború utáni nemzetépítés látványos kudarca. Bosznia-hercegovinai nemzetet
valójában Bosznia-Hercegovina lakosai sosem akartak, tudták, hogy ez képtelenség, ezt els?sorban
amerikai és nyugat-európai politikusok er?ltették, nem ismerve a térség viszonyait. Természetesen a mai
napig nem létezik bosznia-hercegovinai nemzeti identitás, hanem van szerb, bosnyák és horvát identitás a
helyén.

A kommunista nemzetépítés furcsa példája a kommunista Bulgária politikája a XX. sz. hetvenes és
nyolcvanas éveiben. Az 1971-ben elfogadott új kommunista bolgár alkotmány az el?z?, 1947-es szintén
kommunista alkotmányhoz képest eltörölte a "kisebbség" fogalmát. Hamarosan a bolgár állampolgárok
személyi okmányaiban is megsz?nt az addigi "nemzetiség" rovat. Ezt követte a 80-as évek végén a török
lakosság er?szakos üldözése. Az egyetlen bulgáriai etnikum, mely örömmel fogadta az egész folyamatot a
cigányok voltak, ?k ugyanis a cigány nemzetiség "eltörlését" mint egyenrangú bolgárokként való
elismerést élték meg. Az egész folyamat eredménye pont az ellenkez?je lett, mint amit terveztek: a
bulgáriai kisebbségek - els?sorban a török - részleges természetes asszimilációja leállt, az állami politika
éppenhogy meger?sítette a kisebbségek saját nacionalizmusát. Még a bolgár anyanyelv? muzulmánok pomákok - körében is az történt, hogy ez az egész meger?sítette elkülönölésüket a többségi lakosságtól.

Tehát mesterségesen nem lehet ezeken a folyamatokon változtatni. Ehelyett el kell ?ket fogadni és
megérteni.

A meg nem értésre kedvenc példám amikor a romániai magyar és a finnországi svéd egymáson
csodálkozik. A romániai magyar képtelen megérteni, hogy a finnországi svéd miért a finn csapatnak
szurkol a Finnország-Svédország mérk?zésen - hiszen ? svéd, miért nem szurkol a "saját" csapatának, a
svéd csapatnak? A finnországi svéd pedig képtelen megérteni, hogy a romániai magyar miért a magyar
csapatnak szurkol a Magyarország-Románia mérk?zésen -hiszen ? román, miért nem szurkol a "saját"
csapatának, a román csapatnak? Egyszer?en a "saját" fogalma a két esetben ugyanazt takarja, a saját
nemzetet, de maga a "nemzet" szó értelmezése az egyik esetben nyugati, a másik esetben keleti.
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Ne uszíts a leggings ellen!
by maxval bircaman - szerda, augusztus 08, 2012
http://bircahang.org/ne-uszits-a-leggings-ellen/

Ma van a születésnapom, így könnyedébb témát vetek fel.

Számtalan fórumon, blogban, cikkben látok elítél? véleményeket a leggings nev? (másképpen cicanadrág,
streccsnadrág) nev? ruhadarabról.

Valójában ez a legjobb és leguniverzálisabb n?i ruhadarab. Minden korosztályon jól áll. S a nagyon
kövéreket és nagyon magasakat leszámítva, mindenkinek jól áll.

Viselhet? sportosan, elegánsan, hétköznapian.

Számtalan változata van: az egyszer?bb anyagoktól a drágábbakig. Van egyszín?, kétszín?, sokszín?,
egyszer? mintás, minta nélküli, rajzos.

Van teljesen sz?k változata és van kicsit lazább változata is.

Nyáron h?t, télen melegít.

S a legfontosabb: mindig szép, csinos. A rossz alakból átlagosat csinál, a közepesb?l szépet, a szépet
pedig tovább szépíti.

Viselhet? önállóan nadrág helyett vagy harisnyanadrágszer?en ill. - ez a leggyakoribb - a kett?
kombinációjaként.
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Egyetlen hátránya van: csak n?knek áll jól. Férfiakon nevetséges.

_______________________________________________
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Nem kell tavasz
by maxval bircaman - szombat, július 07, 2012
http://bircahang.org/nem-kell-tavasz/

Nem kell tavasz

Lefelé hajtasz a dombról
Poros leveg?n átcsillan a következ?
Félig száraz, félig nedves
Hamarosan a padka száraz lesz
Mentén zöld a meleg por is

A tavasz állítólag remény
Te viszont akkor is ott hajtasz majd
S a harapófogó jobban átölel

*** 2002 ***

_______________________________________________
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Nem, nem
by maxval bircaman - hétf?, július 09, 2012
http://bircahang.org/nem-nem/

Nem, nem

Nem akarom tovább hallani a pamfletvörös gépgebék zokogó áradatát
Hangom áthallatszik a tulsó partra
Nem akarom látni, nem bírom ki a látványát a cs?álló lényeknek

Afrikába megyek haza
Gólyamaci vagyok

Végig megyek a túlsó parton, végig én
Meg sem állok, míg oda nem érek
Fénytöréses naplamente délutánok kétségén
Addig is, míg még nem, naponta átnézek
De a látóhatár hiába van messze
A tengeren tízmérföldnyi a tudat
S én is csak egy emberi lény vagyok
A maximális sebességen túl hajó nem haladhat
Megtanultam már, hogy minden relatív
S egyébként is nemsokára sokára lesz a nem

S amikor már minden fénynek vége
S amikor kétséges a víz ihatósága
S amikor kismadár élelmet keres
S amikor hosszúhullámú adás jön

Akkor még nem tudtuk, hogy gömböly?
Akkor hiába nyomtam le a kétségkilincseket
Akor nem lenne egymagamban er?m
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Akkor nem hidalnák át a fehér vonalat

Szép volt a miniszterelnök beszéde
Dobjuk vissza a letépett bilincseket
Nem vagyunk mi nyájnyi ószeres
Nekik még kell, sok ott a szar alak

*** 1986 ***

_______________________________________________
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Nemzeti kommunizmus és Nagy Imre
by maxval bircaman - szombat, augusztus 04, 2012
http://bircahang.org/nemzeti-kommunizmus-es-nagy-imre/

Ha Nagy hatalmon maradt volna 1956-ban.

Ha gy?zött volna a felkelés és Nagy hatalmon maradt volna, két lehet?ség lett volna:

1. Nagy csak rövid ideig maradt volna hatalmon, nemzeti kommunizmusa egy kis párttá vált volna,
miközben a polgári pártok vették volna át a f? szerepet - nos err?l az esetr?l nincs mit mondani,
hiszen ezzel Nagy szerepe jelentéktelenné vált volna.
2. Tartósan Nagy maradt volna a vezet?, s nemzeti szovjetellenes kommunizmusa maradt volna a f?
politikai er? az országban - meggy?z?désem, hogy ez katasztrofális eredményekhez vezetett
volna.

Miért? Ebben az esetben Nagy lett volna a Pozsgay 1956-os változata.

A 80-as évek végén a kommunista párban (MSZMP) már hagyományos ortodox kommunista nem volt
hatalmi pozícióban, csak reformisták voltak. Három f? reformista elem volt:

a Grósz-félék, akik a kínai utat tartották jónak: azaz gazdasági szabadságok terén teljes változás,
viszont a politikai szabadságjogokban csak korlátozott nyitás,
a Horn-félék, akik szocdem, szoclib alapon akarták átszervezni a pártot (de facto ez gy?zött, ez a
mai MSZP).
a Pozsgay-félé, akik valamiféle Nagy Imre módon, nemzeti kommunizmust akartak, kb. mint
Milosevics Szerbiában.

A legveszélyesebb a Pozsgay-féle irányzat volt, ezért volt alapszükség Pozsgayék földbe döngölése, mint
ezt az akkori Fidesz helyes mondta. Persze vicces, hogy Pozsygay ellehetetlenítése els?sorban a Fidesz
érdemes volt akkoriban, majd 10 évvel kés?bb Pozsgay és a Fidesz egymás legközelibb haverjai lettek. S
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eközben nem Pozsgay változtatta meg nézeteit, de ez már kérdés.

A lényeg: a nemzeti kommunizmus szerintem veszélyesebb a hagyományos kommunista ideológiánál.

_______________________________________________
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Nettó átlagbérek az EU-ban
by maxval bircaman - péntek, május 04, 2012
http://bircahang.org/netto-atlagberek-az-eu-ban/

Nettó átlagbérek az EU-ban

2011-es adatok

sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ország
Luxemburg
Hollandia
Dánia
Írország
Finnország
Németország
Franciaország
Svédország
Belgium
Ausztria
Egyesült Királyság
Olaszország
Spanyolország
Ciprus
Málta
Szlovénia
Görögország
Csehország
Portugália
Észtország
Szlovákia
Lengyelország
Magyarország
Litvánia
Lettország
Románia
Bulgária

nettó havi átlagbér (euró)
4,230
3,323
3,309
3,052
3,000
2,865
2,845
2,726
2,496
2,484
2,244
2,205
2,057
1,980
1,366
1,200
1,167
1,081
1,079
907
840
755
642
622
595
420
390
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Nikolaj Georgiev
by maxval bircaman - szerda, május 02, 2012
http://bircahang.org/nikolaj-georgiev/

Gondoltam utána nézek a Magyarországon legismertebb bolgárnak. Ki ez a Nikolaj Georgiev? Sajnos a
magyar médiákban hibásan "Nyikolaj Georgijev" formában jelent meg a neve.

Nikolaj Georgiev 1925-ben született Szófiában.

Édesapja Nicso Georgiev tábornok volt, akit 1945-ben háborús b?nösként halálra ítélt és kivégzett a
bolgár kommunista "népbíróság".

Georgiev 1943-ben érettségizik a szófiai Francia Középiskolában, majd beiratkozik jogász szakra a
Szófiai Egyetemre. 1944-ben önkéntesként bevonul a hadseregbe.

Az egyetemr?l nem zárják ki apja kivégzése ellenére, így el tudja végezni az egyetemet, de mint "fasiszta
b?nös fiát" eltiltják a jogász szakma gyakorlásától. Így irodai munkákat végez különböz?
munkahelyeken.

A sporttal 1957-ben kerül kapcsolatba, amikor Vladimir Sztojcsev, a Bolgár Olimpiai Bizottság (bolgár
rövidítéssel: BOK) akkori elnöke munkát ajánl neki a szervezet nemzetközi osztályán. 1968-ban Georgiev
már a BOK titkára.

Georgiev 1983-ban Szófiában megismerkedik Juan Antonio Samaranch-csal, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság (NOB) akkori elnökével, s ajánlatot kap t?le, hogy dolgozon a NOB lausanne-i központjában.
Georgiev az ajánlatot elfogadja, de a bolgár hatóságok 4 éven keresztül nem engedik ki az országból.
Végül 1987-ben a BOK akkori elnöke, Ivan Szlavkov - aki egyben Todor Zsivkov veje - intézi el neki,
hogy kapjon útlevelet.
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Így tehát Georgiev 1987-t?l Lausanne-ban dolgozik a NOB alkalmazottjaként. Amikor pedig a NOB
megalapítja az Olimpiai Múzeumot 1993-ban, Georgiev a Múzeum alkalmazottja lesz.

Összesen 40 publikációja van az olimpiai mozgalom és egyes sportágak történetéb?l.

Georgiev 2005-ben hal meg, Bernben.

_______________________________________________
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November 7-i öröm
by maxval bircaman - szerda, november 07, 2012
http://bircahang.org/november-7-i-orom/

Immár 20 éve minden november 7-i reggelen nagyon jó a kedvem.

Amint felébredek és észlelem, hogy normál hétköznap van, normál munkanap, azonnal mosolygok
magamban, s a jókedv egész nap kitart.

Ugyanis ez az emberiség normális útra való visszatérésének biztos jele. Mert az 1917. november 7-i
szentpétervári puccson nincs mit ünnepelni. Esetleg gyásznapként lehetne róla megemlékezni, hisz ez a
XX. század legtragikusabb napja volt, de valójában még ezt sem érdemli meg. A legjobb pont az ami
történt: feledésbe merült, egyre kevesebben emlékeznek erre a napra, már a 30 éven felüliek közül is
sokan elfelejtették, hogy 1990 el?tt ünnepelni voltunk kénytelenek ezen a napon.

Néha persze november 7. szombatra vagy vasárnapra esik. Bevallom, ilyenkor kissé visszásan érzem
magamat.

_______________________________________________
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Népszámlálás Bulgáriában 2011-ben
by maxval bircaman - kedd, május 08, 2012
http://bircahang.org/nepszamlalas-bulgariaban-2011-ben/

A 2011-es bulgáriai népszámlálás érdekesebb adatai.

A szabályok a magyarországival azonosak, azaz azokat veszi számba, akik állampolgárságtól függetlenül
- saját bevallásuk szerint - legalább 12 hónapja életvitelszer?en élnek Bulgária területén, leszámítva a
külföldi diplomatákat.

Összlakosság: 7 351 234 f?. Hozzáteszem: ez egész Európában példa nélküli csökkenés, 10 éve még
7 932 984 volt, de most nem ez a témám.

Természetesen a legérdekesebbek azok a kérdések, melyekre nem kötelez? válaszolva, azaz nemzetiség,
anyanyelv, vallás.

A legalább 1000 f?t elér? nemzetiségek aránya:

bolgár - 84,77%
török - 8,85%
cigány - 4,85%
orosz - 0,15%
örmény - 0,10%
román/vlah - 0,07%
karakacsán* - 0,04%
ukrán - 0,03%
macedón - 0,02%
görög - 0,02%
zsidó - 0,02%
egyéb, 1000 f?n aluli nemzetiség - 0,29%
nem válaszolt a nemzetiségét érint? kérdésre - 0,80%
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Az anyanyelvi eloszlást illet?en, szintén csak az 1000 f?t elér? nyelvek:

bolgár - 85,18%
török - 9,14%
cigány - 4,25%
orosz - 0,23%
román/vlah - 0,11%
örmény - 0,08%
görög - 0,05%
ukrán - 0,03%
tatár - 0,02%
arab - 0,02%
macedón - 0,02%
egyéb, 1000 f?n aluli nyelv - 0,15%
nem válaszolt az anyanyelvét érint? kérdésre - 0,72%

Az érdekesebb nem-egyezések nemzetiség és anyanyelv között:

a törökök 96,55 %-a török, 3,24 %-a bolgár anyanyelv?,
a cigányok 85,02 %-a cigány, 7,49 %-a bolgár, 6,68 %-a török, 0,57 %-a román anyanyelv?,
az örmények 82,31 %-a örmény, 16,46 %-a bolgár anyanyelv?,
a zsidók 79,38 %-a bolgár, 5,40 %-a orosz, s 14,07 %-a egyéb anyanyelv? (valószín?leg ez utóbbi
a hébert és a ladinót jelentheti).

Mivel Bulgáriában a legneuralgikusabb etnikai kérdés a "macedónkérdés", érdemes ezt részletesen is
megnézni. A magát macedón nemzetiség?nek nyilvánított 1 609 f?b?l 1 163 macedón nyelvet, 411 bolgár
nyelvet, 13 egyéb nyelvet vallott be (a többiek pedig nem válaszoltak a kérdésre). Viszont 151 magát
bolgárnak valló macedón anyanyelvet vallott be, s ugyanígy tett 5 cigány, 13 egyéb nemzetis?, valamint
néhány olyan személy, aki nem válaszolt a nemzetiségét érint? kérdésre. A Macedóniai Köztársaság
szerint egyébként Bulgáriában félmillió-millió, de legalábbis több százezres létszámban élnek macedónok
- kár, hogy err?l az érintettek nem tudnak... :-)

Ami a vallást illeti, a nemzetiségi és anyanyelvi adatok egyeztetése a vallási adatokkal nem publikus!
Azaz a vallási adatok csak külön vannak meg.
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ortodox keresztény - 75,96%
szunnita iszlám - 9,48%
protestáns keresztény - 1,12%
katolikus keresztény - 0,85%
siíta iszlám - 0,48%
egyéb iszlám - 0,06%
örmény egyház - 0,03%
izraelita - 0,01%
más vallás - 0,16%
felekezeten kívüli, ateista - 4,73%
nem válaszolt a vallását érint? kérdésre - 7,12%

Itt az érdekes, hogy az utóbbi évek alatt a protestánsok száma meghaladta immár a katolikusokét. Az
iszlám vallás híveinek jelent?s száma pedig annak tudható be, hogy a 99 %-ban muszlim törökökön kívül
jelent?s a bolgár és a cigány nemzetiség? muzulmánok száma is.

Ami az adatok értékelését illeti, a szakért?k azt vélik, hogy egyedül a cigány nemzetiség esetében az
adatok nem felelnek meg a valóságnak. Egységes vélemény szerint a cigányok létszáma a bevalottnak a
duplája s?t több is lehet. Egyszer?en a cigányok nagyobb része bolgárnak vagy - amennyiben muzulmán
vallású - töröknek vallja magát, mivel sért?nek tartja a "cigány" kategóriát még egy anoním felmérés
esetében is.

Ami a területi megoszlást illeti, a 28 megyéb?l 26-ban a többség bolgár nemzetiség? és anyanyelv?, míg
2 megyében (Kardzsali megye és Razgrad megye) török nemzetiség? és anyanyelv?. Vallási megoszlás
terén, 25 megyében a többség ortodox keresztény, míg 3 megyében (Kardzsali megye, Razgrad megye és
Szmoljan megye) szunnita iszlám.

Megjegyzés:

* - a karakacsánok görög eredet?, de a görögökt?l bizonyos fokig önálló identitású népesség

729 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________

730 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Oly sok dolog között vannak fontosabbak
by maxval bircaman - hétf?, július 02, 2012
http://bircahang.org/oly-sok-dolog-kozott-vannak-fontosabbak/

Oly sok dolog között vannak fontosabbak

A semmi partján furcsa dolgok repülnek
közöttük egy cip?
egy fül
két nyelv (újlatin)
három hal
négy toll
és egy hullám
három
három
négy
három
kett?
húsz
egy
nulla

*** 1985 ***

_______________________________________________
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Országnevek magyarul
by maxval bircaman - hétf?, május 07, 2012
http://bircahang.org/orszagnevek-magyarul/

Érdekes jelensége a magyar nyelvnek az idegen földrajzi nevek tekintetében a szabálytalanság. Magyarul
tanuló külföldiek többször is kérdezgettek, hogy van-e egyáltalán szabály. Sajnos nincs semmilyen. Az
egyetlen szabály: a szokásjog, azaz valahogy kialakult az adott név magyar használata, s rögz?dött.

Ugyanezt nem földrajzi nevek esetében is láthatjuk. Elég csak idegen márkanevek magyar használatára
gondolni!

Alapvet?en több kategóriát különböztethetünk meg:

1. Az idegen név magyar ejtése az eredeti ejtésnek felel, természetesen ez alatt az eredetihez
legközelebbi magyaros ejtést értve. Pl. IMF - ájemef, HBO - éjcsbió, Nike - nájki, GDP - dzsídípí,
stb.
2. Az idegen nevet magyarosan ejtjük, azaz mintha magyar szó lenne, nem véve tudomást az eredeti
ejtésr?l. Pl. USA - usa, OMV - óemvé, UNICEF - unicef, NGO - engéó, stb.
3. Az el?bbi kett? között létezik egy átmeneti csoport is, amikor egyszerre van jelen az eredetihez
közelít? magyar ejtés és a tisztán magyaros ejtés. A két alak harcol egymással, s egyes szavak
esetében a magyaros alak van jobban elterjedve, más esetében pedig az idegen alak. Pl. OPEC opec vagy opek, Barcelona - barcelóna vagy barszelóna, Göteborg - g?teborg vagy j?teborj,
Habsburg - habsburg vagy habzburg, stb.
4. A legfurcsább kategória, amikor az idegen név olyan kiejtésváltozata terjed el a magyarban, mely
sem az eredetinek nem felel meg, sem a szó magyar ejtésének. Pl. z?oty - zlotyi az eredeti zloti
helyett, Illinois - ilinojsz az eredeti ilinoj helyett, Boeing - b?ing az eredeti bóing helyett,
Sopianae - szofiáné az eredeti szopiáné (szopiánáj) helyett, Helsinki - helzinki az eredeti helszinki
helyett, stb.

Az pedig, hogy egy új idegen szó melyik csoportba kerül, kifürkészhetetlen, semmilyen szabály nincs rá,
a "birkaszabályon" kívül, azaz melyik változatot követik többen, ezáltal melyik rögzül. A belga-francia
Auchan áruház els? magyarországi megjelenése kapcsán kéjes örömmel éltem végig ezt a párhónapos
folyamatot. Kezdetben az auhan, óhan, ósön, ósán, osán változatok versengtek, ma már viszont szinte
kizárólagos az ósan alak.
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Na és most az országnevek! Csak a 193 ENSZ-tagállamot vettem számba, az egyszer?ség kedvéért.

147 olyan országnév van, ahol az országnak vagy magyar neve van, vagy pedig az eredeti idegen név a
magyar nyelv szabályai szerint van ejtve.

Afganisztán
Albánia
Algéria
Amerikai Egyesült Államok / USA
Andorra
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Azerbajdzsán
Bahama-szigetek
Banglades
Belarusz / Fehéroroszország
Belgium
Benin
Bolívia
Bosznia-Hercegovina
Brazília
Bulgária
Burundi
Ciprus
Csád
Csehország
Dánia
Dél-Afrika
Dél-Korea
Dél-Szudán
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyesült Arab Emírségek
Egyesült Királyság
Egyiptom
Elefántcsontpart
Eritrea
Észak-Korea
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Észtország
Etiópia
Fidzsi-szigetek
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Görögország
Grenada
Grúzia
Haiti
Hollandia
Horvátország
India
Indonézia
Irak
Irán
Írország
Izland
Izrael
Japán
Jemen
Jordánia
Kambodzsa
Kamerun
Kanada
Katar
Kazahsztán
Kelet-Timor
Kenya
Kína
Kirgizisztán
Kiribati
Kolumbia
Kongói Demokratikus Köztársaság
Kongói Köztársaság
Közép-Afrika
Kuba
Laosz
Lengyelország
Lettország
Libanon
Libéria
Líbia
Litvánia
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Luxemburg
Macedónia
Madagaszkár
Magyarország
Maldív-szigetek
Mali
Málta
Marokkó
Mauritánia
Mexikó
Mianmar / Burma
Mikronézia
Moldova
Mongólia
Montenegró
Mozambik
Namíbia
Nauru
Németország
Nepál
Niger
Nigéria
Norvégia
Olaszország
Omán
Örményország
Oroszország
Pakisztán
Palau
Panama
Pápua Új-Guinea
Peru
Portugália
Románia
Ruanda
Salamon-szigetek
Spanyolország
Srí Lanka
Svájc
Svédország
Szamoa
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szerbia
Szingapúr
Szíria
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Szlovákia
Szlovénia
Szomália
Szudán
Szváziföld
Tádzsikisztán / Tadzsikisztán
Tanzánia
Tonga
Törökország
Tunézia
Türkmenisztán
Tuvalu
Uganda
Új-Zéland
Ukrajna
Üzbegisztán
Vanuatu
Venezuela
Zambia
Zöld-foki-szigetek

A fenti csoportból érdekes megjegyezni 5 sajátos esetet. Finnország esetében az ország német nevéb?l
alkotta a magyar nyelv az országnevet, nem az eredei Suomi alakból. Ugyanaz történt Grúzia és
Örményország esetében, ahol az ország orosz ill. latin nevéb?l alakult ki a magyar alak, az eredeti alak
Szakartvelo ill. Hajasztán. Érdekes eset Mianmar, ahol az eredetiben a szóvégi r nem ejtend?, az eredeti
ejtés miama vagy mianma. Szintén jelent?s az eltérés Kiribati esetében, ahol az eredeti ejtés kiribász.

29 olyan országnév van, ahol az ország neve az eredeti ejtéshez közelít? módon van ejtve.

Barbados
Botswana
Burkina Faso
Chile
Costa Rica
Ecuador
Egyenlít?i-Guinea
Guatemala
Guinea
Guyana
Lesotho
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Liechtenstein
Malawi
Marshall-szigetek
Monaco
Nicaragua
Paraguay
Saint Kitts és Nevis
Saint Vincent
Salvador
San Marino
São Tomé és Príncipe
Seychelle-szigetek
Suriname
Thaiföld
Togo
Trinidad és Tobago
Uruguay
Zimbabwe

Találtam 8 átmeneti esetet, ahol ingadozik az elterjedt magyar ejtés.

Angola
Antigua és Barbuda
Bahrein
Belize
Brunei
Kuvait
Malajzia / Malájzia
Vietnam / Vietnám

2 olyan országnév van, ahol kevert magyar/idegen írás van az ország nevében.

Bhután
Ghána

S végül 7 olyan országnév van, ahol az ország nevének kiejtése sem az eredeti ejtésnek, sem a magyar
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írás szerintinek nem felel meg, ill. más sajátosság áll fenn.

1. Bissau-Guinea. Itt a magyar változat egyszer?en az eredeti név megfordítása.
2. Comore-szigetek. Az eredeti ejtés komór, magyarul viszont a komóre terjedt el. Valószín? német
hatás.
3. Honduras. Az eredeti ejtés ondurasz, a magyar ejtés hondurasz. Az ok: a név a németen keresztül
került a magyarba.
4. Jamaica. Ismét német hatásra jamaika. Furcsa, hogy a Jamaika alak nem terjedt el.
5. Mauritius. Mauriciusz magyarul, a középkori latin német-magyar ejtésének a "bosszúja". A név
azonban angol, s az angolos latin ejtésben sosem létezett a "ti" ejtése "ci" formában. Valójában a
klasszikus latinban SOSEM ejtették a "ti" összetételt "ci" formában, ez csak a vulgárklatin egyik
változatában és onnan középkori latin németes ejtésében jelent meg, a magyar pedig ezt vette át.
6. Saint Lucia. A magyar ejtésben lúszia, szemben a eredeti lúsa ejtéssel. Az ok minden bizonnyal
spanyol/olasz/német hatás.
7. Sierra Leone. Az eredetiben león, magyarul leóne. Az ok a már megszokott: a név a németen
keresztül terjedt el.

_______________________________________________

738 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ortodox vicc
by maxval bircaman - szombat, május 12, 2012
http://bircahang.org/ortodox-vicc/

Bár nem jellemz?, azért még ortodox keresztény viccek is vannak. Itt a két kedvencem.

Ez nem is igazi vicc, mert valódi eset.

A templom hirdet?tábláján kevés a hely, így véletlenül egymásra csúszott két teljesen külön
hirdetési cédula.
Az egyik szövege: "Vasárnapi iskola feln?tteknek. Ezen a héten meghívott teológus vendégünk
"Mi a Pokol?" címmel tart el?adást."
A másik cédula, kicsivel lejjebb: "Tisztelt érdekl?d?! Jöjjön be! Hallgassa meg kórusunkat!"

A plusz vicc az el?z? viccel kapcsolatban, hogy amikor elmeséltem az egyik templomban mise után, egy
humorérzékhiányos kórustag visszakérdezett: "A mi templomunkban volt ez? Ennyire rosszul azért nem
énekelünk...".

S egy klasszikus vicc amerikai orosz emigránsoktól:

Utazik a vonaton két ismeretlen. Az egyik észreveszi a másikon, hogy egy orosz nyelv? ortodox könyvet
olvas. Megkérdezi ?t:

- Elnézést, de látom a könyvét. Maga ortodox?
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- Természetesen.
- Nagyszer?. Én is az vagyok. Önök a juliánus vagy a gregoriánus naptárt használják?
- Természetesen a juliánust!
- Hála az Úrnak! Mi is.
- Az önök egyházmegyéje részt vesz ökumenikus találkozókon?
- Soha, soha!
- Az Isten áldja meg Önöket. Természetesen mi sem.
- Az Önök papja a templomon kívül utcai ruhában jár vagy reverendában, kereszttel a nyakában?
- Természetesen csakis reverendában, mindig kereszttel a nyakában!
- Hála az Úrnak, a miénk is.
- Az Önök papja borotválkozik vagy szakállas?
- Szakállas.
- Csodálatos! A miénk is.
- Az Önök templomában vannak ül?helyek?
- Ül?helyek? Ortodoxok vagyunk, nem frank-latin szakadár eretnekek! Természetesen semmi
ül?hely nincs nálunk!
- Csodálatos, természetesen nálunk sincsenek istentelen ül?helyek.
- Az önök temploma régiritualista vagy újritualista?
- Újritualista.
- Hála az Úrnak! Egy utolsó kérdés: van az Önök templomában olyan Szentháromság-ikon, mely
az Atyát öregemberként ábrázolja?
- Igen, van.
- De hisz... maguk akkor eretnekek! A Pokol tüzében fognak mind perzsel?dni!
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Panaszkodik az ügyfél...
by maxval bircaman - vasárnap, május 06, 2012
http://bircahang.org/panaszkodik-az-ugyfel/

Az utóbbi években nagyon hatalmas nemzetközi cégeknél dolgoztam, s mindig olyan beosztásban, hogy
magyarországi és nem-magyarországi, de magyarnyelv? ügyfelekkel álltam kapcsolatban, ezen belül is
leginkább panaszos ügyfelekkel.

A kissé szürke munkában nagy vidámságot okoztak mindig a furcsa ügyfelek.

Egyik kategória a káromkodó ügyfél. Káromkodós ügyfelek vannak más országokból is, de a magyarok
esetében ez egy er?sen felülreprezentált csoport, ráadásul hihetetlen találékonyság is tapasztalható.

Mivel a nagy nemzetközi cégeknél sok nyelvi részleg szokott lenni, igyekeztem tapasztalatot cserélni a
kollégákkal. Megérdekl?dtem, hogy mennyire jellemz? a káromkodás más országbéli ügyfeleknél.
Kiderült: a magyar valóban er?sen felülreprezentált, de nem egyedül, mert pl. az orosz ügyfelek is
káromkodóak. S - bár kisebb mértékben - minden országból jönnek káromkodósak.

Viszont egy dolgon megdöbbentem: a rasszista, nacionalista, soviniszta kifejezésekkel kombinált
káromkodás hungarikum. Semmelyik másik részlegnél ilyesmi nincs. Kérdeztem a kelet-európai
részlegeket: a románt, az oroszt, a horvátot. Sehol semmi ilyesmi. Káromkodás az van, nagy durvaság is,
de rasszista elemek nélkül.

Néhány IGAZI példa, annak idején feljegyeztem az ilyesmiket, tudtam, hogy valamikor majd fel fogom
?ket hozni példának:

"Buzik, a kurva anyátokat, dögöljetek meg, faszszopó mocskos cigány maffia!"
"A geci kurva anyátokat! Rohadt mocskos gázkamrába való férgek!"
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"Ne lopjatok, zsidó gazemberek! Holokauszt nem volt. Hanem lesz, tolvaj banda!"

A másik a fels?bb szinten panaszkodni akaró ügyfél. Ez már inkább vicces. Úgy gondolja, hogy ? nem
fog magyarul írni, mert ? a fels? vezet?ségnél akar közvetlenül panaszkodni. Na most ha tud angolul
ténylegesen, akkor ez nem gond, a vezet?ség olvasatlanul lepasszolja az ilyen emailt az angol nyelv?
ügyfelekkel foglalkozó kollégáknak, s azok válaszolnak. Azonban a legtöbb angolul panaszkodó ügyfél
nem tud angolul egy szót sem, s a Google Translator nev? vagy más hasonló szolgáltatást vesz igénybe.
Ilyenkor a vezet?ség megdöbbent, hogy vajon mit is jelenthet az adott email, majd átküldte a magyar
nyelvi osztálynak (pl. nekem), hogy próbáljuk valahogy megfejteni hatalmas tudásunkkal, hogy az adott
email mir?l szólhat. Ugyanis az ilyen üzenetek általában értelmetlenek, nem érthet?ek se angolul, se
magyarul.

Megfejtés közben sokszor nem bírtam röhögésemet visszatartani, a magyarul nem tudók meg
csodálkoztak, hogy elmebeteg vagyok-e, hogy hivatalos emaileken röhögök. Sajnos a legtöbb esetben
nem is lehet elmagyarázni, hogy min röhögök, mert magyartudás nélkül nem érthet?, hogy mi a vicc.
Kedvencem: bal oldalon az amit az ügyfél mondani akart, jobb oldalon az amit angolul elküldött a
Google Translator (vagy esetleg más hasonló szolgáltatás) alkalmazása után...

"Mi lett a panaszom sorsa?" - "What is the predestination of the Latvian complaint?"

_______________________________________________
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PeaceKeeper (Egységfront) alkotmányjogi koncepcióinak cáfolata
by maxval bircaman - kedd, november 13, 2012
http://bircahang.org/peacekeeper-egysegfront-alkotmanyjogi-koncepcioinak-cafolata/

Az egyszer?ség kedvéért pontokba szedve.

*

1. "Az alkotmányos rend megváltoztatása új államot hoz létre."

Nem igaz. Az államok utódlását nemzetközi egyezmények szabályozzák.

Alapvet?en a bels? jog változása nem hat ki egy adott állam önazonosságára. Utódlás csak akkor
következik be, ha kifejezetten új állam jön létre a régi helyén.

Amennyiben jogutódlás történik, akkor is ez legtöbbször de facto automatikus.

*

2. "A Fidesz új államot hozott létre, amikor a Magyar Köztársaság helyére Magyarországot
helyezett."

Nem, egy állam nevének megváltoztatása nem hoz létre új államot.
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*

3. "A Fidesz új államot hozott létre, amikor az 1949-es alkotmányt lecserélte."

Nem, egy új alkotmány nem hat ki egy állam önazonosságára. Új állam csak akkor jön létre, ha azt
kifejezetten kinyilvánítják. Új állam jöhet még létre akkor is, ha a korábbi jogrend megsértésével jön létre
az új állam.

A magyar történelemben új állam 1849-ben, 1867-ben, 1918-ban, 1920-ban, 1944-ben és 1956-ban jött
létre. Mindegyik esetben jogutódlás következett be, azaz az új állam átvette teljes egészében a korábbi
állam államiságát.

1849: Kossuthék trónfosztása alkotmányellenes volt, új állam alakult ki. Az új állam rövid élet?nek
bizonyolt, nem is tudta hatalmát az ország teljes területén elfogadtattni, s Kossuthék katonai veresége
után visszaállításra került a korábbi rend.

1867: a Kiegyezés igyekezett alkotmányosan rendezni a közjogi helyzetet, de erre nem volt lehet?ség az
eltelt id? miatt, így ez is új államnak tekinthet?. A jogutódlás tartós volt.

1918: a köztársaság kikiáltása alkotmányellenes tett volt, új állam lett, jogutódlás történt.

1920: a kommunista diktatúra el?z? évi katonai veresége után a Horthy-rezsim alakított új államot, mely
bár az 1918 el?tti rend örökösének vallotta magát, nem cselekedett teljes mértékben az alkotmányosság
szellemében.

1944: a szovjetek által megszállt területén megalakult a debreceni Ideiglenes Kormány, mely
kinyilvánította az állami rend újraalapítását. Az új rend gy?zött miután a korábbi magyar nyilas kormány
elvesztette hatalmát az ország felett.
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1956: Kádárék bábkormánya új államot kiáltott ki, megszakítva az alkotmányos rendet, bár hivatalosan
magát az 1944-es rend utódának tekintette.

A Fidesz új alkotmánya semmilyen tekintetben nem hozott létre új államot,

*

4. "A Fidesznek nem volt joga alkotmányozni."

Sajnos nem igaz.

Az 1949-es alkotmány 2011-ben hatályos szövege:

"19. § (1) A Magyar Köztársaság legfels?bb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgy?lés.
(2) Az Országgy?lés a népszuverenitásból ered? jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos
rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgy?lés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;"

"24. § (1) Az Országgy?lés akkor határozatképes, ha a képvisel?knek több mint a fele jelen van.
(2) Az Országgy?lés a határozatait a jelenlév? képvisel?k több mint a felének szavazatával hozza.
(3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések
meghozatalához az országgy?lési képvisel?k kétharmadának a szavazata szükséges."

A Fidesznek sajnos joga volt alkotmányozni.

*
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5. "A Fidesz diktatúrát vezetett be, mert az új alkotmányt nem a nép alkotta meg."

Az, hogy a Fidesz diktatórikus szándékokkal rendelkezik - tény. Az is tény, hogy korlátozták a
demokráciát. Azonban mindennek semmi köze az új alkotmány elfogadásához.

Alkotmányt sosem a nép alkot, hanem egy adott testület.

Magyarországnak 1000-1949 között történeti alkotmánya volt, ez az egymásra épül? közjogi alkotmányos
szabályok összességét jelentette. 1949-ben megszületett az els? magyar írott alkotmány, mely többszöri
változtatással (köztük az 1989-es gyakorlatilag teljes átírásával) 2011-ig volt hatályban. Egyik esetben
sem alkotott a nép alkotmányt.

S?t, más országokban sem a nép alkotott alkotmányt. Diktatúra lenne emiatt az egész világon?

*

6. "Vissza kell menni 2011/1989/1944/1848-ig és vissza kell állítani a jogrendet."

Legitimizmusnak hívják ezt. A legitimizmus alapvet? tévedés: a jogot helyezi a jogalkotó fölé. Pedig a
jog nem valami absztrakt, égi dolog, hanem a társadalom terméke.

A jog sosem lehet az alap, hanem éppen ellenkez?leg: a jog következmény. Szerencsés országok persze
meg tudják úszni a közjogi folytonosság szakadása nélkül, de ez szintén küls?, történelmi tényez?kt?l
függ.

Mi a közjogi folytonosság és mi annak megszakadása? A közjogi folytonosság az, amikor egy
társadalomban a változások mindig az éppen hatályos közjog alapján, annak betartásával jönnek létre. A
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megszakadás pedig az, amikor nem ez történik, a hatályos joghoz képest jogellenes változás következik
be.

Mint az el?z? pontban említettem, a magyar történelemben többször is történt jogszakadás. De mi ennek a
jelent?sége? Semmi.

Hozzáteszem: szinte a világ minden országában történt jogszakadás.

*

7. "Jelenleg két állam van az ország területén: a Magyar Köztársaság és Magyarország."

Névváltoztatás történt, nem új állam létrehozása. S még ha új állam létrehozása történt is volna, akkor is
jogutódlás következett volna be.

*

8. "Azért ismerte el a világ az új fideszes államot, mert az vállalta az államaadóság további
törlészetését." ill. "A választási regisztráció burkolt célja, hogy a nemlétez?, illegitim
Magyarországnak állampolgárai legyenek."

Egyik sem igaz. Az államadóság államutódlással sem sz?nik meg, s végképp nem sz?nik meg egy állam
nevének megváltoztatásával. Ha így lenne, minden eladósodott állam id?nként új alkotmányt alkotna
és/vagy nevet változtatna,,, :-)

A választási regisztráció pedig szimpla hatalomtechnikai trükk. Magyarországnak vannak állampolgárai
jelenleg is, s?t a magyar állampolgárság eleve a magyar államhoz köt?dik, s nem annak ilyen vagy olyan
hivatalos nevéhez.
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*

Röviden ezt a 8 pontot tartottam fontosnak. Ha más is felmerül, kiegészítem a cikkemet.
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Piramisjáték
by maxval bircaman - szerda, május 16, 2012
http://bircahang.org/piramisjatek/

Egy id?ben, miel?tt még az Index Fórumáról kitiltottak volna véglegesen (saját szabályukat megszegve),
egyik ottani kedves tevékenységem az mlm-piramisjátékok és más hasonlók leleplezése volt.
Megosztanék most a témában több vicces dolgot...

1998-2006 között kb. 50 alkalommal próbáltak beszervezni a legkülönböz?bb mlm-ekbe: Amway, Aloex,
Tiens, LRI, Bionet, Flavin, Ökonet, Vitalion, FLP, Herbalife, Innoflex, Sunrider, Noni, stb., most más
nevekre nem emlékszem.

Annak idején, 1998-ban nálunk volt vendégségben egy Amway-házaspár. Persze nem lehetett megkerülni
a termékbemutatót sem. Azonban a végén vörös fejjel menekültek ki t?lünk - az a ritka eset, amikor a
balekjelölt még az mlm-ügynöknél is pofátlanabb és agresszívebb.

Két kérdéssel sikerült ?ket kizökkenteni a mosolygós mlm-stílusból, és komor arcú, enyhén fejrángató
emberekké változtatni ?ket:

1. Arra az érvre, hogy sokáig elég a fogkrém és háromnegyed évig elég egy tubus, feleség azt
mondta, hogy neki ez azért nem jó, mert nem szeretné, ha 9 hónapon keresztül mindig ugyanazt a
fogkrém-ízt érezné a szájában, mivel ? szereti a változatosságot.
2. Arra pedig, hogy milyen könny? az embereket meggy?zni és magunk alá beszervezni, én komoly
arckifejezéssel megkérdeztem: "na és, ha csupa olyan undok, lehetetlen alakkal hoz össze a rossz
sorsom, mint amilyen én is vagyok?".

Azért megsajnáltuk ?ket, megvettük a süt?tisztójukat. Valahogy szánalmas volt, hogy képesek voltak 70
km-t autózni és három órát elveszíteni egy darab süt?tisztító jutaléka miatt. Aznapi tiszta bevételünk
olyan mínusz 300 Ft lehetett...
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Magyarország - számomra érthetetlen okokból - mlm-paradicsom. Sehol a világon nincsen olyan sok
lelkes mlm-ügynök, mint ebben az országban. Nem a 90-es évek els? felének mlm-hisztériájáról beszélek,
amikor szinte nem volt család legalább egy mlm-essel, hanem az ezredforduló utáni id?szakról, amikor
már jóval kevesebben foglalkoztak mlm-mel. Azonban ebben a lanyha id?szakban is - mind a mai napig!
- hatalmas az mlm-mel foglalkozók aránya az országban.

Így Magyarország csodálatos hely a jelenség megfigyelésére. Átlag naponta indul egy új rendszer,
abszurd állításokkal és átlátszó hazugságokkal, de mégis akad ember, aki belép és "dolgozik" benne.

A f? területek: kozmetikai szerek, étrend-kiegészít?k. De mindenre volt már mlm: pl. fényképel?hívásra
és honlapkészítésre is, s ez nem vicc! De még ennél is jobb volt néhány éve: közüzemi díjak fizetésére!!!
Na, az egy mesteri átverés volt!

Bár mindenki tökéletesen ismeri, azért megemlíteném, hogy mi is az mlm. Az mlm rendszer lényege,
hogy ügyesen összekapcsolja a direkt marketinget és a franchize rendszert, mindkett?b?l annak a
legrosszabb vonásait véve.

A rendszer alapgondolata természetesen logikusnak t?nik: egy termék elégedett fogyasztója a terméket
továbbajánlja, ezért jutalékot kap, s amennyiben azok, akiknek továbbajánlotta szintén sikeresen
továbbajánlják a terméket, azok jutalékából is jutalékot kap. Ily módon egy sikeresen hálózatot maga alá
épít? egyén komoly jövedelemre tehet szert. S?t egy id? után már nem is kell foglalkoznia az egésszel,
mert hatalmas "passzív jövedelemre" tesz szert a kiépített rendszere miatt.

Valójában azonban a rendszer leplezett, legális piramisjáték, melyben a termék csak ürügy, a valódi
jövedelem a tagok beszervezéséb?l és más kapcsolódó jövedelmekb?l jön, nem a termékforgalmazásból.
Valójában az alapötlet meg sem valósul: nem az történik, hogy egy termék elégedett fogyasztója tovább
ajánlja a terméket, hanem az, hogy egy, a terméket valójában nem is ismer? személy csakis a rendszer
hamisan beállított jövedelmez?sége miatt lép be, s csakis a jövedelmekre hivatkozva próbál másokat
beszervezni maga alá. A termék csak ürügy, ami azért kell, mert nélküle illegális piramisjáték lenne az
egész rendszer.

Minden ilyen rendszer ürügyalapja valamilyen termék, jellemz?en egy teljesen átlagos valami, pl. egy
vitaminkészítmény, amihez tucatnyi hasonló kapható a legközelebbi gyógyszertárban vagy drogériában.
Azonban a termékr?l csodák hangzanak el. De végülis maga a termék mindegy, a lényeg, hogy legyen
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valami.

Mint egy fórumozó kolléga régen megjegyezte: akváriumi kavics is lehetne a termék, amib?l 1 kg kerül
200 forintba, de az mlm-ben a darabár lehetne 5 ezer forint. Csak hozzá kellene tenni, hogy ezt a kavicsot
a NASA fejlesztette ki, s mindenre jó, a nátha elleni harctól kezdve a rák-megel?zésig.

A f? kérdés a beszervezés. Jellemz?en vannak belépési díjak, kötelez? (vagy csak "ajánlott", magyarul:
valójában kötelez?) kezd?csomagok. Majd az aktív tagoknak kézikönyvek, kazetták, szemináriumok,
melyek mind pénzbe kerülnek. A sok beszedett pénz aztán elindul a piramis aljáról annak tetejére, s a
fels?bb szintek között osztódik el.

Ami a jövedelmez?séget illeti, jellemz? adat, hogy az mlm ?shazájában, az USÁ-ban, a legrégibb és
legtöbb taggal rendelkez? mlm-piramisban, az Amway-ben egy átlag tag ÉVES BRUTTÓ jövedelme nem
éri el a 90 (kilencven) dollárt.

Egy tipikus mlm-es útja kb. a következ?. Legyen az mlm-es neve: Bunkó István, büdösparasztfalvi
(Moson-Bereg-Torontál megye) almatermeszt? és vikunyatenyészt?.

1. Elhívja a szomszédja, hogy van egy nagyszer? lehet?ség. Csak fel kell utazni Pestre egy
el?adásra.
2. Az el?adáson megjelenik személyesen a szomszéd f?szponzora, Dr. Csaló Elek, valamint
díszvendégként a híres (még senki sem hallott róla, de biztos híres), Prof Johnny Walker. Most
már teljesen biztos benne Bunkó Pista, hogy milliomos lesz.
3. Az els? nap beszél a családtagokkal, eldöntik, hogy ezután majd vesznek mlm-terméket más
helyett.
4. Az els? hónap alatt beszél 40 rokonnal, közülük 2-3 vesz valamit, 1 pedig belép.
5. Els? három hónap alatt beszél a szomszédokkal, volt évfolyamtársakkal, barátokkal, haverokkal,
munkatársakkal, összesen 100 ember, közülük belép 3, vesz valamit 7-8.
6. Aztán jön a negyedik hónap. Az mlm-es Bunkó Pistának van saját magán kívül 10 rendszertelen
vev?je, amib?l a jutalék szinte semmi. Van alatta 4-5 ember. A 4-5 ember közül 3-4 abbahagyja
az egészet igen hamar, s marad jó esetben egy hasonlóan aktív ember. Tehát kiderül, hogy az
agymosáson hallottak ("csak beszervezek 5 embert, akik szintén személyenként csak ötöt, stb.")
nem m?ködnek a valóságban: óriási id?bedobással, nagy költségekkel skerült kialakítani egy
egytagú hálózatot maga alatt. Bunkó Pista - mert józan paraszti esze azért van - levonja a
tanulságot, abbahagyja az egészet, majd megfogadja, hogy ezentúl, ha az "mlm" szót hallja,
azonnal elmegy messzire, ha pedig valaki be akarja szervezni, pofán vágja.
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A Bunkó Pistától különböz? mentalitású ember azonban folytatni akarja. Rájön, hogy nagyon sok embert
kell beszervezni, ha pénzt is akar látni. Tehát bérelni kell nagy termet, el?adókat kell hívni, el kell utazni
messzi vidékre, ahol még senki sem hallott az adott mlm-r?l. Ehhez mind sok t?ke kell, ez pedig neki
nincs, ráadásul hitelt felvenni sem érdemes, mert a kockázat óriási: az interneten utánanéz és megtudja,
hogy ezer mlm-b?l átlag 999 megbukik már az els? évben, s a sikeres ezredikben pedig a tagok 95-99
%-a egy fillért sem keres.
Ami az mlm-es termékeket illeti, egy vonatkozó mlm-es vicc:

- Mi lenne, ha a mobiltelefonok mlm-ben terjedtek volna el?
- Akkor ma minden kétszázadik embernek lenne mobilja, egy készülék negyedmillióba kerülne,
egy perc pedig 10 euró lenne.

A legmodernebb beszerzési módszer manapság az ismeretlen emberek megbombázása, els?sorban
szociális hálózatoknam. Az iwiw levélforgalmának nagy része ez lehet.

Bár nem vagyok aktív iwiw-es, s csak azért nem töröltem magamat, mert van még ott néhány ismer?s, aki
nem ment át a facebook-ra, én is kapok ott ajánlatokat. Ha üzenetet kapok, hogy levelem van az iwiw-en,
szinte biztos, hogy az megint egy kéretlen mlm-ajánlat. Általában törlöm az ilyeneket válasz nélkül, de ha
éppen unatkozom, levelezésbe kezdek a küld?vel.

S végül egy mlm-paródia: hurramilliomosleszek.co.nr.

_______________________________________________
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Politikai földrajzi változások a XXI. sz. els? évtizedében
(2001-2010)
by maxval bircaman - péntek, május 11, 2012
http://bircahang.org/politikai-foldrajzi-valtozasok-a-xxi-sz-elso-evtizedeben-2001-2010/

Alábbiakban a legfontosabb politikai földrajzi változásokat szeretném bemutatni, melyek a a XXI. sz.
els? évtizedében (2001-2010) történtek.

Évek szerint, de az éveken belül nem id?rendben, hanem országnév alapján abc-rendben!

2001

* Az USA bevatkozik az afganisztáni polgárháborúba, aminek következtében az addig az ország kb.
egytizedét ellen?rz? talibánellenes er?k sikeresen elfoglalják az ország nagyobb részét, köztük a f?várost,
majd az ország nevét Afganisztáni Iszlám Emirátusról Afganisztáni Iszlám Államra változtatják.

2002

* A 17 brit szuverenitás alatt lév?, de az Egyesült Királyság területét nem képez? terület közül 14 (az
összes, kivéve Guensey-t, Jersey-t és a Man-szigetet) egységesen tengerentúli terület státuszt kap, a
lakosok pedig automatikusan megszerzik a brit állampolgárságot.

* A Comore-szigetekt?l 1997-ben elszakadt és függetlenségét - nemzetközi elismerés nélkül kikiáltó Anjouan visszatér és ismét a Comore-szigetek része.

* Bahrein hivatalos neve Bahreini Államról Bahreini Királyságra változik.
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* Népszavazás Gibraltárban a terület közös spanyol-brit szuverenitásáról. A szavazók 98,5 %-a
elutasította a közös spanyol-brit szuverenitást, azaz a brit szuverenitás megtartása mellett szavazott.

* Kelet-Timor elszakad Indonéziától, majd az ENSZ 191. tagállamává válik.

* Svájc belép az ENSZ-be, annak 190. tagjaként.

2003

* Négy francia tengerentúli terület (Francia Polinézia, Mayotte, Saint Pierre és Miquelon, Wallis és
Futuna) tengerentúli közösségi státuszt kap.

* A Jugoszláviai Szövetségi Köztársaság nevét Szerbia és Montenegró Államszövetségévé változtatja.
Az ország népszer? vicces elnevezése emellett Solania volt, arra utalva, hogy csak az Európai Únió és
különösen annak akkori külügyi biztosa, Javier Solana akaratából maradt egyben az ország, enélkül
szétesett volna Szerbiára és Montenegróra. Azonban a küls? akarat is csak arra volt elég, hogy kicsivel
több, mint 3 évig létezzen az ország.

2004

* Az Afganisztáni Iszlám Állam nevét Afganisztáni Iszlám Köztársaságra változtatja.

* Akrotíri és Dekélia brit tengerentúli terület az Európai Únió területének szerves részévé válik.

* A 2004-es ciprusi népszavazáson a ciprusi török és görög közösség újraegyesülésér?l a görög szavazók
többsége elutasítja a tervet (a török szavazók többsége támogatja), így marad a status quo: továbbra is a
csak Törökország által elismert Észak-Ciprusi Török Köztársaság foglalja el a sziget 37 %-át.
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* B?vül az Európai Únió 10 új tagállammal.

2005

* Megállapodás Dél-Szudán függetlenségi népszavazásáról.

* Nem-hivatalos népszavazás iraki Kurdisztánban a terület függetlenségér?l. A szavazatok 98 %-a az
Iraktól való elszakadást támogatta. A terület jelenleg Irak autonóm régiója.

2006

* Az 1991-ben a függetlenségét - nemzetközi elismerés nélkül - kikiáltó Dél-Oszétia népszavazást rendez
a független státusz folytatásáról, a szavazati joggal rendelkez?k 95 %-a vesz részt, s 99 % a
függetlenségre szavaz.

* Mianmar (Myanmar, Burma) új f?városa az addigi Rangun (Rangoon, Yangoon) helyett Nepjida
(Naypyidaw).

* A montenegrói népszavazáson a függetlenség hívei nyernek, ennek következtében megsz?nik SzerbiaMontenegró: Montenegró kikiáltja függetlenségét, majd két nappal kés?bb ugyanezt teszi Szerbia is.
Montenegró az ENSZ 192. tagállamává válik, Szerbia pedig megörökli Szerbia-Montenegró ENSZtagságát.

* Palau f?városa az addigi Koror helyett Ngerulmud lesz.

* A tokelaui önkormányzatisági népszavazáson a többség elutasítja az autonómiát és a közvetlen új-
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zélandi irányítás megmaradása mellett szavaz.

* Függetlenségi népszavazás Transznisztriában arról, hogy az 1991-es népszavazás eredményeként
függetlenséget kikiáltott - azonban egyetlen ENSZ-tagállam által el nem ismert - ország folytassa-e
függetlenségét vagy pedig integrálódjon Moldovába, mint annak autonóm tartománya. A népszavazáson a
szavazók 79 %-a vett részt, s 97 % szavazott a függetlenség folytatására.

2007

* Anjouan ismét elszakad a Comore-szigetekt?l, kinyilvánítva függetlenségét.

* Több lakatlan indiai-óceáni francia szigetet, melyek eddig Indiai-óceáni szigetek néven önálló francia
tengerentúli területet alkottak, egyesítenek a már lév? Francia Antarktiszi és Déli Területek nev?
tengerentúli területtel.

* B?vül az Európai Únió 2 új tagállammal.

* A Montenegrói Köztársaság elhagyja hivatalos hosszú nevét, új hivatalos neve egyszer?en
Montenegró.

* Saint Barthélemy és Saint Martin elszakadnak Guadeloupe francia tengerentúli megyét?l, s
tengerentúli közösségekké válnak, azonban megmaradnak az Európai Únió részének. (Ez 2012-t?l
változni fog Saint Barthélemy esetében, mivel akkortól kilép az Európai Únióból.)

* Nepálban megsz?nik a monarchia, az ország neve Nepáli Királyságról Nepáli Államra változik.

* A tokelaui önkormányzatisági népszavazáson a többség ismét elutasítja az autonómiát és a közvetlen újzélandi irányítás mellett szavaz.
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2008

* Az 1999-ben a függetlenségét kikiáltó Abházia els? nemzetközi elismerése - Oroszország által. A mai
napig összesen6 ENSZ-tagállam ismerte el.

* Anjouan ismét a Comore-szigetek része.

* Az 1991-ben a függetlenségét kikiáltó Dél-Oszétia els? nemzetközi elismerése - Oroszország által. A
mai napig összesen 5 ENSZ-tagállam ismerte el.

* Koszovó kikiáltja a függetlenségét Szerbiától. Az ENSZ nem ismeri el, azonban a mai napig 72 ENSZtagállam elismerte Koszovót.

* A Nepáli Állam hivatalos neve Nepáli Demokratikus Szövetségi Köztársaságra változik.

2009

* Népszavazás Grönlandon, melynek eredményeképpen Grönland teljes bels? önkormányzatot nyer,
Dánia kezében csak a külügyek és a hadügy marad.

* Népszavazás Mayotte-on, melynek értelmében a terület státusza 2011-ben Franciaország tengerentúli
közösségéb?l tengerentúli megyéjévé válik.

* A Szent Ilona és tartozékai nev? brit tengerentúli terület új neve: Szent Ilona, Ascension és Tristan da
Cunha.
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* Az 1983-ben függetlenségét kikiáltó Tamil Eelam államot megsemmisíti Srí Lanka, a területet
visszaintegrálva.

* A brit kormány felfüggeszti Turks- és Caicos-szigetek tengerentúli terület önkormányzatiságát, s
közvetlen irányítást vezet be, a területen kirobbant korrupciós botránysorozat miatt.

2010

* Megsz?nik a Holland Antillák. Az öt szigetb?l kett? (Curaçao és Sint Maarten) a Hollandiai Királyság
szuverén részeivé válnak, míg a többi három (Bonaire, Saba és Sint Eustatius) Hollandia szerves részeivé
válnak. Ami az Európai Únióhoz való kapcsolatot illeti, a Hollandiához csatlakozott három sziget Bonaire, Saba és Sint Eustatius - egyel?re nem válik az Európai Únió területének részévé.

_______________________________________________
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Politikai kereszténység és ateizmus
by maxval bircaman - szerda, június 13, 2012
http://bircahang.org/politikai-keresztenyseg-es-ateizmus/

A mai európai kultúrában a kereszténység szerepe minimális. Az átlag európai nem is tudja, hogy
valójában mi a kereszténység. Sajnos Magyarországon még az átlag európainál is rosszabb a helyzet.

Felmérések szerint a magyar lakosság alig 14 %-a keresztény a szó szoros értelmében, ezen belül 8 % a
katolikusok aránya, 4 % a hagyományos protestantizmushoz tartozó, s további 2 % a különféle
újprotestáns felekezetek hív?
tagsága.

A lakosság 85 %-a csak családi hagyományok szintjén keresztény, valójában semmit vagy szinte semmit
nem tud arról, hogy mit is hirdet a kereszténység, mik az elvei.

A magyar széls?jobb és a vele egyre szorosabban összefonódó nacionalista-populisták persze
kereszténykednek, azonban ez a tevékenységük igencsak kontraproduktív. A magyar széls?jobb
szótárában a "keresztény" eleve nem vallási értelm?, náluk ez egyszer?en "nem zsidót" jelent, semmi
egyebet. A széls?jobb szubkultúra, mely sajnálatos módon, az úgynevezett "középjobb" támogatása miatt,
egyre kevésbé "szub", hanem egyre inkább részéve kezd válni az úgynevezett "nemzeti érzelm?" magyar
identitásnak alapvet?en keresztényellenes, hiszen leplezve vagy leplezetlenül az ?smagyar pogány
hitvilágot tartja f? értéknek, vele szemben a kereszténységet, mint valami idegen, s?t ellenséges tényez?t
szemléli.

A KDNP nev? fantompárt által propagált kereszténység sajnos nem egyéb a nacionalista-populista
fideszes zavaros propaganda egyik töltelékénél. A politikai kereszténység egyébként is történelmi
zsákutca, elég csak a keleti cezaropapizmus és nála is rosszabb nyugati papocezarizmus áltak okozott
súlyos károkra gondolni. A kereszténység nem politikai ideológia, ezért lesüllyeszteni politikai szintre
b?n. A kereszténység szerepe a politikában nem lehet más, mint egy általános erkölcsi mérceként való
létezés, melyhez viszonyítani lehet az aktuális politikai folyamatokat.

Hozzátenném: személyesen nagyon sajnálom Semjén Zsoltot. ? egy mélyen hív?, feddhetetelen ember.
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Esete arra példa: az, hogy valaki magánemberként teljesen pozitív személyiség, még nem garancia arra,
hogy politikusnak is megfelel?.

A politikai kereszténység csak a kereszténység ellenfeleinek ad támaszt. De lássuk ezeket az ellenfeleket
is!

Az ember szabad akaratú lény, természetesen ez akár az Istennel való szembenállást is lehet?vé teszi. Az
értelmes kritika sosem rossz, s?t er?sítheti a keresztény hív?k hitét. A gond azonban az, hogy a
keresztényellenes magyar kritika szinte teljesen vulgarizált, nem alapos, s?t hamis adatokra épül.

Egy katolikus segédpüspök mesélte nekem évekkel ezel?tt, hogy amikor sorkatona volt, az egyik
ateista és különösen bunkó katonatársa a következ? érvvel jött el?:
Tavaly a falunkban becsapott a villám a templomtoronyba, szóval ne pofázz itt nekem, baszdmeg,
mert ez is bizonyítja, hogy nincs semmilyen Isten!
- kb. ez az átlagos kritika szintje, elég csak beleolvasni Iván Gábor Elemér vagy Brendel Mátyás,
hiperaktív magyar keresztényellenesek bloggerek a témába vágó írásaiba.

A gond az is, hogy a médiákban az amerikai produkciók aboszolút túlsúlyban vannak, az USÁ-ban pedig
a leghangosabbak az úgynevezett "evengélisták" (nem keverend? az evangélikusokkal) és az els?sorban
szintén újprotestáns gyökerú "keresztény fundamentalisták".

Bár ezek a hangos csoportok - nevezzük ?ket az egyszer?ség kedvéért protestáns fundamentalistáknak - a
keresztény hagyománynak kevesebb, mint 10 %-át képviselik világszerte, az ? nézeteiket a fentiek miatt
az átlagember hajlamos mint "A" keresztény tanítást azonosítani.

Valójában a legtöbb közismert nézet, melyet a protestáns fundamentalizmus propagál (pl. a Biblia szó
szerinti értelmezése, a Biblia mint Isten által írt vagy diktáélt m?, kreacionizmus, természettudományos
kérdésekkel való foglalkozás) egyáltalan nem tartozik az apostoli keresztény tanításhoz.
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Melyik károsabb, a politikai kereszténység vagy az ateizmus - nem tudom. Valószín?leg mind a kett?
nagyon káros.

_______________________________________________
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Pátriárkák és pápák
by maxval bircaman - csütörtök, május 10, 2012
http://bircahang.org/patriarkak-es-papak/

El?z?, az apostoli kereszténységet felületesen és igencsak elnagyoltan bemutató írásomban szóba került,
hogy az 5 nagy egyházi központ vezet?i közül 3 címét többszörösen több személy is magáénak vallja.

Most ezt szeretném kicsit részletesebben bemutatni.

A khalkedóni ortodoxok azok, akik elfogadták a khalkedóni zsinat (451) döntéseit, ?ket a magyar
köznyelv - tévesen ill. pontatlanul - "görögkeletinek" vagy "pravoszlávnak" is szokta nevezni, de a helyes
- és szerencsére egyre inkább terjed? - név az "ortodox".

Értelemszer?en a nem-khalkedóni ortodoxok pedig azok, akik a khalkedóni zsinat döntéseit nem
fogadták el. Az ? közkelet? nevük "monofizita" (ami egyébként téves, mivel a nem-khalkedóni ortodoxok
nem vallanak monofizita nézeteket) vagy "miafizita" (ez legalább teológialag pontos) ill. "ókeleti" (sajnos
ez sem teljesen pontos név). Nem gond ?ket is egyszer?en "ortodox" névvel illetni, ha tudjuk és nem
felejtjük el, hogy kétféle ortodox van. Mivel a két ortodox irányzat közti megbékélés
és újraegyesülés napirenden van immár 40 éve, nem kizárt, hogy a közelj?v?ben - akár már 10-15 éven
belül - valóban nem lesz többé kétféle ortodox, így a 15 jelenlegi khalkedóni ortodox részegyház és 6
jelenlegi nem-khalkedóni ortodox részegyház helyett egyszer?en 19 ortodox egyházról fogunk beszélni.
Igen, nem tévedés, ez esetben 15 + 6 = 19.

Amikor khalkedóni kereszténységr?l beszélünk, ez a nesztoriánusokon és a nem-khalkedóni
ortodoxokon kívüli többi apostoli irányzatot jelöli. Praktikusan és e rövid cikk céljaira: khalkedóni
keresztény = khalkedóni ortodox + katolikus.

A Keresztény Egyházban az ókor vége felé alakult ki az az állapot, hogy 5 püspökség körül szervez?dött
meg a Római Birodalom területén az egész egyházi struktúra.
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Ez az 5 püspök adminisztratív értelemben "feljebbvalója" lett a környez? területek püspökeinek is. Az 5
püspök a római pápa (pátriárka), a konstantinápolyi pátriárka, az antiókiai pátriárka, az alexandriai pápa
(pátriárka) és a jeruzsálemi pátriárka. (A Római Birodalom területén kívüli keresztények pedig 4 autonóm
szervezeti egységbe tömörültek, ezek az antiókiai pátriárka - er?sen névleges - f?hatalma alatt álltak.)

A katolikus értelmezés a fentieket vitatja, a katolikusok szerint ugyanis a római pátriárka (római pápa)
hatalma a saját részegyházán (a Római Egyházon) kívül kiterjed mint legfels?bb egyházf? az egész
Egyházra. A katolikus értelmezést a többi apostoli keresztény irányzat nem fogadja el, szerintük olyan,
mint legfels?bb egyházf? sosem létezett az egyházi gyakorlatban. Az egyházi hagyomány, s?t az írásos
korai egyházi források NEM támasztják alá a katolikus értelmezést. A niceai zsinat 6. kánonja pl.
kimondja:

"Az ?si szokások Egyiptomban, Líbiában és Pentapoliszban érvényben maradnak, s az alexandriai
püspök hatáskörrel rendelkezik ezeken a területeken, ugyanolyan módon, ahogy ez a római püspök
esetében is történik. Hasonló módon történik ugyanez Antókiában is és a többi tartományban,
minden egyház megtartja szokásos jogait."

Mai szempontból visszanézve az 1500-1600 évvel ezel?tti állapotba, kicsit leegyszer?sítve azt lehet
mondani, hogy a Római Egyházból származnak a mai katolikusok, a Konstantinápolyi Egyházból és a
Jeruzsálemi Egyházból a mai khalkedóni ortodoxok, az Alexandriai és az Antiókiai Egyházból pedig a
mai nem-khalkedóni ortodoxok. Ez azonban valóban csak durva leegyszer?sítés.

De most lássuk a bevezet? után, hogy miért van több alexandriai pápa, több antiókiai pátriárka és több
jeruzsálemi pátriárka és pontosan hogyan is alakult ki ez a helyzet!

Alexandriai pápa (pátriárka)

Történelmileg a szakadás a khalkedóniak (mint említettem, ez akkor nem csak a mai khalkedóni
ortodoxokat foglalta magában, hanem a mai katolikusokat is természetesen) és a nem-khalkedóni
ortodoxok között 451-ben következett be, az alexandriai pápai (pátriárkai) cím ez id?pontttól kezd?d?en
vita tárgyát képezte a két irányzat között.
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Azonban egészen 536-ig mindig csak egy személy volt a pátriárka, egyszer a egyik, másszor a másik
irányzatból, annak függvényében, hogy éppen melyik irányzat tudta saját jelöltjét a pápai trónhoz juttatni.

Tudni kell, hogy ezen id?szak alatt az állam els?sorban a khalkedóni irányzat mellett állt, míg az
Alexandriai Egyház területén a papok és a hívek többsége a nem-khalkedóni irányzatot favorizálta.

A végleges szakadás csak 536-ban következett be, Az utolsó közös alexandriai pápa az 535-ben
megválasztott I. Teodósziosz volt, akit 536-ban I. Jusztiniánusz császár leváltatott, életfogytig tartó
szám?zetésre ítélt, majd új pápát választatott I. Pál személyében. A nem-khalkedóni irányzat az új
választást nem ismerte el, Teodószioszt tartotta továbbra is, egészen 567-ben bekövetkezett haláláig a
legitím pápának, majd új pápát választott. Tehát ez id?ponttól kezd?d?en van - mind a mai napig - két
alexandriai pápa, az alexandriai kopt pápa és az alexandriai görög pápa.

A két irányzat között a hitelvek mellett etnikai különbség is volt. Míg a helyi kopt lakosság els?sorban a
nem-khalkedóni irányzatot támogatta, addig az egyiptomi görög diaszpóra és az egyéb elgörögösödött
hívek pedig a khalkedóni irányzatot. A koptok a khalkedóni irányzat híveire mint az "idegen" bizánci
császár helyi embereire is tekintettek. Egyiptom VII. században kezd?dött arab meghódítása után mind a
görög, mind a kopt lakosság lassan arabizálódott, így az etnikai különbségek nagy részben megsz?ntek,
bár egy néhány tízezer f?s görög kisebbség mind a mai napig megmaradt Egyiptomban. Ma már mindkét
irányzat hívei els?sorban arab anyanyelv?ek, s az istentiszteletek is els?sorban arab nyelven történnek, az
eredeti görög és kopt nyelv els?sorban csak ünnepélyes istentiszteleti nyelv, ez nagyobb mértékben a
koptokra igaz, kisebb mértékben a görögökre is, ahol - mint említettem - a hív?k egy kisebb része mind a
mai napig görög nemzetiség?.

A tervezett ortodox egység megvalósulása esetében, a khalkedóni és a nem-khalkedóni alexandriai
ortodoxok (a "görögök" és a "koptok") egyházi struktúrája egyesülne, a két irányzat püspökei egy
testületbe kerülnének, s közösen történne a pápaválasztás. Ez a gyakorlatban természetesen azt jelentené,
hogy a sokkal nagyobb nem-khalkedóni irányzat "elnyelné" a khalkedónit, azaz a jelenlegi khalkedóni
("görög") irányzatból egy püspökség lenne a kopt pápa alatt. A két egyház egyébként már most kíváló
kapcsolatban áll egymással, egymást elismerik 2001 óta hivatalosan is, az újraegyesülés el?tt álló legtöbb
akadály már el lett hárítva.

Igényei jelzésére a római pápa 1215-ben megalkotta az alexandriai latin pátriárkai címet, ezzel létrehozva
a harmadik alexandriai pápaságot Ez a helyzet egészen 1964-ig tartott, amikor a Vatikán eltörölte ezt a
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tisztséget. Az alexandriai latin pátriárkai cím, létezése alatt, mindvégig jelképes volt, az alexandriai latin
pátriárka székhelye mindvégig Rómában volt, a gyakorlatban ez valamelyik bíboros tiszteletbeli címe
volt valamely valós egyházvezet?i címe mellé.

Az eltörlés oka többek között az is, hogy eredeti célja szempontjából okafogyottá vált egy Róma-párti
alexandriai latin pápaság, hiszen id?közben a Kopt Egyház egy kis frakcióját (alig kétezer f?t) a római
pápa 1741-ben sikeresen a maga oldalára állított, az így létrejött Kopt Katolikus Egyház vezet?jének
alexandriai pátriárkai címe ezek után - mind a mai napig - kell?képpen jelzi a katolikusok igényét a
címre.

A mai helyzet:

A nem-khalkedóni ortodox alexandriai pápa (a kopt pápa) alá tartozó egyház - a Kopt Ortodox Egyház tagsága kb. 16 millió f?, ebb?l kb. 12 millió Egyiptomban van, így tehát Egyiptom lakosságának kb. 15
%-a kopt keresztény. A tagság többi része Afrika más országaiban található (a kopt pápának a nemkhalkedóni ortodox irányzaton belül kizárólagos joghatósága van egész Afrikára, Etiópiát és Eritreát
leszámítva), valamint az - els?sorban észak-amerikai - kopt diaszpórában.

A koptok jelent?s missziós tevékenységet is kifejtenek, Afrikán kívül is, els?sorban az USÁ-ban, az
Egyesült Királyságban és Franciaországban. Egyik er?sen fejl?d? autonóm részegyházuk a Brit Ortodox
Egyház, mely angol nyelven folytat missziós tevékenységet els?sorban az anglikán hitb?l, annak
elvilágiasodása miatt, kiábrándult hívei között.

A Kopt Egyháznak komoly befolyása van Egyiptomban. Többek között sikerült kiharcolnia az
egyháznak, hogy 2002 óta a Karácsony és a Húsvét Egyiptomban munkaszüneti nap legyen. (Egyiptom
így a 4. muszlim ország lett - Szíria, Libanon és Jordánia után -, ahol valamely keresztény ünnep
hivatalos munkaszüneti nap.)

A khalkedóni ortodox alexandriai pápa alá tartozó egyház - az Alexandriai Görög Ortodox Egyház tagsága kb. 1,5 millió f?, ebb?l kb. 300 ezer f? él Egyiptomban. A tagság itt is els?sorban helyi
(Egyiptomban tehát arab), azonban Egyiptomban a tagság közel harmada mind a mai napig görög
nemzetiség?. Az egyház vezetésében szintén mind a mai napig a görög nemzetiség?ek dominálnak. A
khalkedóni ortodox irányzaton belül az egyháznak kizárólagos joghatósága van egész Afrikára, ez az
egyetlen kontinens, ahol a khalkedóni ortodoxok képesek voltak egymással megállapodni e tekintetben.
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(A világ sok országában többszörös, egymással párhuzamos ortodox joghatóság van, ami kánonjogilag
elvileg teljesen megengedhetetlen lenne. Magyarország erre az egyik példa, ahol 5 khalkedóni ortodox
részegyház fejt ki párhuzamosan tevékenységet, a csúcspélda pedig az USA, ahol tíznél több a
párhuzamos joghatóság.)

A katolikus alexandriai pápa alá tartozó egyház - a Kopt Katolikus Egyház - tagsága kb. 150 ezer f?. A
tagság itt is els?sorban arab anyanyelv?, az egyház is els?sorban az arab nyelvet használja istentiszteli
nyelvként.

A két ortodox egyház központja mind a mai napig Alexandriában van, a katolikus koptok székhelye pedig
Kairó.

A pontosság kedvéért megemlítem, hogy a Melkita Egyház vezet?je is használja az alexandriai pátriárkai
címet, azonban ez nagyrészt névleges cím, a melkitákról a következ?, az antiókiai pátriárkáról szóló
részben lesz szó.

Mindenesetre elmondható, hogy így 4 darab alexandriai pápa van jelenleg, közülük 3 tényleges, 1
névleges.

Antiókiai pátriárka

Történelmileg a szakadás a khalkedóniak és a nem-khalkedóni ortodoxok között 451-ben következett be,
az antiókiai pátriárkai cím ez id?ponttól kezd?d?en vita tárgyát képezte a két irányzat között. Azonban
egészen 518-ig mindig csak egy személy volt a pátriárka, egyszer a egyik, másszor a másik irányzatból,
annak függvényében, hogy éppen melyik irányzat tudta saját jelöltjét a pátriárkai trónhoz juttatni. A
végleges szakadás csak 518-ban következett be, ez id?ponttól kezd?d?en van két alexandriai pátriárka, az
antiókiai szír pátriárka és az antiókiai görög pátriárka.

A végleges szakadás története er?sen hasonlít az Alexandriánál leírtakhoz. Azutolsó közös antiókiai
pátriárka az 512-ben megválasztott Szeverusz, akit 518-ban I. Jusztinusz császár (nem keverend? I.
Jusztiniánusz császárral, aki az utóda volt) leváltatott, majd új pátriárkát választatott Pál pátriárka
személyében. A nem-khalkedóni irányzat az új választást nem ismerte el, Szeveruszt tartotta továbbra is,
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egészen 538-ban bekövetkezett haláláig a legitím pátriárkának, majd 6 évvel kés?bb új pátriárkát
választott. Tehát ez id?ponttól kezd?d?en van - mind a mai napig - két antiókiai pátriárka van, egy szír és
egy görög.

A keresztes hadjáratok alatt a római pápa kihasználta a kínálkozott helyzetet, s 1098-ban saját emberét
ültette az antiókiai görög pátriárka trónjára. Ez már az 1054-es, katolikusok és khalkedóni ortodoxok
közti egyházszakadás után történt, így itt már két egyház harcáról volt szó. A khalkedóni ortodoxok
természetesen nem ismerték el a római pápa emberét, aki mint Antiókia latin pátriárkája lett ismert. A
khalkedóni ortodoxok a címet fenntartották, bár ténylegesen elvesztették hatalmukat a pátriárkai trón
felett. A khalkedóni ortodox antiókiai pátriárka Konstantinápolyban élt, szám?zetésben, tehát pátriárkai
címe nagyrészt névleges volt. Így tehát ezzel már három antiókiai pátriárkátus létezett: egy szír nemkhalkedóni ortodox irányzat (melynek tényleges székhelye ekkor már a muszlim irányítás alatt álló
területeken volt), egy görög khalkedóni irányzatú (szám?zetésben Konstantinápolyban) és egy katolikus
irányzat (az 1098-ban létrehozott antiókiai latin patriarkátus).

A helyzet 1268-ban változott meg, ismét a politika hatására. Ekkor a keresztesek elvesztették Antiókiát,
aminek következtében az antiókiai latin pátriárka Rómába menekült, ezzel címe névlegessé vált. (A
Vatikán a helyzetet hivatalosan 1964-ig fenntartotta, ekkor lett hivatalosan is megszüntetve az antiókiai
latin pátriárkai cím.) 1269-ben a Konstantinápolyban szám?zetésben lév? khalkedóni ortodox antiókiai
pátriárka visszatért Antiókiába, s a 170 éven keresztül névleges titulus ismét valóssá vált. Érdekes, hogy a
szír-arab ortdodox keresztényeknél a muszlimok számítottak a kisebbik rossznak a katolikus nyugathoz
képest, s ez kölcsönös volt: a muszlimok a nyugatiakat ki?zend? betokadóknak tekintették, míg az
ortodoxokat "csak" alacsonyabbrend?, de mégis csak megt?rt alattvalóknak.

A Vatikán azonban a helyzetbe nem nyugodott bele, a névleges latin pátriárkátus nem volt elég, tényleges
egyházi hatalmat szerettek volna a térségben. A kedvez? alkalom 500 évvel kés?bb meg is jelent a
khalkedóni ortodoxok belviszálya folytán - az egyházak századokban gondolkodnak... Pontosan 1724-ben
történt az eset, ekkor a khalkedóni ortodox Antiókiai Egyház püspökei VI. Cirill személyében új
pátriárkát választottak. Az új pátriárka Róma-barát ember hírében állt, amit Konstantinápolyban nem
tudtak értékelni. Bár a konstantinápolyi pátriárkának jogilag nem volt hatalma az antiókiai pátriárka
felett, igyekezett minden befolyását bevetni az új antiókiai pátriárkaválasztás érvénytelenítése érdekében.
A "befolyásbevetés" sikeresnek bizonyult, az antiókiai püspökök egy része új választást hirdetett, s
Szilveszter pátriárka személyében új, immár "igaz ortodox" pátriárkát választottak. Cirill és hívei a
helyzetbe úgyszintén nem nyugodtak bele, s végül 1729-ben elfogadták a római pápa segítségét, így
unióra lépve Rómával. Az addig - a kés?bb tárgyalandó maronitákat leszámítva - egységes khalkedóni
ortodoxokról egy jelent?s rész leszakadt ezzel. Így 1724-t?l immár még egy antiókiai pátriárka jelent
meg, immár két katolikus antiókiai pátriárka volt a még kett? keleti mellé.
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Miután a Vatikán sikerrel járt a khalkedóni ortodox antiókiaiak megosztásában, úgy gondolta, hogy
érdemes megpróbálni ugyanazt a másik egyházban is, a nem-khalkedóni ortodox antiókiaiak egyházában.
A sikeres jezsuita missziók hatására, sikerült egy kis részt kiszakítani a nem-khalkedóniai ortodox
antiókiai egyházból, létrehozva így a Szír Katolikus Egyházat. Immár lett egy ötödik antiókiai pátriárka, s
a harmadik katolikus köztük.

A tervezett ortodox egység megvalósulása esetében, a khalkedóni és a nem-khalkedóni antiókiai
ortodoxok (a "görögök" és a "szírek") egyházi struktúrája egyesülne, a két irányzat püspökei egy
testületbe kerülnének, s közösen történne a pátriárkaválasztás. Ez a gyakorlatban természetesen azt
jelentené, hogy a sokkal nagyobb nem-khalkedóni irányzat "elnyelné" a khalkedónit, azaz a jelenlegi
khalkedóni ("görög") irányzatból egy püspökség maradna a szír pátriárka alatt.

A XIX. sz. végéig még jellemz? volt, hogy a khalkedóni ortodox irányzatú egyházban a f?papság
soraiban a görögök domináltak, bár a tagság már akkor is szinte kizárólag arab volt, ma már azonban ez
sem érvényes, a papok soraiban is ma már az arab elem dominál. A két egyház között természetesen
továbbra is különbség a - khalkedóni zsinat elismerésének kérdésén túl - az istentiszteleti nyelv, a
khalkedóniak a görögöt, a nem-khalkedóniak az asszír-arámi-szír nyelvet használják, azonban manapság
ez már csak ünnepélyes nyelv, az istentiszteletek a gyakorlatban mindkét egyházban arabul folynak. A két
egyház egymással kíváló kapcsolatot tart fenn, oly mértékben, hogy ma már nem lehet az egyik
egyházból áttérni a másikba, kölcsönösen elismerik egymás szentségeit és szertartásait, a vegyes
házasságokat. A tényleges egyesülés akadálya, hogy mindkét egyház várja saját - khalkedóni ortodox és
nem-khalkedóni ortodox - testvéregyházait, hogy teljes megállapodás szülessen az egyesülésr?l. Hozzá
kell tenni a két ortodox szír egyházat sok kritika is érte a túl gyors egyesülési vágy miatt, mindkét
oldalról, saját testvéregyházaik részér?l. Egyesek ebben muszlim hatást is feltételeznek: els?sorban a
muszlim Szíria érdeke egy baráti, nagy, egyesült keresztény "arab egyház" létrejötte.

Azonban van még egy katolikus antiókiai pátriárka, a maronita pátriárka. A maroniták eredetileg a
khalkedóni irányzatot támogattak a nem-khalkedónival ellentétben, s mivel emiatt üldözésben volt részük
a térségben domináns nem-khalkedóniaktól, ezért a mai Libanon északi részére menekültek, itt egy
sajátos zárt közösséget létrehozva. A VII. századtól kezd?d?en saját pátriárkát választanak, aki kés?bb
mint az antiókiai pátriárka jogutódjaként szerepelt a maroniták hite szerint. A maroniták saját hitvallásuk
értelmében mindigis a római pápa alá tartoztak, azonban ez tényekkel nem bizonyítható. A valószín?bb
az, hogy elszigeteltségük és zártságuk miatt kapcsolatuk a többi khalkedóni ortodoxszal megszakadt,
majd amikor a keresztesek megjelentek a térségben 1182-ben, elfogadták a római pápa f?hatalmát és azt a
kés?bbiekben is - mind a mai napig - megtartották.

A mai helyzet:
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Jelenleg 5 darab antiókiai pátriárkát sorolhatunk fel.

Legtöbb híve a nem-khalkedóni ortodox ("szír") antiókiai pátriárka egyházának - Szír Ortodox Egyház van, a hívek száma kb. 6 millió. A mai Szíria lakosságának kb. 10 %-a keresztény, a keresztények 80 %-a
ehhez az egyházhoz tartozik. Jelent?s tagság van emellett Indiában is - 1 millió f? körül - az antiókiai szír
pátriárka alá tartozó Szír Malankara Ortodox Egyházban, mely a Szír Ortodox Egyház autónóm része.

A khalkedóni ortodox ("görög") antiókiai pátriárka egyházának - Antiókiai Görög Ortodox Egyház kb. 1 millió tagja van. Szírián és a környez? országokon kívül jelent?s tagsága van az USÁ-ban is. Az
Antiókiai Amerikai Ortodox Érsekség fontos missziós tevékenységet folytat ott.

Mindkét ortodox egyház központja immár évszázadok óta nem - az id?közben teljesen muszlim várossá
vált - Antiókiában, hanem Damaszkuszban van.

Végül jöjjön a három katolikus antiókiai pátriárka. Mindhárom egyház ma már teljesen arab nyelv?, már
istentiszteleti nyelvként még használják az asszír-arámi-szír nyelvet is, a melkiták pedig az asszír helyett
a görögöt.

Legjelent?sebb a Maronita Egyház, 3,5 millió taggal. Központja Bkerkében van, néhány kilométerre
Bejrúttól. Libanon lakossága kb. fele-fele arányban muszlim és a keresztény. A libanoni keresztények
között a maronita a legnagyobb felekezet, a libanoni keresztények közel fele maronita (a többi libanoni
keresztény 20 %-a khalkedóni ortodox, további 20 %-a egyén - nem-maronita - katolikus, 10 %-a pedig
egyéb keresztény, els?sorban nem-khalkedóni ortodox és nesztoriánus).

A katolikus Melkita Egyház tagsága kb. 1,3 millió f?, központja Damaszkuszban van.

Legkisebb a Szír Katolikus Egyház, Bejrút központtal és kb. 150 ezer tagsággal.

Jeruzsálemi pátriárka
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Történelmileg itt a khalkedóni szakadás nem idézett el? közvetlen szakadást a pátriárkai trónon. A
pátriárkai trón a khalkedóniak kezében maradt. A nem-khalkedóni ortodoxok 638-ban hoztak létre egy
saját jeruzsálemi pátriárkátust, Jeruzsálemi Örmény Pátriárkátus név alatt, a városban és környákén él?
örmények számára, ez mind a mai napig fennáll, mint a nem-khalkedóni ortodox Örmény Egyház
automóm részegyháza.

Miután a keresztesek 1099-ben meghódították Jeruzsálemet, az ott székel? khalkedóni ortodox pátriárkát
el?zték, aki Konstantinápolyba menekült. 1187-ben, miután az muszlimok visszahódították Jeruzsálemet,
a khalkedóni ortodox pátriárka visszatért Jeruzsálembe, s azóta folyamatosan mind a mai napig a
városban van a khalkedóni ortodox jeruzsálemi pátriárkátus székhelye.

Ami a katolikus jeruzsálemi pátriárkát illeti, székhelyét el?ször Akkóba (a mai Izrael északi részén) tette
át, majd miután 1291-ben Akkó is - az utolsó, keresztes kézben lév? föld a Szentföldön - muszlim kézre
került, a szélhely Ciprusra került, majd onnan 1374-ben Rómába, ezzel névlegessé vált a jeruzsálemi latin
pátriárkai cím. A Vatikán és az Oszmán Birodalom (ahová Jeruzsálem akkor tartozott) közti
megállapodás értelmében, 1847-ben az évszázadokon át névleges latin pátriárkai cím ismét ténylegessé
vált, azóta mint a Szentföldön él? katolikusok vezet?je a jeruzsálemi latin pátriárkátus mind a mai napig
fennáll.

A mai helyzet:

Legnagyobb a khalkedóni ortodox jeruzsálemi pátriárka egyháza - a Jeruzsálemi Görög Ortodox
Egyház -, a hívek száma kb. 130 ezer. Ma már a hívek zöme arab, azonban a f?papság körében mind a
mai napig a görögök dominálnak. A hivatalos görög istentiszteleti nyelv mellett az egyház ma már
els?sorban az arabot használja.

A nem-khalkedóni ortodox Jeruzsálemi Örmény Egyház tagsága kb. 20 ezer, szinte kizárólag az izraeli
és palesztínai örmény kisebbség tagjaiból kerül ki.

Legkisebb a katolikus jeruzsálemi latin pátriárka alá tartozó hívek száma, kb. 10 ezer a létszámuk.
Sokáig a Vatikán idegeneket nevezett ki a pátriárkai székbe, 1987 óta azonban arab nemzetiség? papot
nevez ki, mivel ma már a hívek túlnyomó többsége is arab, a jelenlegi latin pátriárka jordániai arab.
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A pontosság kedvéért megemlítem, hogy a Melkita Egyház vezet?je is használja a jeruzsálemi pátriárkai
címet, azonban ez nagyrészt névleges cím, a melkitákról az antiókiai pátriárkáról szóló részben már szó
volt.

Jelenleg tehát 4 darab jeruzsálemi pátriárkát sorolhatunk fel, közülük egy névleges cím.

Római pápa és konstantinápolyi pátriárka

Római pápa: ez a legegyszer?bb, hiszen ez egyezik a katolikus hívek számával, s ma már csak a
Katolikus Egyház vezet?je használja ezt a címet - eredetileg a konstantinápolyi pátriárka is használta az
1054-es egyházszakadás után, azonban a cím nincs használatban 1965 óta, amióta a khalkedóni ortodoxok
és a katolikusok visszavonták egymás kölcsönös kiközösítését.

Konstantinápolyi pátriárka:

- a khalkedóni ortodox konstantinápolyi egyház feje, egyben az egész khalkedóni ortodoxia tiszteletbeli
feje, hív?k száma: 3,5 millió,

- a nem-khalkedóni ortodox konstantinápolyi egyház (mely az örmény egyház autonóm részegyháza) feje,
hív?k száma: néhány ezer, hivatalosan is konstantinápolyi örmény pátriárkának nevezi magát.

Történelmileg létezett katolikus konstantantinápolyi pátriárka is, de 1965-ben a katolikusok hivatalosan
megsz?ntették a címet (ami persze eleve csak jelképes volt), amikor a khalkedóni ortodoxok és a
katolikusok visszavonták egymás kölcsönös kiközösítését.

_______________________________________________
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Repülni szükséges
by maxval bircaman - péntek, július 13, 2012
http://bircahang.org/repulni-szukseges/

Érdekes, hogy az emberek legf?bb vágya a repülés.

A futurológiai jóslásokban mindig a repülés téren jósolnak olyasmit, ami végülis nem következik be.
Ezzel ellentétben viszont pl. a kommunikáció terén a jóslatok jellemz?en alulmúlják a valóságot.

Az internetet nem jósolták meg, szinte soha, még 30 éve sem jósolták meg a mindennapok részeként!
Viszont mindenkinek van saját, személyi repül?szerkezete szinte minden jóslatban!

Amikor el?ször néztem a Vissza a jöv?be cím? filmet, a 2. részt, 22 évvel ezel?tt moziban, az egész mozi
röhögött azon a részen, amikor a "jöv?ben" 7-8 éves gyerekek a parkban játék közben telefonálnak. Ez
képtelenségnek t?nt - egy mai ember meg teljesen természetesnek tartja a 7-8 éves telefonáló gyereket.

De saját, személyes repül?eszköz nincs ma sem.

_______________________________________________
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Régi netes viccek
by maxval bircaman - hétf?, május 28, 2012
http://bircahang.org/regi-netes-viccek/

Napok óta keresek egy fényképsorozatot és még egy külön képet. Mint ?sszámítógépes, szokásom az volt
a kezdetekt?l, hogy az érdekesebb dolgokat szépen elmentem.

Úgy kezd?dött, hogy a XX. sz. 90-es éveinek elejét?l, amikor el?ször lett PC-m (el?tte is volt
számítógépem, de nem PC volt), hogy szépen floppikra gyüjtögettem dolgokat.

Egy id?ben azonban a helyzet kezelhetetlenné vált, mert már négy nagy dobozom volt floppikkal,
mindegyikben kb. 120 floppi. Aztán lett 1996-ban cd-íróm, így a helyzet megoldódni látszott, az összes
floppit átmásoltam cd-re, összesen 2 (kett?) cd elég volt hozzá.

Nagyon örültem, hiszen volt egy 20-darabos cd-tartóm, benne 2 megírt és 8 még üres lemezzel. Aztán az
öröm lassan kezdett elpárologni, mert 1998-ra már megint ott álltam immár 6 cd-tartóval, s néhány
közülük nem is 20-darabos, hanem 48-darabos volt.

Megint volt tehát 200 körüli cd-m - egy részük idegen cd volt persze. Hát nagy öröm volt ezért 2001-ben
dvd-írót beszerezni, közben kiselejtezni az immár teljesen felesleges idegen cd-ket és a sajátokat meg dvdkre másolni.

Az idegen felesleges cd-kb?l azért érzelmi okokból náhányat megtartottam, ezeket mind a mai napig egy
48-lemezes tokban tartom, van itt minden nyalánkság, mint pl. orosz kalóz cd Windows 3.11 installációs
lemezzel, orosz CorelDraw korai változat (természetesen kalóz szintén), néhány ?srégi sharewaregyüjtemény (annak idején kb. 3 éven keresztül én is
shareware-keresked? voltam, meg persze mellékesen kalózprogramokat is terjesztettem), eredeti DOS 5.0
lemez (máig a legjobb nem-grafikus operációs rendszer), de még olyan értékes ritkaság is, mint OS/2
Warp operációs rendszer eredeti installációs lemeze, na meg néhány eredeti program, melyek nem
kompatibilisek többé a Windows-zal, az XP óta, de
sajnáltam ?ket kidobni.
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A saját cd-ket mind átmásoltam dvd-kre, kb. 15-17 dvd lett összesen.

Aztán "sajnos" lett szélesszáv? internet-hozzáférésem. Aki hozzám hasonlóan ?sinternetes és már az
internet valódi bejövetele el?tt használta az elektronikus kommunikációt, az tudja igazán megérteni, hogy
mit is jelent az ?sinternetesnek a szélessáv, ez kb. olyan, mintha az alkoholistát beterelnének egy
kocsmába több tucatnyi fajta itallal és azt mondanák neki,
hogy ezentúl bármikor ide betérhet - csak ? egyedül - és bármennyit fogyaszthat bármib?l.

Amikor 1986-1992 között életvitelszer?en Bulgáriában éltem, kezdtem el foglalkozni az elektronikus
kommunikációval. Szófiában akkoriban talán 4-5 ezer embernek lehetett saját számítógépe, s ebb?l talán
ezer tudta, hogy a számítógép és a telefonvonal egymással összekapcsolható. Ha valakinek mondanak
valamit az olyan szavak, mint "modem-inicializáció",
"BBS", "UseNet", "FidoNet", "Gopher", akkor tudja mir?l van szó, ha meg nem, akkor kár magyarázni...

Szóval a szélessáv els? megtapasztalása felejthetetlen élmény volt. Még emlékeztünk, hogy a
"h?skorban" 1 MB anyag letöltése kb. 1 órába (nem vicc: egy óra) telt, s közben imádkozni is kellett,
hogy nehogy megszakadjon a vonal, mert akkor újra az egész a legtöbb esetben. Aztán ugyan javult az
internet-szolgáltatás, s a szélessávot közvetlenül megel?z? id?ben már egy jó modemmel az 1 óra
lecsökkent 3-4 percre, de a szélessáv (még a kezdeti ma már lassúnak min?sül? is) ezt levitte 20-25
másodpercre, s ma már ez nálam kb. 5 másodperc, pedig nem is a leggyorsabb kapcsolatra fizetek el?.

Szóval hihetetlen élmény volt, hogy az ember rákattint a letöltésre, s éppen annyi ideje marad, hogy
megvakarja a seggét, s már vége is a letöltésnek.
A régi id?kben a kattintás után ki lehetett menni sétálni a kutyával vagy elmenni bevásárolni, majd
hazaérve lezuhanyozni, felöltözni, odaülni a géphez, s örömmel konstatálni, hogy a letöltés nem szakadt
meg, s már alig pár perc van hátra.

A régi id?kb?l származó történetem, hogy amikor immár harmadszor szakad meg a vonal egy 800 KB-os
fájl átküldésekor, cseng a telefon és beleszól egy ismer?s: "Figyelj, maxval, itt vagyok lent a megállóban
a házatoknál, hozd már le a fájlt egy floppin, mert két és fél órája szarakszunk a modemmel!".

Ami a hálózati kapcsolatokat illeti, vicces volt, hogy szinte mindenki ismerte egymást, mivel
nagyon kevés volt a felhasználó. Ami a hálózati neveket illeti, a legtöbben csak a másik
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hálózati nevét ismerék, a valódit egyáltalán. Miután néhány hálózati ismer?ssel közelebbr?l
is megismerkedtem, elkezdték használni az igazi nevemet. Aztán amikor találkozó volt valahol
egy másik, távolabbi kollégával, az egyik haver megjegyezte - amikor én még nem voltam
ott -, hogy fog jönni az Iván is. Erre a másik megkérdezte: "Miféle Iván fog jönni? Az meg ki a
fene?", mire a haver megjegyezte, hogy "Hát, a Maximilian, a maxval.", mire a másik
visszaválaszolt: "Akkor jó. De légy szíves, használd az emberek RENDES nevét, ne mindenféle
hülye igazolványbeli nevet, amit az égvilágon senki nem tud!".

Annak idején volt egy telefonos trükk. Mivel egyesek külföldre is modemeztek, valahogy
meg kellett "oldani" a költségeket. Az egyik havernek volt telefonközpontos tapasztalata,
így ki is találta a következ? egyszer? megoldást. A régi, analóg típusú telefonközpontokban a
számlázás úgy ment, hogy havonta egy bizonyos napon az alkalmazott leolvasta az el?fizet?k
által elhasznált egységmennyiséget. Ez egy mechanikus számláló volt, mely 4 számból állott.
Egy városi 3-perces beszélgetés jelentett 1 egységet, tehát városban 3 percenként ment egyet
el?re a mechanikus számláló. A hónap egy bizonyos napján alkalmazott leolvasta, hogy pl.
843620-as telefonszám számláló-állása: 4524, majd beírta a gépbe, az kivonta bel?le az
el?z? havi mondjuk 4489-es állást, s ment a számla a különbözetr?l. De mi történik, ha a
számláló elér 9999-ig? A haver megfigyelte, hogy semmi, akkor indul újra 0000 állástól.
Az ötlet ezek után már magától jött: egyszer?en két leolvasás között 10050 egységet kell
elhasználni, s akkor a rendszer csak 50-et számláz. Igen ám, de hiába tudjuk, hogy a leolvasás
a hónap melyik napján van, mégsem tudhatjuk biztosan, hogy éppen mennyi az állás, azaz
nagy bukás lehet, ha pl. 10050 egység helyett csak 9950 egységet beszélünk le. De haver
megoldotta. Megtudta a bels? telefonszámot, s id?nként telefonált "Jó napot, kolléga! A bels?
ellen?rzést?l vagyok. Legyen szíves bemondani XY telefonszám aktuális számláló-egyenlegét!".
10000 egységet kb. havi 70 óra USÁ-ba való telefonállással lehetett lebeszélni, azaz nem pont jó
volt, hiszen napi két és fél óra modemezés amerikai bbs-sel az pont teljesen megfelel? volt.
Sokaknál m?ködött a rendszer, egyszer valaki azonban nem figyelt oda, s kapott számlát 9900
egységr?l. De végül ? sem fizetett. Panaszt tett, hogy fel van háborodbva, mert ez abszurdum,
hiszen nyilván nem beszélhetett ennyit! Biztos a régi telefonközpont hibája! A végén el is
fogadták a panaszát, mondták, hogy fizesse be a számla 10 %-át (az sem volt kevés
pénz), s a többit meg törlik. Aztán meg jöttek a digitális telefonközpontok, s vége lett a
"régi szép id?knek".

Szóval - visszatérve a szélessávra - a letöltési sebesség az embert arra késztette, hogy
minden letöltsön. Jöttek az mp3-fájlok. egy perc alatt lejött egy 4-5 MB-os szám, majd
videók is, s minden más. Persze aztán az ember lehiggadt és kitörölt egy sor
hülyeséget, de a hasznosnak ítélt anyagok kezdtek növekedni. Most már van ismét 3
nagy mappa egy csomó dvd-vel, ez csak a szigorúan vett saját anyagokat
értve, azaz nem számítva ide a kb. 200 filmet (a kedvenc filmeimet megszerzem dvd-n, s az
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anyag 95 %-a - szinte hihetetlen - nem kalóz, hanem eredeti) és a kisebbik gyerekem saját
dvd-it (a nagyobbik gyerekem külön él).

A helyzet ismét beláthatatlan, holnap ismét elkezdem áttnézni a dvd-ket, arra emlékszem,
hogy az illet? fényképsorozat valamikor 2003-2005 között, a kép meg 2007-ben készült, s
remélem, hogy rászánva erre 5-6 órát, meg is találom az anyagot.

A múltkori átnézés két hete sajnos sikertelennek bizonyult, sehogy sem találtam amit keresek,
viszont bónuszként találtam néhány régi vicces dolgot, amib?l a legjobbakat megosztom most.

*

Elmentett viccek

- Hogy hívják a cd-árusítással foglalkozó cigány nemzetiség? személyt?
- CD-ROM.
Sztálin idejében történt.
Az egyik munkás öt percet késve érkezett munkába. 10 év kényszermunkára ítélték,
szabotázs miatt.
A másik munkás öt perccel hamarabb ért be. ? is 10 évet kapott, kémkedés miatt.
A harmadik pontosan ért munkéba. ? is 10 évet kapott, szovjetellenes
propaganda miatt - svájci órát viselt.
A szovjet-jugoszláv kapcsolatok normalizálása után Tito Moszkvába utazik. Az
egyik épületre a lakók a következ? feliratot teszik ki: "Éljen Tito és
bandája!".
Beszélgetés 1961-ben Litvániában:
- Hallottad, az oroszok felrepültek az ?rbe?
- Mindannyian?
- Hogy hívják Herkules feleségét?
- Frau Kules.
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-Melyik tyúk tojja a kindertojást?
-A kindermagos.
- Mi a különbség a teológus es a geológus között?
- Ég és föld!
Egy vak ember keresgél a konyhaszekrény fiókjában.
Egyszer csak kezébe akad a sajtreszel?.
- Ki a fene írta ezt a hülyeséget? - morogja.
- Hogy hivják a magyar radióaktív nyulat?
- Paksifüles.
Amerikai iskolában az új tanárn? érdekl?dik a gyerekek neve iránt:
- Téged hogy hívnak?
- Jule.
- Nem, a "Jule" az becenév, az iskolában mondd így: "Julius"!
A tanárn? továbbmegy a másik gyerekhez:
- S téged hogy hívnak?
- Billius.

_______________________________________________
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Rövid bolgár történelem
by maxval bircaman - hétf?, május 07, 2012
http://bircahang.org/rovid-bolgar-tortenelem/

A bolgárok eredete Bulgáriában részben politikai kérdés is. A hagyományos szemlélet azt tartja, hogy a
mai bolgárok a VII-IX. század során három elemb?l alakultak ki: ezek a trákok, a szlávok, s a bolgárok,
ez utóbbiakat el?bolgároknak vagy ?sbolgároknak is nevezve a mai bolgároktól való megkülönböztetés
(?) céljából.

A II. vh. el?tti id?szakban vagy az ?sbolgár elemet hangsúlyozták ki, vagy a szláv elemet. A kommunista
Bulgáriában természetesen a szláv elem volt a leginkább hangsúlyos, viszont a kommunizmus utolsó 20
évében megjelent alternatívaként a trák elem els?bbsége is. A kommunizmus bukása után ismét beállt a
véleményszabadság. Az uralkodó elmélet az a modern felfogás, hogy a modern bolgárok el?dei nem
jöttek sehonnan sem, hanem mindigis helyben voltak: ezek els?sorban trákok, leginkább elszlávosodott
vagy elgörögösödött trákok, valamint több kés?bb beáramlott szláv törzs, s ezt a népességet szervezték
államá a VII. sz. végén a térségben megjelen? (?s)bolgárok. Az arányokról csak feltételezések vannak.

A szlávokról annyit tudni biztosan, hogy a mai Bulgária területére a VI. században érkeztek. Államot
sosem alapítottak, önálló törzsekben éltek, melyek közül egyesek laza törzsszövetséget alkottak.

A trákok a térség ?slakossága, azonban a római és a görög hódítás hatására eredeti kultúrájukat elveszítve
latinizálódtak ill. göröggé váltak, majd pedig a szláv betelepülés után jelent?s részük elszlávosodott.

Az ?sbolgárok Közép-Ázsiából érkeztek, uráli-altáji nép (kisebbségi vélemény szerint az indoeurópai
népek iráni ágához tartoztak). Önálló államot el?ször 632-ben alapítottak, miután sikeresen elszakadtak a
Nyugati-Türk Kaganátustól. Ez az állam a magyar történelemb?l ismert Etelköz területén volt, de hozzá
tartozott az Észak-Kaukázus is egészen a Kaszpi-tengerig, valamint a Fekete-tenger partvidéke a Duna
torkolatáig (a Duna északi partja volt bolgár terület, a déli part bizánci volt akkoriban). A bolgár állam
központja a Fekete-tenger északkeleti partvidékén volt, a Kercsi-szorosz keleti oldalán. Ezt az államot
Nagy-Bulgária vagy Régi Bulgária néven szokták emlegetni.

Az államalapító halála után az öt rivális örökös viszálya miatt az állam egysége felbomlott. A nép ennek
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következtében öt részre bomlott, minden rész egy-egy örököst követve.

Egy rész északkelet felé vándorolt, a Volga-Káma vidékre (gyakorlatilag a Magna Hungaria néven ismert
terület közvetlen északi szomszédságába), ahol megalapították a volgai bolgár államot, mely aztán fél
évezredig állt fenn, egészen a XIII. század közepéig, amikor a mongolok a területet meghódították.
Kés?bb a területet a mongolok ellen hadakozó oroszok szállták meg, végülis a XVI. sz. közepére a
területet teljes egészében Oroszországhoz csatolva. A bolgárok nagy része keveredett a mongolokkal és
más népekkel, így alakult ki a tatár néven ismert nép volgai ága. A volgai tatárok egy kisebb része ma is
bolgár identitású (ezen álláspontú mai tatárok neve: bulgaristák), míg a túlnyomó többség - bár elismerve
a bolgár ?söket - az új tatár identitást tartja sajátjának, mivel azt a bolgár identitástól különböz?nek fogja
fel. A volgai bolgár állam északi részein kevesebb volt a keveredés, itt a bolgárok jobban megmaradtak,
bel?lük alakult ki a mai csuvas nép. A csuvas nyelv gyakorlatilag egyezik az ?sbolgár nyelvvel, annak
kései változata.

A volgai tatárok mai létszáma kb. 8 millió, de - mint említettem - a magukat bolgárnak tartók, azaz
a volgai tatárok bulgarista irányzatának hívei (tulajdonképpen a bulgarizmus azt állítja, hogy a "bolgár" és
a "tatár" ugyannak a népnek két különböz? elnevezése) ebb?l talán 10-15 % lehet.

A csuvasok mai létszáma kb. 2 millió f?. A csuvas nyelvet tartják a legközelebbinek az eredeti (?s)bolgár
nyelvhez.

Magyar szempontból érdekes, hogy mind a bolgárok, mind a többi felsorolt nép a magyarokat nagyon
közeli rokonnépnek tartja. A csuvas nyelvvel - és így az (?s)bolgárral is - kapcsolatban érdekes, hogy bár
ma a nyelvészek többsége az altáji nyelvek türk ágához sorolja, legközelebbi rokonaként a kazár és a hun
nyelvet megjelölve, kisebbségi vélemény szerint a csuvas valójában finnugor nyelv, mely sokat átvett a
közeli türk nyelvekt?l, tehát ez ugyanaz az álláspont, ami a magyar nyelvvel kapcsolatban a többségi
tudományos álláspont: finnugor nyelv er?s türk hatásokkal!

De visszatérve Nagy-Bulgária felbomlásához, lássuk a további csoportokat! Egy kisebb néprész helyben
maradt, majd kés?bb a Kaukázus északkeleti részén telepedett le végleg. Ez a mai balkár nép. Szintén az
?sbolgár nyelvet beszélik, azaz annak egy kései változatát. A balkárok onnan ismertek leginkább a
modern történelemb?l, hogy a II. vh. idejében az egyike voltak a Sztálin által "náci-kollaboráns
gyanúsnak" min?sített népeknek, ezért a németek közeledtével a teljes lakosságot er?szakkal
kitelepítették szül?földjér?l, s csak Hruscsov idejében térhettek vissza. A balkár nép jelenlegi létszáma
kb. 100 ezer f?, f?képpen a mai Oroszország kabardino-balkár (autonóm) köztársaságában élnek, ahol
azonban csak a lakosság 12 %-át teszik ki (az autonóm köztársaság többségi népe a kabardin, mely egy, a
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bolgárokkal nem rokon, kaukázusi nép).

Két másik népcsoport nyugat felé indult, az egyik a mai Magyarországra, a másik a mai Olaszországba.
Az "olaszországi bolgárok" hamarosan elvesztették önálló identitásukat, teljesen beleolvadtak a helyi
lakosságba, a f? megmaradt nyom róluk tulajdonképpen az a tény, hogy oda vándoroltak. A
Magyarországra vándoroltak hamarosan összet?zésbe kerültek az avarokkal, s emiatt elhagyták a térséget,
dél felé vonulva, a mai Macedónia területére, ahol egyesültek kés?bb a bolgárok ötödik részcsoportjával,
melyr?l most lesz szó.

A legnépesebb, ötödik csoport (akik "dunai bolgárok" néven is ismertek, így különböztetve meg ?ket a
"volgai bolgárok" csoportjától), Aszparuh (vagy Iszperih) kán vezetésével átkelt a Dunán, benyomulva a
Bizánci Birodalom területére, elfoglalva a mai Északkelet-Bulgária és a mai román tengerpart
(Dobrudzsa) területét. Miután a bizánciak nem tudták ki?zni ?ket, kénytelenek voltak az új államot
681-ben elismerni. Ez az évszám számít hivatalosan a mai Bulgária megalapítása évének, bár egyes
történészek ezt a dátumot vitatják, s a kontinuitás elméletét vallva azzal érvelnek, hogy a dunai bolgár
állam nem új állam, hanem csupán a 632-ben alapított Nagy Bulgária terjeszkedése, azaz 681 nem az
államalapítás éve, hanem a Bizánc által való elismerés id?pontja. Mindenesetre - bár valószín?leg tényleg
helyesebb lenne a 632-es évet említeni - ma is a 681 a legismertebb dátum Bulgáriában, a kommunista
id?szak bolgár címerén szerepelt is ez a évszám.

A bolgár állam hamarosan terjeszkedni kezdett, lassan elfoglalva csaknem a Balkán-félsziget teljes déli
részét, egészen az Adriai-tengerig, északnyugaton pedig el?renyomulva a Duna-Tisza-köze északi
vidékéig és Erdélyig, mely területek Árpád magyarjainak érkezéséig a a bolgár állam határvidékéhez
tartoztak. Eközben a bolgár állam allatvalóivá váltak a helyi lakosok, akik els?sorban szlávok voltak. A
szláv törzsek el?kel?i hamarosan bekerültek az állami vezet?k közé, bár maga a f?hatalom mindigis a
bolgár el?kel? családok kezében maradt.

Az elkövetkez? 200 évben a dunai szlávok nyelve egyre jobban terjedt, lassan kiszorítva a bolgár nyelvet.
A kereszténység felvétele (864) tovább er?sítette ezt a folyamatot. Két szerzetes, Cirill és Metód (Kíril és
Metódij bolgárul, Kürilosz és Methodiosz görögül) szlávra fordították a Bibliát és más vallási könyveket,
a Thesszaloniki környéki szláv nyelvjárást alapul véve. Ehhez megalkották a saját szláv ábécét (addig a
szlávok nem rendelkeztek írásbeliséggel, ill. szükség esetén görög bet?ket használtak), a glagolita ábécét.
(Kés?bb ezt váltotta fel a Cirill tiszteletére cirill ábécének nevezett új szláv ábécé.) Tehát a kereszténység
terjesztése is szláv nyelven történt.

A X. sz. elejére megtörtént a teljes nyelvváltás: ezután már a szlávok nyelvét nevezték bolgárnak.
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Bizonyos hatások megmaradtak az eredeti bolgár nyelvb?l, nemcsak egyes szavak, de a nyelvtani logika
egy része is, ez a magyarázata annak, hogy nyelvtani szempontból a bolgár nyelv er?sen különbözik az
összes többi szláv nyelvt?l: az összes többi szláv nyelvt?l eltér?en csak a bolgárban van nével?, csak a
bolgárban van bonyolult igeragozási rendszer, csak a bolgárból haltak ki a névszói esetragok, s csak a
bolgárban tapasztalhatók egyes, birtokos raghoz hasonlító nyelvi elemek.

Bulgária a kereszténységet Bizáncból vette fel, azonban arra törekedett, hogy a bolgár egyház független
legyen Bizánctól. Mivel a kereszténység felvétele idején a bolgár állam er?s regionális hatalom volt, ez a
törekvés hamarosan sikerrel végz?dött, 919-ben a bolgár egyház magát függetlennek nyilvánította, s ezt
927-ben Bizánc is elismerte.

Tehát ott tartottunk, hogy az id?közben nyelvileg egyre inkább elszlávosodó Bulgária felvette
államvallásként a kereszténységet 864-ben, 919-ben pedig függetlenné vált a bolgár egyház, s ezt a
függetlenséget Bizánc is elismerte 927-ben.

Ezzel egy id?ben vált regionális hatalommá Bulgária, legnagyobb kiterjedése idején majdnem az egész
Balkán-félsziget bolgár uralom alá került. Ennek jeleként I. Szimeon bolgár fejedelem (uralkodott
893-927 között) volt az els? bolgár uralkodó, aki felvette a császár (bolgárul: cár) címet (ezt magyarul
hagyományosan királynak szokás fordítani, de ez nem fejezi ki pontosan a lényeget), ezzel gyakorlatilag
magát a bizánci császárral egyenrangúvá emelve.

Bulgária a pillanatnyi er?viszonyoknak megfelel?en hol Bizánc szövetsége, hol ellensége volt. A bizánci
politika természetesen nem t?rhette ezt a helyzetet, s Bulgáriával folytatott politikájának f? célja
mindvégig a régi statusquo visszállítása volt: azaz Bulgária önálló államként való megsemmisítése vagy
legalábbis valamilyen formában Bizánc alá való vetése. Ugyennek a tükörképe bolgár oldalon is
megjelent: a bolgár uralkodók azon vágyában, hogy átvegyék a bizánci császár szerepét, így pl. I.
Szimeon egy id?ben magát „bolgárok és bizánciak cárjának” neveztette.

Mindkét fél mindent elkövetett saját céljai érdekében, szövetségeseket keresve egymás ellen. A X. század
közepén pl. a kalandozó magyarok bizánci szövetségesekként öt ízben támadtak Bulgáriára. Ennél
súlyosabb veszteséget okozott a szintén bizánci szövetséges beseny?k támadása, majd pedig a X. század
második felében az orosz (Kijevi Rusz) támadás. Bizánc sikeresebbnek bizonyult, aminek következtében
971-ben a bizánciak elfogták magát II. Borisz bolgár cárt is, aki néhány évvel kés?bb bizánci fogságban
halt meg. Bizánc Bulgária területét magához csatolta, bár ténylegesen csak az ország keleti felében
érvényesült a bizánci hatalom.
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Az ország nyugati felében a bolgárok sikeresen ellenálltak még évtizedekig Bizáncnak, így az ország
teljes területe csak a fölényes bizánci gy?zelemmel végz?d? kljucsi csata (a mai bolgár-macedón-görög
hármashatár közelében található) után lett betagozva a Bizánci Birodalomba, 1018-ban.

1018-tól 1185-ig nem létezett Bulgária. 1185-ben a szerb és magyar támadások miatt meggyengült
Bizánc helyzetét kihasználta két bolgár nemes, Péter és Aszen, akik sikeres felkelést szítottak a bizánci
uralom ellen, melyt követ?en kinyilvánították Bulgária visszaállítását. Ezt hívja a bolgár történelemírás
második bolgár királyságnak.

A XIII. századtól már nem a meggyengült Bizánc, hanem az oszmán-törökök veszélyeztették Bulgária
függetlenségét. Bizánchoz hasonlóan Bulgária sem volt képes magát megvédeni, s?t az oszmán-törökök
dolgát még meg is könnyítette, hogy Bulgária a XIV. században három független bolgár államra esett: az
egyik az ország központjában lév? Veliko Tarnovo központtal, a másik a Duna-parti Vidin (akkori
magyar nevén: Bödöny) központtal, a harmadik pedig a jelenlegi Fekete-tengerparti üdül?város, Kavarna
központtal.

Az oszmán-törökök egymás után hódították meg Bulgária részeit, utolsóként a vidini bolgár állam esett el
1396-ban, illetve újabb kutatások szerint részben 1422-ig még fennállt a vidini állam.

Ezután Bulgária be lett tagozva az Oszmán Birodalomba. Magyarországgal ellentétben – mely az oszmán
hódítás idején mindigis határterület maradt -, Bulgária távol volt az oszmán határvidékekt?l, így a
Birodalom szerves része lett a Rumélia nev? oszmán tartomány részeként, ennek minden
következményével: betelepítés, iszlámosítás (többnyire önkéntes alapon, de részben er?szakkal is), az
addigi berendezkedés helyett az oszmán rend teljeskör? bevezetése.

Az oszmán politikának megfelel?en a hatalom a legalsó szinteken nem szólt bele a nem-iszlám vallásúak
életébe: községi szinten megmaradt a bolgár „önkormányzat”, iszlám vallású feleket nem érint? kisebb
ügyekben még a hagyományos községi szervek bíráskodási jogát is elismerték, szintén nem akadályoztak
különösebben a bolgár templomok oktatási tevékenységét.

Természetesen ez nem jelentette, hogy a bolgárok egyenjogú alattvalói lettek volna az oszmán szultánnak,
hiszen az Oszmán Birodalom vallási hovatartozás alapján kategorizálta az alattvalókat, s minden nemiszlám vallású személy jogilag másodrend? alattvalónak számított, akire szigorú korlátozó szabályok és
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negatív diszkrimáció volt érvényben az élet számos területén. Sok példát lehetne hozni a negatív
diszkriminációra: talán a legszörny?bb a „véradó” volt, mely azt jelentette, hogy bizonyos id?szakonként
minden nem-iszlám család köteles volt egy egészséges fiúgyermeket adóként átadni a janicsárok
testületének.

Érdekes módon viszont a gazdaság terén éppen az iszlám vallásúak voltak diszkriminálva, mert a szigorú
iszlám szabályok (pl. a kamat tilalma) nem vonatkoztak a nem-iszlám vallásúakra, valamint pedig az
oszmán állameszme eleve alantasnak tekintette a gazdasági tevékenységet, így az a furcsa helyzet alakult
ki az Oszmán Birodalomban, hogy a gazdasági elitet, pl. a leggazdagabb keresked?k rétegét a jogilag
egyébként másodrend? alattvalók alkották: els?sorban görögök, örmények és zsidók, de egyes bolgárok is
sikeresen bekerültek.

Az Oszmán Birodalom másik sajátossága a nemzeti/etnikai alapon való megkülönböztetés hiánya volt.
Az oszmán állam kizárólag vallási alapon kategorizálta az alattvalóit. Az „igazhit?” muszlimokon kívül a
„gyaúrok” (hitetlenek) vallásuk szerint voltak beosztva osztályokba, törökül milletekbe, melyek még
egyfajta korlátozott bels? autonómiával is rendelkeztek. Volt pl. zsidó millet az isztanbuli f?rabbi
vezetése alatt. Volt örmény millet az ókeleti örmény egyház hívei számára. Volt külön millet
a nesztoriánusoknak, s külön a szír jakobitáknak.

A legnagyobb „gyaúr” millet az ortodox keresztény volt, a konstantinápolyi (isztanbuli) pátriárka
vezetése alatt. E sajátosság miatt az a helyzet alakult ki, hogy a bolgár nyelvet és kultúrát nem a török
nyelv és kultúra veszélyeztette, hanem a görög, ugyanis a bolgár templomok a millet-rendszer miatt a
görög nyelv? konstantinápolyi pátriárka és annak szintén els?sorban görög nyelv? f?papjai alá voltak
rendelve, akik természetesen görögül képzelték el az egyházi életet és az azzal kapcsolatos
tevékenységeket.

A XIX. századi nacionalista mozgalom a bolgárokat sem hagyta hidegen. Egyre er?sebb lett a vágy az
ország 4 évszázada elvesztett függetlenségének visszállítására. Ez el?ször egyházi vonalon indult, s
sikerrel végz?dött 1870-ben, amikor az oszmán szultán – megbontva az addigi vallási alapon való
megosztást – önálló milletet hozott létre az ortodox bolgárok számára Bolgár Exarchátus néven, ezzel a
bolgár egyházat kivéve a konstantinápolyi pátriárka f?hatósága alól. Jellemz? a konstantinápolyi egyház
reakciója: kiátkozta a bolgár egyházat, s ez az átok csak a II. világháború után került visszavonásra!
Hozzá kell ehhez tenni: vallási szempontból szemlélve a kérdést bizony a konstantinápolyi pátriárkának
volt igaza.

A bolgár függetlenségi mozgalom politikai harcai viszont nem hoztak sikert, az 1876-os bolgár felkelést a
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hatalom vérbe folytotta. Bulgária országként való visszaállítása küls? tényez?knek lett köszönhet?,
mindenekel?tt az 1876-1878-as orosz-török háborúnak, mely orosz gy?zelemmel végz?dött.

A modern bolgár állam els? el?zménye a már említett, 1870-ben, az oszmán szultán rendelétével
létrehozott önálló bolgár ortodox egyház, a Bolgár Exarchátus volt. Bár ez csupán egy vallási területi
egység volt, nemzeti jelent?sége az volt, hogy határai gyakorlatilag etnikai alapon kerültek
megállapításra, azaz az Oszmán Birodalom mindazon területeit felölelte, ahol a bolgár etnikum alkotott
többséget. Területe a mai Bulgárián kívül magában foglalta Macedóniát, Albánia keleti határvidékét,
Görögország teljes északkeleti területét, a mai román Dobrudzsa egészét, Nis várost és környékét
(Szerbia), valamint a mai európai Törökörszág északnyugati részét.

Az orosz gy?zelemmel végz?d? 1876-1878-as orosz-török háború végülis visszaállította Bulgáriát, mint
államot. Az 1878. március 3-án San Stefanóban (mai neve: Ye?ilköy) aláírt békeszerz?dés a Bolgár
Exarchátus területét vette alapul, azonban Oroszország két szövetségesét is ebb?l a területb?l akarta
megjutalmazni, így Nis város és környéke Szerbiához lett csatolva, Dobrudzsa (kivéve annak déli sávját)
pedig Romániához. Mind a mai napig a szansztefanói bolgár határok képezik a bolgár nacionalizmus
alapját, ez a nagy viszonyítási alap. Az 1878-as békeszerz?dés fontos eredménye természetesen Bulgária
független államkénti elismerése is volt.

Bulgária és a környez? államok a San Stefanóban aláírt békeszerz?dés szerint

piros vonal = mai határok

kék vonal: szansztefanói határ
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A nagyhatalmak azonban nem ismerték el a békeszerz?dést, ezért még ugyanebben az évben, júliusban
felülvizsgálatára került sor, Berlinben. A berlini megállapodás értelmében Bulgária független állam
helyett de facto függetlenné, azonban de iure az oszmán szultán vazallus államává vált, területe pedig a
mai Észak-Bulgáriára és Szófia környékére korlátozódott. A mai macedón és északkelet-görög területek
vissza lettek csatolva az Oszmán Birodalomhoz annak szerves részeiként. A mai Dél-Bulgária KeletRumélia autonóm tartomány néven (f?városa: Plovdiv) úgyszintén vissza lett csatolva az Oszmán
Birodalomhoz.

Bulgária és a környez? államok a berlini megállapodás szerint

Így tehát sikerült azonnal megadni Bulgáriának nemzeti programját: ez a berlini megállapodás által elvett
területek visszaszerzése lett.

1885-ben kihasználva a nemzetközileg kedvez? helyzetet, a bolgár kormány támogatásával felkelés tört ki
Kelet-Ruméliában, mely kimondta a terület csatlakozását Bulgáriához. Alig egy év kellett, hogy a kész
tényt elismerje a nemzetközi közösség is. (Hasonló módon került sor az oszmán szultánhoz f?z?d?
vazallusi kötelék felmondására és a teljes függetlenség kinyilvánítására: ez 1908-ban történt meg,
kihasználva a boszniai helyzet okozta z?rzavart.)

A f? cél ezek után a bolgár többség? oszmán területek megszerzése lett. A helyi lakosság 1903-as
sikertelen felkelése után, csak a háború maradt mint alternatíva. Bulgária szövetségi megállapodást kötött
Szerbiával, Görögországgal és Montenegróval, a cél az Oszmán Birodalom teljes európai területének
megszerzése volt.

Ezt a célt a szövetségesek 1913 februárjában el is érték, Isztanbul közvetlen környékén kívül a teljes
európai oszmán terület a szövetséges balkáni államok kezébe került. Mivel az oszmán területek
felosztása a szövetséges államok között nem volt el?re eldöntve, hamarosan megjelentek a bels?
viszályok. Görögország és Szerbia különmegállapodást kötöttek Macedónia megosztásáról, mire
válaszként Bulgária megtámadta két volt szövetségesét. A görög-szerb ellentámadás azonban
sikeresebbnek bizonyolult, ráadásul id?közben Románia is csatlakozott hozzájuk, így Bulgária hamarosan
kapitulálni volt kénytelen.
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A háborút lezáró bukaresti békében Bulgária csak Macedónia legkisebb, pirini részét kapta meg, a terület
zömét Görögország és Szerbia egymás közt szétosztotta. A volt oszmán európai Fehér(Égei)-tengeri
partvidékb?l is csak annak keleti részét kapta Bulgária, ráadásul pedig Dobrudzsa addig Bulgáriához
tartozó déli részét is megkapta Románia.

Mindez automatikusan a központi hatalmakhoz sodorta Bulgáriát az I. világháborúban, melyet Bulgária
ismét a vesztes oldalon fejezett be, ezúttal elvesztve immár a teljes Égei-tengeri partvidéket Görögország
javára, valamint több kisebb területet a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság javára.

A II. világháborúba Bulgária 1941-ben lépett be, a görög és a jugoszláv frontokon vett részt ténylegesen
katonai cselekményekben. Az ex-bolgár jugoszláviai és görögországi területeket Bulgária katonai er?vel
csatolta vissza, Dél-Dobrudzsát pedig közös bolgár-román megállapodás értelmében.

Két érdekes sajátossága volt Bulgária második világháborús szereplésének:

1. Bulgária bizonyult az egyetlen Hitler-szövetséges államnak, mely világháborús revíziós
területének egy részét sikeresen megtarthatta a háború után is. Ez Dél-Dobrudzsa, melyet Bulgária
megtartott mind a mai napig.
2. Bulgária bizonyult az egyetlen Hitler-szövetséges államnak, mely egyetlen saját zsidó
állampolgárát sem adta ki a német szövetségesnek. Hozzá kell tenni, hogy Bulgária kiadta az
„idegen” - görög és jugoszláv - zsidókat, akik a Bulgária által visszacsatolt területen éltek
(összesen kb. 18 ezer ember), a védelem csak a bolgár állampolgárságú zsidókra vonatkozott, ?k
viszont teljes létszámban megmenekültek a zsidó holokauszttól.

Miután nyilvánvalóvá vált 1944-ben, hogy Németország elvesztette a háborút, Bulgária megpróbált
átállni a szövetségesek oldalára. Bár ez sikeresen megtörtént, Bulgária így sem menekült meg sem a
szovjet megszállástól, sem a kommunista hatalomátvételt?l, mely még 1944 szeptemberében megtörtént.

Magyarországtól eltér?en Bulgáriában de facto nem volt a háború után koalíciós id?szak, gyakorlatilag
azonnal a kommunista párt vette kezébe a hatalmat, mely azt 2-3 éven belül totális diktatúrává alakította
át. A kommunizmus bulgáriai bevezetése is példátlan er?szakkal párosult. A bosszúéhes Georgi Dimitrov,
Sztálin legsz?kebb körének tagja, hihetetlen er?szakkal vezette le a hatalomátvételt. Korai halála után,
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rövid átmeneti id?szakot követ?en, Dimitrov sógora, Valko Cservenkov veszi át a hatalmat. Sztálin halála
után, 1954-ben egy addig másodrend? pártvezet?, Todor Zsivkov lesz a párt els? titkára, 2 évig
Cservenkovval együtt vezeti az országot, majd Cservenkov lemondatása után a kollektív vezet?ség vezet?
tagjaként egészen 1989 novemberéig, így Zsivkov a második leghosszabb ideig uralkodó európai
kommunista vezet? (csak Enver Hoxha el?zi meg).

Zsivkov kommunizmusának f? sajátossága a Szovjetúnióhoz való példátlan h?ség, mely olyan méreteket
öltött, hogy 1968-ban hivatalosan kérte, hogy a Szovjetúnió vegye fel 16. tagköztársaságnak Bulgáriát – a
szovjet pártvezetés Brezsnyevvel az élen döbbenten utasította el a bolgár kérést.

Ezen kívül küls?ségekben is megnyilvánult mindez: az orosz nyelv kötelez? tantárgy volt magas
óraszámban az oktatás minden szintjén, az állami ünnepeken mindig ki volt téve a szovjet zászló is a
bolgár zászló mellé (tehát nem a sima vörös zászló volt kitéve, mint ahogy ez a kommunista
Magyarországon volt divatban, hanem egyenesen a szovjet zászló!), a hét egy napján a bolgár tévé nem
sugárzott adást, hanem a szovjet egyes csatorna m?sorát adták, a bolgár városok tele voltak orosz
könyvesboltokkal, s Szófia volt az egyetlen kelet-európai f?város, ahol Brezsnyevnek halála után szobrot
emeltek.

Az orosz kultúra hatásával kapcsolatban viszont meg kell jegyezni egy fontos dolgot Bulgáriáról. A
modern Bulgária 1878-as megszületése óta a bolgár szellemi életben két f? „szekértábor” vitázott
egymással: az oroszbarátok és az oroszellenesek. A jobboldal és a konzervatívok voltak els?sorban az
oroszbarát oldalon, míg a liberálisok, szocialisták, kommunisták az oroszellenes oldalon álltak. A Bolgár
Kommunista Párt alapítója volt az egyik vezet? egyéniség az oroszellenes szekértáborban. Tehát a
hagyományos bolgár szellemi életben az oroszbarátság és az antikommunizmus testvérek voltak. Ezt
jelképes kapcsolatok is meger?sítették: a Bulgária török alóli felszabadulását elhozó orosz-török háború
idején Oroszország vezet?je II. Sándor cár volt, ugyanaz, akit néhány évvel kés?bb meggyilkolt a
Népakarat nev? orosz terrorista csoport, melynek egyik tagja Alekszandr Uljanov, a kés?bb Lenin néven
hirhedtté váló politikus bátyja volt. (Alekszandr Uljanovot kés?bb terrorista tevékenységéért halálra
ítélték és felakasztották.) A oroszországi 1917-es kommunista államcsíny után is megnyilvánult mindez:
nagyon sok antikommunista meggy?z?dés? orosz Bulgáriában kapott politikai menedéket. Így tehát
Bulgáriában – ellentétben a többi kelet-európai országgal – az „oroszpártiság” és a „kommunistapártiság”
elvált egymástól.

Természetesen a Szovjetúnió megalakulása után a bolgár kommunisták igyekeztek alkalmazkodni az új
helyzethez és gyorsan megfeledkezni oroszellenes gyökereikr?l. A kommunista hatalomátvétel után ez
méginkább jelentkezett: a hatalom ügyesen használta ki a lakosság egy részének oroszbarát hozzáállását,
s bár továbbra is sokan voltak a „szovjetellenes és oroszbarát” állásponton, mindez valóban hatott.
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A sors fintora ezek után az 1985 utáni eseménysorozat. A Gorbacsov-féle reformkommunista korlátozott
sajtószabadság, majd pedig a szinte teljes és valódi sajtószabadság megdöbbenést keltett Bulgária
vezetésében. Az addig szürke és dögunalmas szovjet tévém?sorok, újságok, könyvek, filmek, folyóiratok
hirtelen érdekessé váltak, s az el?z? évtizedek politikája miatt mindez akadálytalan ömlött Bulgáriába. A
két nyelv közelsége miatt eleve megérti alapszinten az átlagbolgár az orosz nyelvet, de az iskolai orosz
nyelvtanítás nagy óraszámban és az orosz nyelv hatalmi propagálása miatt az átlagbolgár kifejezetten jól
értette az orosz nyelvet, így semmi akadályt nem okozott az orosz nyelv? kultúra megértése. Ez volt az,
amire a bolgár pártvezetés sosem gondolt volna: az ideológiai lazítás és a rendszerellenes kritika f?
forrása nem az „imperialista” Szabad Európa Rádió, BBC és Deutsche Welle bolgár adásai, hanem a
„baráti Szovjetúnió” hivatalosan kiadott kultúrtermékei lettek. Az els? bolgár ellenzéki szervezet neve "A
Glasznoszty és Peresztrojka Támogatóinak Klubja" lett...

Ellenzék nagyon nem volt a kommunista Bulgáriában. A kezdeti években mérhetetlen er?szakkal írtottak
bármilyen rendszerkritikusságot, még a 70-es évek elején is m?ködtek koncentrációs táborok az
országban. Az új diszidens próbálkozásokat pedig azonnal, gyökerében irtották ki. A nyolcvanas évek
végének kisszámú ellenzéke is leginkább amolyan értelmiségi vitaklubok voltak.

A párton belüli ellenzék pedig els?sorban nem a reformkommunista volt, hanem a „baloldali
kommunisták”. Részben sztálinisták, akik szerint a posztsztálini szovjet tábor rátért a burzsoá
kapitalizmus útjára, részben pedig Mao és Che Guevara hívei, akik szerint „új forradalom” kell a
burzsoáziává változott pártnomenklatúra ellen. Ilyen csoportok minden kelet-európai országban léteztek,
de Bulgáriában ténylegesen is er?sek voltak, s?t Bulgáriában meg is próbálkoztak a hatalom átvételével.
1965-ben egy volt bolgár partizánvezér, több tábornok és tiszt, valamint szimpatizánsok összeesküvést
készítenek el?, melynek célja „a kapitalista Bulgária visszatérítése a szocializmus útjára”. Szerencsére a
csoportot id?ben leleplezik egy „áruló” segítségével, s mindenkit hosszú börtönbüntetésre ítélnek, a
vezet?knek pedig „baráti alapon” megsúgják, hogy családjuk érdekében jobban teszik, ha öngyilkosok
lesznek cellájukban.

Zsivkov Bulgáriájának jellemz?je emellett a mozdulatlanság, a reformok teljes hiánya is volt. Sosem
próbálkoztak reformokkal, a hatalom pedig sosem lazult meg. Nem volt ideológia lagymatagság. A
nyolcvanas évek végén is ugyanaz volt a hatalom ideológiája és módszertanja, mint a hatvanas évek
elején (hozzáteszem: én személyesen a hatvanas évek végén születtem, dehát ismer?sök, rokonok
elbeszélése, olvasottak alapján mondom ezt).

Szinte hihetetlen: a Berlin fal leomlása napján, 1989. november 9-én Bulgáriában MÉG a hagyományos
kommunista uralom m?ködött. Todor Zsivkov a következ? nap, november 10-én délután lett
megbuktatva, gyakorlatilag palotaforradalommal. Gorbacsov néhány bolgár híve a legfels?bb vezetésben
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összeesküdött, a délutáni párttanácskozás utolsó napirendi pontjaként felolvasták, hogy a vezet?ség
elfogadja érdemei elismerése mellett Zsivkov elvtárs lemondási kérelmét, a tévé pedig megörökítette
Zsivkov döbbent arckifejezését, mert ? is akkor értesült el?ször, hogy lemondási kérelmet nyújtott be.
Aztán pedig megsúgták Zsivkovnak, hogy a szófiai laktanyák az összeesküvésben részt vev? honvédelmi
miniszterhez h? tisztek vezetése alatt várnak, hogy nem kell-e kijönni a laktanyákból az utcákra. Nem
kellett, mert Zsivkov alapvet?en ravasz és intelligens ember volt, s gyorsan belátta, hogy 35 év után most
az egyszer ? vesztett.

Az új vezetés nem rendelkezett semmilyen koherens tervvel, alapvet?en valamilyen reformokat akartak,
hozzátéve, hogy azért nem akarnak „olyan messze” elmenni, mint Gorbacsov, de azt sem tudták, hogy
hová akarnak eljutni. Az események nagyon hamar túlléptek az új vezetésen. Két ék közé szorultak. Egy
részr?l a nép számára Zsivkov bukása az utolsó csepp volt a pohárban, vagy inkább úgy mondanám, a
dominóeffektus els? eleme, mely jelt adott az egész rendszer, mint olyan elutasítására: ha egyszer
szabadon lehet már Zsivkov ellen beszélni, akkor miért ne lehetne bármit kritizálni? Biztosan nem
olvasták Machiavellit, aki pedig már a XVI. század elején megírta, hogy az elnyomó hatalom akkor van a
legnagyobb veszélyben, amikor eldönti, hogy most akkor reformokat fog csinálni. Így is lett: egymás után
jelentek meg nyilvánosan a legkülönböz?bb vélemények, elgondolások. Így nem lehetett fenntartania a
korlátozott demokráciát, amit az új vezetés szeretett volna. Más részr?l a pártvezetés jelent?s része, s
különösön az állambiztonsági szervek vezet?sége, de a második és harmadik vonalbeli párt-nomenklatúra
sem akart már kommunizmust, ?k már inkább egy olyan kapitalizmust szerettek volna, ahol ?k
személyesen részei lehetnek az új gazdasági elitnek.

Ez a bolgár átmenet egyik sajátossága: a dolgok nagyon gyorsan történtek, ez különösen a gazdasági téren
igaz, de err?l majd külön és kés?bb, mert túl nagy téma, hogy ebben a cikkben részként szerepeljen.

Az új vezetés nem rendelkezett semmilyen koherens tervvel, alapvet?en valamilyen reformokat akartak,
hozzátéve, hogy azért nem akarnak „olyan messze" elmenni, mint Gorbacsov, de azt sem tudták, hogy
hová akarnak eljutni. Az események nagyon hamar túlléptek az új vezetésen. Két ék közé szorultak. Egy
részr?l a nép számára Zsivkov bukása az utolsó csepp volt a pohárban, vagy inkább úgy mondanám, a
dominóeffektus els? eleme, mely jelt adott az egész rendszer, mint olyan elutasítására: ha egyszer
szabadon lehet már Zsivkov ellen beszélni, akkor miért ne lehetne bármit kritizálni? Biztosan nem
olvasták Machiavellit, aki pedig már a XVI. század elején megírta, hogy az elnyomó hatalom akkor van a
legnagyobb veszélyben, amikor eldönti, hogy most akkor reformokat fog csinálni. Így is lett: egymás után
jelentek meg nyilvánosan a legkülönböz?bb vélemények, elgondolások. Így nem lehetett fenntartania a
korlátozott demokráciát, amit az új vezetés szeretett volna. Más részr?l a pártvezetés jelent?s része, s
különösen az állambiztonsági szervek apparátusa, s a második és harmadik vonalbeli pártnomenklatúra
sem akart már kommunizmust, ?k már inkább egy olyan kapitalizmust szerettek volna, ahol ?k
személyesen részei lehetnek az új gazdasági elitnek.
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Így tehát Bulgáriában sosem volt reformkommunizmus, mert az addig sziklaszilárd rendszer hihetetlen
sebességgel omlott le. Mladenov államf? (a Zsivkov elleni puccs egyik f? alakja) 8 hónapot sem tudott
eltölteni államf?i posztján, 1990 júliusában lemondatták. A Zsivkov elleni puccs második f? alakjának,
Lukanov kés?bbi miniszterelnöknek a sorsa tragikusabb: 1996-ban háza el?tt egy bérgyilkos lelövi.

Az ellenzék valójában csak Zsivkov bukása után kezd komolyan megszervez?dni. Kezdetben az sem
világos, hogy mit is jelent ellenzéknek lenni. Az els? nagy szófiai ellenzéki tömeggy?lésen (néhány
nappal Zsivkov bukása után) még kommunista párttagok is részt vesznek.

A legnagyobb ellenzéki szervezet, a Demokratikus Er?k Szövetsége (bolgár rövidítése: SZDSZ)
decemberben alakul meg, akkor még ez egy ideológiailag teljesen heterogén szervezet, mely szinte
mindenkit egyesít, aki valamiért ellenzi a kommunista pártot. Csak jóval kés?bb alakul ki a szervezet
jobbközép identitása.

A lengyel és magyar minta nagyon er?sen hatott Bulgáriára. Sokszor érezhet? az utánzás mind a
kommunista, mind az ellenzéki oldalon. A Demokratikus Er?k Szövetségének vezet?sége pl. lefordíttatta
a magyar SZDSZ kék könyvecskéjét (mivel nem kenyerem az álszerénység, hozzáteszem, hogy az egyik
fordító e sorok írója volt), s aztán a szervezet választási programjában bizony ismer?sen visszavisszaköszönt néhány ismer?s mondat a magyar kék könyvecskéb?l.

1990 januárjától kerekasztal-tárgyalások indulnak, a majd fél évig tartó tanácskozás-sorozat f? célja a
demokratikus átmenet jogi hátterének megvitatása. Végülis abban állapodnak meg a felek, hogy a
zsivkovi alkotmányt hatályon kívül kell helyezni, s új alkotmányt kell megszövegezni. Közben a zsivkovi
alkotmány legdrasztikusabb pontjait még a totalitárius korból visszamaradt kommunista parlament
megváltoztatja. 1990 áprilisában a kommunisták megváltoztatják pártjuk nevét Bolgár Szocialista Pártra,
bár ekkor még nem világos a párt ideológiája, mivel harc folyik a párt különböz? frakciói között, melyek
közül egyesek a reformkommunizmus hívei, mások szociáldemokraták, míg megint mások pedig
nacionalista irányzatot képviselnek.

1990 nyarán történnek az els? szabad választások, melyeket - egyesek meglepetésére - a szocialisták
nyernek, s?t abszolút többséget szereznek, a mandátumok kb. 53 %-át megszerezve. Az ex-kommunisták
gy?zelme több okra vezethet? vissza:

- az ellenzék heterogén jellege és tapasztalatlansága,
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- a lakosság egy részének álláspontja, mely szerint nem a kommunista rendszer volt rossz, hanem
Zsivkov uralma,
- az ellenzék egyes részeinek radikálisan ijeszt? megnyilvánulásai, melyekhez képest a
szocialisták sikeresen tudták magukat a „mérsékelt er?" szerepébe pozicionálni.

Az álszerénységet ismét félretéve, e sorok írója megjósolta, hogy a szocialisták megnyerik a
választásokat. Nem használtam sem drágán dolgozó szakért?ket, sem bonyolult felméréseket. Egyszer?en
végigsétáltam Szófia egyik nagy panel-lakótelepén és megszámoltam az emberek által az ablakokba kitett
választási plakátokat. Tudniillik akkoriban a frissen kapott szabadság sokakat arra késztetett, hogy
kedvenc pártjukat önként reklámozzák az erkélyekre, ablakokra kitett választási kampányanyagokkal. Így
hát nem kellett más tenni, mint végigszámolni, hogy hány lakás ablakában, erkélyén van a Bolgár
Szocialista Párt és hányban pedig a Demokratikus Er?k Szövetségének plakátja (voltak más politikai er?k
is persze, de szerepük ebb?l a szempontból marginálisnak min?síthet?). Az igen olcsó
„közvéleménykutatás" eredménye az lett, hogy a lakások 55 %-a ex-kommunista, 40 %-a Demokratikus
Er?k Szövetsége, s 5 % egyéb. Ennek alapján 60 %-os szocialista mandátumarányt állapítottam meg a
választások el?tt 2 héttel. Végül 53 % lett, de a lényeg: az ellenzéki vezet?k és szakért?k megdöbbenésére
tényleg a szocialisták nyertek, mégpedig abszolút többséggel.

Az eredmény valójában a nyertes szocialistákat is kellemetlenül érintette, mert legkevésbé ez hiányzott
nekik: hogy egyedül kell, hogy vállalják a felel?sséget az átmeneti id?szakban, annak minden
negatívumával együtt. Az ezután következ? parlamenti és utcai ellenzéki nyomás tehát kifejezetten jól
jött a szocialistáknak. Az ellenzéki nyomásra lemondott Mladenov köztársasági elnök helyére
augusztusban a szocialista többség? parlament a Demokratikus Er?k Szövetségének elnökét, Dr. Zselev
filozófust választotta meg, majd decemberben lemondott Lukanov szocialista miniszterelnök és kormánya
is, helyére '"szakért?i kormány" került egy, a politikán kívüli, bár a szocialistákhoz közel álló közgazdász
vezetése alatt. A szakért?i kormányban mindkét nagy parlamenti er? szakért?i szerepet vállaltak.

Miközben a parlament az új alkotmány kidolgozásával foglalatoskodott, a szakért?i kormány
gyakorlatilag megalapozta gazdasági téren a kapitalizmus bevezetését. Bulgária a sokkterápiát választotta,
annak is a legradikálisabb változatát. Olyan döntések, melyek más országokban hosszú el?készítés után
lassan lettek bevezetve, Bulgáriában sokszor egyik napról a másikra léptek életbe. Az árak felszabadítása
és a leva konvertibilitásának bevezetése pl. 1991. február 1-ján történt meg: január 31-én még állami árak
voltak és a bolgár leva nem volt konvertibilis, éjfél után pedig már minden ár szabad lett és a leva meg
hirtelen konvertibilissé vált.
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Mivel az említett id?szakban Bulgáriában tartózkodtam, ezekr?l az eseményekr?l felejthetetlen
élményeim maradtak. Január végén a szófiai élelmiszerboltok még a kommunista tervgazdálkodásnak
megfelel? dicstelen képet nyújtották: félüres polcok, alig néhány alapvet? élelmiszer, s sorbanállás
minden jobb termékért. Ezen kívül minden „luxus" kategóriájú termék csakis valutáért árusító boltokban
volt kapható, a luxus kategóriába beleértve többek között a csecsem?cumit, a jobb sampont, az akkoriban
-azóta ismét - divatos n?i sztreccsnadrágot, valamint multivitamin-készítményeket, s még számtalan
árucikket. Aztán február elején ugyanezekben a boltokban sorban álló vásárlók helyett az ember plafonig
halmozott termékeket láthatott, köztük olyanokat, melyek még valutásboltokban sem voltak addig
kaphatók, a valutásboltok pedig igen gyorsan megsz?ntek, azaz egyszer?en attól fogva bolgár levával
kezdtek dolgozni. Természetesen mindez valódi sokkal járt együtt az árakban. Az egyik népszer? - és
valóban igen jó min?ség? - bolgár termék árával tudnám leginkább érzékeltetni a sokkot: a hagyományos,
bolgár tehéntejb?l készült natúr joghurt ára január végén 0,23 leva volt, s persze a boltokból már reggel
rendszeresen kifogyott, majd ugyanez a termék február elején 1,50 levába került, s persze már nem volt
gond fellelhet?ségével, este is volt bel?le a boltban. Abban az évben (1991-ben) az infláció meghaladta az
500 %-ot. Az árat az átlagember fizette meg: a megtakarítások elolvadtak, az életszínvonal lezuhant,
azonban ennek ellenére nem volt komoly elégedetlenség, az átlagember olyan mértékben érezte
utálatosnak a kommunista rendszer áruhiányát, sorbanállásait, hogy ahhoz képest az új helyzet inkább a
„kellemetlen, de t?rhet?" és a „kisebbik rossz" kategóriáiban lett elkönyvelve.

Miután az új alkotmány 1991 közepén elfogadásra került, az ellenzék kiharcolta a parlament
mandátumának megsz?ntetését és új választások kiírását. Az ?szi választásokat a Demokratikus Er?k
Szövetsége nyerte, alig 1 %-kal több mandátumot szerezve, mint a szocialisták. Az új miniszterelnök
kijelenti, hogy „kicsivel nyertünk, de örökre", ami hamisnak bizonyult, mert alig egy évvel kés?bb a
kormány megbukik egy parlamenti bizalmi szavazáson (a magyar gyakorlattal ellentétben Bulgáriában
nem a konstruktív bizalmatlanság intézménye m?ködik, hanem a hagyományos bizalmatlansági
intézmény, melyben csak ellenszavazati többség kell a kormány parlamenti megbuktatásához). Új
szakért?i kormány alakul, a gyakorlatban a szocialisták hallgatólagos támogatásával. A kormány 2 teljes
évig marad hatalmon, majd az új választásokon a szocialisták alakítanak kormányt, mely 1997-ig marad
hatalmon. Ezek az évek els?sorban a határozatlanságról szólnak, a szocialisták képtelen alapvet?
kérdésekben dönteni, pl. a NATO- és EU-csatlakozásról.

1996 végén súlyos gazdasági válság alakul ki az országban, ismét elindul a hiperinfláció, a bolgár leva
összeomlik napok alatt. A bolgár leva konvertibilitásának bevezetése után, 1991-ben a leva árfolyama
nagyjából 1 USD = 14 BGL szinten stabilizálódik, ami jelent?s eredmény, mert a nyolcvanas évek végi
4-5 levás piaci dollárárfolyam 1990 végére eléri a 20-25 levás szintet is. Ez az árfolyam 1991-t?l 1996
végéig lassan 60-70 levás dollárárfolyam szintre emelkedik. 1996 végén azonban elszabadul a pokol, az
árfolyam naponta esik 20-40 %-kal, 1997 januárjában elérve az 1 USD = 3000 (háromezer) BGL szintet.
Ezek az események a szocialista kormány bukását hozzák. Szakért?i kormány alakul az egyik ellenzéki
politikus vezetésével, majd új választásokat tartanak, melyen az ellenzék fölényes gy?zelmet arat. Az
árfolyam id?közben kissé visszaesik és stabilizálódik a 2000 levás dolláronkénti szinten. Ez után történik
meg a valutatanácsi rendszer bevezetése Bulgáriában (lényege leegyszer?sítve, hogy a teljes bolgár leva
bankjegytömegnek 100 %-os fedezete kell hogy legyen, ebb?l következ?en nem lehet költségvetési hiány
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sem, hiszen a nemzeti bank nem bocsáthat ki pénzt anélkül, hogy annak meglenne a teljes fedezete), s
ezzel együtt rögzítésre kerül a bolgár leva a német márkához 1 DEM = 1000 BGL árfolyamon. Mind a
mai napig ez a valutatanácsi rendszer m?ködik Bulgáriában, s mind a mai napig ez a bolgár leva rögzített
árfolyama. (Természetesen mivel id?közben megsz?nik a német márka és a bolgár levából pedig
levágnak három nullát, az új rögzített árfolyam immár 1 EUR = 1,95583 BGN, ez azonban átszámítva
ugyanaz, mint az eredeti 1000 leva/márka árfolyam.)

Ett?l az id?szaktól számítva Bulgária fejl?dése lassúnak bár, de egyenletesnek mondható. Az
1996-1997-es válság a szocialistákat radikális változásra készteti: az új pártvezetés határozottan kiáll a
nyugati szociáldemokrácia mellett, a pártban meglév? egyéb irányzatok teljesen marginalizálódnak. Ezzel
együtt a Demokratikus Er?k Szövetsége kormánya sikeres stabilizációs programot hajt végre.

Az ezt követ? kormányváltások már inkább egy normál demokráciában szokásos módon mennek végbe,
szakítva az el?z? évek káoszával. Az ellentétek ellenére is folytonosság mutatkozik az egymás követ?
kormányok politikájában, ami azt alapvet? célokat érinti. A következ? kormányváltásokról csak azért
számolok be, hogy ne maradjon hiányérzete az olvasónak.

A 2001-es választásokon az id?zközben Bulgáriába visszatért volt államf?, Szimeon Szakszkoburgotszki
(II. Szimeon cár néven gyerekként 1943-1946 között volt Bulgária államf?je) majdnem abszolút
többséget szerez. Részben ennek hatására is a hagyományos jobboldal, els?sorban a Demokratikus Er?k
Szövetsége kezd részekre hullani. Bár a korábbi években is volt ilyen jelenség, most kezd ez komollyá
válni. A szocialisták meger?s?dnek, felépülnek 1997-es válságukból, sikeresen megszerzik az államf?i
posztot (Bulgáriában az államf? els?sorban jelképes funkciót tölt be, azonban a nép közvetlenül választja
meg), el?bb nem-hivatalosan, majd 2005-t?l hivatalosan is koalícióra lépnek Szimeon ex-cár pártjával.

A NATO-tagság 2004-ben valósul meg, többek között olyan bolgár politikusok is lelkesen üdvözlik a
csatlakozást, akik alig 5 éve, 1999-ben még, a Szerbia elleni NATO-bombázások idején NATO-ellenes
gy?léseken szónokoltak. Az EU-tagság 2007 januárjától válik valóra.

Id?közben az ex-cári párt is a hagyományos jobboldal sorsára jut, marginalizálódik. A 2009-es
választásokon egy teljes új, magát középjobbnak definiáló, valójában inkább populista néppárt nyer,
melyet Szófia polgármestere, volt ex-cári politikus (eredeti foglalkozására nézve t?zoltó) szervezett meg.
A második parlamenti er? a szocialista párt. Jobboldali pártból három is bejutott (a Demokratikus Er?k
Szövetsége töredékei), szerepük jelentéktelen, a parlamenti küszöböt éppenhogy elérték.
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Még két bolgár pártról kell mindenképpen megemlékezni a teljesség kedvéért. Az egyik a Mozgalom a
Jogokért és Szabadságokért nev? párt, mely a gyakorlatban a bulgáriai török kisebbség pártja, bár
politikusai között szerepelnek nem-törökök is. A párt minden választáson sikeresen bekerült a
parlamentbe, több kormányban szerepet is vállalt, ill. egyes kormányokat kívülr?l támogatott. Nagy
szerepe volt a pártnak abban, hogy mivel sikeresen lefedte a teljes bulgáriai török és muzulmán
lakosságot (a törökök és a muzulmánok körében gyakorlatilag minden más párt mind a mai napig
esélytelen), nem engedett teret semmilyen radikális mozgalomnak e körökben, így Bulgáriában sikerült
elkerülni a jugoszláviai vagy macedóniai típusú etnikai polgárháborús veszélyeket. Az érem másik oldala,
hogy ez a párt - szinte minden elemz? szerint - a legkorruptabb párt Bulgáriában.

A másik párt a 2005-ban létrejött Támadás Párt, mely az els? bolgár széls?jobb párt, mely sikeresen
bejutott a parlamentbe. A pártot egy volt liberális újságíró alapította, f? programja a Mozgalom a Jogokért
és Szabadságokért ellen való propaganda, valamint zavaros marxista és nacionalista elemek keveréke,
illetve az utóbbi id?kben enyhítve nacionalista szólamain a szimpla populizmus útjára kezd térni. Egyes
vélemények szerint a párt alapítója és vezet?je tényleges elmebeteg, bevallom, én is osztom ezt a
véleményt.

Két f? negatív fejleményt kell megemlíteni a kommunizmust elvet? Bulgáriáról. Az egyik a hihetetlen
méret? demográfiai katasztrófa. A kommunizmus bukásától napjainking közel 2 millió f?vel csökkent az
ország lakossága. Ennek egyik oka a születések drasztikus csökkenése, melyb?l csak mostanában kezd az
ország kilábalni. A másik ok a hatalmas kivándorlás, mely a 90-es években rendkívüli méreteket öltött, de
még napjainkban is jelent?s.

A másik negatív fejlemény a b?nözés. A kommunista Bulgária a Szovjetúnió és az NDK után harmadik
helyen állt a sport támogatásában, ez amolyan presztizskérdés volt a rendszer propagandájában. Ennek
eredményeképpen több százezer sportoló volt az országban, akik többsége hivatalosan valamely állami
intézmény dolgozója volt, azonban valódi munka helyett csak sportolt. A kommunizmus bukásával ez a
sporton kívül általában semmihez sem ért? kontingens egyik napról a másikra az utcára került: csak a
nehézatléták 70-80 ezren voltak, a felmérések szerint. A jövedelem nélkül maradt sportolók gyorsan
rátaláltak arra a területre, ahol pénzhez juthatnak: illegális b?nszövetkezetekbe szervez?dtek ill. legális
(els?sorba örz?-véd?) cégek álarca mögött gyakorlatilag maffia-tevékenységgel kezdtek foglalkozni:
védelmi pénzek szedése, zsarolás, szervezett rablás, prostituáltak exportja, lopott autókkal való
„kereskedelem", kábítószercsempészet, s?t bérgyilkosság. Ez a jelenség nagyban megnehezítette a
gazdasági kibontakozást, s csak a 90-es évek végére sikerült visszaszorítani az ex-sportolói maffiát. A
maffiához kapcsolódó csoportok vagy elt?ntek vagy „kifehéredtek", azaz az illegális tevékenységet
hátrahagyva átálltak a legális szférába. Végs?soron a már említett 2009-ben nyertes populista pártot is
egy olyan személy alakította, aki ezekhez a körökhöz tartozott: az ex-t?zoltó miniszterelnök korábban
bolgár karatebajnokvolt, majd egy test?rcég tulajdonosa.
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A fenti jelenség miatt a modern bolgár nyelvben a „birkózó" szó az eredeti jelentést háttérbe szorítva, az
„örz?-véd?" jelentést vette. Az egyik, különösen a 90-es években népszer? bolgár vicckategória a
„birkózós viccek" csoportja volt, melyek f?szerepl?je az iszonyúan m?veletlen ex-birkózó, aki örz?-véd?
cégben „dolgozik", valójában szervezett b?nözéssel foglalkozik.

Így jöjjön néhány hagyományos bolgár „birkózós" vicc:

1.
Elhatározza a birkózó, hogy hív? keresztény lesz. Rendszeresen járni kezd a templomba, gyakran
imádkozik is. Egyik nap szokása szerint imádkozik:
- S kérlek, Istenem, segíts, hogy gond nélkül átmenjen a vámon a holnapi szállítmány, az
Olaszországba kiküldött lányainknak legyen sok ügyfelük, s védj meg minket a konkurrenciától...
Közben azonban meghallja, hogy mellette áll egy id?s néni aki szintén imádkozik:
- Segíts, Istenem, hogy ne kapcsolják ki a villanyt és ki tudjam fizetni a villanyszámlámat...
Dühbe gurul a birkózó, el?vesz a zsebéb?l egy 100-dolláros bankjegyet, odanyomja az id?s néni
kezébe:
- Figyelj, nyanya, itt ez a pénz, de aztán többet meg ne lássalak a templomban, hogy elvonod Isten
figyelmét mindenféle hülye apró üggyel!
2.
Az örz?-véd? cég tulajdonosa igyekszik növelni az alkalmazottak m?veltségét, ezért id?nként
kulturális eseményeket szervez. Ezuttal is így tesz, ezért összehívja a birkózóit:
- Fiúk, szombaton megyünk Figaró esküv?jére, de nehogy megint szégyenbe hozzatok, mint a
múlt hónapban, amikor gumipapucsban és rövidnadrágban jelentetek meg!
Meg is jelenik az összes birkózó öltönyben, kezükben ajándékok és torta.
- Barmok, minek ezek az ajándékok, ez nem igazi esküv?, hanem színházi el?adás!
- Jól van, f?nök, mindenki tévedhet azért. Ne felejtsd el, hogy a múltkor te is horgászbottal
érkeztél a Hattyúk tavára!
3.
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A birkózó megállít egy kisgyereket a szendvicsbár el?tt:
- Figyelj, gyerek, itt ez a pénz, menj be és vegyél nekem 2 szendvicset, a visszajáró a tied!
- De miért nem megy be maga?
- Próbáltam, de amint meglátnak, felteszik a kezüket és átadják a teljes napi bevételt, én még
közben éhenhalok...
4.
Az iskolai bizonyítványosztás el?tt a birkózó kérdezi a fiát:
- Na, idén milyen lesz a bizonyítvány?
- A szokásos, 6 tárgyból bukni fogok.
- Fiam, ugye tudod, hogy ebb?l nagy verés lesz?
- Persze, apa, már meg is szereztem mind a 6 tanár címét.
5. (ez kissé durva lesz)
Látja a birkózó, hogy egyre több ember hord a nyakán keresztet. Elhatározza, hogy ? is vesz
egyet. Bemegy egy egyházi üzletbe:
- Ez a kereszt itt mennyi?
Megmondják neki az árat.
- Na és ez?
Megmondják neki annak is az árat.
- Na és az ott a tornászfiúval? - mutat a falon lév? feszületre.

Végül egy kis érzékeltetés a bulgáriai életszínvonalról. A legsúlyosabb helyzet 1997-ban alakult ki, a
második hiperinflációs hullám idején, amikor 3 hónap alatt egy amerikai dollár 60 leváról 3000 levára
emelkedett. Az árak természetesen követték az árfolyamot (leszámítva az „állami" árakat, tehát pl. a még
állami tulajdonú közüzemi szolgáltatókat), míg a bérek maradtak az eredeti szinten. A leva stabilizálása
el?tt olyan id?szak is volt, hogy egyes üzletek egyszer?en nem nyitottak ki vagy kizárólag valutát kezdtek
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elfogadni az árfolyamkockázat miatt. Az átlagfizetés havi 5 amerikai dollár alá esett. Ezután azonban
hatalmas fejl?dés kezd?dött, s ez az életszínvonalban is gyorsan jelentkezett. A jelenlegi bruttó
átlatfizetés Bulgáriában 620 leva, ez a dics?séges utolsó hely a 27 EU-állam között, ez nagyjából 85 ezer
magyar forint, ami a magyarországi bruttó átlag alig 40 %-a. Persze ehhez hozzá kell tenni néhány fontos
kiegészítést.

A legfontosabb, hogy Bulgáriában az adóteher az egyik legkisebb az EU-ban, a magyaroszágihoz képest
az elvonás nevetséges (persze ez nem nagy teljesítmény, hiszen Magyarország az els?k között van az EUban az adóteher nagyságát illet?en...), Bulgáriában az egészség- és nyugdíjbiztosítás 11 %-ot von le a
bruttó bérb?l (egységesen ennyit, de ráadásul degresszív, azaz van egy plafon, ami felett 0 % az elvonás),
a bolgár APEH meg egységesen 10 %-ot von le (az az egyetlen adókulcs, mindenkinek ennyi, s
t?kejövedelemre, s?t gazdasági társaságok adóját illet?en is ugyanennyi), azaz a bruttó bér 79 %-a a
munkavállalónál marad nettó jövedelemként (van persze még munkaadó által fizetend? adóteher is a
dolgozó után, a bruttó bér felett, de ez egy részr?l szintén alig 10 %, s most nem is lényeges a helyzet
érzékeltetésére), így bulgáriai nettó átlagfizetés kb. 67 ezer forint magyar pénzben. Magyarországon
viszont óriási az adóteher, a bruttó bér kb. 56 %-a marad a dolgozónál nettóban, azaz a magyar nettó átlag
alig 118 ezer forint. Így alakul ki az a furcsaság, hogy a bulgáriai bruttó átlagbér a magyarországi 40 %-a,
viszont nettó átlagok esetében az arány már nem 40 %, hanem 57 %.

Hozzá kell tenni szintén, hogy az árszínvonal alacsonyabb, mint Magyarországon. Átlagban kb. 40 %-kal
kisebb, els?dleges fontosságú termékek esetében meg kb. 25 %-kal. Így ugyanaz a pénz vásárlóértékben
kb. 1/3-dal többet ér. Tehát ha az ember mindezt összeszámolja, az jön ki, hogy a bulgáriai életszínvonal
kb. a magyarországi 75 %-án van, nem a 40 %-án. Persze ezzel együtt is utolsó helyen van Bulgária az
EU-államok között. A fejl?dés viszont óriási a kiindulási helyzethez képest.

A „bolgár modell" sajátossága a konszenzus abban, hogy nem szabad változtatni a valutatanácsi modellen
és a rögzített árfolyamon, ezt fent kell tartania az euró bevezetéséig. A költségvetés emiatt mindig
többletes. Mindennek az ára a szociális kiadások alacsonyan tartása. Az állampolgár mindent megfizet:
tandíjmentesség teljes hiánya a fels?oktatásban, családi pótlék minimális összeg? és így is csak bizonyos
jövedelemszintig jár, minden egyes vizitáció az orvosnál az éppen aktuális havi minimálbér 1 %-ába
kerül, er?sen korlátozott a támogatott gyógyszerek köre. Az állami/önkormányzati pénzhiány legrosszabb
eredménye a számtalan rendezetlen közterület az országban, nem ritka az olyan utcaszakasz vagy park,
ahol 30 éve nem volt semmilyen felújítás, karbantartás.

Bár a bolgár átlagemberre is nagyon jellemz? a panaszkodás és a pesszimizmus, mégis az az általános
vélemény, hogy a konszenzusos gazdasági-pénzügyi modellt meg kell tartani, mert az esetleges
alternatíva rosszabb lehet csak. S egyel?re úgy t?nik, hogy igaza van az átlagembernek... a bolgár
kapitalizmus sikeres, s csak ez hozhatja fel az országot.
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Rövid eszmetörténeti önéletrajzom
by maxval bircaman - péntek, június 15, 2012
http://bircahang.org/rovid-eszmetorteneti-oneletrajzom/

A közélet mindig érdekelt, kisgyerek koromtól. Már 8-9 évesen volt politikai véleményem, persze,
nyilvánvalóan nagyon kezdetleges formában.

Alapbeállítottságom gyerekként a hagyományos antikommunizmus volt, nyugatimádattal kombinálva.

Baloldali egyetlen egyszer voltam, 16-17 éves koromban, George Orwell hatására, ekkor is természetesen
antileninista, de nem voltam ezzel együtt antimarxista is. Talán amolyan baloldali szociáldemokrata
lehettem, de nem utasítottam el az eurokommunizmust sem teljesen, bár nem volt igazán híve sem.

Ezzel szakítottam 17-18 évesen. A szociálliberális eszmék felé orientálódtam, nagy hatást tett rám a korai
SZDSZ, melynek még tagja is voltam, bár sosem voltam aktív párttagjuk.

Mindezzel pedig 1993-1994 környékén szakítottam, 26-27 éves koromban, amikor szembesülve azzal,
hogy a rendszerváltozás nem hozta el mindazt, amiben naív módon reménykedtem, az ultrajobb eszmék
kezdtek vonzani. (Nem a széls?jobb, hanem az ultrajobb.) Ez vegyült nálam a középkor kritikátlan
szeretetével. Olyan antikapitalista voltam, aki a kapitalizmust úgy szerette volna meghaladni, hogy
visszamegy a kapitalizmus el?tti világba.

1999 környékén értem el a nagy fordulópontot, legjobban a szerb-amerikai háború hatott rám, ez
zökkentett ki addigi gondolataimból. Szakítottam az ultrajobbal. Azóta a hagyományos liberalizmusban,
annak is a neokonzervatívnak nevett áramlatában hiszek.

Természetesen ragadt bennem egy-két dolog régebbi eszméimb?l is. Az ultrajobbtól most is vallom az
organikus fejl?dés tanát, azonban elutasítom a legitimizmust, s én az organikus fejl?dést immár a polgári
demokratikus és kapitalista átalakulásban látom. A szociálliberális oldaltól most is fontosnak tartom az
emberi jogok védelmét és a fajgy?lölet, idegengy?lölet elleni szembenállást. A baloldaltól pedig az
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anarchizmus egyes, nem antikapitalista gondolait most is tisztelem.

Vallásilag igencsak hosszú utat tettem meg. Számomra a vallás mindig nagyon fontos volt, akkor is,
amikor nem is voltam hív?. A materializmust sosem tudtam elfogadni érvényes világmagyarázatként.
Nem volt számomra kérdés Isten léte, talán ebben kezdetben egy kis protesthozzáállás is volt, hiszen
teljesen szekuláris, s?t ateista családi környezetben nevelkedtem.

Vonzott a jehovisták fanatizmusa, bár végül sosem lettem jehovista. Vonzott nagyon a zsidó vallás is,
viszont sosem próbáltam komolyan is felvenni, csak amolyan küls? érdekl?d? maradtam. Bár ebben a
korban sokan vonzódtak a keleti vallások felé, bevallom, nekem ilyen id?szakom sosem volt, unalmasnak
találtam a keleti vallásokat, számomra a nyugati vallások, lásd judaizmus, zoroasztiánizmus,
gnoszticizmus, iszlám, kereszténység volt rokonszenves. A gnosztikusokkal sokáig kapcsolatban álltam,
formális tagság nélkül.

Nem csoda, hogy végül egy er?sen szinkretikus jelleg?, de mindenképpen nyugati vallásnál kötöttem ki.
Az egyik els? mormon voltam Kelet-Európában.

Nagyon gyorsan, alig másfél év alatt sikerült átlátnom a mormonizmus tarthatatlanságát, s elhagytam ezt
a felekezetet. Végül négy éven keresztül nem tartoztam egyetlen felekezethez sem, majd csak 1996-ban
keresztelkedtem meg és lettem keresztény hivatalosan is az ortodox (khalkedóni ortodox) egyházban.
1997-2005 között igencsak aktív voltam a Bolgár Ortodox Egyházban. 2005 óta nem veszek részt aktívan
az egyházi életben, viszont hitem még inkább kiteljesedett. Bár a khalkedóni ortodox egyház tagja vagyok
hivatalosan, egyes nem-els?dleges kérdésekben véleményem nem teljesen egyezik az egyház
álláspontjával. Úgy tudnám legjobban magamat meghatározni, hogy mindhárom keleti egyházágat
(khalkedóni ortodox, nem-khalkedóni ortodox, s asszír-ortodox) az eredeti Egyház jogutódának tekintem,
s a köztük lév? nézeteltéréseket emberi hibának tekintem. Remélem, hogy a három ág újraegyesülése még
földi életemben bekövetkezik.

*

Szavazásaim:
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nvr - nem vettem részt

ne - nem emlékszem

_______________________________________________
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Schmitték - a kommunizmus emblematikus figurái
by maxval bircaman - szombat, május 05, 2012
http://bircahang.org/schmittek-a-kommunizmus-emblematikus-figurai/

1967-ben születtem, nagyjából 1977-1978 óta vagyok antikommunista.

Számomra a gulyáskommunizmus az egyébként is ember- és emberiségellenes kommunizmus egyik
legelaljasabb, legocsmányabb változata volt.

Számomra - gyerekként, kamaszként, majd fiatal feln?ttként - Kádár János, a mucsai sunyi diktátor
agyromboló hatású képe után három ember volt, akik a magyarországi kommunizmus parasztos
debilségét jelképezték.

Mindhárom egy-egy médiajelenség.

Az egyik a mindig hazudó Ipper Pál, aki cinikus pofával hányta le nap mint nap a képerny?r?l a
néz?ket olyan hülyeségekkel, melyekben szerintem többnyire saját maga sem hitt.
A másik Hajdú János, Hét-m?sorvezet? volt, a kezicsókolomozó és hajlongó gerinctelen tévéróka.
A harmadik pedig Schmitt Pál és családja volt, amely minden este betolakodott az otthonok
nyugalmába, úgynevezett tévétorna ürüggyel.

Különösen idegesít? volt, hogy az átlagbunkó mindhármat kedvelte, mint ahogy manapság is kedveli az
átlagbunkó a Big Brother-féle m?sorok sztárjait. Ipper volt a "jajj, de okos, m?velt", Hajdú a "micsoda
úriember", Schmitték meg az "utyuli-putyuli, jajj de aranyos".

Bevallom, én abban reménykedtem, hogy a kommunizmus bukásával ezek az alakok elt?nnek a
történelem szemétdombján.
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Ipper pofára esett, pozitívumként lehet róla elmondani, hogy még a rendszerváltás el?tt önként
visszavonult. Hajdú átpofátlankodta magát az új rendszerbe is, rövid ideig parlamenti képvisel? volt a
90-es években, további sorsáról nem tudok (nem is érdekel...). A kommunista tévétornászokból meg a
nemzet egységét kifejez?, az államszervezet demokratikus m?ködését biztosító tényez? lett 2010-ben...

Szóval ilyen nyálas, szánalmas hely manapság ez a Magyarország...

_______________________________________________
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Segédeszközök
by maxval bircaman - hétf?, május 07, 2012
http://bircahang.org/segedeszkozok/

Van olyan, hogy szükség van jól hangó üzleti kifejezésekre. Értekezleten vagyunk, s nem tudunk mit
mondani, pedig már nagyon kellene mondani valamit. A régi rendszerben ez könnyebb volt, a primitív
marxista-leninista "filozófiában" elég volt betanulni 10-12 mondatot és ezeket csak kombinálgatni kellett.

Például: "Az osztálytársadalmak mennyiségi változásainak min?ségi változásokba való átfordulása
során, mint erre Lenin is rámutatott, a történelem kerekének el?regördülése és a valóság
jelenségeinek törvényszer? összefüggései kíválóan érzékeltetik a marxizmus-leninizmus
alapigazságát az ellentétek egységének és harcának példáján keresztül." Ezt most találtam ki 20
másodperc alatt. Semmi értelme, de nagyon marxistán hangzik.

A mai üzleti világban sajnos már ez nem ilyen egyszer?. Ezért találták ki az üzleti ökörség létrehozó
segédeszközt:

http://startupista.com/corporate-bullshit-generator/

- csak frissíteni kell az oldalt és nagyszer? mondatokat hoz létre. Mutattam egyik munkatársamnak, s
szerinte a mi nagyf?nökünk az oldal gyakori használója, mert heti többszöri lelkesít? üzeneteiben
felismerni vélhet? több innen származó nagyszer? gondolat, melynek pontos jelentését mindmáig nem
sikerült megfejteni.

Szerencsére már elkészült a szolgáltatás magyar változata is:

http://www.vancso.hu/bullshit/
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itt nagyszer? kifejezéseket találhatunk, pl.

"Ennek szellemében kell kiterjeszteni a stratégiai céloknak megfelelõ ügyfélorientált
trendeket."
"Kreatív módon kell hatékonyabbá tenni az irányvonalnak megfelelõ rendszertervezési
technológiát."
"Megpróbáljuk kiválasztani a súrlódásmentes megoldásokat."
"Még ma szükséges allokálni a költséghatékony csatlakozási pontokat."
"Egy absztrakciós létra mentén kell szinergizálni a költséghatékony ügyfélorientált
trendeket."

De többet nem mondok, mindenki maga generáljon magának annyi mondatot, amennyire csak szükség
van!

*

Még valami. Amikor megkapjuk a szokásos ajánlatot Nigériából, néha érdemes válaszolni a feladónak.
Ehhez nékülözhetetlen segítség a

http://www.flooble.com/fun/reply.php

szolgáltatás. Sajnos magyarul még nem létezik, pedig már kellene, de van egy nagyszer? megoldás. A
megkapott angol szöveget lefordítjuk a http://translate.google.hu/ szolgáltatás segítségével magyarra. A
min?ség nem gond, hiszen a feladó is pontosan itt fordította levelét magyarra.
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Jó szórakozást!

_______________________________________________
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Segély Afrikának - az új gyarmatosítás
by maxval bircaman - szombat, május 05, 2012
http://bircahang.org/segely-afrikanak-az-uj-gyarmatositas/

Id?r?l id?re egy-egy drogozásba beleunt, kiöregedett nyugat-európai vagy észak-amerikai rocksztár,
miután kipróbálta a hetero- és homoszexuális szex minden változatát, valamint tagja volt 25 szektának, új
hobbit talál magának és pénzt kezd gy?jteni az úgymond "éhez?k" javára, majd összeszed 100-200 millió
eurót, azon búzát, rizst, cukrot vesz és az egész áruhalmazt ledobja valahol Afrikában több tucatnyi
kamera el?tt, majd hazautazik és átvesz fél tucat kitüntetést.

Persze, sok afrikai ember örül, valószín?leg nekem is tetszene, ha széls?balos aktivisták elkezdenének
téliszalámival és libamáj-konzervekkel dobálni helikopterr?l. Azonban azt még senki sem vette észre a
önjelölt segélyszervez? messiások klubjából, hogy éppen a "segély" nev? médiaakciózás teszi tönkre
Afrikát.

Afrikaiak próbálnak vállalkozásokat létrehozni, dolgozni, befektetni, munkahelyeket teremteni. Valaki
kiépít sikeres vállalkozást, üzlethálózatot, majd jön valami nyegle nyugat-európai életunt multimilliomos
gigasztár és hirtelen elkezdi ingyen osztogatni ugyanazt, amit az afrikai vállalkozó termel és elad. Ezt
Európában tisztességtelen konkurrenciának hívnák és az illet?t gazdasági b?ncselekmény gyanújával
hivatná az ügyész, ha viszont valaki Afrikában csinálja ezt, akkor tapsolnak neki, majd becsületlovaggá
vagy nem tudom mivé ütik és kap még 15 kitüntetést azért, hogy sikeresen tett tönkre egy üzletágat
Afrikában.

Valójában a "segély" a legdurvább gyarmatosító politika folytatása. Hiszen a segély ledobása után egy
hónappal elfogy a segély, megeszik, s az emberek tényleg éhezni kezdenek, mert már id?közben a
vállalkozó is tönkrement, s senki sem vállalja, hogy újra belekezdjen bármilyen vállalkozásba, hiszen
sosem tudni mikor jön egy újabb rocksztár 200 milliónyi ingyen élelmiszerrel, amit esetleg éppen egy
m?ködni próbáló helyi vállalkozás közelében fog leszórni az égb?l.

_______________________________________________
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Szerelvény
by maxval bircaman - szerda, július 04, 2012
http://bircahang.org/szerelveny/

Szerelvény

Az utolsó szerelvény is elmegy
megyek, visz el?re az értelem
tudom, ez az utolsó menet
s aztán nagyon sokáig már nem megy
bár értem nélkülem is majd üzemel
de legbelül legalsó kútmedremben
érzem utolsóm és újabb els?m között
minden csakis mozdulatlan vesztegelhet

*** 1991 ***

_______________________________________________
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Szerencse
by maxval bircaman - csütörtök, július 05, 2012
http://bircahang.org/szerencse/

Szerencse

A szerencsével összebarátkoztam
Most megvállni t?le nem tudok
Csak többet és többet akarok
De én mégsem dönthetek
A kard ott van de nem itt
A gordiuszi csomót már széttépték
A rádiót már megjavították
Csak beleülni a fecskelakba
Dúdolgatva búsulni és nevetni
Ott fecskeként éldegélni

*** 1997 ***

_______________________________________________
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Szlávok
by maxval bircaman - szerda, május 16, 2012
http://bircahang.org/szlavok/

Elöljáróban hozzátennem, hogy szláv alatt nem származást kell érteni, hanem kulturális köt?dést. Az a
nép szláv, aki valamely szláv nyelvhez kulturálisan köt?dik. Származásilag a szláv népek nagy része
kevert, s?t egyes szláv népek szármásilag esetleg kevésbé szlávok, mint egyes nem-szláv népek.

A szláv ?shazáról többféle elmélet létezik. A legelterjedtebb szerint a szláv ?shaza a mai DélkeletLengyelország területén volt. Innen terjedtek el az ókor végéig a szlávok nyugat felé egészen a mai
Németország középs? vidékéig és keletre az Urálig, a kora középkorban pedig dél felé is vándoroltak,
benépesítve a Balkánt. A kés?bbi id?kben további vándorlások voltak, ez leginkább Szibéria és KözépÁzsia orosz kolonizációját jelentette.

A szláv népeket 3 csoportba szokás osztani: déli, keleti és nyugati szlávok. Id?nként a nyugati és a keleti
szlávokat egyesítik egy közös északi csoportba.

Keleti szlávok

A keleti szlávok vannak a legtöbben, számuk kb. 200 millió.

A négy keleti szláv nép elkülönülése a XV.-XVII. században következett be.

Oroszok

A legnagyobb keleti szláv nép az orosz. Létszámuk 140 millió, ebb?l 25 millió él Oroszországon kívül,
közülük 8 millió Ukrajnában. Oroszországban az oroszok számaránya 80 %. Jelent?s az oroszok
számaránya még a következ? országokban: Kazahsztán - 37 %, Lettország - 34 %, Észtország - 31 %,
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Ukrajna és Kirgizsztán - 22 %, Belarusz és Moldova - 13 %, Türkmenisztán - 10 %.

A hív? oroszok szinte kizárólagos vallása az ortodoxia.

Az oroszok nyelve az orosz, a legnagyobb szláv nyelv. Az orosz a cirill ábécé orosz változatát használja.
Az orosz Oroszországon kívül hivatalos nyelv még Belaruszban, Kazahsztánban és Kirgizsztánban,
valamint Abháziában, Dél-Oszétiában és Transznisztriában. Szintén hivatalos nyelv az ukrajnai krími és a
moldáviai gagauz autonóm területen.

Az orosz két nagy nyelvjáráscsoportra oszlik: az északira és a délire. Az orosz irodalmi nyelv a két
nyelvjárás határán található moszkvai nyelvjárás alapján alakult ki.

Ukránok

Létszámuk kb. 45 millió, ebb?l 38 millió él Ukrajnában. Ukrajnában az ukránok számaránya 78 %.
Jelent?s az ukránok száma még Oroszországban, ahol a harmadik legnagyobb nemzetiséget alkotják.
Nagy emigrációs ukrán közösség él Kanadában.

A hív? ukránok f? vallása az ortodoxia, 85 %-uk ide tartozik, azonban ez három külön felekezetre oszlik.
Az ortodox ukránok legnagyobb része, kb. 75 %, a moszkvai pátriárka f?hatalma alatt álló autonóm
Ukrán Egyházhoz tartozik. Az ortodox ukránok 20 ill 5 %-a pedig két független ukrán ortodox egyházhoz
tartozik, melyeket az ortodoxia szakadár egyházakként tart számon. (Szakadárnak az ortodox
terminológia azokat az ortodoxokat nevezi, melyek mindenben szigorúan megtartják az ortodox hitet és
gyakorlatot, azonban önhatalmúlag elkülönítették magukat a kánonjogilag rájuk érvényes
egyházszervezett?l.)

Jelent?s a katolikus kisebbség. A hív? ukránok kb. 15 %-a katolikus vallású.

Az ukrán nyelv a cirill ábécé ukrán változatát használja. Az ukrán Ukrajnán kívül hivatalos nyelv még
Transznisztriában.
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Az ukránok nemzeti nyelve az ukrán, azonban az ukránok kb. 15-20 %-a orosz anyanyelv?, s azt ukránt
csak idegen nyelvként beszéli. Az ukránok kb. 20 %-a kizárólag ukrán anyanyelv?. A nagy többség oroszukrán kétnyelv?. Az ukrán nyelv állami el?mozdításának köszönhet?en, az ukrán anyanyelv?ek aránya
növekszik az utóbbi 20 évben.

Az ukrán három nagy nyelvjáráscsoportra oszlik: az északira, a délkeletire és a délnyugatira. A délnyugati
nyelvjáráscsoporthoz tartozik a ruszin nyelvjárás, melyet a ruszinok egy része az ukrántól különböz?,
önálló keleti szláv nyelvnek tart. Az ukrán irodalmi nyelv a délkeleti nyelvjáráscsoporton alapszik.

Belaruszok

Létszámuk kb. 10 millió, ebb?l 8 millió él Belaruszban, ahol a lakosság 82 %-át teszik ki. Közel 1 millió
belarusz Oroszországban él.

A hív? belaruszok 80 %-a ortodox, 15 %-a katolikus.

A belarusz nyelv a cirill ábécé belarusz változatát használja. A két világháború közti Lengyelországban
létezett egy belarusz latinbet?s ábécé is, ma már kevésbé használatos. A múltban szintén létezett arab
bet?s belarusz ábécé is.

A belaruszok nemzeti nyelve a belarusz, azonban a belaruszok alig 15-20 %-a csak belarusz anyanyelv?.
A nagy többség kett?s belarusz-orosz nyelv? vagy csak orosz anyanyelv?. Mivel Belaruszban mind a
belarusz, mind az orosz hivatalos nyelv, a hivatalos és a hétköznapi használatban az orosz dominál, a
belaruszok alig 40 %-a használja hétköznapi szinten a belarusz nyelvet.

Ruszinok

Ez a legkisebb keleti szláv nép.
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A "gond" a ruszinokkal abban áll, hogy a ruszinok nagy többsége a ruszint mint az ukrán nép alcsoportját
tartja nyilván. A világ 1,5 millió körüli ruszinjából alig 10 % az a rész, mely a ruszint egy önálló, külön
keleti szláv népnek tekinti.

Valójában a ruszin/rutén elnevezés a XIX. sz. elejéig minden ukránt jelentett, az összes ukrán így nevezte
magát. Azonban az Oroszországhoz tartozó ukránok között ebben az id?ben elterjedt az akkor új "ukrán"
elnevezés, míg az Oroszországon kívüliek körében megmaradt a "ruszin" elnevezés, egyes esetekben mint
önálló népnév, más esetekben mint az ukránságon belüli népcsoport. A II. vh. idején az összes
hagyományos ruszin törzsterület szovjet irányítás alá került, ez tovább növelte a ruszin különállóság
csökkenését. A mai Ukrajnában él? közel 1 millió ruszinból alig 11 ezer nyilvánította magát az önálló
ruszin nemzetiség részének. Ugyanez jellemz? a magyarországi ruszinokra is: 80-85 %-uk ukrán
nemzetiség? ruszinnak vallja magát, 15-20 %-uk pedig az ukrántól független ruszin nemzetiség?nek, így
két külön elismert kisebbséget alkotnak, önálló intézményrendszerrel.

A ruszin nyelvvel ugyanez a helyzet. Az ukrán és a ruszin nyelv úgynevezett diarendszert alkot, azaz
nyelvészetileg ez egyetlen nyelv két szabványa. A ruszinok egy kisebb része a ruszint önálló keleti szláv
nyelvnek tekinti.

A ruszin nyelv a cirill ábécé ruszin változatát használja. Mint önálló nyelv, az egyik hivatalos nyelve a
szerbiai Vajdaság autonóm tartománynak.

A hív?, magukat önálló nemzetiségként meghatározó ruszinok szinte teljes egészében katolikus vallásúak.

Nyugati szlávok

A nyugati szlávok létszáma kb. 70 millió.

Lengyelek
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A legnagyobb nyugati szláv nép a lengyel. Létszámuk 50 millió, ebb?l 37 millió él Lengyelországban,
ahol a lakosság 97 %-át alkotják. A legjelent?sebb lengyel diaszpóra az USÁ-ban él, kb. 8 milliós
számban.

A hív? lengyelek szinte kizárólagos vallása a katolicizmus, emellett ortodox és protestáns kisebbség van.

A lengyelek nyelve a lengyel, a legnagyobb nyugati szláv nyelv. A lengyel a latin ábécé lengyel
változatát használja.

A lengyel 7 nagy nyelvjáráscsoportra oszlik, ezek közül kett?t (kasub és sziléz) egyesek önálló nyelvként
kezelnek.

Csehek

A csehek létszáma 12 millió, ebb?l 10 millió él Csehországban, ahol a lakosság 95 %-át alkotják.

A hív? csehek kétharmada katolikus, egyharmada protestáns. Érdekes, hogy a csehek az egyetlen szláv
nép, ahol a többség (közel 60 %) magát ateistának, agnosztikusnak vagy nem-hív?nek nyilvánítja.

A csehek nyelve a cseh. A cseh és a szlovák nyelv úgynevezett diarendszert alkot, azaz nyelvészetileg ez
egyetlen nyelv két szabványának tekinthet?. A cseh a latin ábécé cseh változatát használja.

Szlovákok

A szlovákok létszáma 7 millió, ebb?l 5 millió él Szlovákiában, ahol a lakosság 85 %-át alkotják.
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A hív? szlovákok kétharmada katolikus, egyharmada protestáns és ortodox.

A szlovákok nyelve a szlovák. A szlovák és a cseh nyelv úgynevezett diarendszert alkot, azaz
nyelvészetileg ez egyetlen nyelv két szabványának tekinthet?. A szlovák a latin ábécé szlovák változatát
használja. A szlovák nyelv hivatalos nyelv Szlovákián kívül még Csehországban, valamint egyik
hivatalos nyelve a szerbiai Vajdaság autonóm tartománynak.

Morvák

A morvák a csehek alcsoportja, saját regionális öntudattal rendelkez? része. A morvák egy része azonban
önálló, a cseht?l különböz? nemzetiségként határozza meg magát. A helyzet er?sen esetleg mivoltát jelzi,
hogy míg 1991-ben még 1,3 millió volt a magukat morva nemzetiség?nek nyilvánítók száma, addig
2001-ben már csak 300 ezer, pedig id?közben semmilyen jelent?s demográfiai változás nem történt. A
morvák nyelve a cseh, els?sorban annak morva nyelvjárása.

Kasubok

A kasubok eredetileg egy önálló nyugati szláv nép, a pomerániaiak utódai. A pomerániaiak az id?k
folyamán a lengyel nép alkotórészévé váltak, miközben megartották részben saját identitásukat is.

Kb. félmillió kasub él Lengyelországban, azonban szinte teljes egészben magukat a lengyelek
alcsoportjának tekintik. Alig 5 ezer f? nyilvánította magát kasub nemzetiség?nek.

Ami a kasub nyelvet illeti, 50 ezren nyilvánították önálló nyelvként anyanyelvüknek, ?k is kivétel nélkül
kétnyelv?ek. Lengyelországban hivatalosan elismert kisebbségi nyelv a kasubok lakta térségben. A kasub
nyelv a lengyel ábécét használja.

A hív? kasubok szinte teljes egészében katolikusok.
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Szilézek

A helyzet hasonló a kasubok esetéhez. Eredetileg ez egy önálló nyugati szláv nép volt, mely azonban az
id?k folyamán a lengyel nép alkotórészévé vált, miközben megartotta részben saját identitását is.

A szilézek túlnyomó többsége magát a lengyelek alcsoportjának tekinti, a sziléz nyelvet pedig lengyel
nyelvjárásnak. Lengyelországban - s részben Csehországban - közel 200 ezren nyilvánították magukat
sziléz nemzetiség?nek, 60 ezren pedig sziléz anyanyelv?nek, azonban ?k is kivétel nélkül kétnyelv?ek.

A sziléz nyelv a latin ábécét használja, több írásrendszere is van, a legtöbb esetben a lengyel ábécét
használják.

A hív? szilézek nagyobb része katolikus, kisebb részük luteránus.

Szorbok

Kb. 60 ezer szorb él mind a mai napig eredeti szül?helyén, Németország szászországi tartományának
keleti részén. Önálló identitásuk mind a mai napig megmaradt. Modern történelmük szerencsésen alakult:
meglep?nek mondható módon sem a náci, sem a kommunista uralom nem üldözte ?ket, s?t kifejezett
támogatást kaptak mindkét egyébként elnyomó rezsimt?l. Míg a nácik szláv nyelv? "?si germán"
törzsként tekintettek rájuk, addig a keletnémet kormányzat pedig mint a "nagy orosz nép" kicsi, helyi
szláv rokonaira. A támogatás ellenére a szorbok életképessége kérdéses, egyszer?en túl kevesen vannak
ahhoz, hogy ellen tudjanak állni a német környezethez való természetes asszimilációnak.

A szorbok kivétel nélkül kett?s szorb-német anyanyelv?ek. A helyzetet nehezíti, hogy két szorb nyelv
van, fels?szorb és alsószerb, mely két rokon, de egymástól különböz? szláv nyelv. A fels?szorb a cseh
nyelvhez áll közelebb, az alsószorb a lengyelhez.

A hív? szorbok többsége katolikus, egy kisebb rész luteránus.
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Érdekesség, hogy Szászország német szövetségi állam jelenlegi miniszterelnöke, Stanis?aw Tilich
(németül: Stanislaw Tilich) szorb nemzetiség?.

Délszlávok

A "legbonyolultabbak" a délszlávok. Itt van a legtöbb nép és népcsoport. S az utóbbi 20 évben a délszláv
nyelvek száma is folyamatosan növekedett.

A délszlávok két csoportra oszthatók: a nyugatira, ahová a szlovének és a szerbek, horvátok, bosnyákok,
montenenegróiak tartoznak, valamint a keletire, ahová a bolgárok és a macedónok tartoznak.

Szlovének

A szlovének létszáma kb. 2,5 millió, ebb?l 2 millió él Szlovéniában, ahok a lakosság 80 %-át alkotják.
Jelent?s szlovén kisebbség él Olaszországban (150 ezer f?) és Ausztriában (25 ezer f?)

A hív? szlovének kb. 80 %-a katolikus vallású.

A szlovének nyelve a szlovén. A szlovén a latin ábécé szlovén változatát használja.

A szlovén nyelv két nyelvjárása - az Olaszországban beszélt réziai és a Magyarországon beszélt vend egyesek szerint önálló nyelv. A két nyelvjárást beszél?k többségének az identitása azonban szlovén, s
nyelvüket inkább regionális változatnak tartják, nem önálló nyelvnek. Ami a vend nyelvet illeti, az
érdekl?d?knek er?sen ajánlom a magyar Wikipédia vonatkozó cikkét, amit szinte teljes egészében egy
magyarországi szlovén-vend készített.

Szerbek
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A szerbek létszáma kb. 12 millió, ebb?l 6 millió él Szerbiában, ahok a lakosság 83 %-át alkotják
(amennyiben Koszovót nem tekintjük Szerbia részének). Jelent?s kisebbséget alkotnak BoszniaHercegovinában (a lakosság 37 %-a szerb), Montenegróban (a lakosság 32 %-a szerb), s Horvátországban
(a lakosság 5 %-a szerb).

A hív? szerbek szinte kizárólagosan ortodox vallásúak.

A szerbek nyelve a szerb. A szerb, a horvát, a bosnyák és a montenegrói nyelv úgynevezett diarendszert
alkotnak, azaz nyelvészetileg ezek egyetlen nyelv külön szabványai. A szerb a cirill ábécé szerb
változatát és a latin ábécé szerb-horvát-bosnyák változatát használja. A szerb Szerbián kívül hivatalos
nyelv még Bosznia-Hercegovinában, valamint Koszovóban.

A szerb-horvát-bosnyák-montenegrói nyelv 3 f? nyelvjáráscsoportra oszlik: a što-, ?ak- és kajnyelvjáráscsoportra. Mind a négy irodalmi nyelv a što-nyelvjáráscsoporton alapszik!

Az ószláv jat magánhangzó a što-nyelvjáráscsoporton belül különböz? hanggá fejl?dött: -ije, -e vagy -i
hanggá. Eszerint van ije-szabvány, e-szabvány és i-szabvány. A horvát, a bosnyák és a montenegrói
irodalmi nyelv kizárólag az -ije változatot használja, a szerb pedig elfogadja mind az -ije, mind az -e
változatot, bár az utóbbi a gyakoribb. (A három változat érzékeltetésére: pl. a "folyó" szó lehet "reka",
"rijeka" vagy "rika".)

A XX. sz. 90-es évei el?tt a szerb és a horvát egy nyelvnek volt tekintve (szerbhorvát vagy horvátszerb
nyelv), akkoriban bosnyák és montenegrói nyelvr?l szó sem volt. Az egységes nyelv szétválasztásának
kizárólag politikai okai voltak. Egyes szerbek és horvátok mind a mai napig szerbhorvátként ill.
horvátszerbként nevezik meg anyanyelvüket, inkább a szerbek között elterjedtebb ez.

A volt Jugoszlávia szerbhorvát nyelv? tagköztársaságaiban a szerb-horvát-bosnyák-montenegrói nyelv
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elterjedése: sárga - szerb, zöld - horvát, lila - bosnyák, piros - montenegrói. Egyéb: narancs - torlák, kék
- bolgár, barna - szlovén, fehér - nem-szláv nyelvek.

Horvátok

A horvátok létszáma kb. 8 millió, ennek a fele él Horvátországban, ahok a lakosság 90 %-át alkotják.
Jelent?s kisebbséget alkotnak Bosznia-Hercegovinában (a lakosság 15 %-a horvát).

A hív? horvátok szinte kizárólagosan katolikus vallásúak.

A horvátok nyelve a horvát. A szerb, a horvát, a bosnyák és a montenegrói nyelv úgynevezett
diarendszert alkotnak, azaz nyelvészetileg ezek egyetlen nyelv külön szabványai. A horvát a latin ábécé
szerb-horvát-bosnyák változatát használja. A múltban használatos volt korlátozott mértékben a glagolita
ábécé is. A horvát Horvátországon kívül hivatalos nyelv még Bosznia-Hercegovinában.

A glagolita ábécé

A szerb-horvát-bosnyák-montenegrói nyelv 3 f? nyelvjáráscsoportra oszlik: a što-, ?ak- és kajnyelvjáráscsoportra. Mind a négy irodalmi nyelv a što-nyelvjáráscsoporton alapszik!

Az ószláv jat magánhangzó a što-nyelvjáráscsoporton belül különböz? hanggá fejl?dött: -ije, -e vagy -i
hanggá. Eszerint van ije-szabvány, e-szabvány és i-szabvány. A horvát, a bosnyák és a montenegrói
irodalmi nyelv kizárólag az -ije változatot használja, a szerb pedig elfogadja mind az -ije, mind az -e
változatot, bár az utóbbi a gyakoribb. (A három változat érzékeltetésére: pl. a "folyó" szó lehet "reka",
"rijeka" vagy "rika".)
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A XX. sz. 90-es évei el?tt a szerb és a horvát egy nyelvnek volt tekintve (szerbhorvát vagy horvátszerb
nyelv), akkoriban bosnyák és montenegrói nyelvr?l szó sem volt. Az egységes nyelv szétválasztásának
kizárólag politikai okai voltak. Egyes szerbek és horvátok mind a mai napig szerbhorvátként ill.
horvátszerbként nevezik meg anyanyelvüket, bár ezek száma Horvátországban jóval kisebb.

Bosnyákok

A bosnyákok létszáma kb. 4 millió, ennek a fele él Bosznia-Hercegovinában, ahol a lakosság kb. felét
alkotják.

A hív? bosnyákok szinte kizárólagosan iszlám vallásúak. A vallás itt lényegi eleme a nemzeti öntudatnak,
iszlám vallás nélkül a bosnyák szerbbé, horváttá vagy montenegróivá "változik". A bosnyák nemzetiség a
XX. sz. 80-as és 90-es éveiben alakult ki, ezel?tt a bosnyákok magukat "muzulmán nemzetiség?nek"
nyilvánították, s a Bosznia-Hercegovinán kívül él? bosnyákok ma is inkább a "muzulmán nemzetiség"
elnevezést használják a "bosnyák nemzetiség" helyett. Hivatalosan a "bosnyák nemzetiség" elnevezés
csak 1993-ban lett elfogadottá a bosnyákok által. (A korábbi "bosnyák" elnevezés nem nemzetiségi
elnevezés volt, hanem Bosznia minden lakosát jelezte, nemzetiségi hovatartozás nélkül.)

A bosnyákok nyelve a bosnyák. A szerb, a horvát, a bosnyák és a montenegrói nyelv úgynevezett
diarendszert alkotnak, azaz nyelvészetileg ezek egyetlen nyelv külön szabványai. A bosnyák a latin ábécé
szerb-horvát-bosnyák változatát használja. A bosnyák nyelv önálló nyelvként csak a XX. sz. 90-es
éveiben alakult ki.

A szerb-horvát-bosnyák-montenegrói nyelv 3 f? nyelvjáráscsoportra oszlik: a što-, ?ak- és kajnyelvjáráscsoportra. Mind a négy irodalmi nyelv a što-nyelvjáráscsoporton alapszik!

Az ószláv jat magánhangzó a što-nyelvjáráscsoporton belül különböz? hanggá fejl?dött: -ije, -e vagy -i
hanggá. Eszerint van ije-szabvány, e-szabvány és i-szabvány. A horvát, a bosnyák és a montenegrói
irodalmi nyelv kizárólag az -ije változatot használja, a szerb pedig elfogadja mind az -ije, mind az -e
változatot, bár az utóbbi a gyakoribb. (A három változat érzékeltetésére: pl. a "folyó" szó lehet "reka",
"rijeka" vagy "rika".)
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A XX. sz. 90-es évei el?tt a szerb és a horvát egy nyelvnek volt tekintve (szerbhorvát vagy horvátszerb
nyelv), ennek része volt a ma önálló nyelvként definiált bosnyák nyelv.

Montenegróiak

A montenegróiak létszáma kb. 500 ezer, ennek a fele él Montenegróban, ahol a lakosság kb. 45 %-át
alkotják. Montenegróban a szerb és a montenegrói identitás váltakozik, gyakran egy családon belül
vérrokonok közül az egyik szerbnek, a másik montenegróinak vallja magát. Bár Montenegró ?si állam, az
önálló montenegrói identitás sokáig a szerb identitás helyi változata volt, s részben ma is az a
montenegróiak egy részénél.

A hív? montenegróiak szinte kizárólagosan ortodox vallásúak.

A montenegróiak nyelve a montenegrói vagy a szerb. A magukat montenegrói nemzetiség?nek vallók 60
%-nak szerbnek, 40 %-a montenegróinak nevezi anyanyelvét. A szerb, a horvát, a bosnyák és a
montenegrói nyelv úgynevezett diarendszert alkotnak, azaz nyelvészetileg ezek egyetlen nyelv külön
szabványai. A montenegrói a cirill ábécé montenegrói változatát és a latin ábécé montenegrói változatát
használja, a latin változat használata a gyakoribb. A múltban használatos volt korlátozott mértékben a
glagolita ábécé is. gA montenegrói nyelv önálló nyelvként csak a XX. sz. legvégén kezdett kialakulni,
csak 2007 óta számít hivatalos nyelvnek Montenegróban.

A szerb-horvát-bosnyák-montenegrói nyelv 3 f? nyelvjáráscsoportra oszlik: a što-, ?ak- és kajnyelvjáráscsoportra. Mind a négy irodalmi nyelv a što-nyelvjáráscsoporton alapszik!

Az ószláv jat magánhangzó a što-nyelvjáráscsoporton belül különböz? hanggá fejl?dött: -ije, -e vagy -i
hanggá. Eszerint van ije-szabvány, e-szabvány és i-szabvány. A horvát, a bosnyák és a montenegrói
irodalmi nyelv kizárólag az -ije változatot használja, a szerb pedig elfogadja mind az -ije, mind az -e
változatot, bár az utóbbi a gyakoribb. (A három változat érzékeltetésére: pl. a "folyó" szó lehet "reka",
"rijeka" vagy "rika".)

A XX. sz. 90-es évei el?tt a szerb és a horvát egy nyelvnek volt tekintve (szerbhorvát vagy horvátszerb
nyelv), ennek része volt a ma önálló nyelvként definiált montenegrói nyelv.
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Sokácok

A sokácok kb. 20 ezren vannak. Többségük a horvát nép alcsoportjának, egy kisebb része pedig a szerb
nép alcsoportjának vagy önálló délszláv nemzetiségnek vallja magát. Szerbia hivatalosan önálló
nemzetiségnek ismeri el ?ket.

A hív? sokácok szinte kizárólagosan katolikus vallásúak. Régebbi magyar elnevezésük: katolikos rácok.

A sokácok kisebbsége önálló dészláv nyelvként határozza meg anyanyelvét, a többség horvátként vagy
szerbként határozza meg anyanyelvét.

Bunyevácok

A bunyevácok kb. 20 ezren vannak. Többségük a horvát nép alcsoportjának, egy kisebb rész önálló
délszláv nemzetiségnek vallja magát. Szerbia hivatalosan önálló nemzetiségnek ismeri el ?ket.

A hív? bunyevácok szinte kizárólagosan katolikus vallásúak.

A bunyevácok kisebbsége önálló dészláv nyelvként határozza meg anyanyelvét, a többség horvátként
viszont nevezi meg anyanyelvét.

A magyarországi bunyevácok egy része szeretné a hivatalos kisebbségként való elismerést, ez eddig nem
vezetett eredményre. 2006-ban a magyar parlament elutasította az önálló bunyevác nemzetiség
elismerését.

A torlák nyelvjárás
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A torlák nyelvjárás átmeneti a délszláv nyelvek keleti és nyugati ága között. Jellemz?en vagy bolgár vagy
szerb nyelvjárásként tartják számon. Ami a nyelvjárást beszél?k identitását illeti, jellemz?en bolgárnak,
szerbnek vagy macedónnak tekintik magukat. Önálló torlák identitás kizárólag a koszovói, iszlám vallású,
torlák nyelvjárást beszél?knél figyelhet? meg (saját specifikus nevük: goránok), azonban ez náluk is
váltakozik a bolgár és a macedón identitással.

Pomákok

A pomákok eredetileg bolgár anyanyelv? muzulmánok, akiknek nemzeti öntudata az id?k folyamán
elhomályosodott, s muzulmán vallásuk helyettesítette nemzeti hovatartozásukat is. Az eset hasonló a mai
bosnyákokhoz, a különbség, hogy a szerb nyelv? bosnyákokkal ellentétben a pomákok bolgár nyelv?ek.

Bulgárián kívül Macedóniában, Albániában, Koszovóban, Görögországban és Törökországban élnek. A
koszovói pomákok a goránok, akikr?l már említést tettem a torlák nyelvárás kapcsán. A macedóniai és
albániai pomákok helyi elnevezése "torbes", identitásúak váltakozó. Az albániai torbesek többsége ma
már torbes nyelv? albánnak határozza meg magát, egy kisebb rész továbbra is bolgár identitású. A
macedóniai pomákok egy része macedónnak határozza meg magát, más része "muzulmán
nemzetiség?nek". A görögországi pomákok zöme szintén muzulmán nemzetiségként határozza meg
magát, nyelvileg "pomák nyelvként" határozza meg anyanyelvét, ?k teszik ki a mai Görögország
muzulmán lakosságának kb. felét. Törökországban hivatalosan önálló pomák nemzetiségnek min?sülnek.
Bulgáriában hivatalosan bolgár nemzetiség?nek számítanak, s ami önmeghatározásukat illeti, ez
váltakozik a bolgár, a "muzulmán nemzetiségi", az önálló pomák és a török identitás között.

A bolgár-macedón diarendszer nyelvjáráscsoportjai

Bolgárok
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A bolgárok létszáma kb. 10 millió, ebb?l 6,5 millió él Bulgáriában, ahok a lakosság 83 %-át alkotják.
Jelent?sebb bolgár kisebbség van Törökörszágban (kb. 270 ezer, azonban 99 %-uk pomák, s
Törökországban külön nemzetiségnek számítanak), Ukrajnában (számuk kb. 200 ezer), Moldovában
(számuk kb. 90 ezer), Görögországban (számuk 80 ezer, a felük pomák), Szerbiában (számuk kb. 20
ezer), s Romániában (8 ezer).

Több területen a bolgár identitás keveredik a macedónnal. A macedóniai, a görögországi, a koszovói és az
albániai pomákok egy része macedónnak mondja magát, más része bolgárnak, harmadik része egyiknek
se. A macedóniai macedónok kb. 1-2 %-a szintén bolgár identitású.

A hív? bolgárok 85 %-a ortodox, 10 %-a muzulmán (pomákok), 5 %-a katolikus és protestáns.

A bolgárok nyelve a bolgár. A bolgár és a macedón nyelv úgynevezett diarendszert alkotnak, azaz
nyelvészetileg ezek egyetlen nyelv külön szabványai. A macedón a cirill ábécé macedón változatát, a
bolgár a cirill ábécé bolgár változatát használja. A harmadik önálló bolgár szabvány, a bánáti bolgár a
latin ábécé horvát változatán alapuló saját ábécét használ.

A bolgár 8 nyelvjáráscsoportra oszlik, ezek közül 4-4 keletinek ill. nyugatinak számít. Az ószláv jat
magánhangzó a keleti nyelvárásokban -ja hanggá, a nyugatiakban -e hanggá fejl?dött. (A két változat
érzékeltetésére: pl. az "ebéd" szó lehet "objad" vagy "obed".)

A bánáti bolgár a bolgár nyelv XVII. századi állapotát tükrözi, ez a nyelvjárás van a legjobban
eltávolodva a többi bolgár nyelvjárástól, emiatt a legnehezebb megértése is az átlag bolgár számára. A
besszarábiai bolgár szintén er?sen archaikus, de mivel a XIX. század elejének nyelvét tükrözi és mindigis
megmaradt a kapcsolat a többi bolgár nyelvjárással, megértése a többi nyelvjárás beszél?je által nem
ütközik olyan nehézségbe, mint a bánáti bolgár esetében. A bánáti bolgárt kb. 20 ezren beszélik még, er?s
az asszimiláció. A besszarábiai bolgár esetében a beszél?k száma negyedmilliós nagyságú.

A bolgár irodalmi nyelv a balkáni nyelvjáráscsoporthoz tartozó Veliko Tarnovo-i nyelvjáráson alapszik,
mely a keleti-nyugati nyelvjáráshatár közelében található, itt az ószláv jat hang hangsúlyos helyzetben -ja,
hangsúlytalan helyzetben pedig -e, ez a jelenlegi bolgár irodalmi norma. A macedón irodalmi nyelv a
délnyugati nyelváráscsoporthoz tartozó ohridi nyelvjáráson alapszik. A bánáti bolgár irodalmi nyelv
pedig a bánáti nyelvjáráson.
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Az ortodoxia egy része által használt egyházi szláv nyelv valójában szintén bolgár nyelv, a bolgár IX.
századi állapotát tükrözi. A jelenleg használt egyházi szláv nyelv ennek a nyelvnek módosított változatai,
mely aszerint enyhén különbözik, hogy melyik ortodox egyház használja, tehát van pl. orosz, szerb,
bolgár, stb. változata. A macedón források természetesen az egyházi szlávot nem óbolgárnak, hanem
ómacedónnak nevezik.

Macedónok

A macedónok létszáma kb. 2 millió, ennek a 60 %-a él Macedóniában, ahol a lakosság kb. 65 %-át
alkotják. A macedón nép, mint önálló nemzetiség a XIX. sz. végén jelent meg, s csak a II. vh. után történt
meg végleges kialakulása. Mindaddig egyszer?en a bolgár nép egyik regionális csoportja volt. Ebb?l
kifolyólag az önálló macedón öntudat nem fejl?dött ki a Macedónián kívüli területeken. A mai
Bulgáriához tartozó területeken a kb. 200 ezer macedónból 5 ezer tartja magát a bolgártól különböz?
macedón nemzetiség részének. Ugyanez fordítva is igaz: a macedóniai macedónok kb. 1-2 %-a bolgár
identitású. Gyakori eset, hogy egy családon belül is a család egyik része macedón, a másik rész bolgár
identitású, s ugyanazt a nyelvjárást beszélve, azt az egyik fél macedón nyelvnek, a másik pedig bolgár
nyelvnek határozza meg. (Személyesen ismer?söm a modern macedón irodalom egyik megalapítójának
az USÁ-ban él? unokája. ? magát bolgárnak vallja.)

A külön macedón identitás kialakulásában az egyik fontos esemény a 40 évig fennállt "vasfüggöny" volt a
korabeli jugoszláv-bolgár határon a XX. sz. negyvenes éveinek végét?l a nyolcvanas évek végéig. A
muzulmán lakosság esetében is ez a helyzet: macedóniai, a görögországi, a koszovói és az albániai
pomákok (akiket a bolgárok bolgárnak, a macedónok macedónnak tartanak) egy része macedónnak
mondja magát, más része bolgárnak, harmadik része egyiknek se.

A bolgár és a macedón nyelv úgynevezett diarendszert alkotnak, azaz nyelvészetileg ezek egyetlen nyelv
külön szabványai. A macedón a cirill ábécé macedón változatát használja. A macedón irodalmi nyelv a
bolgár-macedón diarendszer délnyugati nyelváráscsoportjához tartozó ohridi nyelvjáráson alapszik. A
macedón irodalmi nyelvet 1944-ben alkották meg.

A hív? macedónok szinte kizárólag ortodoxok.

A macedón nyelvészet és történészet természetesen nem fogadja sem azt, hogy macedón népnek nyomai
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sem voltak a XIX. sz. vége el?tt, sem azt, hogy a macedón nyelv a XX. sz. közepén jött létre. Szerintük a
macedón egy ?si nép, mely az ókori macedónok örököse, majd felvette a szláv nyelvet a Balkán szlávok
általi benépesítésekor valamikor a VI. században (s?t egyesek odáig mennek, hogy azt hirdetik, hogy az
ókori macedónok és a mai macedónok nyelve ugyanaz). A bolgár történelem egészét vagy annak
legalábbis egy részét ugyanezek a források macedón történelemként azonosítják, a nyugati, vagy
legalábbis a délnyugati bolgár nyelvjárást pedig macedón nyelvként értelmezik nemcsak a mára, hanem a
kora középkorra vonatkozóan is. Természetesen ennek létezik a bolgár ellenoldala is, mely a vitathatatlan
tényként immár 3 nemzedék óta létez? macedónokat nemlétez?knek nyilvánítja, a macedón nyelvet pedig
nyelvészet abszurditásként fogja fel.

A tény az, hogy a nemzetiségi identitás els?sorban döntés kérdése, s mivel a XX. sz. közepe óta a mai
Macedónia területén tömeges lett az önálló macedón idetitás, így természetesen léteznek macedónok, s ez
teljesen független attól a szintén tényt?l, hogy a magukat macedónnak vallók szülei még esetleg
bolgárnak vallották magukat.

Ami pedig a nyelvi kérdést illeti, minden nyelvész tudja, hogy az, hogy mi a nyelv és mi a nyelvjárás,
nem nyelvészeti, hanem politikai kérdés. Márpedig a macedón nyelv létezik politikai akaratból 1944 óta.

Mivel a kérdés Bulgáriában els?sorban érzelmi alapú, hiszen éppen a 95 %-ban bolgár identitású bulgáriai
macedónok körében er?s a bolgárpárti nacionalizmus és a bolgár hatóságok Macedónia felé tett gesztusait
hajlamosak "árulásként" értékelni, így a hatóságok általában igyekeznek semlegesen cselekedni. Bár
Bulgária ismerte el a világon els?ként az 1992-ben a Macedóniai Köztársaság függetlenségét, hivatalos
bolgár okmányokban a "macedón nyelv" összetétel sosem szerepel, hanem helyette vagy a "Macedóniai
Köztársaság alkotmányának 7. pontja 1. bekezdésében meghatározott hivatalos nyelv" vagy kétoldalú
hivatalos okmányokban a "felek nyelve" vagy a "leglazább" változatban a "macedón irodalmi norma"
kifejezés szerepel. Úgyszintén a bolgár Külügyminisztérium a hivatalos fordítások esetében a "fordítás"
szót kizárólag a nem macedón nyelvr?l vagy nem macedón nyelvre történt fordítások esetében használja,
míg amennyiben macedón okmányról van szó, úgy az "adaptáció bolgár irodalmi normára" ill.
"adaptáció macedón irodalmi normára" kifejezés használatos.

Felmerülhet, hogy miért nem említettem részletesen a görög-macedón viszályt. Azért nem, mert az egy
egészen más jelleg? probléma. A görög ellenállás oka kizárólag az, hogy a "macedón" szónak már van
egy több évezredes jelentése, s így elfogadhatatlannak tartják, hogy a szót egy alig 20 éve létez? új állam
hirtelen megpróbálja új tartalommal feltöltve kisajátítani. Az, hogy van-e macedón nép és nyelv, a
görögöket nem érdekli, a görög álláspont szerint ez mindenkinek a saját problémája, hogy mit gondol
magáról, a görögük egyetlen gondja, hogy a macedónok ne "lopják el" az ókori macedónok nevét.
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A szláv nyelvek érthet?sége

Az említett 4 szláv diarendszeren (cseh-szlovák, ukrán-ruszin, bolgár-macedón, szerb-horvát-bosnyákmontenegrói) kívül az összes szláv nyelv úgynevezett nyelvjáráskontinuumot alkot. A
nyelvjáráskontinuumban minden szomszédos nyelvjárás kölcsönösen érthet? egymással, viszont a
kölcsönös érthet?ség nagyobb távolság esetében elt?nik. A kontinuum úgy képzelhet? el, mint egy nagy
félkör, melynek egyik végén a szorb nyelvek, másik végén a szlovén található. Bár az egyes szláv
irodalmi nyelvek egymás között kölcsönösen nem érthet?ek, a nyelvjáráskontinuumnak köszönhet?en, az
alapszint? kommunikáció az egyes nyelvek között az egymástól legtávolibb szláv nyelvek esetében sem
jelent problémát.

A független szláv államok

A keleti szlávok egységes nép volt sokáig, így a legkorábbi keleti szláv állam, a IX. sz. végén kialakult
Kijevi Rusz az összes keleti szláv legkorábbi államának tekinthet?. Bár az orosz nacionalizmus kés?bb
igyekezett a Kijevi Ruszt orosz államnak beállítani, míg a független Ukrajna a XX. sz. 90-es évei óta
pedig ukrán államnak, mindez nem vehet? komolyan, hiszen nem beszélhetünk sem ukránokról, sem
oroszokról 1100 évvel ezel?tt. Az els?s? valóban immár nem keleti szláv, hanem ténylegesen orosz
államnak a Kijevi Rusztól a XII. sz. során függetlenedett Novgorodi Köztársaság tekinthet?. Az els?
valóban ukrán és belarusz állam csak az I. vh. után jelent meg, ruszin állam pedig csak a II. vh. során
létezett, akkor is csupán egyetlen nap erejéig.

A nyugati szlávoknál az els? államnak a IX.-X. században kb. 80 éven keresztül létezett Nagy Morávia
tekinthet?. Valójában ennek utódai mind a morvák, mind a csehek, szlovákok, szorbok, s?t a délszláv
szlovének is. Önálló cseh állam a IX. sz. végén jelent meg. A szlovák államiság XX. századi fejlemény, a
szorboknak pedig sosem volt saját államuk. Ami a lengyeleket illeti, els? államuk a X. sz. végén alakult
ki.

A délszlávoknál az els? bosnyák, macedón és szlovén állam mind a XX. század végének fejleményei. Az
els? horvát állam a X. sz. elején, az els? montenegrói állam a XI. sz. elején, az els? szerb állam a XIII. sz.
elején alakult ki. Az els? bolgár állam pedig a VII. sz. végén alakult ki, ez számít a legels? szláv
államnak.
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A többi szláv népnek saját független állama sosem volt. De facto ide sorolhatók a már említett ruszinok 1
napig létezett államukkal is 1939-b?l.

_______________________________________________
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Transzkontinentális országok
by maxval bircaman - péntek, december 28, 2012
http://bircahang.org/transzkontinentalis-orszagok/

Transzkontinentális országok azok, melyek egynél több kontinensen terülnek el. További magyarázkodás
helyett íme egy nagyszer? táblázat az összes jelenlegi (2013. január 1-jei állapot) transzkontinentális
országról.

Két térkép, mely a kontinensek határait jelzi piros színnel:

_______________________________________________
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Tudomány és vallás keleten
by maxval bircaman - vasárnap, július 08, 2012
http://bircahang.org/tudomany-es-vallas-keleten/

Miért ismeretlen az ellentét vallás és tudomány között a keleti kereszténységben?

A nyugati kereszténységet ismer?k számára meglep?, hogy a tudomány contra vallás viták keleten
ismeretlenek, ill. ahol megjelennek, kizárólagos nyugati hatásra jelennek meg az utóbbi id?kben.

A hagyományos kereszténység a teológiát mindig is a filozófia részének, azaz társadalomtudománynak
tekintette. A természettudományokkal nem keverte, legfeljebb egyes természettudományos tényeket
felhasznált a dolgok magyarázásához.

A középkori katolicizmus nagy hibája, hogy a teológiát a természettudományok "anyjának" kezdte
tekinteni. A keleti kereszténység ebbe a hibába sosem esett, valószín?leg a fejlettebb tudományok miatt.
(Igen, a tudomány az V-XII. sz. között keleten volt fejlettebb.) A katolicizmus is leküzdötte az újkorban
ezt a hozzáállást, s manapság csak a radikális protestáns fundamentalizmusra jellemz?.

A radikális protestáns fundamentalizmus egy zsákutca, a középkori katolikus zsákutca folytatása, még
rosszabb formában.

Ugyanis az történik, hogy a Bibliával látszólag egyez? éppen aktuális tudományos elméletre rámondják,
hogy "na, ez kóser! ez az igazság", majd amikor a tudomány paraditgmát vált, jön a virtuális pofáraesés.

A keleti kereszténységben - legyen az akár a görög-szláv ortodoxia, akár az ókeleti egyházak - NEM
LÉTEZIK tudomány contra vallás vita. Ugyanis az egyházi álláspont mindigis az volt, hogy a vallás
bármilyen természettudományos elmélettel összeegyeztethet?, hiszen a vallás nem része semmilyen
formában a természettudománynak, hanem rajta kívül áll.

831 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A gyökerek olyan er?sek voltak, hogy eleve ez fel sem merült. Azt ne felelejtsük el, hogy a Krisztus utáni
els? 10 században bizony keleten volt az európai civilizáció zöme, s nem nyugaton.

Persze a keleti kereszténység hagyományos területének egy része a XX. sz. során a kommunizmus által
lett meghódítva, s az alapvet?en nyugati gyöker? marxizmus itt is véghezvitte romboló eszmeiségét,
melynek része volt a k?kemény ateizmus is, kb. abban a formában, mint ahogy manapság Dawkins és
társai rombolnak-tombolnak.

Azonban a kommunizmus által meg nem hódított keleti keresztény területen (Görögország, Ciprus,
Egyiptom, Szíria, stb.) sosem hatott "furcsának", hogy valaki egyszerre hív? és tudós, ez az ellentét a XX.
sz. során sem jelentkezett, éppen a régi hagyományok miatt. Érdekes - s ezt hozzá kell tenni -, hogy
azokon a hagyományos keleti keresztény területeken, ahol az iszlám lett a f? vallás, az iszlám hatás
meger?sítette a keleti keresztény hagyományokat ebben a tekintetben: az iszlámban is teljesen ismeretlen
a tudomány és a vallás ellentéte.

Tehát a keleti kereszténység nem ismeri a protestáns fundamentalizmus problémáit, nem használja a
Bibliát tudományos enciklopédiaként, hanem végzi saját dolgát: a lelki terület ápolását és Isten igéjének
terjesztést.

_______________________________________________
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Térkép 33-ból
by maxval bircaman - csütörtök, július 05, 2012
http://bircahang.org/terkep-33-bol/

Térkép, mely a 33-as év állapotait igyekszik ábrázolni.

33-ban történt az Egyház megalapítása.

Jelzések a térképen:

Színek:

zöld - Róma
sárga - más államok
fehér - törzsek, nomád államok

Államok:

1. Adiabene - szír nyelv? állam, Róma a II. században hódította meg
2. Axum - etióp nyelv? állam, az arabok hódították meg a X. században
3. Boszporusz - görög nyelv? állam, Róma vazallusa, a VII. században a bolgárok hódították meg, itt
jött létre az els? bolgár állam
4. Dákia (Dacia) - dák nyelv? állam, Róma a II. században hódította meg
5. Edessza - szír nyelv? állam, Róma a III. században hódította meg
6. Elám - elámi nyelv? állam, a Partus Birodalom vazallusa
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7. Gerrha - arab nyelv? állam, a mai Bahrein ?se
8. Hadramaut - arab nyelv? állam, a mai Jemen egyik ?se
9. Harakéna - perzsa nyelv? állam, a Partus Birodalom vazallusa
10. Himjar - szemita nyelv? állam, az arabok hódították meg a VI. században
11. Kataban - arab nyelv? állam, a mai Jemen egyik ?se
12. Kaukázusi Albánia - örmény nyelv? állam, a Partus Birodalom vazallusa, Perzsia a VIII.
században hódította meg, a mai Örményország egyik ?se
13. Kaukázusi Ibéria - grúz nyelv? állam, Róma és Perzsia felosztotta egymás közt a VI. században, a
ami Grúzia ?se
14. Mazun - arab nyelv? állam, a mai Omán ?se
15. Média Atropatene - perzsa nyelv? állam, a Partus Birodalom vazallusa, Perzsia a II. században
hódította meg
16. Nabatea - szír nyelv? állam, Róma a II. században hódította meg
17. Núbia - egyiptomi nyelv? állam, Axum hódította meg a IV. században
18. Örményország - örmény nyelv? állam, Róma és Perzsia felosztotta egymás közt a VI. században,
a mai Örményország egyik ?se
19. Palmira - görög nyelv? állam, Róma az I. sz. 30-as éveinek végén hódította meg
20. Pártia, Pártus Birodalom - pártus nyelv? állam, Perzsia a III. században hódította meg, a mai Irán
egyik ?se
21. Perzsia - perzsa nyelv? állam, az arabok hódították meg a VII. században, a mai Irán egyik ?se
22. Pontusz - görög nyelv? állam, Róma a I. sz. második felében hódította meg
23. Sába - arab nyelv? állam, a mai Jemen egyik ?se

Róma - latin, kés?bb görög nyelv? állam, az Oszmán Birodalom hódította meg a XV. században

_______________________________________________
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Téveszmék a Bibliáról
by maxval bircaman - szombat, május 05, 2012
http://bircahang.org/teveszmek-a-bibliarol/

Néhány általánosan elterjedt, azonban téves adatot ill. vélekedést írtam az alábbiakban össze a Bibliával
és a kereszténységgel kapcsolatban.

1. Ádám és Éve egy alma megevésével vétettek Isten parancsának. Valójában az alma egy kései,
els?sorban nyugat-európai interpretáció. A Biblia nem azonosítja, hogy pontosan milyen gyümölcsr?l van
szó. Úgyszintén el?fordult a zsidó és különösen a keresztény hagyományban búzával, függével, szöll?vel,
birsalmával, s?t - Amerika felfedezése után - paradicsommal való azonosítás.

"A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla,
meghalsz." (Teremtés Könyve 2:16-17.)

2. A Tízparancsolat tiltja a hazugságot. Valójában a hamis tanúskodást tiltja, azaz csak a hazugság
egyik változatát.

"Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen." (Kivonulás Könyve 20:16.)

3. A Tízparancsolat parancsai azonosak az egész zsidóságban és kereszténységben. Maguk a
parancsok valóban azonosak, azonban a számozásuk eltér?. Ezért hibáznak egyes kvízm?sorok, mikor pl.
megkérdezik, hogy melyik az 5. parancsolat, ugyanis hozzá kellene tenniük, hogy melyik hagyomány
szerint.
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Alapvet?en három különböz? számozási rendszer létezik: zsidó, görög, s latin!

A zsidó rendszerben:

1. "Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjér?l, a szolgaság házából."
2. "Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást
arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen
képek el?tt és ne tiszteld ?ket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok."
3. "Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét
hiába veszi."
4. "Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A
hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihen? napja, ezért semmiféle munkát nem
szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem
szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis
hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon
azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte."
5. "Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked."
6. "Ne ölj."
7. "Ne törj házasságot."
8. "Ne lopj."
9. "Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen."
10. "Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem
szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé."

A görög számozási rend a zsidó rend szerinti 1. parancsolatot egyszer?en bevezet?nek tekintette a 2.
parancsolathoz, viszont a 2. parancsolatot pedig két részre osztotta. Tehát a görög számozási rend szerint
az els? két parancsolat:

1. "Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjér?l, a szolgaság házából. Senki
mást ne tekints Istennek, csak engem."
2. "Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a
földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek el?tt és ne tiszteld ?ket, mert én, az
Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok."

A 3.-10. parancsolat egyezik a görög és a zsidó számozási rendben.
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A latin számozási rend - érthet? okokból ez a legismertebb Magyarországon - különbözik a legjobban a
másik két rendszert?l. A latin számozás a zsidó és a görög számozási rend szerinti els? két parancsolatot
egynek veszi, azaz a latin számozásban az els? parancsolat így hangzik:

1. "Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjér?l, a szolgaság házából. Senki
mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról,
ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek
el?tt és ne tiszteld ?ket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok."

A latin számozási rend szerinti többi parancsolat így eggyel "késik" a zsidóhoz és a göröghöz képest, azaz
a 3. zsidó/görög parancsolat pl. csak a 2. a latin számozásban. Viszont, hogy megmaradjon a
parancsolatok száma tíznek, a 10. zsidó/görög parancsolatot a latin rendszer ketté választja a következ?
módon:

9. "Ne kívánd el embertársad feleségét."
10. "Ne kívánd el embertársad házát, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem
szamarát, sem más egyebet, ami az övé."

A latin számozási rendszert a katolikusok és a luteránosok használják. Míg a görög rendszert a keleti
egyházak (khalkedóni ortodox, nem-khalkedóni ortodox, asszír), a kálvinisták, az anglikán, s a legtöbb
egyéb protestáns felekezet használja. Egyes újprotestáns felekezetek a zsidó számozási rendet használják.

4. A szepl?telen fogantatás katolikus dogmája. A szepl?telen fogantatás katolikus dogmája a
közhiedelemmel ellentétben nem azt jelenti, hogy Mária szepl?telen módon hozta a világra Jézust. Ezt
ugyanis az egész kereszténység vallja. A szepl?telen fogantatás katolikus dogmája azt vallja, hogy maga
Mária született szepl?tlenül. Ezt csakis a katolikusok vallják.

5. Mária Magdaléna, a prostituált. Valójában kora-középkori latin értelmezésr?l van szó. Sem az
eredeti szövegben, sem a nem-latin hagyományban nem szerepel Mária Magdalénáról, hogy prostituált
lett volna, miel?tt Jézus követ?jévé vált. Az eredeti szöveg szerint démonok által volt megszállva Mária
Magdaléna, de nem volt semmi esetre sem prostituált.
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"Vele {Jézussal} volt a tizenkett? és néhány asszony, akiket a gonosz lelkekt?l és a különféle
betegségekt?l megszabadított: Mária, melléknevén magdalai, akib?l hét ördög ment ki" (Lukács
Evangéliuma 5:1-2.)

6. Jézus volt az els? kommunista. Személyesen ezt a legaljasabb rágalomnak tartom, bár sok esetben az
ok nem rágalmazási vágy, hanem ?szinte tudatlanság. Jézus nem volt se kommunista, se fasiszta, se
kapitalista, se demokrata, se antidemokrata, se semmilyen más -ista vagy -ata! Jézus nem akarta sem a
létez? politikai hatalmat megdönteni, se vagyoni egyenl?séget nem akart.

"Adjátok meg a császárnak, ami a császáré" (Máté Evangéliuma 22:21.)
"A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon
sz?lejébe.Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, kiküldte ?ket a sz?l?be. A
harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a
piacon. Megszólította ?ket: Menjetek ki ti is a sz?l?mbe, és majd megadom, ami jár nektek. Azok
ki is mentek. A hatodik és kilencedik órában újra kiment, s ugyanígy tett. Amikor a tizenegyedik
óra tájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat. Megkérdezte t?lük: Mit ácsorogtok itt egész nap
tétlenül? Nem fogadott fel minket senki - felelték. Menjetek ki ti is a sz?l?mbe - mondta
nekik. Amikor beesteledett, így szólt a sz?l?sgazda vincellérjéhez: Hívd össze a munkásokat, és
add ki bérüket, kezdve az utolsókon az els?kig. Jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra tájban álltak
munkába, és fejenként egy dénárt kaptak. Amikor az els?k jöttek, azt hitték, hogy ?k majd többet
kapnak, de ?k is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda
ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak - mondták -, s ugyanúgy bántál velük, mint velünk,
akik viseltük a nap terhét és hevét. Barátom - felelte egyiküknek -, nem követek el veled szemben
igazságtalanságot. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tied és menj! Én az
utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok?" (Máté
Evangéliuma 20:1-15.)
"Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta
vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kett?t, a harmadiknak csak egyet, kinekkinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele
kereskedni, s másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kett?t kapott, másik kett?t szerzett. Aki
egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. Hosszú id? elteltével megjött a
szolgák ura, és számadást tartott. Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt
talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. - Jól van, te h?séges, derék
szolga - mondta neki ura. - Minthogy a kevésben h? voltál, sokat bízok rád: menj be urad
örömébe! Jött az is, aki két talentumot kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik
kett?t szereztem. - Jól van, te h?séges, derék szolga. Mivel a kevésben h? voltál, sokat bízok rád:
menj be urad örömébe! Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így beszélt: Uram,
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tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gy?jtesz, ahol nem szórtál. Ezért
félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. - Te mihaszna, lusta
szolga! - kiáltott rá ura. - Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gy?jtök, ahol nem
szórtam. Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam
volna vissza. Vegyétek el t?le a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert
annak, akinek van, még adnak, hogy b?ven legyen neki; akinek meg nincs, attól még amije van is,
elveszik. Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a küls? sötétségre!" (Máté Evangéliuma
25:14-30.)

7. A Biblia azt mondja: "Segíts magadon, Isten is megsegít". Nem mondja azt, ez egy közmondás,
nem bibliai idézet.

8. A gonosz, hataloméhes papok meghamisították a Bibliát, s mindenfélét beleirkáltak. A manapság
népszer?, összeesküvéselméletekre alapuló bulvárkönyvek és filmek egyik kedvenc témája a gonosz
keresztény egyház, mely még a Bibliát is képes volt átírni, hogy így nagyobb hatalomra tegyen szert, s
ezáltal is növekedhessen az egyház vagyona és a pedofil papok száma. Tévedés, a modern bibliakritika
csak apró elírásokat és egyes fordítási hibákat tudott felmutatni, ezek az elemzések segítettek a pontosabb
új szövegváltozatok létrehozása érdekében. Nincs semmilyen betoldás, változtatás, törlés a legrégebbi
szövegekhez képest a kés?bbi változatokban.

9. A Biblia nem ér semmit, mert Konstantin császár állapította meg a tartalmát hatalmi
szempontokat figyelembe véve, a 325. évi nikaiai zsinaton. Tévedés. A nikaiai zsinat határozatait el
lehet olvasni, még csak nem is foglalkoztak a Biblia tartalmával. Tartalmának megállapítása és
véglegesítése egy hosszú folyamat eredménye, mely csak a IV. sz. végén zárult le. Ez is bizonyítja, hogy
nem az Újtestamentum hozta létre az Egyházat, hanem az Egyház hozta létre az Újtestamentumot, mint
hagyománya írásos részét. A Biblia és az Egyház egymás ellen való kijátszása népszer?, de teljesen
alaptalan.

10. Jézus i. e. 1-ben december 25-én született. Nem, az év Dionysius Exiguus, szerzetes (V-VI. sz.)
téves számításán alapszik, a dátum pedig direkt úgy lett kiválasztva, hogy a téli napforduló korabeli
napjával egyezzen, azaz kiválasztásakor sem valódi születésnapnak, hanem emléknapnak számított. A
lényeg, hogy az évszámot illet?en a legtöbb modern kutató i. e. 4., 5., 6. évet határozza meg, ami pedig a
dátumot illeti, a legkülönböz?bb elképzelések léteznek, a legnépszer?bbek áprilisra, májusra, novembere
teszik, de a Karácsony napjához közeli decemberi és januári dátumnak is vannak hívei.
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Upgrade
by maxval bircaman - csütörtök, május 17, 2012
http://bircahang.org/upgrade/

Bevallom, nem vagyok nagy hardverszakért?.

A szoftverhez már jobban értek. Régebben még programozni is tudtam egy kicsit, itt most aláhúzva a
"kicsit" szót. 15 éve még foglalkoztam tanácsadással is szoftvertematikában. Már persze messze nem
vagyok azon az szinten, a Window 95 megjelenésével elvesztettem a fonalat, s azóta sem vettem fel, de
azért még most is az átlag felhasználó felett vagyok a legtöbb szoftveres témában.

Számítógépem egyébként olyan mint Perszeusz hajója. Én mindig azt mondom, hogy ez a második asztali
típusú számítógépem életemben és 1996-ban vettem, azaz 16 éve. Valójában azonban már csak a doboza
1996-os és az egyik, már nem m?köd? cd-író, melyet csak azért nem vettem ki, mert ha kivenném, akkor
lyuk tátongana a helyén (az eredeti burkolórész Isten tudja hová t?nt).

A legutóbbi nagy felújítás 2007-ben történt, akkor új alaplap, processzor, még egy merevlemez, új
videókártya ment bele. Akkor ezt úgy csináltam, hogy elvittem a dobozt egy számítógépes szaküzletbe a
Nyugati pályaudvar környékén, ott megvásároltam az alkatrészeket, azzal a feltétetellel, hogy akkor ott
azonnal bele is tesznek nekem mindent. Mivel a vásárlás komoly összeg volt, elérte a 100 ezer forintot, a
kis bolt persze örömmel teljesítette feltételemet. Utálom a gépemet csak úgy ott hagyni bárhol is, nehogy
valaki kilopja értékes adataimat, átmásolja feleségem erotikus fényképeit, leolvassa 10-jegy?
jelszavaimat, vagy beleüsse az orrát felbecsülhetelen érték? írásaimba.

Egy kis kitér?. Az új merevlemez esetében adtam egy esélyt a Linuxnak. 48 órányi kilátástalan küzdelem
után azonban a Linuxot bekategorizáltam oda ahová való: az unatkozó programozók játékszerei közé. A
Windows alatt jól m?köd? monitoromat a Linux nem volt hajlandó 640x480-nál magasabb felbontásban
m?ködtetni. Aztán kategórikusan azt is megtagadta, hogy a szabványos bolgár billenty?zetkiosztás helyett
egy másikat fogadjon el. Majd pedig kiderült: az akkori kedvenc pókerprogramjaim egyike sem tud
rendesen menni Linux alatt. Szóval azóta, ha a Linux szót hallom, nagyot nevetek. Persze, a Linux-vallás
hívei szerint én vagyok a hibás, mert mindenre lett volna megoldás. Jellemz?en azonban ezek a
megoldások olyanok, hogy szimpla megértésükhöz is legalább háromhónapos el?tanulmány szükséges,
engem leginkább a Star Trek sorozat álm?szaki szövegeire emlékeztetnek, hogy pl. "kompenzáld a
gamma transzpondereket a szubtéri antianyag-sugárzás molekuláris fotonszintjén omikron-szigma 86
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pont 5-re!".

Eldöntöttem tehát a tavalyi év végén, hogy ezentúl én leszek a saját gépem hardver-szakért?je, s én
fogom cserélni a dolgokat. Megveszem ami kell és cserélek. A terv megvalósításához idén januárban
kezdtem hozzá.

Az els? probléma a gépemmel tavaly kezdett jelentkezni. A probléma lényege: minden áramtalanításkor
elfelejti a dátumot. Ilyenkor az ember internetes fórumokon szokott tanácsot kérni. Találtam is nagyon
profi fórumot erre. A gond azonban az ilyen fórumokkal az, hogy ott jellemz?en profik beszélgetnek
profikkal, s a véletlenül betéved? idegent észre sem veszik, vagy ha mégis leereszkednek hozzá, akkor
csak annyit tudatnak vele, hogy az, amit kérdez hülyeség, s különben is a választ mindenki tudja, a profik
dédnagymamája is, csak be kellett volna írni a kérdést a Google-ba, s mindjárt megkapta volna ezer
helyen a választ.

Nagy nehezen megkaptam azért egy választ: "az elemet cseréld ki!".

Mivel tényleg nagyon kezd? hardveres vagyok, még le is fényképeztem a kissé poros elemet, hogy
tényleg az-e az elem, amit annak gondolok.

Persze erre szidást kaptam, hogy miféle alak vagyok, aki ilyen porosan tartja a gépét, s nem csoda, hogy
szegény gép elfeljti a dátumot, meg is érdemlem! De mindegy: vettem egy új elemet. Elem betétele, id?
beállítása, gép kikapcsolása, áramtalanítás, bekapcsolás és... megint elfelejti a dátumot.

Újra már nem mertem kérdezni ugyanazon a fórumon, így elkezdtem keresgelni mi lehet, ha jó az elem és
mégis elfelejti a dátumot. Itt el?villant az a 2 évem, amit a Nokiánál dolgoztam, mint m?szaki
ügyfélszolgálati tanácsadó: ha végképp halvány fogalmunk sem volt, hogy a mi a fene baja lehet egy
készüléknek, akkor mindig azt mondtuk "legyen szíves frissíteni a szoftvert, s visszaállítani mindent a
gyári alapbeállításokra". Megkerestem tehát ennek számítógépes változatát, szóval:

kikapcsolás, áramtalanítás,
elem kivétele, vigyázva, hogy ne legyen a kezemben statikus feszültség,
várakozás pár percig,
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elem vissza, gép visszakapcsolás.

Ezt egyébként annak idején egy hacker-fórumon találtam meg, így kell ugyanis leküzdeni a
jelszóproblémát, ha valaki jelszóval védett számítógépet akar beindítani.

Megcsináltam, de nem segített. Oké, ez volt a gyári alapbeállítások visszaállítása, akkor most jöjjön a
szoftverfrissítés. Itt be voltam rezelve, mert nem igazán szeretem az ilyen alaplap-barkácsolást, hisz ebb?l
baj lehet. De rászántam magamat. A gyártó honlapjára rámenve megtaláltam az én alaplapom legfrissebb
szoftverét, s?t egy szoftverfrissít? programot is. Megcsináltam, minden ment, majd beállítottam a
dátumot és az id?t. S az eredmény: NEM FELEJTETTE EL A DÁTUMOT ÉS AZ ID?T!

Megrészegülve az eredményt?l, merész tervet vázoltam fel: ezentúl minden második héten valamit
lecserélek egyedül! El?ször is nézzük a memóriát. 1 GB volt a gépben, 2007-ben ez kiválónak számított.
Manapság nem elég. Kiderítettem milyen memória kell a gépembe, milyen típusúak vannak, s mennyi
mehet bele. Három óra kutatás után megtudtam: a legújabb típusú memória nem jó ehhez az alaplaphoz,
nekem DDR2 SDRAM kell - ez DDR-es kommunistaszagú elnevezés egy kicsit elbizonytalanított, de
túltettem magamat rajta.

El?ször csak 1 darab 2 GB-os memóriát vettem, próba alapon. Itt 15 perces szenvedés következett:
hogyan kell bedugni a helyére a RAM-ot. Közben azt olvastam (már a RAM megvétele után), hogy
párhuzamosan kell tenni a memóriát, s nem lehet egymás mellé 2 különböz?t tenni. Oké: hagytam a régit
az A1 lyukban, az újat meg betuszkoltam a B1 lyukba. Aztán tesztelés: én lep?dtem meg a legjobban, de
a gép felismert 3 GB memóriát. Következ? terv: venni még 2 darab 2 GB-os RAM-ot. Akkor lesz 7, de
mivel nem lehet párhuzamosan 2 különböz?, így lesz csak 6, mert a régi 1 GB-os memóriát sajnos ki kell
majd vennem. Meg fogom siratni, s elteszem emlékbe. (Végülis odaadjándékoztam nagyobbik fiamnak,
cserélje el valamire a számítógépes boltban.) A 6 GB az már elég lesz mindenre.

De ekkor szembesültem azzal, hogy az operációs rendszer eleve maximum 3 GB RAM-ot ismer fel, azaz
tök felesleges 6, mert úgysem ismeri fel.

Viszont ha az operációs rendszerem 64-bites lenne, akkor felismerne gyakorlatilag bármennyit. Így tehát
jött a következ? ötlet: cseréljük le az oprendszert is. Igenám, de a processzorom 32-bites, azaz nem megy
rá 64-bites oprendszer.
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Hosszú elmélkedés után kiderült: az alaplapra lehet tenni sokkal jobb processzort is. Íme hát az ideális
megoldás: az 1,8 GHz-es processzor helyére egy 3,2 GHz-es. Nagyszer?, ez nagyon felviszi majd a
sebességet.

De el?tte még a merevlemez probléma megoldása. A gépben egy 6 éves és egy 10 éves merevlemez volt,
mindkett? 80 GB-os. Újat néztem. Nagyon izgatott ugyan az 1 TB-os merevlemez, de árát túlzónak
találva, maradtam a fél TB-nál. Röhej ez a mennyiség, hihetetlen, hogy 15 év alatt ezerszeresére n?ttek a
merevlemezek, áruk pedig az eredeti kétezredrészére zuhant.

Itt is volt persze egy kis huzavona, hogy milyen típus jó nekem. A jelenlegi 10-éves IDE-csatlakozós, a
6-éves meg SATA-csatlakozós. A lényeg: bármilyen SATA-csatlakozós jó nekem, az összes visszafelé és
el?re is kompatibilis.

De én sajnálom bármelyiket is leselejtezni a meglév? merevlemezek közül. Az 500 GB-os új nem
helyettük lesz, hanem harmadikként.

A legfurcsább: egyetlen számítógépes üzlet sem árul csavarokat, ezeket valahogy "szerezni" kell. Nem
értem miért. Mindegy. Beszereltem nagy nehezen a merevlemezt a másik kett? közé, majd rádugtam az
áramkábelt - miután elemeztem, hogyan van rádugva az áramkábel a másik SATA-merevlemezre. Ekkor
jött a meglepetés: NINCS adatkábel, nincs mit rádugni az új lemezre. Kis okoskodás után ráeszméltem:
egy SATA-kábel csak egy eszközhöz jó, ellentétben a jó öreg IDE-kábellel, ahol fel lehetett "f?zni" több
eszközt. Na, ekkor már fél 8 volt, este, de futottam a hipermarket számítógépes részlegére SATA-kábel
beszerzése céljából. Otthon teljes siker.

Aztán átparticionáltam mind a 3 lemezt, ehhez már értek jobban, ez szoftveres kérdés. A Partition Master
programocska nagyon jó, vele adatvesztés nélkül lehet ezt megcsinálni. Mivel a gépet 3-an használjuk, 4
partíciót csináltam: egyet a kisebbik fiamnak (a nagyobbik nem él velünk), egyet magamnak, egyet az
oprendszernek, s egyet biztonsági adatmentésre megint saját magamnak és az oprendszernek. A
feleségnek nem jár külön partíció, neki csak egy mappa van az én partíciómon belül. Még csak az
hiányozna, hogy n?k külön partíciókkal rendelkezzenek, ez a természetes isteni rend megcsúfolása
lenne!

Következ? lépés: a processzor megvétele. Megvolt. Most jött annak tanulmányozása hogyan kell
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processzort cserelni. Két napig tanulmányoztam a neten leírásokat a témáról. Ekkor ért a hatalmas
meglepetés: a netes képeken valami krémet kennek a processzor hátára. Döbbenten láttam: TÉNYLEG
valami ragasztót vagy krémet tesznek a processzor hátára. Hosszú keresés után megtudtam: a neve
h?paszta és nagyon kell, mert nélküle elég a processzor a magas h?fok miatt. Majdnem összecsináltam
magamat ijedtségemben. Az én használati utasításomban is vannak ábrák, s ott NINCS szó pasztáról azaz nem is kell, gondoltam.

A témára ismét rákerestem. Mi van akkor ha "thermal paste preapplied". Nézegettem amerikai fórumokat
ez ügyben: ott a közönség két ellenséges táborra oszlik. Az egyik szerint NEM kell külön még paszta, s
hülye aki rátesz pluszban. A másik szerint meg az a hülye, aki nem tesz rá, mert a preapplied az nem elég,
s bár nem fog felrobbanni a cpu, magasabb lesz a h?foka, mintha külön kezelnénk pasztával. Szóval
akkor mi van?

Végül áttanulmányoztam az új ventillátort (mert volt az is a cpu mellett a dobozban), s észleltem, hogy a
legalján, a cpu-hoz tapadó felületén három apró csík van. Most más tudtam is mi a fene lehet ez - ez a
h?paszta, amit el?z? nap még díszítésnek gondoltam volna. Megtapogattam, s olyan mint az agyag, azaz
amint melegedik a cpu, enyhén szétfolyik majd és betakarja azt, amit kell. Így hát NEM vettem h?pasztát,
gondoltam, inkább megbízom az Intel Costa Rica-i gyárának munkásaiban.

Szóval miután egész éjszaka h?töttem a gépet (magyarul: áramtalanítva volt), hozzáfogtam. A ventillátort
viszonylag gyorsan kirángattam a helyér?l. Alaposan az eszembe véstem, hogy az áramkábele hogyan
volt bedugva és hová - ezt mindenkinek ajánlom! (Olvastam egy fórumon, hogy gyakori hiba a
kezd?knél, hogy vagy nem dugják be az áramkábelt vagy rossz helyre teszik, aztán meg a cpu izzani kezd
és meghal.)

Ekkor jött a dilemma: hogyan veszem ki a helyér?l a régi cpu-t. A fedelét már sikerült kinyítnom, ez sem
volt könny?, 3-4 perces elmélkedés után jöttem rá, hogy a kampót ki kell akasztani és csak azután lehet
felnyomni. Szóval nyitva a rész, már csak magát a cpu-t kell kiszedni. Fém tárggyal nem mertem
hozzányúlni, sajnálnám elrontani - egy teljesen jó 1,8 GHz-es Intel-processzor, 2006-os gyártmány, talán
valaki megveszi pár forintért. Közben kihasználtam az alkalmat, el?vettem a porszívót, hogy a ventillátor
alatti port kiszippantsam. Ekkor jött egy óvatlan mozdulat: kezem megremegett, s a porszívó
kiszippantotta a cpu-t! Remélem nem ártott meg neki.

Miután ily módon megoldódott a cpu kivételének problémája, az új cpu-t bettem. Magam is
meglep?dtem: ez 10 másodpercet vett igénybe. Fedél visszazárása plusz 5 másodperc.
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Na, most jött a neheze! Az új ventillátort persze bedugtam az áramba, ez oké volt, de maga a
becsavarozás megizzasztott. Képtelen voltam rájönni merre nyomjam, hogyan csavarjam. Végül a 4
csavarból 3 szoros lett, az egyik még laza maradt. De bekapcsoltam a gépet 20 perc küzdelem után.
Gondoltam, hogy ez így még nem kóser, de nem tudtam mit kitalálni. Óvatos voltam nagyon, mert
gondoltam, hogy ez így valószín?leg nem jó. Szóval gépet beindítottam, szépen felpörgött az új
ventillátor, majd tanulmányoztam a képerny?n lév? szövegeket. (Hála Istennek az szoftveres dolgoknak
sokkal jobban értek, mint a hardverhez.) BIOS-beállításokat megnéztem, oké, de 30 mp múlva jött is a
CPU OVERHEAT WARNING szöveg, amire gyanakodtam is, hogy ez lesz a laza csavar miatt. Persze
azonnal áramtalanítás, majd a régi ventilllátorral kezdtem "játszani", 25 perc tanulmányozás után rájöttem
mi a csavarok titka. A tudást alkalmaztam, most már mind a 4 csavar szorosan fogott.

Újrabekapcsolás, már ment minden. De akkor egy óra használat után er?s gyanúk fogtak meg: hátha
mégis kellett volna az a paszta! Nosza, gép kikapcsolása, bemenés a BIOS-ba, hardver paraméterek
ellen?rzése. Itt szembesültem azzal a mellbevágó infóval, hogy a processzorom éppen 108 fokon üzemel.
Mivel ez mindenképpen abnormális, hát gyors kikapcsolás jött, majd szaladás a legközelebbi
számítógépes üzletbe. Beléptem a boltba, itt magabiztos hangon megkérdeztem:

- Árulnak h?pasztát? Processzorhoz - ezt nagyon profin mondtam, valószín?leg nem hitte volna el
a boltos, hogy 2 napja még a h?paszta létezésér?l sem hallottam.

Aztán haza a h?pasztával. A kisebbik fiam meg is jegyezte "ez h?paszta, a bátyámnak is van ilyenje".
Hát, ilyen az ember amikor nem bízik az ember saját gyerekeiben. Elég lett volna ?ket kérdezni! ?K
TUDTÁK!

Szóval ezután lekaptam a ventillátort, s szépen bekentem csíkosan a processzor hátát. Azóta m?ködik.

De még hátra volt az új operációs rendszer telepítése. Biztos hihetetlenül hangzik, de én nagyon szeretem
a legális szoftvert. Szóval megvettem pénzért. Most már csak egy gondom maradt: csak a 32-bites lemezt
olvassa a számítógép, a 64-bitest nem. Mintha sérült lenne. Mostanában levelezésben állok a Microsoft
ügyféltámogatási részlegével ez ügyben: hogy akkor most mi van, bennem a hiba vagy tényleg rossz a
lemez, s ha ez utóbbi, akkor mikor küldenek nekem egy újat. De ez már tényleg csak az utolsó lépés.
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Valószín?leg még a szomszéd kutya is tudta, hogy kell h?paszta...

_______________________________________________

847 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Vadkeleti utazások a kilencvenes évek elején
by maxval bircaman - csütörtök, május 10, 2012
http://bircahang.org/vadkeleti-utazasok-a-kilencvenes-evek-elejen/

1992-1997 között életvitelszer?en Bulgáriában tartózkodtam.

Többször tettem meg a Szófia és Budapest közti távolságot oda és vissza. Repül?vel elég ritkán, mert túl
drága volt, bár gyors (55 perc körüli bolt a tiszta repülési id? nagyjából). A vonat sem volt olcsó,
egyébként lehetett Bukaresten vagy Belgrádon keresztül menni, az el?bbi iszonyú nagy kitér? persze.
Ügyes emberek persze ügyesen csinálták: nem nemzetközi jegyet vettek, hanem mindenhol belföldi
jegyet, így olcsón megúszták, de nekem ehhez nem volt kedvem, túl kényelmes ember voltam ehhez.
Meg sajnos sosem volt er?s oldalam sem a pénzzel való megfelel? bánásmód, sem a spórolás.

Volt viszont egy olcsó utazási lehet?ség: a busz. Ráadásul a legélvezetesebb is volt. A mai buszok a
távolságot átlag 12-15 óra alatt teszik meg, akkoriban ez a busz állapotának függvényében sokkal több is
lehetett, a negatív rekordom 28 óra volt.

A kommunizmust éppen megszüntet? Bulgáriában ez a vadkapitalizmus kora volt, gyakorlatilag
szabályok nélkül, ill. volt azért néhány szabály, de azt se tartotta be senki. Magyarországon ilyen id?szak
sosem volt, mert a kádárista reformok már jó el?re el?készítették a talajt a kapitalizmusnak, így nem volt
sokkszer? az átmenet, bár sok magyar annak gondolja, de ennek oka csak az, hogy az átlagmagyar nem
tudja, hogy az átmenet valójában éppen Magyarországon volt a legsimább az összes többi ex-kommunista
államhoz képest. Bulgáriában viszont sokk volt, a kommunizmus végéig reformmentes kommunista
rendszer volt, majd pedig hirtelen kapitalizmus.

A nemzetközi utasszállításban is sok vállalkozó akadt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy valaki bejegyzett egy
egyéni céget mimimális alapt?kével (ha jól emlékszem 1000 leva volt a minimum, ez akkoriban kb. 60 hatvan - amerikai dollárnak felelt meg), majd elindult a zsebében néhány ezer márkával Németországba,
jobb esetben egy ottani használtautó-kereskedésbe, rosszabb esetben egy szeméttelepre, s ott megvett egy
30 éves buszt, általában olyan min?ség?t, hogy a helyiek éppen azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne
az egészet legalább hulladékfémként elsózni. Aztán hazavitte a buszt, a haverokkal megjavíttatta,
újrafestette, majd pedig elkezdett hirdetni, hogy pl. „Nemzetközi jegyek: Szófia-Belgrád-BudapestPozsony-Prága, hetente kétszer, egy irányban 40 márka, oda-vissza 70 márka". Természetesen
biztosításnak, kötelez? sebességmér? berendezésnek, útvonalengedélynek, s minden egyéb jogszabályilag
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megszabott kelléknek nyoma sem volt.

Beszáll a buszba 40 ember, egyenként fizet 40 márkát, tehát összesen 1600 márkát, majd ugyanez vissza,
tehát összesen 3200 márka, a cégtulajdonos meg átad 2000 márkát a két buszsof?rjének, hogy akkor
ebb?l a pénzb?l „oldják meg" az utat oda-vissza, s ami megmarad a pénzb?l, az a munkabérük, mert
külön fizetést azt nem is kaptak. A tulajnak egy oda-vissza út 1200 márka tehát haszonban, bár persze
ebb?l nem vontam le a reklám- és egyéb költségeket. Adóteher nem volt, azaz volt, de úgysem fizette
senki, azaz mintha nem lett volna. Végülis jó üzlet: egy busz heti két fuvarral, évente kb. 100 fuvar, s az
év végén tisztán van 80-100 ezer márka, ha minden jól megy.

A hatóságok csak 1997-1998 környékén kezdték el komolyan ellen?rizni a nemzetközi buszos
utasszállítási piacot, addig volt a vadkapitalizmus és a teljes szabadság. 1998 óta már nincsenek ilyen
buszjáratok, azóta már gyakorlatilag egyetlen nagy cég monopolizálta ezt a piacot Bulgáriában, ezres
nagyságrend? buszparkkal, menetrendekkel, jegyekkel, engedélyekkel (!). De 1992-1997 között még a
teljes szabadság uralta a tájat.

Dehát pl. hogyan létezhet illegális buszjárat, amikor a buszjáratoknak útvonalengedély kell, s az
útvonalengedélyt minden országban ellen?rzik a hatóságok rendszeres buszjáratok esetében? Volt
kiskapu. A rendszeres buszjáratok egyszer?en idegenforgalmi szolgáltatókká nyilvánították magukat!

- Maguk egy rendszeres buszjárat?
- Dehogy, kérem, mi egy turistacsoport vagyunk, s béreltünk egy buszt, mert Prágába megyünk
városnézésre.

Szófiától a szerb határig a távolság kb. 45 perc. Itt a legfontosabb teend? az akkor még m?köd?
vámmentes bolt meglátogatása (Bulgária EU-csatlakozásakor sz?nt meg): a buszsof?rök itt 200-300
márka értékben alaposan bevásároltak Marlboro-cigarettából és egy olcsó fajta, de dekoratív üvegben
kapható bolgár konyakból, valamint törkölypálinkából. Hallottam egyszer egy utast, aki megkérdezte a
sof?röket, hogy jól el lehet-e adni majd Prágában a cuccot. A sof?rök úgy néztek rá, mintha elmebeteget
látnának:
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- Prágában eladni? Minek? Nincs is id?nk erre, onnan rögtön indulunk vissza. Ez az útra kell.

Ez a mennyiség akkor is sok lett volna, ha az egész busz megállás nélkül ivott és dohányzott volna, de
hamarosan kiderült, hogy nem a sof?rök vagy az utasok fogják elfogyasztani a vásárolt termékeket.

A cucc azért kellett, hogy legyen mivel vesztegetni a határokon, valamint a rend?röket, s egyéb hasonló
célokra. A szerbiai autópályadíj megfizetése pl. úgy ment, hogy a busz szépen beállt a sorba, azonban
nem jegyet kért a sof?r, hanem beszélgetni kezdett az autópályás alkalmazottal, nagyjából a következ?
stílusban (hozzá kell tenni, hogy alapszinten a bolgár és a szerb nyelv kölcsönösen érthet?):

- Szevasz, tesó, látom keményen melózol, nem szívunk el együtt egy cigit?
- Most nem megy sajnos, melózni kell, de majd ebédszünetben szívesen.
- Hát addig nem tudlak megvárni, mert sietek, várnak Prágában. De hát itt van neked ez, szívd el
egészséggel! - s átad neki fél karton vagy egy egész karton cigarettát, attól függ?en, hogy melyik
autópályaszakaszról van szó - van ugyanis egy hosszú szakasz Nis és Belgrád között és két
rövidebb Belgrád-Újvidék és Újvidék-Szabadka között.

Az esetek zömében ment is a dolog ebben a formában, ritkán fordult el?, hogy a buszsof?r ténylegesen
jegyet vett.

Ugyanezzel a módszerrel kerültek megfizetésre a sebességmér? eszköz hiánya miatt kiszabott rend?ri
bírságok is.

Komoly gondot egy alkalommal tapasztaltam. A magyar-szerb határon. A magyar vámosok nem akarták
kiengedni a buszt Szerbia felé arra hivatakozva, hogy most azonnal leveszik a busz rendszámát, ugyanis
ez egy menetrendszer? buszjárat és nincs útvonalengedélye - ez persze igaz is volt. Jött a próbálkozás a
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konyakkal és a cigarettával, de láthatóan nem m?ködött a dolog, a magyarok nem vették el az
"ajándékokat". Az egyik sof?r vissza is jött a buszba és hangosan az utasok figyelmét kérte:

- Emberek, valami gond van a magyarokkal. Van valaki maguk közt aki beszél magyarul?

Sajnos senki sem jelentkezett, így kénytelen voltam én felállni. Odamentem a vámosokhoz:

- Jó estét, én vagy a busz tolmácsa!

A magyar vámosok zavartan összenéztek mikor észlelték, hogy egy magyarul akcentus nélkül beszél?
ember áll el?ttük. Ebb?l vált világossá, hogy a magyar vámosok nem törvénytiszteletüket akarták
demonstrálni a busz tovább nem engedésével, hanem egyszer?en keveselték a konyakokat és a
cigarettákat. Miután a vámosok néhány kérdéssel ("bocs, te hol dolgozol?") tisztázták, hogy én nem az
álcázott hatósági ellen?r vagyok a szegedi regionális vámigazgatóságról, aki most lebuktatja ?ket,
gyorsan példálózgatni kezdtek:

- Én tavaly Görögországban voltam nyaralni, s volt valami gond a busz papírjaival, s bizony csak
úgy úsztuk meg a hosszú várakozást, hogy utasonként 10 márkát fizettünk...
- Meg ezek a konyakok és cigaretták, gyorsak dugják csak vissza, ez megveszteségi próbálkozás,
ebb?l még külön nagy baja lehet a faszinak, ha feljelentést teszünk!

A közben odajött buszsof?röknek tolmácsoltam, hogy a magyarok nem akarnak cigarettát és konyakot,
hanem 400 márkát kérnek készpénzben.
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A bolgár sof?rök persze fogták a fejüket a nagy összeg hallatán, de a magyar vámosok nem tágítottak.
Végül lealkudtuk 300 márkára, az egyik sof?r kifizetette.

Az egyik vámos még rámkérdezett a végén:

- Szereted te a bolgár konyakot?

Bevallottam, hogy pont ez a típus, amit a sof?rök nekik akartak volna ajándékozni, egy nagyon olcsó
változat, s bizony nem szeretem. Megjegyeztem, hogy viszont a bolgár törkölypálinka valóban kiváló
min?ség?. Ennek hallatán a vámos kért, hogy várjak egy pillanatot, bement az épületbe és el?hozott egy
üveg bolgár törkölypálinkát. Úgy látszik, hogy azon a napon volt más szabálysért? is, aki még italban
"fizette ki" a bírságot.

- Hát, akkor ezt fogadd el, s ugye akkor mi nem láttuk egymást... jó utat!

Mentem is a buszra, az egyik sof?r a kezembe nyomott egy 20-márkás bankjegyet:

- Kösz a segítséget, nélküled nagyon nehezen ment volna, holnap délig itt dekkoltunk volna!

Aztán voltak valóban kellemetlen dolgok is. A buszsof?rök úgy spóroltak az étellel, hogy megállapodást
kötöttek egy szerbiai er?sen maffiajelleg? útszéli kocsmával, hogy ott lesz a busz egyik pihen?je. A
kocsma ingyenesen megvendégelte a sof?röket, s ez alatt a 30-40 perc alatt a kocsmához kötöd?
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b?nöz?csoport „itt a piros - hol a piros" játékkal fosztogatta a busz naívabb utasait. Aki nem ismerné: ez
3 nem-átlátszó pohár és egy golyó, a játékmester a golyót mozgatja és elhelyezi az egyik pohár alá, ami
után tétet kell tenni valamelyik pohárra: ha a megtett pohár alatt a golyó, a játékos visszakapja a tétjét és
plusz a dupláját nyereményként, ha pedig rosszul tippelt, elveszti a tétjét. Végülis rendes szerencsejáték is
lehetne, ha nem lenne a lényege a csalás: a játékvezet? a tét megtétele után észrevétlenül áthelyezi mindig
a golyót az alá a pohár alá, melyre nem tett tétet a kifosztandó játékos, ha az esetleg tényleg eltalálta
volna a golyós poharat.

A játék magas szint? átverés volt, az összes létez? pszichológiai trükkel, alaposan kidolgozva. Érdemes
leírni részletekben.

El?ször mindig megjelent három ürge, akik hangosan játszani kezdtek. Nyilvánvaló volt mindenki
számára, hogy ez egy csoport és a hülye is látta, hogy csak látszólag játszanak. Majd el?szivárgott néhány
álbámészkodó - valójában úgyszintén a csoport tagjai -, közülük egy ember játszani is kezdett. A játszó
ember jól láthatóan egy bolgár útlevelet vett el? a zsebéb?l, abban volt a pénze. A cél az volt, hogy a busz
egyik utasának t?njön, vagy legalábbis idegennek, semmiképpen sem helyinek. A álutas el?vett 100
német márkát, s el is vesztette, ami miatt hangosan mérgel?dni is kezdett igen jó színészi tehetséggel.
Majd elindult a busz felé, mintha azzal jött volna, de hirtelen, mint Colombo felügyel?, megfordult és
visszament játszani ezúttal 200 márkát rátéve a három közül az egyik pohár mellé, s nyert: visszakapta a
200 márkáját és a nyert 400 márkát büszkén eltette és elt?nt.

Ezután a játékvezet? próbálta a naívabb utasokat játékra bírni, de még nem sok sikerrel, az emberek csak
mosolyogtak. De ekkor jött az igazi trükk: visszajött az el?bbi álutas, s nagy óvarosan szólt, hogy akkor
még megpróbálná szerencséjét, de csak 100 márkával, mert mindinképpen megtart 300 márkát el?z?
nyereségéb?l magának, azt nem szeretné eljátszani.

A játékvezet? megindította a játékot, pörgette nagy sebességgel a golyót és mozgatta a poharakat, majd a
golyót elhelyezte az egyik pohár alá, azonban mesterien megjátszott kisebb ügyetlenséggel, úgy, hogy a
élesebb látású bámészkodók meglássák hol van a golyó. Természetesen én is megláttam - akkor még
nagyon jó volt a látásom.

Gyakorlatilag úgy volt a helyzet beállítva, hogy a játékvezet? ügyetlen volt, s most ?t lehet kifosztani,
hiszen nem találgatni kell, hogy hol a golyó, mert tudjuk, hogy hol van! A naív kapzsi bámészkodók
ilyenkor nem bírtak magukkal, mindig akadt egy-két, s?t több, aki elhatározta, hogy ilyen alkalmat
elszalasztani vétek lenne. A legdurvább esetben egy utas 6 darab ezermárkást tett fel (éppen ment
Németországba használt kocsit venni), s még a tét feltétele el?tt azt is kérte a játékmestert?l, hogy
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mutassa meg mennyi pénze van és ki tudja-e majd fizetni a nyereséget - persze a játékvezet? el?húzott
több hatalmas pénzjegyköteget, talán megvolt 100 ezer márka körül, azaz bizonyította fizet?képességét,
s?t a kötegeket nem helyezte vissza a zsebébe, hanem letette az asztalra.

Több sem kellett a kapzsi naívoknak: tudják hol a golyó (hiszen látták!), ott a pénz, csak játszani kell és
10 másodperc alatt 200 % a haszon! Még hátra is fordultak a zömében persze nem játszó gyanakvó
utasokhoz amolyan „ti, élhetetlenek, hülyék, sosem fogtok meggazdagodni ezzel a hozzáállással!"
tekintettel. Tehát az álutas feltette a 100 márkáját, s jöttek az igazi játékosok, mindig volt legalább 1, de
többször 3-4 is. Természetesen mindenki oda tette tétjét, ahol látta a golyót. S feszülten figyelték, nehogy
csaljon a játékvezet?.

? nem is csalt, de az álutas mesteri ügyességgel odagyúlt egy gyors pillanattal (az ? kezét nem is nagyon
figyelte senki, mindenki a játékvezet? kezét nézte) és a kisujját használva egy apró, valószín?leg hosszú
órákon át begyakorolt mozdulattal áthelyezte a golyót egy másik pohár alá.

Ezután jött a megdöbbenés: a biztosan golyós pohár alatt nem volt golyó! A téteket gyorsan zsebretette a
játékvezet?, majd mikor valaki „csalás!" kiáltással vitázni kezdett, még meg is mutatta, hogy nincs csalás:
a golyó tényleg valamelyik másik pohár alatt volt.

Hidegzuhany-hatás a naívok arcán: mindenki másképp reagált. Az intelligensebb elkönyvelte, hogy hülye
volt, s tanulópénzként fogta fel veszteségét. A panaszkodós típus könyörögni kezdett, hogy adják vissza a
pénzét, legalább a felét vissza, mert nagyon szegény, s nagyon kell neki ez a pénz. A banda persze
kiröhögte és még „szegény ember ne játsszon szerencsejátékot" szöveggel meg is alázta. Az agresszívabb
pofozkodni, verekedni akart, de a bandatagok gyorsan helyretették bemutatva pisztolyt és kést, ami után
az agresszívabb játékos is kénytelen volt lehiggadni.

Mivel személyesen sokszor láttam az egész történetet, mert gyakran utaztam ugyanazzal az illegális
buszjárattal, egy alkalommal megkérdeztem a buszsof?rt, hogy nem lenne-e érdemes szólni az utazás
elején az utasoknak, hogy a pihen? alatt ezen a helyen ne játsszanak semmiképpen, mert ez egy m?vészi
fokú átverés. A szúrós, s kissé zavart válaszpillantásból döbbentem rá, hogy a sof?rök részei az
átverésnek: a kis ingyenétkezés ellenében (ki tudja, talán egyéb részesedésük is volt...) részt vesznek a
naívabb utasok kifosztásában.

Mindenesetre annyit megtettünk, hogy egy gyakran velem utazó utassal együtt szóltunk a buszon
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többeknek. A vicc persze az, hogy olyan eset is volt, hogy éppen azt fosztották ki a golyós-poharas
szélhámosok, akinek szóltunk - ez sokban betudható az egyébként pozitív bolgár individualista
néplelkület negatív oldalának: jobban hiszi el, hogy mi azért szólunk, mert irigy módon meg akarjuk ?t
fosztani a nagyszer? 200 %-os nyereményt?l, mint azt, hogy önzetlenül meg akarjuk óvni pénze
elvesztését?l.

Egy vicces eset is volt, bár akkoriban nem nevettünk rajta. Nis környékén a busz furcsa hangot hallatott
és elromlott. Kicsit meg is ijedtünk, hogy akkor most mi a fene lesz, akkor még mobiltelefonok sem
voltak nagyon. A sof?r kiszállt, kinyitotta a busz hátoldalát (ott volt a motor), majd belerúgott a buszba,
de ez nem segített, ezért visszaszált a buszba és a fejét vakarva így szólt:

- Emberek, van maguk között autószerel??

Szerencsére jelentkezett egy 50 év körüli ember, olyan mesterember kinézet?, az a típus, akinek a
hétvégéje úgy telik el, hogy minden szombat reggel apró darabokra szedi 20-éves Ladáját vagy
Moszkvicsát, majd újra összeszereli vasárnap estig. Mondta, hogy ? egyébként nem autószerel?, hanem
munkanélküli mérnök, de az egyik kedvenc hobbija mindenféle autó barkácsolása. Hobbija abból is
nyilvánvalóvá vált, hogy el?vette utazóböröndjét, s abból kivett egy munkaruhát - valahogy nem igazán
értettem, hogy valaki miért visz magával külföldi útjára egy készlet munkaruhát, de nem kérdeztem meg és komótosan beöltözött, majd pokrócot kérve a sof?rökt?l, elhelyezte a pokrócot a busz alá és ? maga
pedig a busz alá feküdt. Hosszasan matatott, majd lelkes arckifejezéssel kijött a busz alól és szinte
mosolyogva mondta, hogy ez egy nagyon érdekes konstrukció, ma már ilyeneket nem is igen gyártanak, s
bizony milyen jók voltak ezek a régi stabil gépek, kibírták évtizedekig, szemben a mai modernekkel,
melyek semmit sem érnek, majd a végén hozzátette, hogy egyébként ez legalább 1500 márkába fog
kerülni, mert egy fontos alkatrészt ki kell cserélni. Mondta az alkatrész nevét is, dehát én nem értettem nem igazán tartozik ez a terület kedvenceim közé. Szerencsére nem ez volt az utolsó szava, megjegyezte,
hogy 3-4 óra alatt talán meg tudja barkácsolni az egészet, s akkor még esetleg kibír ez 2 ezer km-t, de
legalábbis ezret. A sof?rök erre el is döntötték, hogy akkor nem megyünk vissza Szófiába, hanem
megteszik a távot Prágáig és vissza. Azt nem tudom, hogy végülis sikerült-e, de tény, hogy 3 óra múlva a
busz újra elindult, s bár nem tudott 60 km/h sebességnél gyorsabban haladni, én megérkeztem vele
Budapestre. Ez volt a már említett 28 órás utam.

Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy az illegális bolgár buszjáratok budapesti megállója ott volt,
ahol jelenleg az Aréna hipermarket egyik bejárata található.

855 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Egy másik említésre méltó esemény szintén a magyar-szerb határon történt, de ezúttal a szerb oldalon, s
nem a szerb vámnál, hanem a szerb útlevélellen?rzésnél. 1993 elején történhetett, a szerb-horvát háború
passzívabb szakasza idején. A háborús helyzet miatt akkoriban Szerbiában nagyon sok volt a katonai
ellen?rz?pont, az autópályákon pl. minden járm?vet átvizsgáltak Belgrád el?tt és után. Sok helyen,
különösen a Vajdaságban a nemzetközi autóút a fronttól alig néhány kilométerre húzódott. Szépen
beérkezett tehát illegális bolgár buszunk a magyar-szerb határnál a szerb útlevélellen?rhöz, hogy
beléphessünk Szerbiába. Akkoriban a szerb útlevélellen?rök géppisztolyt hordtak maguknál. Utoljára
ilyet még a kommunista rendszerben láttam Kelet-Berlinben a nyolcvanas években.

Felszállt a szerb útlevélellen?r a buszunkra és elkezdte ellen?rizni az útleveleket igen alaposan, mely
többek között azt is jelentette, hogy végignézte minden útlevél összes lapját egyenként. Én az utolsó
el?tti sorban ültem, az utolsó sorban mögöttem ült egy csinos bolgár lány, aki olaszországi látogatásról
ment haza, mint mesélte. Kezébe vette az útlevélellen?r a lány útlevelét, majd a lapozgatás közben
hirtelen abbamaradt a lapok zaja, olyan hirtelen, hogy az emberek abbahagyták a beszélgetést. Az
útlevélellen?r arca feszültté vált és egyik kezével ösztönösen gépfegyveréhez nyúlt, majd megszólalt, de
olyan hangon, ahogy valószín?leg a nácik beszélhettek, amikor angol kémet fedeztek fel Berlin
központjában:

- Az Ön útlevelében az úgynevezett Horvát Köztársaság pecsétje található! Milyen tevékenységet
fejtett Ön ki nevezett entitás területen?

A lány elmondta, hogy Olaszországból kocsival vitték Budapestre, s Szlovénián és Horvátországon is
keresztül haladtak.

- Milyen céllal kíván Ön beutazni most a Jugoszláviai Szövetségi Köztársaság területére? - akkor
még így hívták az országot.

A lány elmondta, hogy hát csak azért, mert arra megy a Budapest-Szófia busz.
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Az útlevélellen?r elindult a busz kijárata felé, magával víve a lány útlevelét, közben rádión beszélt:

- Usztasa-gyanús esemény, kérek er?sítést!

Majd a sof?rünkhöz fordult:

- Minden utas azonnal hagyja el a buszt, az összes csomaggal együtt. Az ?rizetlenül hagyott
csomagokat megsemmisítjük.

Így is történt. Miután mindenki leszállt a buszról, a buszra szállt egy gépfegyveres-kutyás katona és
láthatóan a kutyával végigszagoltatta a buszt.

Ezután egy, az útlevélellen?rünknél magasabb rangúnak t?n? ember jelent meg, aki kinyíttatta a sof?rrel
a busz csomagtartó részét, s utasított minden utast, hogy mindenki vegye magához saját csomagját. Amint
ez megtörtént, egyenként vissza lettek engedve az utasok a buszra, egy-két táskát szúrópróbaszer?en
ellen?rizve. Az elkülönített "usztasa-gyanús" lány kint maradt. A kutyát még persze beküldtek a
csomagtartóba átszagolni mindent, megkopogtatták a buszt, nincsenek-e valahol titkos rejtekhelyek, majd
a lányt betessékelték az épületbe. 25 perc múlva jött vissza. Aztán elmesélte, hogy a b?röndjeit és táskáit
alaposan átvizsgálták, tartamukat egyenként végignézték, majd a férfiak kimentek a szobából, s a
szobában maradó szerb határ?r-hölgy utasította, hogy vetk?zzön le, s ezután átvizsgálta minden egyes
ruhadarabját, majd még egy fémdetektorral is végignézte meztelen testét. A testnyílások aprólékos
vizsgálata és a röntgenezés elmaradt, bár az addigi események alapján furcsa, hogy ezt elmulasztották.
Aztán elmagyarázták a lánynak, hogy mindez rutinjelleg? vizsgálat volt, s jó utat kívántak. Az alig másfél
órás "rutinvizsgálat" után mehettünk is tovább. A bolgár lány még Belgrádnál is enyhén remegett.

Autóval ritkábban utaztam Szerbián keresztül, de ez is megesett. Akkoriban a szerb országutak
legjellemz?bb eleme a 400-500 méterenként útszélen álló benzinkannás ember volt. Szerbia ellen
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embargó volt, az országban a benzin hiánycikk volt, s szép csempészhálózat alakult ki emiatt (többen is
milliárdosak lettek), ennek voltak az utolsó láncszemei az országúti benzinárusok. Mivel nem igazán
bíztunk az országúti benzinárusok portékájának min?ségében, igyekeztünk mindig megtankolni az utolsó
benzinkúton magyar vagy bolgár területen és egy kis kannát is elrejtettünk a csomagtartóban (az embargó
miatt kellett elrejteni), hátha kifogy a benzinünk.

Egyszer többen mentünk, több kocsival. Én figyelmetlen voltam, s nem vettem észre,hogy a katonai jár?r
leintett minket, így kissé megkésve álltam meg. Az egyik jár?rt láttam a tükörben közeledni. Láttam,
hogy energikusan lépked és kissé mérges. Gondoltam, hogy ebb?l baj lesz, mert minimum goromba lesz,
s bosszúból kipakoltatja a csomagtartót vagy valami hasonló. Odaért hozzám a jár?r, éppen nyitotta ki a
száját, amikor hirtelen csendben maradva rám meredt döbbent arckifejezéssel:

- Öööö, elnézést, Ön nem állt meg id?ben, de semmi probléma, csak annyit szeretettem volna
kérdezni, hogy, elnézést, van-e Önnél fegyver vagy kábítószer, de látom már, hogy biztosan nincs,
elnézést, jó utat! - nemhogy durvaság nem volt, de még csend?rpertu sem, pedig az volt a szokás
akkoriban.

A kocsiban ül? többi utas csodálkozott, hogy mi ez az egész, de közben én már rájöttem persze, hogy
mir?l van szó. Igen gyakori, hogy görögkatolikus vagy ortodox papnak néznek, ill. rabbinak, annak
függvényében, hogy hol vagyok. A Balkánon természetesen ortodox papnak szoktak nézni. Ezt
történhetett a szerb jár?rrel is, aztán biztos mesélhette a kollégáinak:

- H?ha, majdnem rákáromkodtam egy papra, de még id?ben észbe kaptam!

Vonattal nem sokat utaztam. Egyszer azért megtettem a távot Szófiától Budapestig vonaton Belgrádon
keresztül. A Szófiában való felszálás döbbenetes volt. A vonaton valószín?leg dupla annyi ember volt,
mint amennyi hely, ami nemzetközi vonaton nem igazán jellemz?. Az utasok jelent?s részének jegye sem
volt, s valójában csak a bolgár-szerb határ másik oldalára szerettek volna eljutni csempészárujukkal az
ottani piacokra. A bolgár csempészek zöme valójában a cigány kisebbséghez tartozott a vonaton, így a
hevesebb cigány vérmérsékletnek köszönhet?en a hangzavar is jóval magasabb volt az átlagos
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megszokotthoz képest. Aztán a határon a csempészek 90 %-át a hatóságok le is kapcsolták vagy
érvénytelen papírok vagy a kereskedelmi mennyiség? termék miatt, így nagy csend lett. Az én fülkémben
csak egy bolgár cigány és egy szerb maradt, mindketten csempészek. Az el?bbi Budapestre utazott, az
utóbbi Belgrádba. Mivel eredeti szakmám nyelvész, nem hagyott nyugton egy eszembe jutott kérdés, s
végül megkérdeztem a cigányt, hogy beszél-e cigány nyelven. Döbbenten válaszolt, hogy természetesen
beszél. Ezután feltettem kérdésemet, mely nagyon izgatott: megérti-e a cigányul beszél? magyar cigányok
beszédét. Elmondta erre, hogy bár az ugyanaz a nyelv, de nagyon kölönböz? nyelvjárás, s oda kell
figyelnie, de ha egyszer odafigyelt, követnie tudja a beszélgetést, bár nem mindent ért meg.

A vonatutazás legérdekesebb eseménye akkor történt, mikor egy vadidegen ember elhaladt a folyosón,
benézett, majd feltépte az ajtót és ráordított a szerb fülketársamra. El?ször úgy t?nt, hogy a két ember
egymás halálos ellensége, s most végezni fognak egymással mindenki szeme láttára, de hamarosan
kiderült, hogy a legjobb barátságban vannak, csak egyszer?en kissé furcsa stílusban kommunikálnak. A
fülkeajtót feltép? szerb el?ször is akkora ütést mért a fülkében ül? szerb hátára, hogy más körülmények
között könny? testi sértésért lehetett volna perelhet?, viszont gyorsan kiderült, hogy ez csak amolyan
baráti üdvözlés volt, mert a másik felállt és ugyanúgy visszaütött. A beszélgetés stílusa azonban igazán
felejthetetlen volt. Igyekszem visszaadni néhány részletet:

- Anyádat baszom, mit hoztál magaddal?
- Ezeket a kibaszott vackokat, baszd meg. Hogy van a feleséged, baszd meg?
- Feleség, az Isten bassza meg, jól van. S a te kölykeid, baszd meg, rendben vannak?
- A nagyobbiknak, az Isten bassza meg, most lesz a kibaszott érettségije, baszd meg.

S ez így ment tíz percig, egyetlen mondat sem hangzott el valamilyen káromkodás vagy legalábbis egy
baszdmeges „köt?szó" nélkül.

Belgrádban felszállt még egy középkorú és egy id?s szerb. Az id?s szerb bácsika nagyon akart
beszélgetni, szerencsére nem engem szemelt ki, hanem a másik szerbet. Egészen Szabadkáig utaztak,
ezalatt tömör formában elregélte teljes politikai világnézetét, mely furcsa keveréke volt a kommunista
eszméknek és a szerb nacionalizmusnak. A bácsika leggyakrabban hangoztatott mondata az volt, hogy
felháborító, hogy ezek az usztasák, akik 45 éven keresztül szerb kenyéren éltek, most nem szégyelnek
hátbatámadni és rombolni Jugoszláviát - „usztasa" alatt természetesen nem a horvát széls?jobbot értette,
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hanem minden horvátot. A beszélget?partner megjegyezte, hogy azért nem minden horvát gazember, mert
itt van pl. Tito elvtárs, aki horvát létére, nagyszer? ember volt. Miután mindketten megállapították, hogy
Tito elvtárs egy szent volt, s azóta kezdett minden elromlani, hogy ? meghalt, hamarosan nosztalgiázni
kezdtek, hogy mi minden jó volt Tito idejében. Még a leszállásuk el?tt nemsokkal egy búzamez? mellett
haladt el a vonat, ez visszazökkentette a bácsikát és a búzamez?re mutatva újra el?adta, hogy a hálátlan
usztasák 45 éven keresztül szerb kenyéren éltek.

Ma már nincs meg ez a romantika a Budapest-Szófia, Szófia-Budapest vonalon. A buszra például jegyet
lehet venni, el?vételben is, a busz Budapesten a népstadioni vagy a népligeti pályaudvarról indul, akkor,
amikor el?re meg van mondva, az utasok ülnek a buszban, nincsenek álló utasok (a régi id?kben ha az
utas vállalta, az ül?helyek elfogyása után is felengedték a buszra!), a határokon nem történik semmi
érdekes, a busz pontosan meghatározott id?re áll meg, pontosan meghatározott pihen?helyeken jellemz?en benzinkutaknál, ahol az utasok élelmiszert, italt vehetnek, vécére mehetnek. Nincs már sehol a
régi rend a elhagyatott kivilágítatlan helyen megálló busszal, ahonnan az emberek tömegesen bebújtak a
bokrokba szükségleteiket végezni. Az autópályán már pénzzel kell fizetni, nem cigarettával. Egyszóval
dögunalom. A határokon a korrupció „szerencsére" még megmaradt részben... de ez az utolsó emlék a
leírt h?skorszakból...

_______________________________________________
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Vallási statisztika
by maxval bircaman - csütörtök, június 14, 2012
http://bircahang.org/vallasi-statisztika/

Régi tervem elkészíteni a világ országainak vallási szempontú felosztását. Most a végére értem.

Olyan statisztikát szerettem volna készíteni, mely arról ad felmérést, hogy az egyes országokban melyik a
f? vallás és ez a f? vallás mennyire elterjedt.

A világméretben legalább 10 milliós f? hív?vel rendelkez? vallások:

kereszténység - 2,2 milliárd f?

iszlám - 1,6 milliárd f?

budhizmus - 1,1 milliárd f? - ideszámolva a taoizmus, konfucionizus, sintoizmus híveit is, ugyanis ezek
egymástól nehezen elválaszthatók, mivel jellemz?en egymást nem kizáró vallási rendszerek, a hív?k
pedig ezek közül jellemz?en sosem csak egyetlennek a hívei

hinduizmus - 1 milliárd f?

szikhizmus - 28 millió f?

judaizmus - 18 millió f?
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dzsainizmus - 12 millió f?

egyéb szervezett vallások - 30 millió

vallásnélküli, ateista, hagyományos vallások - 1 milliárd

Az országadatoknál az ateisták és felekezeten kívüliek adatait nem vettem figyelembe, mivel számuk
meghatározhatatlan (minden forrás más szempontokata vesz figyelemben és emiatt mást mond), így az
országok kategorizációja csak a hív?k adatait veszi figyelembe, a "hív?" szót a legszélesebb értelemben
értelmezve. A hagyományos vallásokat csak akkor vettem figyelembe, ha hív?i nem tagjai egyben
valamely szervezett vallásnak is. (Pl. Kubában a lakosság nagy része santería-hív?, ami egy hagyományos
vallás, azonban ezzel együtt katolikus is.)

Az országok felsorolásánál a tényleges helyzetet vettem figyelembe, nem a nemzetközileg elismert
országterületet. Úgyszintén nem vettem figyelemben a nem-független területeket, ezek minden esetben az
anyaország adataiban lettek figyelembe véve. (Pl. tehát Gibraltár az Egyesült Királyság adataiban van
benne.)

*

Országok kizárólagos ill. szinte kizárólagos vallással (az illet? valláshoz tartozik a hív?k legalább 90
%-a):

iszlám (32 ország):

Afganisztán
Algéria
Azerbajdzsán
Banglades
Comore-szigetek
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Dzsibuti
Egyiptom
Észak-Ciprus
Gambia
Irak
Irán
Jemen
Jordánia
Koszovó
Kuvait
Líbia
Maldív-szigetek
Mali
Marokkó
Mauritánia
Niger
Pakisztán
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szíria
Szomália
Szomáliföld
Szudán
Törökország
Tunézia
Türkmenisztán
Üzbekisztán

budhizmus (8 ország):

Bhután
Japán
Kambodzsa
Laosz
Mianmar
Mongólia
Tajvan
Thaiföld

kereszténység (81 ország):

863 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Andorra
Antigua és Barbuda
Argentína
Bahama-szigetek
Barbados
Belarusz
Belize
Bolívia
Chile
Ciprus
Costa Rica
Csehország
Dánia
Dél-Oszétia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Észtország
Finnország
Fülöp-szigetek
Görögország
Grenada
Grúzia
Guatemala
Haiti
Hegyi Karabah
Honduras
Horvátország
Írország
Izland
Jamaica
Kelet-Timor
Kiribati
Kolumbia
Kuba
Lengyelország
Lesotho
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Mexikó
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Mikronézia
Moldova
Monaco
Nauru
Nicaragua
Norvégia
Olaszország
Örményország
Panama
Paraguay
Peru
Portugália
Románia
Ruanda
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
Salamon-szigetek
Salvador
San Marino
São Tomé and Príncipe
Spanyolország
Svájc
Szamoa
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Tonga
Transznisztria
Tuvalu
Új-Zéland
Ukrajna
Uruguay
Vanuatu
Vatikán
Venezuela
Zöld-foki-szigetek

Országok túlnyomó többségi vallással (az illet? valláshoz tartozik a hív?k 65-90 %-a)

iszlám (11 ország):
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Albánia
Bahrain
Brunei
Egyesült Arab Emirátusok
Guinea
Indonézia
Katar
Kirgizsztán
Omán
Sierra Leone
Tadzsikisztán

budhizmus (3 ország):

Kína
Srí Lanka
Vietnám

hinduizmus (2 ország):

India
Nepál

kereszténység (43 ország):

Abházia
Angola
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Botswana
Brazília
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Bulgária
Burundi
Dél-Afrika
Dél-Szudán
Egyenlít?i Guinea
Egyesült Királyság
Eritrea
Etiópia
Fidzsi
Franciaország
Hollandia
Kanada
Kenya
Kongói Demokratikus Köztársaság
Kongói Köztársaság
Közép-Afrika
Libéria
Macedónia
Malawi
Marshall-szigetek
Montenegró
Namíbia
Németország
Oroszország
Palau
Pápua Új-Guinea
Seychelle-szigetek
Suriname
Svédország
Szváziföld
Trinidad és Tobago
Uganda
USA
Zambia
Zimbabwe

Országok egyszer? többségi vallással (az illet? valláshoz tartozik a hívek 50-65 %-a)

iszlám (6 ország):
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Burkina Faso
Csád
Kazahsztán
Libanon
Malájzia
Nigéria

budhizmus (2 ország):

Észak-Korea
Szingapúr

hinduizmus (1 ország):

Mauritius

judaizmus (1 ország):

Izrael

kereszténység (7 ország):

Elefántcsontpart
Gabon
Ghána
Guyana
Madagaszkár
Tanzánia
Togo
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Országok többségi vallás nélkül (egyetlen vallás sem éri el a hív?k legalább 50 %-át)

Bissau-Guinea - iszlám relatív többség
Benin - keresztény relatív többség
Dél-Korea - budhista relatív többség
Mozambik - keresztény relatív többség
Kamerun - keresztény relatív többség

_______________________________________________
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Vicces egyházügy
by maxval bircaman - szerda, május 16, 2012
http://bircahang.org/vicces-egyhazugy/

Bár akkoriban nem nevettünk.

Amikor a kommunista rendszer bukása után demokratikusan törvényhozni kezdett az ország, mindenki
igyekezett olyan szabadságokat adni a népnek, hogy azok aztán a legszabadabb országok polgárait is
irígységre késztessék. Így sok ultraszabad koncepció született, a két legjelemz?bb példa a magyarországi
kisebbségek kérdése és a magyarországi egyházügy. Most ez utóbbiról számolnék be egy példán
keresztül, mely bemutatja, hogy az ultraszabad koncepció hogyan képes saját ellentétébe átmenni.
Hozzáteszem: valódi, megtörtént esetr?l van szó! Csak megváltoztattam a neveket és a lényegtelen
körülményeket. El?re is bocsánat a direkt vicces stílustól, de mint dilettáns humorista képtelen vagyok
szabadulni t?le...

A magyar alkotmányt idéznem el?ször is:

„60. §
(...)
(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva m?ködik.

(4) A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlév? országgy?lési
képvisel?k kétharmadának szavazata szükséges."
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A fenti (4) bekezdésben említett jogszabály az 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról nevet viseli.

Ennek a törvénynek idézném témám szempontjából releváns részeit:

„3. §
(...)
(2) Állami (hatósági) nyilvántartásba vallási és más meggy?z?désre vonatkozó adatot felvenni
nem szabad. (...)"
„8. §
(1) Az azonos hitelveket követ?k, vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal rendelkez?
vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat (a továbbiakban együtt: egyház) hozhatnak létre.
(...)
9. §
(1) Az egyházat a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illet?leg a F?városi Bíróság (a
továbbiakban együtt: bíróság) nyilvántartásba veszi, ha
a) az egyházat legalább száz természetes személy megalapította,
b) az egyház az alapszabályát elfogadta,
c) az ügyintéz? és képviseleti szerveit megválasztotta, és
d) az alapítók nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet a 8. §-ban foglaltaknak
megfelel.
(2) Az egyház alapszabályának vagy bels? törvényének, szabályának (a továbbiakban:
alapszabály) tartalmaznia kell legalább a következ?ket:
a) az egyház nevét, székhelyét, szervezeti felépítését,
(...)
10. §
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(1) Az egyház nyilvántartásba vételére vonatkozó bejelentést a képviseletére jogosult személy
nyújthatja be.
(2) A bejelentéshez csatolni kell az elfogadott alapszabályt és a 9. § (1) bekezdésének d) pontja
szerinti nyilatkozatot. Közölni kell továbbá az egyház képviseletére jogosult személyek nevét.
11. §
Az egyház nyilvántartásba vétele akkor tagadható meg, ha az nem felel meg a 8. §-ban
foglaltaknak, illet?leg az alapítók nem tettek eleget a 9-10. §-ban foglalt feltételeknek.
12. §
(1) Az egyház nyilvántartásba vételér?l a bíróság a bejelentés beérkezését követ? hatvan napon
belül nemperes eljárásban határoz.
(2) Ha az egyház alapszabálya a 9. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében módosul, illet?leg a
képviseletére új személy lesz jogosult, azt a változástól számított harminc napon belül a
képvisel?nek a bíróságnál be kell jelentenie."
„15. §
(1) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva m?ködik.
(2) Az egyház bels? törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására állami kényszer nem
alkalmazható.
16. §
(1) Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem hozhat létre.
(...)"

Most nagy kedvet érzek ahhoz, hogy magát az alapkoncepciót is támadjam, mert véleményem szerint
teljesen felesleges egyházi státuszt adni minden vallási közösségnek. Abszolút nem sértette volna a
lelkiismereti szabadság elvét, ha az általános nyugat-európai gyakorlatot követtük volna, s alapból „csak"
egyszer? társadalmi szervezetnek min?sülne egy magát bejegyezni kivánó vallási közösség, s az egyházi
státuszhoz további min?sített követelményeket írt volna el? a jogalkotó. Ezzel elkerülhet? lett volna a
tucatnyi jelenlegi, valójában gazdasági tevékenységet folytató álegyház és más hasonló esetek. De ez
most plussz 10 oldal lenne, ráadásul elvezetne a szoros témától, így erre nem térek ki.
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Tehát egyházalapításhoz Magyarországon 3 dolog kell:

egy alapszabály, bármilyen tartalommal, de legalább az egyház nevével, székhelyével,
felépítésével,
egy nyilatkozat 100 aláírással, hogy a 100 aláíró megalapította az egyházat és megválasztotta,
hogy ki(k) legyen(ek) jogosult(ak) az egyház képviseletére,
egy kérelem a képviseletre jogosult(ak)tól a bíróság felé az egyház bejegyzése érdekében.

A bíróság a bejegyzést nem tagadhatja meg, ha ezek a követelmények teljesítve lettek. A bírósági
bejegyzés, miután megtörtént, tartalmaz egy sorszámot (mely azt jelöli, hogy az adott egyház hányadik a
bejegyzett egyházak id?rendi listájában), az egyház nevét, a székhelyt, s a képviseletre jogosult
személy(ek) nevét. Természetesen a többi beküldött papírt is meg?rzi a bíróság, ezek azonban nem
tartoznak a közvetlenül a bejegyzési okmányhoz.

Idáig minden rendben is van, nagyjából. Azonban mi történik, ha az eddigi képvisel? meghal, lemond,
lejár mandátuma (mert tegyük fel az illet? egyház meghatározott id?tartamra választja meg képvisel?jét),
vagy egyszer?en az egyház úgy dönt, hogy az eddigi képvisel? helyett valaki más lesz a képvisel?? Hát
egyszer?: az új képvisel? bejelenti saját magát 30 napon belül, s a bíróság pedig törli az el?z? képvisel?
nevét, helyére meg beírja az új képvisel? nevét!

Egy ideális, utópisztikus világban rendben is lenne minden. Dehát a jogszabályoknak a f? feladatuk a
jogállam, a jogbiztonság megteremtése, s nem egy elméleti, problémamentes, utópisztikus társadalomkép
iránti vágy kifejezése.

Mi van akkor, ha:

az egyházban vita alakul ki?
több személy egyszerre tartja magát egyetlen legitím egyházi képvisel?nek?
valaki egyszer?en bejelenti, hogy ? az új egyházi képvisel??

Nyilvánvaló, hogy az állam nem avatkozhat bele egy bels? egyházi ügybe, s ez helyes is. Az egyház saját
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ügye, hogy bels? ügyeit hogyan intézi. Ami a képviseletet illeti, dönthet az egyház úgy, hogy
életfogytiglan dr. Fülesné Grizli Annamária a képvisel?, halála esetén pedig örökl?dik a képviselet lányai
között, vagy úgy, hogy a képviseletet egyszerre látja el a 9-tagú Bölcsek Tanácsa, vagy akár úgy is, hogy
a mindenkori képvisel? személyét a novoszibirszki f?mufti jelöli ki. Ez mind az egyház saját bels? ügye,
az állam nem avatkozhat be.

A lelkiismereti szabadság értelmében a demokrácia sem kötelez? egy egyházon belül, s?t a bármilyen
alapon való kirekesztés sem tiltott. Ha az egyház hitelve kimondja, hogy a vezet?i testületben kizárólag
160 cm magasság alatti szlovák származású személyek lehetnek, akkor a 170 cm magas cigány
származású egyháztag nem indíthat pert egyháza ellene diszkrimináció miatt. Hiszen tudta az
alapszabályt, belépett, azaz elfogadta. Az egyház nem nyilvános testület, nem nyilvános kereskedelmi
hely, ahol nem szabad diszkriminálni.

Azonban az állam be nem avatkozásának elve nem lehet mégsem abszolút, hiszen egy adott egyház
tagjainak is alkotmányos joguk a jogbiztonság, s ezt az állam nem hagyhatja számításon kívül. Hiszen pl.
azért alakította meg 200 ember tavalyel?tt a Mókuskerék Gyülekezetet, hogy közösen és szabadon
ápolhassák hitüket olyan módon, ahogy azt ?k jónak látják, s ezért fogadtak el alakuló ülésükön egy
alapszabályt, hogy annak keretein belül m?ködjön az új kisegyház hitélete. A Mókuskerék Gyülekezet
alapszabályzata értelmében pl. az egyházi képvisel? a mindenkori f?mókus, akinek személyét minden
évben az egyház alapításának évfordulója alkalmából rendezett pókerversenyen választja meg a tagok
jelenlév? része egyszer? többséggel (az alapszabály értelmében egyébként csak 165 cm alatti hölgyek
szavazhatnak hitelvi okokból, de most ez nem lényeges). Az eddigi képvisel? Okosfi Ágoston volt, de
idén ? második lett a szavazáson, a többség dr. Barna Brumellát választotta meg. Dr. Barna Brumella
annak rendje és módja szerint bejelenti a bíróságnak levélben, hogy ? az új képvisel?, s a bíróság törli is
Okosfit, mint képvisel?t, s helyette bejegyzi Barnát.

Okosfi Ágoston azonban 2 hét múlva, egyik reggel fantasztikus ötletre ébred: beküld egy beadványt a
bírósághoz és bejelenti, hogy ismét képvisel?változás történt! A bíróság 3 napon belül bejegyzi az új
képvisel?változást, s az egyház hamarosan megdöbbenve értesül, hogy hiába választották meg Barna
Brumellát, ? alig 2 hétig volt képvisel?, mivel id?közben ismét Okosfi Ágoston az egyház képvisel?je a
bírósági nyilvántartás szerint. Gyorsan be is adnak egy fellebezést, dehát azt a Legfels?bb Bíróság intézi,
s addig természetesen Okosfi a hivatalos képvisel?. A hitélet természetesen tovább folyik a Mókuskerék
Gyülekezetetben Barna Brumella vezetése alatt, csakhát hivatalosan a képvisel? egy olyan személy, akit
az egyháztagok ki is zártak id?közben az egyházból. Ez magában a hitéletben nem okoz gondot persze, de
sok kellemetlenség származik bel?le, pl. az, hogy Okosfi szabadon rendelkezik az egyház
bankszámlájával, hiszen ? a hivatalos képvisel?! Az egyháztagok pedig szépen adakoztak, ráadásul az 1
%-os felajánlásokból is jött be nem kevés összeg. Az egyház ezeket a pénzeket hagyományos arra
költötte, hogy az egyháztagok kiskorú gyermeiket minden augusztusban elvitte Disneylandba egy
személyes találkozóra Miki Egérrel - ez ugyanis része az egyház hitelveinek. Idén ez nem fog menni,
mert az egyház nem tud hozzáférni saját pénzéhez. Sok hónap telik el, míg a Legfels?bb Bíróság kit?zi a
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zárt tárgyalást. Dehát végre ez is megtörténik. A végzés meg is érkezik, tartalma: a Legfels?bb Bíróság a
fellebezést elutasítja, mert a magyar alkotmány értelmében az egyház az államtól elválasztva m?ködik és
az egyház bels? törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható, így a
kérdést érdemben nem is tárgyalhatja a bíróság!

A Mókuskerék Gyülekezet megdöbben: a magyar bíróság ezek szerint egy az egyházi hitéletben már nem
részt vev? embert er?sített meg egyházi képvisel?nek! Hát így m?ködik az egyház az államtól
elválasztva? Hiszen kissé furcsa ez az „elválasztva m?ködés", ha nem az egyháztagok, hanem az állam
állapítja meg, hogy ki az egyház képvisel?je...

Szerencsére az egyik egyháztagnak, nevezetesen Birka Max balneológus-fejleszt?mérnöknek zseniális
ötlete támad: akkor most mi fogjuk bejelenteni, hogy képvisel?változás történt és bejelentjük, hogy a
képvisel?nk a mi Brumellánk. Ez annyira megtetszik mindenkinek, hogy Barna Brumella javasolja, hogy
mivel ? nehezen igazodik el a bürökratikus hivatali-bírósági ügyekben, az egyház válassza meg új
f?mókusnak és képvisel?nek Birka Maxot, így az egész ügyet majd ? tudja személyesen intézni.

Birka, az új f?mókus meg is írja a bírósági beadványt, s egy hét múlva jön is vissza a bírósági végzés:
Birka az új képvisel?. 3 hónap múlva Okosfi tudomást szerez a változásról, így megint bejelenti magát, s
a bíróság ?t is bejegyzi. Majd ismét Birka lép. S így tovább.

Birka id?közben kapcsolatot épít ki az illetékesekkel. Az egyházügyekkel foglalkozó hivatalos szervek
tökéletesen megértik a helyzet abszurditását, de „sajnos nem tehetünk semmit, ez a független bíróság
dolga" felkiáltással jelzik, hogy szimpátián kívül nem tudnak semmit sem tenni. Mind a fideszes, mind a
szocialista egyházügyi szakemberek (eddig mindig ez a két párt foglalkozott az egyházi ügyekkel, a
KDNP-t Fidesznek számítva). Mindkét párt egyházügyi szakért?i döbbenten konstatálják, hogy micsoda
dolgok vannak, s mindenki nemcsak szavakban támogatja a Mókuskerék Gyülekezetet, de tényleg
mindenki megpróbál mindent megtenni. S nemcsak az egyházügyi szakért?k, hanem maguk az
egyházügy vezet? felel?sei is mindenben segítenek! Miután Birka így megismerkedik szinte az összes
létez? egyházügyi politikussal, azóta nem hisz a politikusokat övez? népszer? közhelyekben, melyek
szerint a politikus egy korrupt, csak a saját érdekét néz?, felel?tlen szélhámos. Mondom a neveket:
Platthy Iván, Semjén Zsolt, Szalay István, Gulyás Kálmán. ?k voltak a kormányzati egyházpolitika
irányítói a szóban forgó id?szakban. Természetesen Birka Max nem a nevezett politikusok teljes
tevékenységét kívánja min?síteni - nem is ez a cél -, de határozottan kijelentheti, hogy ami a szóban forgó
ügyet illeti, mind a négy felsorolt személy megtett minden t?le telhet?t az abszurd helyzet megoldása
érdekében.
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Tehát a jogszabály és annak alkalmazásának logikai menete a következ? volt: az egyház szabad - az állam
nem avatkozhat be - az egyház nevében bárki visszaélhet - az állam nem avatkozhat be. Többszörösen is
felvetésre került, hogy akkor fenti logika szerint, ha bejelentem a bíróság felé, hogy én vagyok az új
esztergomi érsek, akkor a puszta bejelentésem alapján be fog engem jegyezni a bíróság a Magyar
Katolikus Egyház képvisel?jeként? A megdöbbent? eredmény az lett, hogy az eset hosszas szakért?i
elemzése azt a választ hozta, hogy IGEN! Valaki meg is jegyezte: még jó ez eddig senkinek nem jutott
eszébe, mert akkor az egész világ Magyarországon röhögne, s nagy szarban lennénk!

A megoldás a joggyakorlat enyhe változtatása lett volna. Egyszer?en a bíróságnak úgy kellett volna
okoskodnia, hogy a bejegyzett egyházi alapszabálynak nem csak az a fontos eleme, amit a törvény említ,
azaz nem csak a neve és székhelye, hanem az is, hogy az alapszabály miként rendelkezik a képvisel?
megválasztásáról. Azaz a kétharmados törvényt megváltoztatni nem kell (ami reménytelen, mert hiába
értett egyet sok mindenben a két nagy párt, a nyilvánosság el?tt mindegyik támadta a másikat az
egyházügyi törvény változtatási igénye esetében), hanem csupán egy kiterjeszt? értelmezés? bírósági
gyakorlat kellene: egyszer?en képvisel?változás esetén a bíróság nézzen bele az egyházi alapszabályba és
állapítsa meg, hogy a változtatás az egyházi alapszabályban leírtak szerint történt-e meg vagy sem, s
ennek alapján jegyezze be vagy ne jegyezze be az új képvisel?t. Tehát az egyházi alapszabályba
belenézést ne tekintse a bíróság alkotmányellenesnek, jogellenesnek, ne értelmezze úgy ezt, hogy ez
ellentmond az egyház államtól elválasztva m?ködése elvének és annak, hogy egyház bels? törvényeinek,
szabályainak érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható.

Végülis az egész ügy hirtelen megoldódott: a bíróság elkezdte vizsgálni képvisel?változás esetében a
változás alapszabálynak való megfelel?séget! Hogy konkrétan ki segített? Rejtély. Tájékoztatva lett
hosszú levélben az ügyr?l a miniszterelnök, a Legfels?bb Bíróság elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, s
a köztársasági elnök is, s?t ez utóbbi még egy félórás beszélgetésre is meginvitálta az egyház két vezet?
személyiségét, hogy szóban is tájékozódhasson a körülményekr?l.

Természetesen utólag is mindenkinek köszönet, de a téma nem ez, hanem az, hogy félreértelmezett
jószándékú elvek végletekbe vitele képes ilyen abszurd helyzeteket el?idézni. Legközelebb a
magyarországi kisebbségek körüli világcsúcs abszurd jogszabályi hátterr?l kellene írni, mert az is egy
kiapadhatatlan humorforrás...

*

Megjegyzés: mint ez kiderült, az eset a korábbi alkotmány és a korábbi egyházi törvény hatálya alatt esett
meg.
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Vicces vallási kvíz
by maxval bircaman - szombat, július 07, 2012
http://bircahang.org/vicces-vallasi-kviz/

Vicces, de elég pontos.

Lásd a http://www.beliefnet.com/Entertainment/Quizzes/BeliefOMatic.aspx címen! Angoltudás
szükséges.

Az én eredményem: ortodox vagyok.

_______________________________________________
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Vidám Ünnepeket!
by maxval bircaman - péntek, június 08, 2012
http://bircahang.org/vidam-unnepeket/

F?SZERES MAGYARGÁRDISTA ÜNNEPI MÓDRA

Hozzávalók:

2 magyargárdista
1 épít?ipari deszka, keresztezve
WaSS Albínó összes m?vei
vidámság, zene, jó hangulat

Fogunk az utcán két magyargárdistát! Ha van rá lehet?ségünk, egyenruhásat, mert az magasabb élvezeti
érték?. Különösen jó, ha a gárdista meg van izzadva. Az egyik gárdistát alaposan, sós-borsos kézzel
felpofozzuk, amíg üvölteni nem kezd. Amikor üvölt már, kikötjük és pihenni hagyjuk fél órára.

Ekkor el?vesszük a másik gárdistát, aki addig csomagtartónkban várt. A sarokról behozzuk a keresztezett
épít?ipari deszkákat, melyeket a jobbikosok voltak szívesek kikészíteni, alaposan bedörzsöljük a
deszkákat erdei mézzel és a gárdistát óvatosan rácsúsztatjuk a deszkákra. Árpádsávos rongyokat veszünk
el? és jól megtapossuk azokat, ett?l a gárdista dühbe gurul és átkozódni kezd. Ezen jól mulatunk. Ha nem
átkozódik eléggé a gárdista, izraeli zászlót veszünk el?, s azt büszkén lengetve tapossuk tovább az
árpádsávos rongyokat. Ez garantált dührohamat vált ki a gárdistából. Ha a gárdista mégsem dühöng,
akkor nagyot tévedtünk, mert nem gárdistát, hanem gárdistának öltözött normális magyar embert fogtunk
az utcán. (Ez esetben a normális magyar embert?l elnézést kérünk, s meghívjuk ?t, hogy csatlakozzon
mulatságunkhoz, majd elmegyünk újra gárdistát keresni.)

Mindezek után horogkeresztet rajzolunk a gárdistára és kidobjuk a legközelebbi szemétdombra. Ezután
visszatérünk, s Wass Albert-m?veket olvastatunk a pihent gárdistával. A sok butaságon jókat nevetünk,
majd vidám könnygázszórás és gumibotozás után megfuttatjuk a gárdistát. A sok vidámság után pedig
kezd?dhet a lakoma! Garantáltan mindenkinek jobb lesz az étvágya.
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A képen nyilvánosan maszturbáló gárdisták láthatók, amint éppen megszentségtelenítik az ismeretlen
katona sírját

_______________________________________________
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Válasz Brumellától
by maxval bircaman - csütörtök, november 08, 2012
http://bircahang.org/valasz-brumellatol/

Válasz APÁM levelére.

*

Kedves APA, csupa nagybet?s APÁM!
Már eltelt 4 év, amióta egy különleges fapados csarter repül?géppel elszálltam Magyarországról.
A gép fedélzetén rajtam kívül ott volt életed egy része is, életed jobbik része. Szállongtam végig
az idegen Európa felett, s nem felejtettem el eközben amit mondtál nekem zokogva genetikus
csibészséggel a repül?téri jegykezel? pultnál: hogy Magyar vagyok, s a Magyar az emberiség
?snyelve, egy hatalmas kincs, mely h?en közvetít mindent, s hogy a Haza bennem van! S féltem,
bevallom, majd összecsináltam magamat. Az ígért hamubasült pogácsádat sajnos nem találtam
meg a kézicsomagomban, pedig marhára kerestem, de ne aggódj: adtak valami szalámis vackot,
így nem maradtam éhes.
Szóval itt vagyok immár 4 éve Angliában, East Sheepshire megyében, Shitborough városkában.
Nincs semmi stressz, senki sem packázik velem, itt mindenki megbecsüli a szorgalmat, az
egyenességet, a kreativitást, a tisztességet, s nem kell meg-nem-értésben tengetnem napjaimat. S
szeretnek, mert megérdemlem vagyis parce que je le vaux bien ahogy a németek mondják.
Végre nincs mit?l tartanom, mert távol vagyok az elátkozott, végromlásra ítélt, reménytelen
Büdösparasztfalvától, ahol születtem és ahol te most is szenvedsz nap mint nap a község gonosz
varázser?vel rendelkez? átkozott polgármesterének hatalma alatt!
A hazaszeretet nem felejtettem el, máig keresem a Hazát, ami bennem van. Még nem találtam
meg, de minden vécézésnél alaposan megnézem a vécékagylót, hátha már kijött. Amíg kijön,
addig is büszke vagyok, hogy büszke vagy rám, s én is tudom, hogy te is büszke vagy, hogy én
büszke vagyok, hogy te büszke vagy. Ezt köszönöm neked!
Sajnos most hív a f?nököm, hogy menjek lesikálni a csempét a mellékhelyiségben, de majd írok
megint!
Szeretlek és várom válaszod, mint pacsirta várja a tavaszt: kicsi lányod, Brumella
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Válasz Lacikának, Új-Zélandra
by maxval bircaman - kedd, november 13, 2012
http://bircahang.org/valasz-lacikanak-uj-zelandra/

Édes Lacikám, kicsi utyuli-mutyuli porontyom!

Köszönettel vettem sírva vígadó, vígadva síró leveledet.

Mi itt, az Üveghegyen innnen, a mi kis Büdösparasztfalvánkon megvagyunk. Helyt állunk, bár – mint ez
te jól tudod – nagyon nehéz az életünk, mert nap mint nap meg kell újra és újra küzdenünk a nehézségek
generálta frusztrációval. Remélem nálatok, ott a távolban, a jó emberek és bircák földjén, Új-Zélandon
nincsenek nehézségek, így az általuk generált frusztráció is teljesen ismeretlen. Arról nem is beszélve,
hogy itt a veríték folyton csípi a seggünket, vagy mert meleg van, mert süt a nap,vagy pedig mert kurva
hideg van, s be kell f?teni.

Tudom, hogy helyt állsz új hazádban, s remélem, hogy munkád és odaadásod sok eredményt és
megbecsülést szül. Hiszen kell, hogy értelme legyen a mindennapok kínkeserves furikázásának. Ne
felelejtsd amit kiscsecsem? korodtól tanítottam neked: szorgalmasan, halkan, szerényen helyt kell állnod,
bárhol is vagy. Ne nézd mit mondanak, fontosabb, hogy te mit gondolsz magadról. Ami a kis
agyacskádban van, azt nem vehetik el t?led.

Ott vagytok unokáimmal együtt, ott ahol a világ fordítva lóg. Akik ott kivit szednek édespaprika helyett, s
puli helyett drysdale juhot simogatnak. Sajnálom, hogy nincs aki rángassa szoknyámat, legfeljebb a puli
ugrik fel néha piros-fehér-zöld szoknyámra. Tudom, hogy emlékeztek rám, s zokogva gondoltok rám,
miközben zokogva aszaljátok a kivit némán beszélgetve egymás között.

De zokogásotokat remélem meg-megtöri annak tudata, hogy ott legalább egyenes irányban haladtok
el?re, mert ott a sokszín?ség érték, s értékelik a csendes szorgalmat, így lecsúszás helyett
felkapaszkodtok.
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Remélem, hogy szívetekben ott maradt a magyar táj, a puli, a kuvasz, mely a legnagyobbat szarja az
összes kutyafaj közül, s ez büszkeséggel tölt el benneteket. Emlékeztek még a magyar konyhára, mely
méltán viléghír? Magyarország határain belül. S vágytok vissza a Kékesre, melynél magasabb a világon
nincs. Vágytok haza, de maradtok. Tudom, zokogva futnátok minden héten a repül?térre, de aztán
eszetebe jut, hogy a repül?jegy baromi drága, így inkább maradtok. S egyébként is: amíg itthon nincsenek
els?osztályú, eurokonform játszóterek minden sarkon, nem kockáztathatjátok unokáim életét. Így
zokogva bár, de maradtok.

A puli köszöni a neonos nyakörvet, amit múltkor küldtetek neki. Zokogva szeretünk benneteket, én is és a
puli is!

Édesanyád

U. i.: Levelemmel együtt küldöm neked kedvenc közhelyeim gy?jteményét, hogy legközelebb
könnyebben írhass nekem levelet.

_______________________________________________
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Választási történelem
by maxval bircaman - szombat, május 12, 2012
http://bircahang.org/valasztasi-tortenelem/

Az írás NEM a választási eredményekkel foglalkozik, hanem kizárólag az egyes választások
rendszerével.

A népképviseleti választási rendszer kezdete 1848. Azonban érdemes röviden megnézni az 1848-at
megel?z? rendszert is.

El?zmények

Az államhatalom megosztásának kezdete az Aranybulla (1222). Az Aranybullát megel?z?en a
mindenkori uralkodó rendelkezett a teljes állami hatalommal, tehát a szó eredeti értelmében monarchia (=
egyeduralom) volt.

A pontosság kedvéért mindenképpen meg kell jegyezni: az Aranybulla mint korszakhatár nem abszolút
határ. Tudunk az Aranybulla el?tti országgy?lésekr?l is, s az Aranybulla után is megesett, hogy az
aktuális uralkodó, amikor er?snek érezte magát, az Aranybulla rendelkezéseinek figyelembe vétele nélkül
uralkodott. Ennek ellenére mégis az Aranybulla tekinthet? a rendi monarchia rögzített írásos kezdetének.

A hagyományos monarchiát az Aranybulla kiadásával váltja fel a rendi monarchia. A rendi monarchia
egészen 1848-ig folytatódott, azaz ez a leghosszabb idej? politikai rendszer a magyar történelemben. A
rendi monarchia lényege, hogy az uralkodó és a "nemzet" együtt birtokolják az államhatalmat, "nemzet"
alatt az összes, az ország területén él?, nemesi rangú nagykorú férfit ill. kivételesen fiúsított n?t értve
(nemesi családok férfiágának kihalása esetén, a király a n?i leszármazottat jogilag férfivé nyilváníthatta,
hogy a család folytatódhasson n?i ágon, az ilyen n? volt a fiúsított n?).

A rendi monarchia id?szaka két nagy szakaszra osztható: 1222-1608 és 1608-1848.
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Az 1222-1608 közötti szakaszban nem létezett külön, mai értelemben vett aktív és passzív választójog,
azaz a nemzet összes tagja elvileg személyesen részt vett az id?nként megrendezett országgy?léseken. A
történelemb?l ismerünk pl. több rákosmezei országgy?lést, a Rákos-mez? volt az országgy?lések
megrendezésének hagyományos - de nem egyedüli - helyszíne.

A kisnemesek számára hatalmas terhet jelentettek ezek az országgy?lések. Hiszen elképzelhetjük, hogy a
XIII.-XVII. században mekkora anyagi terhet és id?t jelenhetett egy kisnemesnek esetenként több száz
kilométer távolságot utaznia az aktuális gy?lésre és ott napokat eltölteni. (Ez még manapság is probléma
lenne egy átlagembernek, még inkább az lehetett abban a korban, amikor az alapvet? közlekedési eszköz
a ló volt.)

1608-ban ez a helyzet megváltozott. Az országgy?lés két részre lett osztva: fels?táblára és alsótáblára. A
fels?táblán továbbra is a személyes megjelenés maradt az alapelv, azonban a fels?táblához csak a
f?nemesi rangúak, a f?papok (valamint egyes egyéb személyek - ezt most nem részletezem) tartoztak.
Mindenki más az alsótáblához tartozott. Az alsótáblán ezentúl küldöttek (követek) vettek részt, a követek
megválasztása pedig megyei szinten történt, az adott megye nemeseinek helyi gy?lésén. (A pontosság
kedvéért: a megyei küldötteken kívül voltak egyéb küldöttek is, de a küldöttek 95 %-a megyei küldött
volt. Most nem célom leírni, hogy pontosan kik voltak az egyéb, nem-megyei küldöttek. Szintén nem
célom beszámolni azokról, akiknek nemesi cím hiányában is volt kivételesen választójoguk, mert ez most
nem releváns a téma szempontjából.) A választás módja a közfelkiáltás volt, akkoriban még nem találták
ki a titkos szavazást. Fontos momentum, hogy nem létezett szabad mandátum, azaz a megválasztott
követek kizárólag azt képviselhették az országgy?lésen, amivel megbízták ?ket a megyei gy?lésen.

Ez a rendszer egészen 1848-ig volt életben. Az utolsó rendi országgy?lést 1847-ben hívták össze
Pozsonyban és 1848-ig ülésezett.

A népképviseleti választási rendszer bevezetése

Az 1848. évi V. tc. vezeti be a népképviseleti választási rendszert Magyarországon. Érdekesség, hogy a
"szerzett jog" elvének tiszteletben tartására különösen ügyel a törvény. Ennek szellemében nem sz?nt
meg a már meglév? választójoguk azoknak, akik már nagykorúak voltak az új jogszabály hatályba
lépésekor, viszont az új szabályok követelményeinek nem feleltek meg. (Ilyen eset nem is volt kevés.
Jellemz? eset: olyan kisnemes, jellemz?en "bocskoros nemes", akinek nincs elegend? földje, így nem
felel meg az el?írt vagyoni cenzusnak. Nemesként választójoga volt a régi szabályok értelmében, mivel
akkor a nemesi cím volt az egyetlen követelmény. Viszont az újonnan bevezett vagyoni cenzus miatt nem
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lett volna már választójoga. Ha az ilyen személy már nagykorú volt, megmaradt a választójoga az új
rendszerben is, mint már megszerzett jog. A kiskorú örökösének viszont már meg kellett felelnie az új
szabályoknak. Tehát: kihalásos alapon sz?nt meg a szerzett jogként választásra jogosultak választójoga.)

Az 1848. évi V. tc. választójoggal ruház fel minden olyan lakost, aki a következ?knek megfelel:

20. évét betöltött férfi,
önálló, azaz nem áll gyámság vagy atyai, ill. gazdai hatalom alatt,
vallása katolikus, református, evangélikus, unitárius, vagy ortodox keresztény (nem tévedés:
1848-ban a zsidók még nem rendelkeztek választójoggal),
nem volt büntetve h?tlenség, csempészet, gyilkosság, rablás, gyújtogatás miatt,
vagyoni cenzus: a következ? feltételek legalább egyikének kellett megfelelni:
legalább 300 ezüstforint érték? házzal, telekkel vagy földdel rendelkezik egyedül vagy családjával
közösen,
legalább egynegyed volt jobbágytelek tulajdonosa egyedül vagy családjával közösen,
kézm?ves, keresked? vagy gyáros saját m?hellyel, üzlettel, gyárral, amennyiben legalább egy
állandó alkalmazottja van,
legalább évi 100 ezüsforint fix jövedelme van,
mentesült minden vagyoni feltétel alól akinek egyetemi vagy f?iskolai diplomája volt.

Bevallom, én magam is igyekeztem ezeket az adatokat "lefordítani" XXI. századi "nyelvre". Mert
pl. az ezüsforint semmit sem mond nekem. A "volt jobbágytelek" még viszonylag könnyebben
felfogható: bár a jobbágytelek mérete nem volt az egész országban azonos, általánosságban azt
lehet mondani, hogy egy átlagos jobbágytelek mérete 25 hold volt, ami kb. 15 hektárnak felel meg,
azaz a negyed jobbágytelek kb. 3,5 hektár. Ami az ezüstforintot illeti, azt az információt találtam,
hogy egy napszámos jellemz? napi bére abban az id?szakban 50 krajcár körül volt, 50 krajcár =
0,20 ezüstforint. Tehát egy napszámos havi keresete maximum 4-5 ezüstforint lehetett.

A választásra jogosultaknak fel kellett vétetnük magukat legkés?bb a választás napja el?tt 15 nappal a
választói jegyzékbe, ellenkez? esetben nem szavazhattak.

Szavazás módja: nyílt.
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Választási rendszer: egyfordulós, kizárólag egyéni körzetek. A legtöbb szavazatot kapott jelölt lett a
megválasztott képvisel?, függetlenül a részvételi és szavazati aránytól.

A passzív választójog (választhatóság) feltételei megegyeztek az aktív választójog feltételeivel, azzal a
kivétellel, hogy a jelöltnek legalább 30 évesnek kellett lennie, s tudnia kellett magyarul.

Jelöltté az válhatott, akit a körzet legalább 10 választópolgára ajánlott.

Ebben a rendszerben zajlottak az 1848., 1861., 1865., 1869, és 1872. évi orsszággy?lési választások.

Az eddig leírtak az országgy?lés alsótáblájára értend?k. Ami a fels?táblát érinti, azon az 1848. évi V. tc.
nem változtatott, a fels?táblán továbbra is a f?nemesek, f?papok és egyéb fels?táblai tagságra jogosultak
vettek részt, a korábbi rendi szabályok alapján.

Változások a népképviseleti rendszerben a Horthy-rendszer kezdetéig

Több ponton is változást hozott az 1874. évi XXXIII. tc.

1. Eltörölte a vallási korlátozást, azaz ezen túl bárki lehetett választópolgár, vallási hovatartozásától
függetlenül.
2. Ami az 1848 el?tti szerzett jogúak választójogosultságát illeti, megállapította, hogy elvesztették
szerzett jogukat, amennyiben az azóta lezajlott öt választás legalább egyikén nem vetették fel
magukat a választói névjegyzékbe.
3. A b?ncselekmény miatti választójogból kizárást illet?en az eddigi h?tlenség, csempészet,
gyilkosság, rablás, gyújtogatás b?ncselekményeket kiegészíti az okmányhamisítással, hamis
eskütétetellel, lopással, cs?db?ntettel és orgazdasággal.
4. A vagyoni cenzus ezentúl teljesíthet? lett bizonyos mérték? ingatlandó (földadó vagy házadó)
vagy jövedelemadó elérésével.
5. Megvonta a választójogot a fegyveres testületek aktív állományától (katonaság, rend?rség,
csend?rség, vámhatóság, pénzügy?rség), valamint az adóhatósági tisztvisel?kt?l.
6. Megvonta a választójogot azoktól, akik cs?döt jelentettek, a cs?d rendezéséig.
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7. Mentesítette a vagyoni cenzus alól bizonyos foglalkozások m?vel?it fels?fokú végzettség
hiányában is: lelkészek, tanítók, bányászok, erdészek, stb.

Ami a passzív választójogot illeti, a törvény a korhatárt levitte 24 évre.

Egyebekben - választás módja - változás nem történt. Megmaradt a kizárólag egyéni körzetek alapján
történ? egyfordulós választás, s a nyílt szavazás.

E szabályok alapján zajlott az 1875., 1878., 1881., 1884., 1887., 1892., 1896., 1901., 1905., 1906., 1910.
évi választások.

Születtek új választójogi szabályok még 1913-ban és 1918-ban, azonban egyik alapján sem történt
választás, így ezeket nem részletezném.

Úgyszintén nem történt ténylegesen választás a Károlyi-féle köztársasági id?szakban kidolgozott új
választójogi törvény alapján, mely egyébként el?ször vezette be a titkos szavazást, s el?ször adta meg a
n?knek a szavazati jogot.

Ami a fels?táblát illeti, azt f?rendiház néven szervezi újjá az 1885. évi VII. tc. A törvény tételesen
meghatározza, hogy kik és milyen jogon tagjai a f?rendiházban. Három kategóriát különböztet meg a
törvény:

1. Élethosszig a király által kinevezettek. A király saját döntése alapján történik a kinevezés,
korlátozó feltétel csupán az, hogy számuk sosem haladhatja meg az 50 f?t.
2. Viselt hivataluk miatt tagok hivataluk idejére:
az összes római és görög katolikus érsek és püspök, a pannonhalmi f?apát, a szerb ortodox
egyház feje és metropolitái, a román ortodox egyház feje és metropolitái, a református és
az evangélikus egyház 3-3 vezet? tisztségvisel?je, valamint az unitáriánus egyház vezet?
püspöke,
a horvát bán, a fiumei kormányzó, a Kúria elnöke és alelnöke, a Közigazgatási Bíróság
elnöke, a Pesti Ítél?tábla elnöke, s más egyéb tisztségek visel?i.
3. Személyi jogon örökös tagok:
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a királyi család f?hercegi rangú tagjai,
minden olyan 24. élétévet betöltött f?nemes (herceg, gróf vagy báró), aki évente legalább
3000 forint adót fizet ingatlanjai után.

Szegény f?nemesek! Náluk is bevezették a vagyoni cenzust. Volt is ebb?l baj, mert egy részük nem
volt elég gazdag, így nem adózott eleget, s elvesztette emiatt a f?rendiházi tagságot. Ferenc József
így méltányosságból többeket is a saját 50 f?s kvótája terhére ajándékozott meg a f?rendiházi
tagsággal, hogy ne szomorkodjanak.

Az összeg érzékeltetésére: a XIX. sz. 80-as éveiben 3000 forint számításaim szerint nagyjából mai 7 millió
forintnak felel meg. Aki manapság évi 7 millió ingatlanadót fizet, az enyhén szólva most sem szegény
ember. Én még most is nyögöm amikor évi 20 ezret fizettettek ki velem Pest megyében - szerencsére aztán
átköltöztem Budapestre, ahol meg nem vetettek ki ilyen adót.

Népképviseleti rendszer a Horthy-rendszer idején

1910. után az els? választás 1920-ban zajlott. El?ször a háború miatt nem tartottak választásokat, majd
pedig, bár a Károlyi-féle köztársaság idején új választási törvényt dolgoztak ki (mely el?ször vezette be a
titkos szavazást és adta meg n?knek is a választójogot), nem volt id? választások tartására, Károlyi
Mihály lemondott, miel?tt választásokat tudtak volna tartani. Azután a Tanácsköztársaság alatt úgyszintén
nem tartottak választásokat. Így már Horthyék dolgozták ki az új választási jogszabályt (5985/1919.
kormányrendelet), melynek alapján az els? választást megtartották az I. vh. után.

A választójogi jogszabály új alapra helyezte a választójogot a vh. el?tti szabályokhoz képest. A
választójogultság feltételeit a következ?k szerint állapította meg:

24. életévet betöltött férfi vagy n?, aki legalább 6 éve magyar állampolgár és vagy rendelkezik
saját ingatlannal vagy pedig legalább 6 hónapja jelenlegi lakóhelyén lakik. A háborús veteránok
számára az életkori korlát el volt törölve, ?k 24 éves koruk el?tt is szavazhattak. A n?k számára
megszorítás volt viszont, hogy az írni-olvasni nem tudó n?kt?l megvonta a választójogot,
Kizárta a jogszabály a választójogosultságból azokat, akiknek politikai jogai fel voltak függesztve
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(ez jellemz?en a Károlyi-féle köztársaság és a Tanácsköztársaság prominens személyeit érintette)
és azokat, akik ellen ügyészségi eljárás volt folyamatban, azaz a jogszabály sértette az ártatlanság
vélelmét, hiszen a még joger?sen nem elítélteket kizárta a választójogból kizárólag az ellenük való
ügyészségi eljárás megindítása miatt,
Kizárta a választójogból a közsegélyen él?ket, a gondnokság alatt állókat, s a cs?deljárás alatt
lév?ket,
Kizárta a választójogból a fegyveres er?k, a rend?rség, s a csend?rség aktív állományának tagjait.

A jogszabály megsz?ntette a választójogi névjegyzékbe való jelentkezés kötelezettségét, a választójogi
névjegyzéket hivatalból készítették el az állami szervek, s azokba automatikusan felvettek mindenkit, aki
megfelelt a követelményeknek.

Ami a passzív választójogot illeti, azt aktív választójog meglétéhez és betöltött 30. éves korhoz kötötte.
Ahhoz, hogy valaki jelöltté válhasson legalább 500 választópolgár ajánlását kellett bemutatnia.

A választás módja: egyfordulós, kizárólag egyéni választókerületek. A szavazás módja: titkos - ez az els?
választás, ahol a titkos szavazát ténylegesen alkalmazták.

A Horthy-kor második választása 1922-ben zajlott. Új jogszabály, a 2200/1922. kormányrendelet alapján.
Ez a jogszabályt több ponton is szigorította a választójogosultságot:

Férfiak esetében az életkori követelményt meghagyta a betöltött 24. életévben, azonban már
legalább 10 éves állampolgárságot, s 6 hónap helyett már 2 év helybenlakást követelt meg. Ezen
kívül kizárta a választójogokból azokat, akiknek nincs meg legalább a négy osztály végzettségük.
N?k esetében az életkori követelményt a betöltött 30. életévre emelte, s minimum hat osztály
végzettséget követelt meg.

A többi szabály maradt a régi, viszont a választás módja is változott. Budapesten bevezették a pártlistás
szavazást (els? eset listás szavazásra a magyar választójogban). Az ország többi részén maradtak az
egyéni választókerületek.

Súlyos visszalépés volt viszont a szavazás módjában eszközölt változtatás. A titkos szavazás csak
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Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban (1922-ben a 10 legnagyobb vidéki városnak volt ilyen
státusza) maradt meg, mindenhol máshol ismét bevezették az I. vh. el?tt alkalmazott nyílt szavazást.

Érdekesség: az 1920-as és 1922-es választások eredményeképpen nem országgy?lés, hanem
nemzetgy?lés került megválasztásra, az országgyúlés elnevezést a következ? választójogi jogszabály, az
1925. évi XXVI. tc. állította vissza.

Ez a jogszabály a választói jogosultságon csak annyiban változtatott az addigihoz képest, hogy bizonyos
pontokon enyhítette a követelményeket:

a n?k diszkriminációját csökkentette: kimondta, hogy a három- vagy többgyerekes anyák valamint
az egyedülálló, saját háztartásban él?, saját jövedelemmel rendelkez? n?k számára a férfiakra
vonatkozó követelményeket kell alkalmazni,
mentesítette a 2 éves helybenlakás követelménye alól a legalább érettségivel rendelkez?ket.

Ami a választás rendszerét illeti: listás szavazást írt el? Budapestre és a törvényhatósági jogú városokra,
mindenhol máshol pedig egyéni kerületekben történt a választás. Ez a törvény vezette be el?ször az
országos listát, melyr?l a pártok egyéni választókerületi eredményük alapján részesedtek.

A szavazás módja titkos volt a listás szavazásnál, viszont maradt a nyílt szavazás az egyéni
választókerületekben.

Ezen törvény alapján zajlottak a 1926., 1931., 1935. évi választások.

A Horthy-korszak utolsó választása 1939-ben zajlott. Alapja az 1938. évi XIX. tc., mely jelent?s
változtatásokat eszközölt az addigi szabályozáshoz képest:

Megmaradt a listás szavazás Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban, máshol pedig az
egyéni választókerületi rendszer, azonban immár mindenhol titkosan történt szavazás,
Ami a n?ket illeti, a választójogosultságot az el?z? törvényhez képest nem változtatta, azonban a
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férfiaknál a betöltött 24. életévr?l betöltött 26. életévre emelte a követelményt, az iskolázottsági
követelményt pedig elvégzett négy osztályról hat osztályra növelte,
A törvény megsz?ntette a 10 éves állampolgársági követelményt a visszahonosítottak számára.
Erre azért volt szükség, mert ellenkez? esetben a revíziós területek lakossága szavazati jog nélkül
maradt volna,
Egyetemi vagy f?iskolai diploma megléte esetén mind a férfiakat, mint a n?ket mentesítette
minden további követelmény teljesítése alól, beleértve a minimális életkori követelményt is.

A jogszabály szigorította a passzív választójogot. Képvisel?jelölt csak az lehetett, aki a választásokat
megel?z? 5 évben folyamatosan foglalkoztatva volt, s jövedelemadót fizetett. Fels?fokú végzettség?ek
esetében a megkövetelt id?tartam csak 1 év volt.

A jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma 500 maradt az egyéni választókerületek esetében, míg a
listás képvisel?jelölteknél 1500-ra n?tt.

Ezen kívül bevezetésre került a választási kaució intézménye. Minden egyéni képvisel?jelölt 2000 peng?
kauciót volt köteles letenni, míg listák esetében a listál állító párt listánkánt 2000-5000 peng? közti
összeget, plusz a listán szerepl? minden jelöltre még 500 peng?t.

Nagyjából 1 akkori peng? 1000 mai forintnak felel meg, tehát jelent?s összegek voltak ezek,
melyek ténylegesek megnehezítették az ellenzéki pártok - els?sorban a nyilasok - választáson való
indulását.

1920-1926 között a magyar országgy?lés egykamarás volt. A fels?házat az 1926. évi XXII. tc. állította
vissza. Gyakorlatilag az 1885. évi VII. tc. alapján született ez a törvény. Követelmény a kinevezés vagy
választés alapján lett fels?házi tagok számára a betöltött 35. életév. Négy kategóriát különböztet meg a
törvény:

1. Élethosszig a kormányzó által kinevezettek. A számuk sosem haladhatja meg a 40 f?t.
2. Viselt hivataluk miatt tagok hivataluk idejére:
az összes római és görög katolikus érsek és püspök, a pannonhalmi f?apát, öszesen 19 f? a
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katolikusok részér?l,
a református, az evangélikus, s az unitárius egyház részér?l összesen 11 vezet?
tisztségvisel?,
a budai szerb ortodox érsek.
az izraelita hitközségek által delegált két rabbi,
a f?bírák, a koronaügyész, az MNB elnöke, a honvdéség f?parancsnoka, egyéb állami
f?tisztvisel?k, összesen 16 f?.
3. Személyi jogon örökös tagok:
a Habsburg-Lotharingiai család belföldön él? tagjai, összesen 2 f?.,
4. Választás alapján:
a legalább évi 2000 peng? ingatlanadót fizet?, belföldön él? f?nemesek által megválasztott
f?nemesek,
a megyék és a törvényhatósági jogú városok küldöttei,
a szakmai kamarák, az MTA, az egyetemek, f?iskolák, s a t?zsde delegáljai.

Az 1939. évi IV. tc. (népszer? nevén: Második Zsidótörvény) annyiban változtatott a fels?házi tagságon,
hogy megsz?ntette a törvény értelmében zsidónak min?sül? személyek meglév? fels?házi tagságát és
megtiltotta a továbbiakban zsidó személy számára a fels?házi tagságot - ez csak az izraelita hitközségek
által delegált két rabbira nem vonatkozott, az ? fels?házi tagságuk megmaradt a diszkrimináló 1939. évi
IV. tc. hatályba lépése után is egészen az 1940. évi XVII. tc. hatályba lépéséig, mely teljesen
megszüntette az izraelita felekezet képviseletét a Fels?házban. (A Második Zsidótörvény az alsóházi
tagságot nem érintette.)

Választások a II. vh. után

Több választás nem volt a Horthy-rendszerben. Szálasiék sem tartottak választásokat. A legközelebbi
választás már a háború után zajlott, 1945-ben.

Az 1945. évi választás - mely ismét nemzetgy?lést, nem országg?lést hozott létre - alapja az 1945. évi
VIII. tv. Jellegzetésségei:

Teljesen eltörölte mind a férfiak és n?k közti megkülönböztetést, mind az iskolázottsági cenzust.
(Mint láttuk, a vagyoni cenzust már a Horthy-rendszer eltörölte.) Minden 20. életévet betöltött
férfi és n? belföldi lakos magyar állampolgárnak választójogot adott,
Megvonta a választójogot azoktól, akik az 529/1945. kormányrendelet (A fasiszta pártok és
egyesületek feloszlatásáról) hatálya alá es? szervezetekben bármilyen tisztséget viseltek, kivéve
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amennyiben még 1941. június 22. el?tt kiléptek e szervezetekb?l,
Megvonta a választójogot azoktól, akik a Volksbundban tagok vagy támogatók voltak,
Megvonta a választójogot azoktól, akik német fegveres szervezetben (jellemz?en: Waffen SS)
szolgálatot vállaltak vagy mint besúgók segítették a német államot,
Megvonta a választójogot a volt csend?rökt?l, kivéve azokat, akik sikeresen átmentek az igazoló
eljáráson,
Nemzetiségi alapon kollektív b?nösnek nyilvánítva a magyarországi német kisebbséget, megvonta
a válaszjogot mindazoktól, akik az 1941. évi népszámláláson magukat német nemzetiség?nek
vallották. S?t azoktól is megvonta a választójogot, akik nem vallották magukat németnek, de
családnevüket németes hangzásúra változtatták 1941-1945 között,
Az ártatlanság vélelmének megsértésével megvonta a választójogot azoktól, akik ellen már
megindult az ügyészségi eljárás.

A jogszabály a passzív választási jogot egyesítette az aktív választási joggal, azzal az egyetlen kivétellel,
hogy az aktív szolgálati viszonyban lév? katonáknak és rend?röknek csak az aktív választási jogot
biztosította.

Képvisel?ket kizárólag az Országos Nemzeti Bizottság által jóváhagyott pártok jelölhettek. Az Országos
Nemzeti Bizottság ideiglenes szerv volt a közigazgatás háború utáni újjászervezésére, munkájában a
kommunista párt, a szociáldemokrata párt, a kisgazdapárt, a nemzeti parasztpárt és a polgári demokrata
párt képvisel?i vettek részt.

A választás - els? ízben a magyar történelemben - teljesen listás volt. Az ország 16 választókörzetre lett
osztva. Ezen kívül volt egy országos lista, melyre a választópolgárok közvetlenül nem szavaztak, err?l a
pártok területi listás eredményeik alapján kaptak mandátumokat.

A szavazás: titkos.

A fels?ház 1945-ben megsz?nt, ett?l az id?ponttól kezd?d?en a magyar parlament egykamarás.

Az utolsó demokratikus választás 1947-ben zajlott. Alapja az 1947. évi XXII. tv. A parlament hivatalos
neve ismét országgy?lés.
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A választójogultság ugyanaz maradt, mint 1945-ben, azonban a választójogosultságból újabb csoportokat
zártak ki:

A választójogból kizárta azokat akik nyilas-hungarista sajtóterméknél kiadói, szerkeszt?i vagy
f?munkatársai min?ségben közrem?ködtek,
A választójogból kizárta azokat akik korábban nyilas-hungarista szervezetnek parlamenti vagy
önkormányzati képvisel?je vagy képvisel?jelöltje volt,
A választójogból kizárta azokat akik a német hadsereggel együtt, a bevonuló szovjet hadsereg el?l
elmenekültek és nem tértek haza legkés?bb 1945. október végéig,
A választójogból kizárta a Magyar Közösség (antifasiszta, szabadk?m?ves szervezet)
tisztségvisel?it.

Viszont a törvény visszavonta a német kisebbség kollektív b?nösségének elvét, a német nemzetiség?ek
ismét szavazhattak. Szintén enyhített a Magyar Élet Pártja (a horthysta kormánypárt) volt tisztségvisel?it
illet?en, ?ket az Országos Nemzeti Bizottság jogosult volt mentesíteni egyéni alapon a választásból való
kizárás alól.

Választások a kommunista Magyarországon

Mint minden kommunista államban, a kommunista Magyarországon is volt valami nagyon skizofrén a
választásokban. Bár hivatalosan, alkotmányosan is a kommunista párt volt az ország legf?bb hatalma,
ennek ellenére a kommunisták mindig ragaszkodtak a valódi hatalommal nem rendelkez?, teljesen
formális országgy?lés fenntartásához, s?t álválasztások rendszeres megtartásához. Valószín?, hogy még a
kommunisták is szalonképtelennek érezték a választások teljes megszüntetését, ezért az álválasztásokat
érezték nyer? megoldásnak.

Az 1949. évi IX. tv. gyakorlatilag nem változtatott a választási szabályokon az 1947-es állapothoz képest.
A választójogosultság maradt a régi, ami az aktív választójogot illeti.

Az igazi változás a passzív választójogban történt. Immár egyetlen pártlista volt, a Magyar Függetlenségi
Népfront (a Hazafias Népfront el?dje) listája. Csak ennek a szervezetnek lehettek jelöltjei, szavazni pedig
vagy az egyetlen listára lehetett vagy ellene. Ekkor jelent meg az a gyakorlat, hogy ikszelni csak
ellenszavazat esetében kellett, azaz ha a szavazó semmit sem csinált a szavazócédulával, az igen
szavazatnak számított.
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Mint a 70-es évekbeli szovjet viccben:
A szovjet állampollgár elmegy szavazni. Ahelyett, hogy megnézés nélkül bedobná a szavazólapot
az urnába (ami igen szavazatot jelent az egyetlen jelöltre), félrevonul és nézegetni kezdi.
Azonnal odamegy hozzá egy civil ruhás szerv:
- Mit m?vel itt maga?
- Semmit, csak kiváncsi vagyok, hogy kire fogok szavazni.
- Na ne viccel?djön itt, elvtárs, maga még nem hallotta, hogy a Szovjetúnióban a szavazás titkos?

Ugyanebben a rendszerben zajlottak az 1953. évi, az 1958. évi és az 1963. évi"választások" is, azzal a
különbséggel, hogy 1956-ban a Magyar Függetlenségi Népfrontot átnevezték Hazafias Népfrontra. Maga
a választás elvei és rendszere nem változtak.

A pontosság kedvéért meg kell említeni, hogy formai különbség az 1949. évi választás és a kés?bbiek
között annyi volt, hogy formailag 1949-ben a Magyar Függetlenségi Népfront még pártok szövetségének
min?sült, viszont a kommunista képvisel?k aránya eleve úgy volt megállapítva, hogy kétharmadnál
többet tegyenek ki az egyetlen közös listán belül. 1953-ban, 1958-ban és 1963-ban már formailag sem
léteztek pártok a kommunista párton kívül: a front jelöltjei kommunista párttagok és pártonkívüliek
voltak.

A következ?, 1967-es "választások" már új alapon zajlottak. Teljesen új jogszabályt alkottak a
választásokról, az 1966. évi III. tv.-t.

Ami az aktív választójogot illleti, ez a törvény megsz?nteti az összes korábbi kizárást a választójogból,
immár csak a közügyekt?l bírósági határozattal eltiltottakat, a börtönbüntetésüket tölt?ket, az el?zetes
letartóztatásban lév?ket, s az elmebetegeket zárja ki a választásból, mindenki más részre biztosítja a
választójogot betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, s belföldi lakóhely megléte esetén.

A választási rendszert illet?en, az új jogszabály teljesen eltörli a listás választást, s visszaállítja a I. vh.
el?tti kizárólag egyéni választókerületes megoldást.
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Ami a jelölést illeti, ezt a Hazafias Népfront helyi bizottságaira bízza, melyek jelöl?gyüléseket
szerveznek, melyek alapján megállapítják a jelöltek személyét. Azonban a jelöl?gyülések megszervezését
és m?ködési elveit a törvény nem határozza meg, ezt a Hazafias Népfront dönti el saját hatáskörben.

Az 1970. évi III. tv. formailag demokratizálta a jelölés szabályait. Immár a Hazafias Népfront helyi
bizottságai csak szervezik a jelöl?gy?léseket, de a jelöltek személyét maga a jelöl?gy?lésen résztvev?k
többsége dönti el. Mivel a jelöl?gy?lések lebonyolításának továbbra sem voltak részletes szabályai, ez a
gyakorlatban semmilyen változást nem jelentett.

Ezen az alapon zajlottak az 1971. évi, 1975. évi és 1980. évi választások.

Ismét új választási szabályzat született 1983-ben: az 1983. évi III. tv. Újdonságai:

Az egyéni választókerületek meghagyása mellett bevezették az országos listát. Az országos listát a
Hazafias Népfront állította össze, a listára a gyakorlatban a legfels?bb pártvezetés tagjai és általuk
kiválasztott személyek kerültek,
Az egyéni választókerületek jelöltjeit a Hazafias Népfront szervezte jelöl?gy?lések ajánlották,
immár megszabva, hogy aki megszerzi a jelöl?gy?lésen résztvev?k egyharmadának szavazatát,
felkerül a szavazólapra,
Lehetségessé vált teljesen független jelöltként indulni, azaz nem a Hazafias Népfront jelöltjeként,
azonban az ilyen független jelölteknek is ki kellett jelentiük, hogy a Hazafias Népfront programját
elfogadták,
Kötelez?vé tett minden egyéni választókerületben legalább 2 jelöltet.

Így zajlott az utolsó kommunista rendszerbeli, 1985. évi választás. Bár a hatalom rend?ri eszközökkel és
trükkökkel megakadályozta a kifejezetten ellenzékiek jelöltté válását (a jelöl?gy?léseket úgy szervezte
meg a Hazafias Népfront, hogy azon minden esetben többségben legyenek a rendszer hívei, jellemz?en
munkás?rökkel töltötték fel a választási jelöl?gy?lések helyszínéül szolgáló termeket), most els? ízben
fordult el?, hogy a hatalomtól független személyek sikeresen jelöltté váltak, s felkerültek a szavazólapra.
Összesen 71 ilyen független jelölt volt a választáson, közülük 32-en meg is nyerték körzetükben a
képvisel?választást. 1949. óta els? ízben fordult el?, hogy a parlametbe bekerültek a hatalamtól független
személyek - természetesen jelenlétük inkább jelképes volt, hiszen az összes képvisel? alig 8 %-át tették ki
a függetlenek.
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Választások a demokrácia visszaállítás után

A pártállam utolsó próbálkozásaként az 1989. évi IX. tv. még megpróbálta az egypártrendszer keretein
belül kozmetikai reformokkal megváltoztatni a választási szabályozást. A törvény - el?ször 1949 óta megszüntette a Hazafias Népfront programja elfogadásának kötelezettségét a jelöltek számára, s
igyekezett valamiféle rendezettebb szabályokat meghatározni a jelöl?gy?lések számára.

A törvényt azonban az id? elsodorta, hamarosan teljesen új jogszabály született - az 1989. évi XXXIV. tv.
-, mely 99 %-ban a kerekasztal-tárgyalásokon elért megállapodásokat rögzítette.

Az új jogszabály alapelvei:

A közügyekt?l bírósági határozattal eltiltottak, a börtönbüntetésüket tölt?k, a cselekv?képességet
kizáró gondnokság alatt lév?k, s a bírósági határozattal kényszergyógykezelésre utaltak
kivételével mindenki részére biztosítja a választójogot betöltött 18. életév, magyar
állampolgárság, s belföldi állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcím megléte esetén,
A passzív választójog teljesen megegyezik az aktív választójoggal,
Minden választópolgár két szavazattal rendelkezik, az egyikkel egyéni jelöltre, a másikkal
pártlistára szavaz,
Az ország 176 egyéni választókerületre és 20 területi listás választókerületre oszlik,
Az egyéni választókerületekben az a jelölt válik képvisel?vé, aki megszerezte a leadott érvényes
szavazatok több, mint 50 %-át. Amennyiben ezt senki sem szerezte meg, második forduló kerül
megrendezésre 2 héttel az els? forduló után, ebben a legtöbb szavazatot elér? jelölt nyeri el a
képvisel?i mandátumot,
A listás választókerületekben csak az a párt szerez mandátumot, mely országos szinten elérte
legalább az érvényes szavazatok 4 %-át,
A pártok országos listát is állíthatnak, err?l töredékszavazataik alapján szereznek mandátumot,
A 20 területi listán és az országos listán összesen 210 mandátum kerül kiosztásra,
Bárki lehet egyéni körzetben képvisel?jelölt, aki legalább 750 ajánlást beszerez a körzetben
lakóktól,
Területi listát az a párt állíthat, aki az illet? területhez tartozó egyéni választókerületek legalább
egynegyedében jelöltet állított. Országos listát az állíthat, akinek legalább 7 területi listája van,
A szavazás titkos.

A jogszabály apró technikai részleteit módosította az 1990. évi II. tv, a módosítások azonban nem
érintették a fent leírt lényegi elveket.
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Ezen az alapon zajlott a rendszerváltozás óta megtartott összes parlamenti választás: 1990., 1994., 1998.,
2002., 2006. és 2010.

A választási jogszabályban több apróbb változás is történy 1990. óta. Legtöbbjük technikai jelleg?, csak
azokat sorolnám fel, melyek jelent?sebbek:

1991-ben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvény azon paragrafusát, mely a
lakóhelyükt?l a választás napján távol lév?k számára csak a területi listán való szavazást tette
lehet?vé. Így 1991-t?l a lakóhelyét?l távoli tényleges tartózkodási helyén szavazhat a
választópolgár, amennyiben távollétét bejelentette,
1994-ben a parlament a listáról való mandátumszerzéshez szükséges országos minimum
szavazatarányt 4-r?l 5 %-ra emelte,
2005-ben a parlament lehet?vé tette a külföldön - magyar külképviseleten - való szavazást azok
számára, aki állandó vagy ideiglenes bejelentett belföldi lakcímmel rendelkeznek.

A jöv??

Az új fideszes választójogi tervezet részletei még nem ismertek. Amit eddig hallani lehetett, abból a
következ? újdonságok valószín?síthet?k:

Egyéni választókerületek 106-ra csökkentése, a választás egyfordulóssá tétele. Területi listák
megszüntetése, helyette egyetlen országos lista. Összes mandátum 200 körülire csökkentése,
Jelöltállítás megnehezítése,
Kisebbségi képvisel?k parlamenti képviselete kedvezményes mandátum segítségével,
Lehet?ség, hogy bejelentett állandó vagy ideiglenes belföldi lakcím nélkül is lehessen szavazni a
listás szavazáson.

_______________________________________________
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WaSS Albínó elveszett költeménye
by maxval bircaman - hétf?, június 11, 2012
http://bircahang.org/wass-albino-elveszett-koltemenye/

CSAK 18 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

WaSS Albínó, a lumpennáci gyilkos pribék eddig ismeretlen költeményét közöljük. A költeményt a múlt
hónapban találták meg illegális dominikai vendégmunkások egy floridai pöcegödörben.

Karácsonyi üzenet

Karácsony kész?l, nyilasok!

Szép egyenruhát vegyetek!

Hejj, Hargita felett nyilaskereszt kigyúl,

Sötét lelkemben halvány eszem is elmúl,

Udvari vécém felett egy csillag,

Megszületett a Cél és az Akarat!
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Porzik nyilaskereszt szekere,

Nyilas lelkemnek hiányzik egy kereke!

Takaros román kislány elhalad,

Formás kis segge meglebeg,

De régi szervem már nem áll,

Kitekerem hát kislány nyakát,

Majd szent géppisztollyal,

Lelövök még nyolc románt!

J? orosz sereg, pucolok hát,

Eldobám fegyverem, sipirc hát!

Éhes vagyok, megf?zöm turul madárkám,

Isten hozott, drága német hazám!
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De aztán szaladok tovább,

Otthon vagyok, édes Floridám!

Adjátok vissza hegyikecském!

Legalább hegyikecskét adjatok, oláhok!

Adjátok vissza nemi szervem erejét,

Mert nyomban pisztolyom lenyelem...

Csak egy ici-pici kis kecskét!

Nem adjátok...? Restellitek...?

Elfordulnak fejeitek...?

Megvakultak szemeitek...?

Vágyam, hergeltségem

nem érzitek, nem hiszitek...?
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Akkor csúnya oláh komcsik vagytok,

meg csúnya magyar komcsi bácsik!

Ha szépek akartok lenni,

Adjátok vissza hegyikecském!

Üzenem a fiatal nyilasoknak:

már nem tudok seggtáncot járni veletek.

Szent fiatalságom!

Be jó is volt, román gyerekre l?ni!

Viháncolni és okádni mindenre!

De az id? lemarja az emlékeket.

Nyilasmagyar lelkem sír:
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Floridában már nem gyilkolhatok.

De j? majd ezer új gárdista,

miépes, jobbikos, s más emberi trágya,

mely lelkemnek kedves,

s zsidó- meg cigányvérrel

újra építi Nyilashon falát,

s új gy?lölet árad szét és szerte!

De az id? szalad, a fogk? nem marad,

Csak egy magyar gyilkos vagyok!

S ismét kezet nyújt egymásnak

a gy?lölet és a butaság,

és lesznek Egy Cél és Egy Akarat:
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közösen leokádni mindent, ami pici

lelkemnek nem tetszik.

Az id? szalad, a fogk? nem marad,

Egy dilletáns, mint én, mit is tehet?

De hegyi oláh kecském csak nem jön,

Rút a világ, öreg fasznak kecskét nem ád!

Sumérrovásírásos puskám, jer el?!

Hagy csókoljalak meg, drága puskám!

Unatkozom, hát lenyelek egy golyót,

Nem bírom már kecskétlen tovább!

_______________________________________________
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ZeitGeist, a valami
by maxval bircaman - szerda, május 02, 2012
http://bircahang.org/zeitgeist-a/

ZeitGeist-hív?k ne olvassák tovább a bejegyzésemet, mert a következ?kben olyan vélemények hangoznak
el, melyek minden bizonnyal sérteni fogják vallási érzelmeiket!

Általában az a szokásom, hogy tartózkodom az éppen divatos, felkapott dolgoktól, mert ezek szinte
mindig orbitális butaságoknak bizonyulnak. Az egyik ilyen nagyon ismételgetett szenzáció ez a ZeitGeist
nev? valami. Úton-útfélen lelkendeznek emberek, széls?baltól széls?jobbig egységesen, s ez hosszú
hónapokon keresztül ment. Nem néztem meg! 2-3 alkalommal megnéztem a honlapjukat, meg
megnéztem az egyik filmb?l 4 percet, de abbahagytam. De a nyomás egyre növekedett, hogy meg kell
néznem, mert h?, milyen jó, meg egyébként is meg kell nézni és kész.

Így végül beadtam derekamat, megnéztem! Mindkét filmet.

Az els? film els? részének 5. percében kezdtem er?sen viszketni, de most már végignézem, ha egyszer
elkezdtem. Annak idején így voltam a DogVille cím? méretes ostobasággal: végigültem becsületesen a 3
órát, pedig már a 20. percben tudtam, hogy hibát követek el. Dehát a végén még azt mondja valaki, hogy
azért nem értem, mert nem néztem végig. Végignéztem, megértettem, s égrenget?en rosszul megcsinált
filmnek találtam.

De vissza a ZeitGeist nev? valamihez, nem tudom, hogy pontosan minek nevezzem... a m?faj valahol a
rossz dokumentumfilm, a szovjet propagandafilm, a manipulatív szektareklám és a hollywoodi sablonakciófilm között van.

Az els? rész egy ateista propagandafilm. Én magam hív? vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok
nyitott más véleményekre is. A jól megírt ellenvéleményt szívesen olvasom, bár a saját vallási
meggy?z?désemen lényegileg még egyetlen ilyen ellenvélemény sem tudott változtatni. A min?ségi
ellenvélemény viszont jó arra, hogy az ember átgondolja saját véleményét újra, utánanézzen az esetleg
nem kell?en végiggondolt részleteknek, majd ily módon meger?sítse saját véleményét. Azaz szeretem az
ellenvéleményeket minden téren, többek között vallási téren is.
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A ZeitGeist-féle ateizmus azonban semmire sem jó. A film közben szinte szeretettel gondoltam vissza a
marxista-leninista tudományos ateizmusra, mert ehhez képest az magasröpt? elmélkedés volt.

Nem mondom, hogy egy embernek értenie kell mindenhez, de ha már nyilvánosságra hozza gondolatait,
legalább nézzen utána egy-két dolognak. Sajnos a film készít?je semminek sem nézett utána.

A film magyar feliratának készít?je a filmkészít?vel azonos színvonalon van. Egymás után jönnek a
rosszabbnál rosszabb magyar szövegek. A fordító az általános m?veltséghez tartozó legegyszer?bb
magyar kifejezéseket sem ismeri, pl. nem hallott a "csillagkép" szóról, ezt "csillagi konstelláció"
formában fordítja.

Bár az egyiptomi mitológiáról nekem is csak felületes ismereteim vannak, rögtön szemet szúrt, hogy a
szerz? szerint Hórusz az egyiptomi napisten, pedig közismert, hogy Rá a napisten. A filmben ugyanis
központi szerepet játszik Jézus azonosítása Hórusszal (ez nem vicc!). Nem is kellett volna mitológiaszakért?vel konzultálni, elég lett volna egy sci-fi rajongót kérdeni: a Csillagkapu sorozat óta minden scifi rajongó tudja, hogy a napisten az Rá...

Aztán ott van Dionüszosz és Krisna, akik a film szerint sz?zt?l születtek, pedig nem. Aki nem hiszi,
nézzen utána. Ajánlott forrás: Wikipédia. Az istenségeknél megemlíti a film, hogy mindenkinek 12
tanítványa volt. Ezen az egyezésen én is meglep?dtem, de nem sokáig, mert amikor utánanéztem, gyorsan
kiderült: csak Jézusnak volt 12 tanítványa, azaz filmbeli adat ismét téves.

Nagyon sokat okoskodik a film Jézus december 25-i születésnapjáról is, ami felesleges kissé, tekintve,
hogy a keresztény teológia szerint Jézus nem december 25-én született. A legvalószín?bb születési
id?pont a kutatók szerint i. e. 6. április 17.

A film ezek után asztrológiai vidékekre evez, s kijelenti, hogy Jézus a Halak állatövi csillagkép jelképe.
Valójában a hal-jelkép Jézus nevének görög rövidítése: ????? (a "Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó"
kifejezés minden szavának els? bet?je), ami történetesen egyezik a görög "hal" szóval (ihtisz), tehát
valójában ez a hal-jelkép eredete.
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Az asztrológiai fejtegetések zavaros jelképmagyarázatokba torkolnak. "Kiderül", hogy a 12 apostol a 12
állatövi jegy, s közepen pedig Jézus a Nap, s a kereszt pedig az asztrológiai térkép jelképe. Ezen az
alapon a magyar címer meg egyiptomi eredet?, hiszen a hármashalom a kereszt alatt három egypúpú tevét
jelképez.

A film következ? érve a plágium. Azaz a kereszténységet már régebben is létezett elképzelésekból
állították össze. Ez végülis igaz, de nem abban a formában, ahogy azt a film értelmezi. Egyetlen
keresztény sem tagadja azt, hogy a keresztény vallás elemei léteztek a kereszténység el?tt is különböz?
vallásokban, ez csak a film szerz?je számára megdöbbent? újdonság.

Majd szóba kerül a sötét középkor közhely is, melyet már a modernebb marxista történelemkönyvek sem
nagyon használtak. Szintén jön a gonosz Vatikán elmélet, mely mára kötelez? elemévé vált minden
valamit magára adó összeesküvés-elméletnek. "Kiderül", hogy az els? egyetemes zsinat idején (325)
kezd?dött a gonosz vatikániak összeesküvése és ez 1600 éven keresztül tartott. Kár, hogy a szerz? nem
tudja, hogy a Római Egyház egészen a nagy egyházszakadásig (1054) csak egy volt az 5 nagy egyház
közül, s nem bírt hatalommal az egész egyház felett. Szintén abszurdum a római pápa világi hatalmáról
beszélni az egész korszakot illet?en, mikor tény, hogy a római pápának a XI. sz. el?tt nem volt szinte
semmilyen világi hatalma. A niceai zsinat pedig olyannyira állt a "gonosz" római pápa befolyása alatt,
hogy ? még részt sem vett rajta! Ami pedig Nagy Konstantin császár egyházi dogmaalkotását illeti, ebb?l
semmi sem igaz, a niceai zsinat valójában nem tett egyebet, mint kodifikálta, írásban rögzítette a korai
egyház els? 300 évének szokásjogát, meghatározva immár, hogy hivatalosan mik a keresztény egyház
dogmái. Nincs semmilyen adat arra vonatkozóan, hogy a niceai zsinaton valamiféle új nézeteket fogadtak
volna el.

Miután a felsorolt érvek mindegyike tévesnek bizonyult, a film levonja a "következtetést", hogy a
kereszténységet valójában a rómaiak találták ki! Minek találtak volna ki egy új vallást, mikor volt már
olyan vallásuk, mely érdekeiket szolgálta - err?l nem esik szó.

Ezzel vége az els? résznek. Aki nem teljesen tudatlan a témában, az ezek után választhat: vagy mérges
lesz, hogy elvesztegetett az életéb?l fél órát egy primitív ökörségre és nem nézi tovább, vagy ezek után az
egészet egy paródiaként fogja fel. Picit pihentem azért, s a pihenés közben elgondolkodtam, hogy talán
mégis szükség lenne vallásoktatásra kötelez? tárgyként az iskolákban, hogy aztán ne lehessen ilyen
átlátszó butasággal olyan sok embert átrázni.

A második rész már nem mond semmi újat. Itt jól ismert paranoid összeesküvés-elméletek hangzanak el,
különösen a 2001. szeptember 11-i terrorista merényletekre koncentrálva. Kiderül, hogy minden esemény
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összeesküvés eredménye. Egy kicsit ki kellene pofozni a történetet, ide-oda aljas zsidókat és vérszomjas
bolsevikokat beletenni, s máris folytatásokban közölhetné le az egészet a magyar újnyilas sajtó.

Ami tényként elmondott butaságokat illeti, ezeket már százszor megcáfolták szakért?k, nem írnék err?l
részletesen, mert csak jól megírt cáfolatokat ismételgetnék rosszabb formában, ezért ajánlom az eredeti
9/11-es mítoszokat cáfoló honlapok meglátogatását, én leginkább a debunking911.com honlapot
ajánlanám az érdekl?d?knek. Mint sci-fi kedvel?, egyébként hiányoltam, hogy nem voltak e részben
földönkívüliek. Pedig milyen jól is hangzana, hogy pl. földönkívüliek férk?ztek az amerikai kormányba
és ?k vannak az egész mögött!

A harmadik részt nem bírtam egyszerre végignézni, két részletben néztem meg, mert egyszerre túl sok
volt. Míg az els? részre a legjobb szó az ignoráns bunkóság, a másodikra meg a színes bulvár, addig a
harmadik az igazi ideológiai üzenet.

A harmadik rész els? fele ismeretterjesztés bulvár stíluselemekkel: elmagyarázza, hogy a mi a mai
modern pénz fogalma. Akit a téma jobban érdekel, annak én azért inkább ismét a Wikipédiát ajánlanám,
mert ott sokkal érthet?bben és részletesebben van ugyanez elmagyarázva. Közgazdaságtani
tanfolyamokon ugyanazt tanítják, amikor a pénzrendszert magyarázzák, csak kicsit jobban. Azt hogy
ebben mi a leleplezés, nem igazán értem. Sajnos a filmkészít? ilyen tanfolyamon még nem járt soha és
semmit sem olvasott a témáról. Így hallhatók olyan abszurd kijelentések pl. hogy a bankjegy egy
értéktelen papír. Érdekes, én az el?bb vásároltam pl. két kiló mandarint, s bankjeggyel fizettem, s nem
mondták a boltban, hogy a bankjegyem értéktelen papír volna. Lehet, hogy a filmrendez?nek meg kellene
ismerkednie az értéktelen szó jelentésével is...

Ezek után következik az amerikai jegybank bemutatása, mely a film szerint egy összeesküvés kereteiben
került létrehozásra. Ismét hallhatjuk az amerikai elnök által kinevezett banki igazgatótanács irányítása
alatt álló szervezetr?l azt a téveszmét, hogy az egy magánbank. Valójában az amerikai Federal Reserve
hasonlóan m?ködik, mint minden más állam központi bankja. Megint a Wikipédiát ajánlanám, ahol jól el
van magyarázva, hogy mi a Federal Reserve, s bár valóban vannak olyan vonásai, mint egy
magánbanknak, része az amerikai államnak, egy független, non-profit intézmény az amerikai elnök és a
törvényhozás irányítása alatt.

Ami a többi megdöbbent? állítást illeti, pl. hogy az amerikai alkotmány 16. módosítása sosem lépett
hatályba és a szövetségi adózás illegális az USÁ-ban, mert nincs rá semmilyen jogszabály, mivel halvány
fogalmam sem volt róla, hogy mi a helyzet ezekkel kapcsolatban, kedves legjobb barátaimhoz,
a Wikipédiához és a Google-hez fordultam, s 10 perc alatt megtaláltam mindkét állítás cáfolatát:
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a 16. alkotmánykiegészítés részletezése és a ratifikációk listája,
az amerikai adótörvény részletezése és magának a jogszabálynak a szövege.

A filmkészít? olyan buta talán, hogy amerikai létére nem tudta ugyanezt megtalálni, amit én percek alatt
megtaláltam nem-amerikaiként, vagy direkt hazudik?

Ezek után jön a háborúelemzés. A film szerint a Lusitania hajó elsüllyesztése vezetett az USA
belépéséhez a világháborúba. A gond csak az, hogy a hajó elsüllyesztése 1915-ben történt, az USA pedig
1917-ben lépett be a háborúba.

Jön ezután a szokásos Pearl Harbor összeesküvéselmélet reciklált változata.

Majd megtudjuk, hogy a vietnámi háború alatt David Rockfeller finanszírozta a szovjet hadiipart!
Bizonyíték vagy magyarázat, hogy egy amerikai milliárdos hogyan is finanszírozta az 100 %-ban állami
tulajdonú szovjet hadigyárakat - nincs!

Aztán arról is szó esik, hogy az USA direkt vesztette el a vietnámi háborút! Majd következik még egy sor
összeesküvés-elmélet, a legtöbb neonáci forrásokból, melyeket nem részleteznék.

Mindez furcsa fényeffektusokkal, s?t gépi nevetéses (!) aláhangolással el?adva. Kb. mintha Michael
Moore amerikai kommunista rendez? megcsinálta volna a DaVinci Kód folytatását dokumentumfilmváltozatban, mindezt kisiskolásoknak szánt szinten. Valaki mindezt képes komolyan venni?

Következ? nap jött a folytatás. Biztos kasszasiker volt az els? rész, ezért megszületett a második rész,
a ZeitGeist Addendum. Ez már fájóan hosszú, két óránál is tovább tart. Két részre osztható: el?ször az
els? rész lényegének ismétlése, majd jön a hittérítés. Itt nem lehet sokat mondani, mert ez a gyakorlatban
az els? rész ismétlése, kiegészítése, majd pedig a felvetett állítólagos problémákra a megoldás
ismertetése.
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Ami az els? részt illeti, a film ismét a modern pénzrendszert "leplezi le", olyan tényeket bemutatva,
melyek közismertek - a téma sokkal jobban be van mutatva bármely közgazdasági tankönyvben,
kezdetnek ajánlom a magyar Wikipédia cikkét. Nem egy egyszer? téma, ha az ember nem közgazdász
(én sem vagyok az), de egy kis olvasással megérthet?, s kiderül: ez nem egy összeesküvés és nincs benne
semmi leleplezni való.

Amit kiemelnék, hogy nem igaz az, hogy a kamat - amit a film az egyik f?ellenségnek kiált ki - a modern
pénzrendszer jellemz?je. Valójában a régebbi típusú, pl. az aranyra alapuló pénzrendszerben is ugyanúgy
volt kamat.

Ezek után az amerikai külpolitikáról szól egy hosszú rész, melyet nem érdemes elemezni, mivel nem
igazán látható, hogy mi is a kapcsolat a többi résszel. Igen, a nagyhatalmak igyekeznek a befolyásukat az
egész világra kiterjeszteni, s igen, az USA az egy nagyhatalom, ezek tények. Na és?

Persze elhangzanak a filmben igaz állítások is. Pl. az, hogy minden szervezet legfontosabb érdeke saját
önfenntartása. Igen, így van, na és akkor mi van?

De térjünk át a hittérít? részre! Megjelenik személyesen a vallásalapító Jacque Fresco. Sok dolgot
kinyilatkoztat, ezek egy része igaz - jellemz?en banális, közismert tény, más része téveszme vagy
csúsztatás.

De nézzük magát a "megoldást", az utópiát! Bár magával a probléma meglétével sem értek egyet
(szerintem a film által leírt probléma valójában nem létezik), de ha létezne is, a megoldási javaslat akkor
is abszurdum.

Mivel túl kevésnek és túl általánosnak t?nt a vallásalapító Fresco hitbuzgalmi beszéde, meglátogattam a
felekezet honlapját tövábbi információkért, hogy jobban képben legyek.

A felvázolt utópia ugyanolyan utópia, mint bármely más utópia: abszurd és megvalósíthatatlan. Ráadásul
a kifejezetten káros és emberellenes utópiák közé tartozik.
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Néhány f?bb megjegyzésem:

Az er?források korlátlansága nem bizonyított. A még korlátlan err?források is felhasználható
formába alakítandóak, az ehhez szükséges er?feszítés pedig már biztosan nem korlátlan.
A pénz megsz?ntetése nem sz?nteti meg az egyes termékek értékét, egymás közti viszonylagos
értékét.
Nem lehet minden automatizálni. Még a film is arról beszél, hogy a tevékenységek 90 %-át lehet
majd teljesen automatizálni. A 10 %-hoz emberi munka kell tehát. Ki fogja elvégezni ezt ingyen?
Ki szervezi meg ezt a munkát? Utoljára ilyesmit Che Guevara, a hírhedt argentín kommunista
kalandor javasolt Kubában, hogy a dolgozó tömegek ÉRZIK forradalmi lelkesedésük alapján,
hogy éppen mit is kell termelni.
A profit nem gonoszság, hanem természetes dolog. Minden ember szeretne tevékenysége, ötletei,
meglátásai, javaslatai alapján valamit visszakapni azoktól, akik élvezik ezek eredményét. A taps
és a megbecsülés a legtöbb esetben nem elegend? motiváció.
Nem m?ködhet egyetlen társadalom sem szabályok nélkül. A propagált államnélküliség,
törvénynélküliség vagy káoszt eredményez vagy leplezett diktatúrát. Ha másra nem, legalább arra
kellenek szabályok, hogy a közjavak hogyan kerülnek elosztásra. A film megoldása, hogy
"számítógépek csinálják ezt" nem válasz, mert a számítógépek is valamilyen program alapján
m?ködnek, mely programot valakik valamilyen szempontok alapján megírnak.
A pénz megsz?ntetése nem eredményezi az emberek kiemelkedési vágyának végét. Nem minden
ember pénz miatt akar uralkodnia másokon. S?t, a világtörténelem tele van kifejezetten nemanyagias, szinte puritán vezet?kkel, akiket nem a pénz, hanem a puszta hatalom vonzott: Hitler,
Sztálin, Castro, Che Guevara, Kádár...
A vetélkedés, a verseny ternészetes dolog. Az nem versenyez, aki halott vagy halni készül. A
versenyt rossznak bemutatni abszurdum. A verseny viszi el?re az emberiséget. Lehetnek egy
társadalomnak nem-versenyz? egyénei, de a társadalom egészként nem mondhat err?l le, mert ez
kollektív öngyilkosság.
A társadalmi deviancia nem feltétlenül a pénz eredménye. A devianciákat a társadalomnak
kezelnie kell. Ha nincs erre szervezet, akkor ki teszi ezt meg? Az emberek spontán módon
összegy?lnek és meglincselik azt, akit deviánsnak gondolnak?
Pénz vagy valamilyen értékmér? nélkül megbénul a társadalom, nem m?ködik a gazdaság. A
filmben elképzelt központi tervgazdálkodás már egyszer megbukott. Számítógépek nem tudják a
piacot helyettesíteni.

A végkövetkeztetés: a kommunizmus akkor sem m?ködik, ha számítógépeket használunk hozzá, s akkor
sem ha sci-fi díszleteket használunk propagálásához. S hála Istennek! Mert a kommunizmus az emberiség
kollektív öngyilkossága lenne. Ráadásul az itt propagált kommunizmus radikálisabb, mint a
hagyományos marxizmus-leninizmus, csak le van öntve egy vallási szekta sci-fi tervrajzos
agybénításával.
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Vicces a film végén az akcióterv is. Kijelentésre kerül, hogy csak két út van el?ttünk: rabszolgának lenni
vagy csatlakozni a ZeitGeist-Vénusz felekezethez. Ilyet már láttam, legutoljára egy jehovista
misszionáriusnál, aki azt mondta, hogy vagy sátánista lehetek vagy csatlakozom hozzájuk. Amikor
megkérdeztem, hogy honnan lehet tudni, hogy éppen a Jehova Tanúi Isten egyetlen választott igaz
egyháza, azt a választ kaptam, hogy onnan, hogy ezt mondta a vezet?ség Brooklynban (ott van a
jehovisták közpönti székháza). Nos, itt nem Brooklynban van a központ, hanem Floridában, a Venus nev?
tanyán, s a mindenttudó valaki pedig nem a "vezet?ség", hanem Friss Jakab bácsi, akinek f? szakért?je
egyébként saját felesége. Az akcióterv egyik fontos pontja pl. az, hogy ne nézzünk hírm?sorokat a
tévében és ne a három a filmben felsorolt bankban tartsuk pénzünket, hanem más bankban - nem
viccelek, ez két komoly pont az akciótervben.

Nem tudok szabadulni egy gondolattól: lehet, hogy a film és a felekezet mögött állók csak vicceltek, s
hamarosan el?jönnek, hogy "beee, ez csak vicc volt, ti meg, birkák, el is hittétek?".

***

Ha már id?t szenteltem a ZeitGeist sorozat els? és második részének, kénytelen voltam megismerkedni a
harmadik résszel is, melynek címe ZeitGeist Moving Forward.

Magyar nyelven megtekinthet? több helyen, bár bevallom én csak az els? negyedrészét néztem meg,
tovább nem bírtam a propagandisztikus speciális effektek miatt. Így az egyszer?ség kedvéért letöltöttem a
film eredeti angol szövegkönyvét, onnan tájékozódtam az utolsó három negyedr?l.

Az els? negyedrész a megszokott recept szerint megy: közismert tények csodás szenzációkként való
tálalása idegbénító hang- és fényeffektusokkal.

Többek között "megtudjuk", hogy a dohányzás káros, azonban ennek ellenére (!) a dohányipar
nyereséges. S ezt nem viccnek szánta a rendez?.

Ezután alapfokú pszichológiai ismeretek átadása következik. Pl. megtudjuk, hogy az embert a születése
el?tt ért hatások befolyásolják, s azt is, hogy a genetika szerepe els?sorban hajlamokat befolyásol, de nem
determinál, a viselkedésben fontosabb a társadalmi környezet befolyása.
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A második negyedben folytatódik az el?z? részekb?l ismert marxista antikapitalista demagógia.
Természetesen a sok csúsztatás és hamis információ id?nként féligazságokkal keverve. Pl. megemlítésre
kerül az a tény, hogy a GDP nem egyenl? a jóléttel. Na de ki mondta, hogy egyenl? lenne?

?si demagóg módszer, hogy állítunk valamit, azt valakinek a szájába adjuk, olyan valamit, amit valójában
az illet? sosem mondott az idézett formában, majd az állítást gy?zedelmesen megcáfoljuk, s kihirdetjük,
hogy az ellenfél vereséget szenvedett.

Ami ezek után következik, az már semmi egyéb, mint az el?z? részek téveszméinek s?rített
ismétlése, ezekr?l már írtam. A lényeg: sötétzöld környezetvédelmi alarmizmussal megspékelt klasszikus
marxista propagandát láthatunk/hallhatunk. Felmerül többet között, hogy a piacképes terméknek olcsónak
kell lennie, így nem lehet a lehet? legjobb min?ség?. Na és? Minden fogyasztó választ: megveszi-e a
kínai tornacip?t, melyet hordani fog 3 hónapig, vagy a valódi b?rb?l készültet, mely 3 évig lesz a lábán.

Ismét az unalomig ismétl?dnek a hamis eszmék a "semmib?l létrejöv?" pénzr?l, ismétl?dik az el?z? két
rész összes antikapitalista marxista agyréme.

A harmadik negyedben jön a XIX. század közepi vulgármaterializmus, a tudományba vetett határtalan
hittel. Az, hogy mindez megd?lt azóta, még nem jutott el a ZeitGeist Mozgalom vezéreinek agyáig.
Mindez persze sci-fi elemekkel kombinálva. Pedig a marxizmus attól még nem lesz igaz, hogy a
Csillagkapú-sorozat díszletei között propagáljuk.

A negyedik rész a befejez? agymosás. Jön a régóta lejárt lemez, a túlnépesedés, az emberokozta globális
melegedés er?sen zavaros elmélete, s persze a gonosz környezetszennyezés. Mindez hamis adatokkal,
melyek szerint a világ egyre szegényedik. Valójában persze a világon az életszínvonal folyamatosan
növekszik, de miért is tör?dnének valódi statisztikákkal a ZeitGeist Egyház f?papjai?

Végkövetkeztetésként megállapítható: ez a harmadik film semmi újat nem mond az els? és a másodikhoz
képest. Úgy t?nik, hogy az els? rész harcos ateizmusa miatt nem lett elég beetethet? hív?, így most ez aligalig jelenik meg. Más különbség nincs. Unalomig ismételgetett XIX. századi elavult marxista téveszmék,
sötétzöld alarmizmussal, jó sok demagógiával.

915 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

S mi történik, ha mindenki kiveszi a pénzét minden bankból, s megsemmisíti? Semmi. Újraindul a
pénzrendszer.

_______________________________________________
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Zenehallgatás
by maxval bircaman - vasárnap, november 11, 2012
http://bircahang.org/zenehallgatas/

40 éves koromban jöttem rá (ez 5 éve volt) mi is a zene és a hallgatása. Addig csak amolyan passzív
hallgatója voltam a "háttérzörejnek".

Viszont azóta képtelen vagyok komolyan hallgatni bármit ami nem klasszikus zene. Rájöttem: hozzá
képest minden halovány.

Például annak idején - úgy 30 éve - élveztem az ELO nev? együttest. A minap letöltöttem az összes
számukat, rátettem a zenehallgató berendezésemre, majd rájöttem: ez nem az igazi. Töröltem is 2 nap
múlva.

Az egyetlen amivel kivételt tudok tenni a modern zenéb?l az az elektronikus zene, az áll legközelebb a
klasszikushoz. Mást képtelen vagyok hallgatni, egyszer?en nem érdekel, mert - ha jó is - egyszer?en nem
az igazi.

Furcsának hathat ez a véleményem, de a klasszikus zenében is úgy vélem, a csúcs a XVII. sz. közepe és a
XVIII. sz. közepe közötti 100 évben volt.

A legjobb öt zeneszerz? számomra fontossági sorrendben:

Georg Philipp Telemann (1681–1767),
Johann Sebastian Bach (1685–1750),
Antonio Vivaldi (1678–1741),
George Frideric Handel (Georg Friedrich Händel) (1685–1759),
és az ötödik helyen hangulatomtól függ?en mindig más és más van, jellemz?en Arcangelo Corelli
(1653–1713) vagy Dietrich Buxtehude (1638-1707).
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Zsidó a közös képvisel?!
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 02, 2012
http://bircahang.org/zsido-a-kozos-kepviselo/

Arról, hogy zsidónak lenni csúnya dolog, el?ször 7 éves koromban hallottam.

Feln?ttek beszélgetését hallgattam a házunkban. Éppen közös képvisel? választása el?tt álltunk. Kett?
vagy három jelölt volt. A két feln?tt arról beszélt, hogy csak XY ne legyen, mert - itt hangját lehalkította ? zsidó. Megtudtam, hogy zsidónak lenni szörny? dolog, kb. a gazember szinonímája.

Aztán XY lett a közös képvisel?. Szüleimhez fordultam és megkérdeztem t?lük:

- Most hogy zsidó lett a közös képvisel?, mi lesz velünk?

Döbbenten néztek rám, majd azt mondták, hogy ne beszéljek ökörségeket, meg ki mondott nekem ilyen
butaságot.

Csak egy évvel kés?bb tudtam meg, hogy a zsidó az egy nép és egy vallás.

_______________________________________________
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Zászlók
by maxval bircaman - csütörtök, május 31, 2012
http://bircahang.org/zaszlok/

Érdekes zászlókat fogok bemutatni. Kizárólag országok és nem-független, de önálló közigazgatású
területek zászlóit hasonlítom össze, azaz kisebb közigazgatási egységekét nem.

Érdekes zászlókat fogok bemutatni. Kizárólag országok és nem-független, de önálló közigazgatású
területek zászlóit hasonlítom össze, azaz kisebb közigazgatási egységekét nem.

El?ször is néhány érdekes tény.

A világ összes zászlaja négyszögletes alakú, egyetlen kivétel van, Nepál:

Offtopikként most elmondanám egyik kedves abszurd viccemet:
- Miért hívják Nepált így?
- Mert a lakosok összegy?ltek megállapodni az ország nevér?l, sajnos azonban nem tudtak
megegyezni egyetlen névben sem, de legalább abban közös nevez?re jutottak, hogy az ország
neve semmiképpen se legyen Pál.

A világ minden zászlajának a két oldala azonos, kivéve: Paraguay és Transznisztria, ahol a zászló két
oldala különbözik egymástól.
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Paraguay zászlajának eleje és hátoldala

Transznisztria zászlajának eleje és hátoldala

*

Egymással összetéveszthet? zászlókat fogok most bemutatni.

Haiti és Liechtenstein zászlaja gyakorlatilag azonos, csak a címer különbözik.
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Haiti

Liechtenstein

Haiti esetében a nemzeti zászlót adtam meg, van mellette állami zászló is, mely abban különbözik a
nemzeti zászlótól, hogy van rajta címer is. Ezzel kapcsolatban kitér?ként megjegyzem, hogy egyes
országokban van külön állami és nemzeti zászló, a különbség az, hogy a nemzeti zászlót bárki
használhatja, míg az államit viszont csak egyes erre feljogosított állami intézmények. Általában - de nem
mindig! - a különbség az, hogy az állami zászló rajta van a címer is, a nemzetin meg nincs.
Magyarországon és a világ országainak többségében nincs külön nemzeti és állami zászló, a kett?
ugyanaz.

*

Andorra, Csád, Moldova és Románia szinte ugyanazok, a különbségek csak a címerben és világoskéksötétkék ellentétében vannak:

Andorra
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Csád

Moldova

Románia

*

Dánia és a Máltai Lovagrend, a különbség csak a piros árnyalata és a méretarány:

Dánia

Máltai Lovagrend
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Ami a méretarányt illeti, a laikusok ritkán tudják, hogy a legtöbb országban a zászlónak hivatalos
méretaránya is van. Bár ezt sok esetben csak a hivatalos célokra használt zászlók esetében tartják be,
ennek ellenére ez tény. Az itt bemutatott összes zászló azonos szélességben szerepel, a különböz?
hosszúság a méretarány miatt jelentkezik.

Ausztria és Libanon:

Ausztria

Libanon

*

Kanada és Peru:
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Kanada

Peru

*

Bolívia és Ghána:

Bolívia

Ghána

*

Szenegál és Mali:
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Szenegál

Mali

*

Egymás fordítottjai.

Kambodzsa és Laosz:

Kambodzsa

Laosz

*
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Kuba és Puerto Rico:

Kuba

Puerto Rico

*

Összetéveszthet?, de nem azonos zászlók.

Görögország és Uruguay:

Görögország
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Uruguay

*

Bahrein, Katar, Málta:

Bahrein

Katar

Málta

*

Gibraltár, Indonézia, Lengyelország, Monaco, Szingapúr:
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Gibraltár

Indonézia

Lengyelország

Monaco

Szingapúr
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*

Egyes szláv országok zászlói, melyek a pánszláv színeken alapulnak: Csehország, Horvátország,
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Oroszország:

Csehország

Horvátország

Szerbia

Szlovákia
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Szlovénia

Oroszország

*

Az argentín zászló és az alapján kialakított egyes közép-amerikai zászlók:

Argentína

Guatemala
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Honduras

Nicaragua

Salvador

*

Grúzia, Guernsey, Tonga, Svájc:

Grúzia

Guernsey
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Tonga

Svájc

*

Pánarab színeken alapuló zászlók: EAE, Egyiptom, Irak, Jemen, Jordánia, Kuvait, Nyugat-Szahara,
Palesztína, Szíria, Szudán, Líbia:

EAE

Egyiptom
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Irak

Jemen

Jordánia

Kuvait

Nyugat-Szahara
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Palesztína

Szíria

Szudán

Líbia

*

Törökország és Tunézia:
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Törökország

Tunézia

*

Nagy-Kolumbia 1819-1831 között létezett állam volt, mely azonban szétesett. Egykori területén 4 mai
állam van: Ecuador, Kolumbia, Panama és Venezuela. Nagy-Kolumbia zászlaja alapján Ecuador,
Kolumbia, Venezuela mai zászlói:

Ecuador

Kolumbia
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Venezuela

*

Az etióp zászló alapján Benin, Bissau-Guinea, Guinea, Kamerun, Kongó, Mali, São Tomé és Príncipe,
Szenegál, Togó, Dél-Szudán. Etiópia mint az egyetlen, ?sid?k óta független afrikai állam mintát adott sok
függetlenné váló afrikai ország számára.

Benin

Bissau-Guinea

Guinea

937 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Kamerun

Kongó (Brazzaville)

Mali

São Tomé és Príncipe

Szenegál

Dél-Szudán
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Etiópia

Nem az etióp zászló alapján, de ugyanaz a színösszeállítás:

Myanmar

*

Kirgizisztán, Kína, Marokkó, Vietnám:

Kirgizisztán
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Kína

Marokkó

Vietnám

*

Costa Rica és Thaiföld:

Costa Rica

Thaiföld
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*

Tajvan és Szamoa:

Tajvan

Szamoa

Egy érdekesség: mivel a tajvani zászló tilalom alá esik, s a tajvani olimpiai csapat nem használhatja saját
zászlaját az olimpiai játékokon (helyette van egy speciális olimpiai tajvani zászló "Kínai Tajpej" név
alatt), a tajvani szurkolók el?szeretettel használják a 2010 el?tti myanmari zászlót a tajvani sportolók
lelkesítésére.

Myanmar (2010 el?tt)

Libéria, Malaysia, USA:
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Libéria

Malaysia

USA

*

Csehország és Fülöp-szigetek:

Csehország
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Fülöp-szigetek

*

Gabon és Ruanda:

Gabon

Ruanda

*

Elefántcsontpart, India, Írország, Niger:

Elefántcsontpart
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India

Írország

Niger

*

Belarusz, Bulgária, Irán, Madagaszkár, Magyarország, Mexikó, Olaszország, Omán, Szomáliföld,
Tadzsikisztán:

Belarusz
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Bulgária

Irán

Madagaszkár

Magyarország

Mexikó
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Olaszország

Omán

Szomáliföld

Tadzsikisztán

*

Banglades, Japán és Palau:
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Banglades

Japán

Palau

*

Dél-Afrika és Vanuatu:

Dél-Afrika

Vanuatu
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*

Mozambik, Zambia, Zimbabwe:

Mozambik

Zambia

Zimbabwe

*

Comore-szigetek, Közép-Afrika, Seychelles-szigetek:
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Comore-szigetek

Közép-Afrika

Seychelles-szigetek

*

Kongó (Kinshasa), Namíbia:

Kongó (Kinshasa)
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Namíbia

*

Kenya, Malawi:

Kenya

Malawi

*

Dominikai Köztársaság, Panama:

Dominikai Köztársaság
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Panama

_______________________________________________
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Zászlós térképek
by maxval bircaman - szombat, december 08, 2012
http://bircahang.org/zaszlos-terkepek/

Régi tervem az egyes országok és azok alkotmányjogilag függ? területei zászlóinak elhelyezése a
térképen. Íme az eredmény. Látható: ahol túl s?r?n vannak túl kicsi országok, ott összetorlódnak és nem
pontos helyükön vannak. Megjegyzés: minden kontinensnél egy zászló csak egyszer szerepel, akkor is, ha
több helyen kellene szerepeltetni (mert több önálló státuszú terület zászlaja). Az ilyen eseteket
megjelölöm az adott kontinensek alatt. Érdemes az egyes térképeket megnyitni, hogy nagyobb legyen a
méretük.

Amennyiben viszont egyetlen ország nem önálló stászú területei vannak a térképen egymástól elszakítva,
ez esetben a zászló szintén csak egyszer szerepel, a legnagyobb területrésznél, s az ilyen esetek nincsenek
megjelölve.

Ahol egy zászló egybefolyna a háttérrel, ott csaltam, azaz az illet? zászlót vékony fekete kerettel
ábrázoltam.

Kizárólag a hivatalos zászlókat ábrázoltam (azok polgári változatát, ha van külön állami és polgári
zászló), ett?l csak az USA függ? területeinél tekintettem el, mivel ezeknél a nem-hivatalos zászlók is
kvázi hivatalos státuszt élveznek.

Többször kellene a zászlónak szerepelnie:
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USA: USA-törzsterülete, Baker-sziget, Howland-sziget, Jarvis-sziget, Kingman-zátony.

Nem látszik, csak zászlója szerepel: Ciprus, Egyiptom, Észak-Ciprus.

Többször kellene a zászlónak szerepelnie:

Egyesült Királyság: törzsterülete, Akrotíri és Dekélia.

(forrás: a zászlók forrása a FOTW, a térképek saját munka a NG térképei alapján)

_______________________________________________
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Zöldség
by maxval bircaman - csütörtök, május 03, 2012
http://bircahang.org/zoldseg/

Mivel a bulvársajtó ismét kezdi propagálni félm?velt olvasóinak a nemlétez? globális éghajlati
katasztrófa mítoszát, miközben az úgynevezett zöldek kollektív öngyilkosságra szólítják fel az
emberiséget úgymond a környezetvédelem érdekében, újra el? kell venni ezt a témát.

Le kell szögezni: a globális melegedés egy teljesen természetes folyamat, amit tudomásul kell venni.
Harcolni ellene abszurdum. Ezen az alapon harcolni lehetne az ellen is, hogy a Vénusz közelebb van a
Naphoz, mint a Földhöz vagy a napsugárzás ellen.

Valójában éppen a zöldek képviselik a leginkább természetellenes ideológiát. Ahelyett, hogy azt
követelnék, hogy az emberek alkalmazkodjanak a változó éghajlatú bolygónkhoz, mindenáron meg
akarják er?szakolni a Földet, leállítva annak természetes éghajlati ciklusait!

A zöld különösen intoleráns is, a kommunista és a náci modern keveréke: mindenbe bele akar avatkozni,
mindent tiltani akar, utálja a szabadságot és az egyéni boldogulás iránti természetes emberi vágyat.

A zöld politika a fejlett világ luxusa. Nemcsak a harmadik világban nem lehetséges ilyen politikát
alkalmazni, de még a fejlett világ alsó szegmensében (ahová Magyarország is tartozik) sem. Persze jó
lenne, ha Budapesten kamionok és autóforgalom helyett cseresznyefa-ligetek lennének, s a Városliget
mondjuk a tízszerésére növelné méretét, valamint a Csepel-szigeten nyaralóparadicsom lenne, s
mindenhol zöldell? sétálóutcák lennének. Bevallom, jó lenne. De sajnos ez nem lehetséges. 45 évig
kommunizmus volt, ez elvesztegetett id? volt, nagyon sokat kell behozni. Ráadásul ne feledjük: a
kommunizmus el?tt is csak a fejlett világ alsó szegmensében volt Magyarország! Fellendülés kell, nem
nyugalom. Nyugalom nem lehet egy fejl?d? f?városban. A f?város a lázas tevékenység, a dübörg?
gazdaság helye. Kaminok kellenek, melyek 5-6 sávos utakon zajosan szállítják az árukat, lázasan siet?
üzletemberek, vállalkozók, szellemi alkalmazottak, kétkezi munkások. A cseresznyefa alatt meditáló
nyugdíjas nem alternatíva.

_______________________________________________
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Átalakítás!
by bircahang admin - péntek, október 12, 2012
http://bircahang.org/atalakitas/

Teljes átalakítás zajlott a "blogban".

Sajnos az átalakítási folyamatban úgy t?nik, hogy több olvasói komment elt?nt. E sajnálatos tényért
elnézést kérek. Senkit sem töröltem tudatosan!

_______________________________________________
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Átírás
by maxval bircaman - kedd, július 10, 2012
http://bircahang.org/atiras/

Bolgár nevek átírása.

Latin bet?kkel

_______________________________________________
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Ázsia pénzei
by maxval bircaman - kedd, december 18, 2012
http://bircahang.org/azsia-penzei/

Kezdjük a legegyszer?bb esetekkel: 1 ország = 1 pénz és 1 pénz = 1 ország:
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1 ország = 1 pénz, de a pénz más országban is hivatalos:

USA + Brit Indiai Óceáni Terület, Kelet-Timor:

Örményország + Karabah:

Oroszország + Abházia, Dél-Oszétia:

Törökország + Észak-Ciprus:

1 ország = 3 pénz:
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Közös pénz:

Ciprus + Akrotíri és Dekélia:

(forrás: a Banknote World és a Bank Note Museum)

_______________________________________________
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Éghajlat Kubában / A Karib-vidék
by maxval bircaman - péntek, június 01, 2012
http://bircahang.org/eghajlat-kubaban-a-karib-videk/

Aki sosem járt Kubában vagy hasonló természeti adottságú helyen, nem is értheti meg, hogy milyen a
kubai éghajlat. Ezt csak személyesen lehet igazán átérezni.

Amikor az érkez? repül?gép már alacsonyra ereszkedett Havanna felett, s beengedik a küls? leveg?t, már
akkor érz?dik egy enyhén édes illat. Az igazi érzés azonban a repül?gép ajtajának kinyitásakor
jelentkezik: betódul az édes, langyos, párás leveg?. Amikor az ember lélegzik, hirtelen úgy érzi, hogy
nincs elég oxigén. Mintha egy szaunában lenne. Néhány nap hozzászokás kell, ez alatt sokszor úgy
érz?dik, mintha sosem lenne képes az ember normálisan élni ebben a szokatlan légkörben.

Amint azonban eltelik 2-3 nap, már teljesen természetessé válik ez a leveg?érzés. Különösen, ha az ember
tudja, hogy mennyire egészséges ez a tiszta, párás, enyhén sós, langyosan meleg leveg?: a b?rproblémák
önmaguktól megoldódnak, kitisztul a b?r, s a haj fényes és csillogó lesz, mintha valami különleges
balzsammal kezelték volna.

Az utcai séta során, amikor lépteinket felgyorsítjuk, csepegni kezd az es?. Valójában nem is csepeg, de a
leveg?ellenállás hatására a pára jobban kezd lecsapódni, s ez olyan érzést eredményez, mintha az ember
enyhén csepeg? es?ben sétálna.

Valójában nincs jobb éghajlat a világon, mint a karibi. S sehol sem szebb a természetes környezet, mint
ezen a vidéken.

*

A Karib-térség
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A Karib-térség az Észak-Amerika és Dél-Amerika kontinentális része között fekv? azon szigetvilág, mely
nem része a Mexikói-öbölnek. Ebben az értelemben a karibi-szigetek egyeznek az Antillákkal.

Azonban hagyományosan a Lucayai-szigetcsoportot is a karibi térséghez számítják.

A karibi szigetek hagyományos felosztása:

Lucayai-szigetcsoport: Bahama-szigetek, Turks- és Caicos-szigetek,
Nagy-Antillák: Kuba, Jamaica, Kajmán-szigetek, Dominika, Haiti, Puerto Rico, Navassa,
Kis-Antillák: az összes többi.

A Kis-Antillák felosztása nyelvfügg?.

Szélfel?li-szigeteknek (Windward Islands) nevezi az angol nyelv a Kis-Antillákat Dominicától
kezd?d?en egészen a dél-amerikai kontinensig (tehát Trinidad-Tobagóig), majd a part mentén nyugat felé
egészen Arubáig. Ezzel szemben a spanyol nyelvhasználat (Islas de Sotavento) a teljes Kis-Antillákat így
nevezi, azaz a Brit Virgin-szigetekt?l egészen Trininad-Tobagóig, csak a Venezuela partja mentén
elhelyezked? szigeteket kihagyva.

Szélelleni-szigetek (Leeward Islands) tehát értelemszer?en az angolban a Kis-Antillák Guadeloupeszigettel kezd?d? része északig, egészen a Brit Virgin-szigetekig. Míg spanyolul (Islas de Barlovento)
ezek a Trininad-Tobagótól nyugatra es? szigetek Venezuela partvidékén, egészen Arubáig.

Angolul megkülönböztetik még a Szélelleni Antillákat (Leeward Antilles), mint a Szélfel?li-szigetek
részét, ez a szigetcsoport Trininad-Tobagótól nyugatra kezd?dik és egészen Arubáig tart. Az angolul
Szélelleni Antilláknak nevezett szigetcsoport tehát MEGEGYEZIK a spanyol használat szerint Szélelleniszigetekkel!

Nem sorolják be hagyományosan egyik csoportba sem a kontinentális közép-amerikai, észak-amerikai és
dél-amerikai államokhoz tartozó karibi szigeteket, kivéve Venezuela esetét, melynek karibi szigetei
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többségükben a Kis-Antillákhoz tartoznak!

Egyes forrásokban a Lucayai-szigetcsoportot is az Antillák részének tekintik, így ezek a források az
Antillákat nem 2, hanem 3 részre osztják.

Szélesebb értelemben a Karib-térséghez tartozik a a kontinentális közép-amerikai és dél-amerikai államok
karibi partvidéke is, s?t Mexikó délkeleti partividéke is.

Azonban a szóban forgó államok közül a spanyol nyelv?eket nem szokás a Karib-térséghez sorolni, így a
szó szoros értelmében karibi államnak a kontinentális államok közül csak a nem-spanyol nyelv?ek
számítanak, tehát Belize, Guyana, Suriname és Franciaország (Francia Guayana révén).

Itt CSAK a szigetekállamokat sorolom fel, tehát kihagyom Belizét, Guyanát, Suriname-ot és Francia
Guyanát.

Így tehát 13 független államot találunk a térségben + 2 olyan államot, melynek törzsterülete Európában
található, azonban területének egy része a térségben van: ez Franciaország és Hollandia. A 13 független
állam nyugatról kezdve: Bahama-szigetek, Kuba, Jamaica, Haiti, Dominika, Saint Kitts és Nevis, AntiguaBarbuda, Dominica, Saint Lucia, Barbados, Saint Vincent, Grenada, Trininad-Tobago. Franciaországnak
2 megyéje van a térségben: Guadeloupe és Martinique, valamint 2 tengerentúli közössége: Saint
Bartélemy és Saint Martin. Néhány éve Saint Bartélemy és Saint Martin még Guadeloupe francia megye
részei voltak, onnan szakadtak el és váltak közigazgatásilag önállóvá. Hollandiának pedig 3 különleges
kerülete: Bonaire, Sint Eustatius, Saba, melyeket közösen gyakram BES-szigeteknek is neveznek,
természetesen csak politikai értelemben, hiszen Bonaire Venezuela partjainál van, míg Sint Eustatius és
Saba egymás mellett a Kis-Antillák északi részen, Saint Kitts és Nevist?l északi irányban, valamint
Aruba, Curaçao és Sint Maarten, ezek a Hollandiai Királyság alkotórészei. (A Hollandiai Királyság 4
alkotórészb?l áll, az egyik a sz?kebb értelemben vett Hollandia, a másik három pedig ez a három sziget.)

A független államok mellett több függ? terület is van a térségben.

Brit tengerentúli terület 5 van a térségben: a Nagy-Antillákon a Kajmán-szigetek, a Lucayai-szigeteknél
Turks- és Caicos-szigetek, valamint a Kis-Antillákon a Brit Virgin-szigetek, Anguilla és Montserrat.
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Amerikai szuverenitás alatt áll Puerto Rico társult állam, az Amerikai Virgin-szigetek, valamint a lakatlan
Navassa-sziget.

Érdekesség, hogy két szigeten is államhatár található: Hispaniola-szigeten található Haiti és Dominika
határa, míg a Szent Márton-szigeten francia-holland határ található, mely Saint Martint választja el Sint
Maartent?l.

Népesség és nyelv szempontjából a kép igencsak heterogén.

A lakosság többsége néger rabszolgák leszármazottja és angol nyelv? - helyenként ez kétnyelv?séget
jelent, azaz a szabványos angol kombinálva helyi angol kreol nyelvvel - a következ? országokban:
Anguilla, Antigua-Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Brit Virgin-szigetek, Grenada, Jamaica,
Montserrat, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent, Turks- és Caicos-szigetek. Ugyanez a helyzet az
Amerikai Virgin-szigeteken itt, ott azonban a más karibi szigetekr?l való nagy bevándorlás miatt jelent?s
a spanyol és francia nyelv? néger lakosság is.

Többségében mulatt lakosság, fehér kisebbséggel és szintén angol nyelvvel - ugyancsak együtt angolkreol nyelvvel - jellemz? a következ?kre: Kajmán-szigetek,

Dominica az egyetlen karibi sziget, ahol jelent?s számban maradtak meg indiánok. Az összes többi karibi
szigeten az indiánok részben kiirtásra kerültek ill. elpusztultak a behurcolt európai betegségek
következtében. A lakosság többsége azonban itt is néger. Dominica abban is érdekes, hogy itt az angol
mellett a lakosok nagy része beszéli a francia-kreolt is. Ennek oka, hogy a brit uralom kezdete el?tt
francia gyarmat volt, valamint földrajzi helyzete is, mivel pontosan két francia nyelv? sziget Guadeloupe és Martinique - között fekszik.

Dominicához hasonlóan Saint Lucia szintén néger többség?, azonban itt is a lakosság nagy része
kétnyelv?: az angol mellett a francia kreolt is beszélik.

Trinidad-Tobago érdekes helyet foglal el: itt a lakosság kb. fele-fele arányban néger rabszolgák és indiai
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munkások leszármazottaiból áll. Nyelvileg a lakosság angolt és angol alapú kreolt beszél.

A lakosság többsége néger rabszolgák leszármazottja és francia, valamint francia kreol nyelv? Haitiben.
Ugyanez a helyzet Franciország két karibi megyéjében: Guadeloupe-én és Martinique-én, valamint Szent
Márton északi, francia részén, ez utóbbiban szinte mindenki angolul és hollandul is beszél. Saint
Bathélemy kivételes: ott a többség fehér és kizárólag francia nyelv?.

Három terület spanyol nyelv?. Puerto Ricóban és Kubában a többség fehér, mulatt és néger kisebbséggel.
Dominikában a lakosság többsége mulatt, fehér és néger kisebbséggel.

A 6 holland szigetb?l hármon (Sint Eustatius, Saba, Szent Márton déli, holland részén) a lakosság
többsége mulatt és angol anyanyelv?, azonban beszéli a hollandot is, Szent Mártonon a franciát is. A
többi három holland szigeten (Aruba, Bonaire, Aruba, Curaçao) a lakosság papiamentó és holland
anyanyelv?, de beszél spanyolul és a angolul is - közülük Arubán a többség mesztic,míg a másik kett?n
mulatt.

Megjegyzés: gyakori hiba a magyar médiákban a Dominicai Közösség és a Dominikai Köztársaság
keverése, az el?bbit következetesen c-vel, míg az utóbbit k-val írtam.

_______________________________________________
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Életszínvonal, gazdaság, s más...
by maxval bircaman - péntek, május 25, 2012
http://bircahang.org/eletszinvonal-gazdasag-s-mas/

Három részre választottam a statisztikai adatokat. Az els? kategória a kulturális-oktatási-egészségügyi
szint. A második a gazdasági szint. A harmadik a szabadság szintje.

Kizárólag hivatalos forrásból származó adatokat használtam. Azokban az esetekben, amikor nem volt
elegend? adat, az illet? országot nem kategorizáltam, ezek a térképen fehér szín?ek. Nem elegend?nek
nyilvánítottam az adatokat, ha nem volt meg legalább az adott kategóriához tartozó adatok fele. A nemfüggetlen területeket minden esetben üresen hagytam, ezek is fehérek.

*

Kulturális-oktatási-egészségügyi szint:

Itt a különféle adatokat vettem figyelemben az adott területr?l: orvosi ellátás, várt élettartam, írástudók
aránya, stb.

1. Bordó - világátlagot meghaladó szint
2. Rózsaszín - világátlag körüli szint
3. Zöld - világátlag alatti szint
4. Sárga - világátlagtól jelent?sen elmaradó szint
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Gazdasági szint:

Itt az adatok: össztermék/f?, átlag nettó jövedelem, stb.

1. Bordó - világátlagot jelent?sen meghaladó szint
2. Rózsaszín - világátlag feletti szint
3. Zöld - világátlag körüli szint
4. Fekete - világátlag alatti szint
5. Sárga - világátlagtól jelent?sen elmaradó szint
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Politikai szint:

Demokrácia-szint, politikai szabadságjogok, sajtószabadság, stb.

1. Sötétzöld - teljesen szabad
2. Világoszöld - részben szabad
3. Sárga - korlátozottan szabad
4. Piros - egyáltalán nem szabad
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Én, a neolítikus farmer
by maxval bircaman - csütörtök, május 10, 2012
http://bircahang.org/en-a-neolitikus-farmer/

Sajnos kevéssé népszer? Magyarországon a családfakutatás, s különösen annak genetikai ága.

Ennek oka persze nyilván az is, hogy azért ez nem filléres mulatság. Én els?k között csináltattam meg a
genetikai térképemet, gyakorlatilag pár hónappal azután, hogy a vizsgálat elvégzése lehet?vé vált
szélesebb körben is, még 2004-ben, akkor összesen 130 amerikai dollárt fizettem érte. Ez csak az alap,
12-markeres vizsgálat ára, amib?l a genetikai f?csoport, alcsoport tudható meg, de nem alkalmas pl.
közelebbi rokonságok azonosítására, ehhez már 37 vagy méginkább 67-markeres vizsgálat kell, melyek
ára jelenleg 200-300 dollár között mozog. Talán majd én is megrendelem még ezt pluszban, de most
éppen nincs kedvem ennyit kiadni, meg célom nem is annyira tizenötödunokatestvéreim felkutatása volt,
hanem a f? vérvonal beazonosítása.

Tudni kell a vizsgálatról, hogy férfiaknál csak az apai ágat, n?knél meg csak az anyai ágat mutatja ki.
Tehát csak az apai ill. anyai "vérvonalról" ad információt, azaz apám apája apája ... apája apájának apja.

Pár éve a biológia bizonyította, hogy az emberi faj egyetlen helyen jött létre, nagyon kis csoportnyi
embert?l származik minden ember (esetleg egyetlen emberpártól, de ez tudományosan persze nem
bizonyítható). Az els? embercsoport (emberpár) legkorábban 160 ezer éve, legkés?bb 60 ezer éve élt,
valahol a mai Kenya-Tanzánia-Uganda határvidéken.

Az emberi faj fejl?dése, széttelepülése során genetikai mutációk következtek meg, ezeket genetikai
markereknek hívják, ezek örökl?dnek MINDEN kés?bb utódon keresztül. A genetikai családfakutatás
ezeket a markereket vizsgálja meg, s ezek alapján állapítja meg az egyes egyének genetikai
hovatartozását.

A markerek alapján sok csoportot sikerült beazonosítani.

973 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Alá kell húzni: a genetikai csoportok nem fajok, rasszok, nemzetiségek. Még az elszigeltségben él?
népeknél is egynél több genetikai csoporthoz tartoznak az illet? nemzetiséghez tartozók. Az olyan
területeken pedig, ahol sokféle migráció volt az adott területen, szinte az összes genetikai csoportnak
vannak tagjai. Viszont az arányok sokat elmondanak.

A legf?bb f?csoportok

Megemlítem a leggyakoribb elterjedését:

A f?csoport: a hotentotta (koiszan) népeknél elterjedtsége 65 %, Dél-Szudánban az elterjedtsége
50 %, szintén ide tartozik a falasa zsidók (néger zsidók) 40 %-a.
B f?csoport: sehol sem éri el a 40 %-ot, de Északkelet-Afrikában a leginkább elterjedt.
C f?csoport: Polinéziában 60 %-ot ér el, szintén nagyon jelent?s Mongóliában és KeletSzibériában (50 %), valamint Kazahsztánban (40 %).
D f?csoport: Tibetben és Japánban a legelterjedtebb.
E f?csoport: az afrikai négerek több mint fele ide tartozik, szintén nagy az elterjedtsége a
berberek között, Észak-Afrika lakosságának fele ide tartozik, úgyszintén jelent?s (20-35 %
közötti) az aránya a Balkán déli részén, s Dél-Olaszországban, s a zsidók között. Egy pár híres
ember, akik ide tartozik: Albert Einstein, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Nelson Mandela,
Barack Obama, s a leghíresebb pedig személyesen Max Birca. Ha ezt Hitler tudta volna,
valószín?leg azonnal öngyilkos lett volna - semmi nordikus árja vérvonal, még nyugati szláv-balti
sem, hanem az a rohadt "alantas" afrikai-mediterrán vérvonal. (Bár azért ránézéssel is elég jól meg
volt tippelhet? Hitlerr?l, hogy nem egy tipikus viking-leszármazott...)
G f?csoport: a Kaukázusban 50 % feletti az eltrejedtsége.
H f?csoport: Közép- és Dél-Indiában a legelterjedtebb. Magyarországon szinte kizárólag
cigányoknál fordul el?.
I f?csoport: Észak-Európában 60 % feletti az aránya, szintén jelent?s a Nyugat-Balkánon.
J f?csoport: a csecsenek és az ingusok 70 %-a ide tartozik, 65 % körüli az elterjedtsége az Arabfélszigeten és a közel-keleti arabok között, ide tartozik a zsidók 55 %-a.
L f?csoport: az indiai dravida népek között 50 % a elterjedtsége, a drúzok 30 %-a is ide tartozik.
M f?csoport: Melanéziában és Pápua Új Guineában a többségi csoport.
N f?csoport: Finnországban és Észtországban a többségi csoport, szintén nagyon gyakori a
finnugor nyelv? népeknél, a magyarokat leszámítva, ahol alig 1 % az el?fordulása.
O f?csoport: Vietnámban, Malájziában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken a többségi csoport. A
kínaiak 20 %-a is ide tartozik.
Q f?csoport: az amerikai indiánok túlnyomó többsége ide tartozik..
R f?csoport: a világ legelterjedtebb csoportja, az európai fehér emberek több, mint fele ide
tartozik, úgyszintén a legnagyobb csoport Indiában.
S f?csoport: Pápua Új Guineában a lakosság 20 %-a tartozik ide.
T f?csoport: elszórt csoportok, 20 % körül Bangladesben.
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Arányok a magyar nemzetiség?ek között

Lássuk az egyes csoportok elterjedését a magyarok között:

E - 9 %.
G - 5 %,
I - 19 %,
J - 4 %,
N - 1 %,
R - 62 %,

a többi csoport elterjedtsége 0 vagy majdnem nulla.

A magyar "alternatív" nyelvészek persze ezeknek az adatoknak nagyon megörültek. Hiszen szerintük
ezzel megd?lt a finnugor elmélet, mivel a magukat magyar nemzetiség?nek vallók között alig 1 % a
tipikusan finnugor vérvonal aránya.

Persze ez butaság. Egy részr?l: a finugor elmélet nem népek rokonságáról beszél, hanem
nyelvrokonságról.

Egyébként pedig: mindez azt látszik bizonyítani, hogy a honfoglaló magyarok el?dei nyelvcserén mentek
keresztül, nem-finnugor eredet? népek felvettek egy finnugor nyelvet, esetleg egy finnugor vezet? réteg
alatt asszimálódtak a magyarokhoz csatlakozott idegenek. A régészeti adatok eddig is azt mutatták, hogy
a honfoglaló magyarok kultúrája törökös jelleg? volt. Ezen kívül: az adatok azt is mutatják, hogy a
magyarok a Kárpát-medencében eltöltött 1100 év alatt genetikailag teljesen beolvadtak a környez? népek
közé.

Mamutvadászok és földm?vesek
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Az európai fehér emberek gyakorlatilag két nagy csoportra oszthatók: a mamutvadászokra és a
földm?vesekre. Az el?bbi az R csoporttak asszociálható, az utóbbi az E csoporttal.

A legnagyobb csoport a világon az R, s az európai fehér emberek között pedig aránya 75 % körüli. Mint
az el?bb, említettem, a magyarok között is 62 % az elterjedtsége. Ez a csoport Közép-Ázsiában alakult ki,
kb. 25 ezet évvel ezel?tt, majd onnan terjedt el el?ször keletre, majd az utolsó jégkorszak vége után
északra és nyugatra. Európai leg?sibb, ma is létez? népei, mint pl. a kelták és a baszkok ide tartoznak. De
ide tartozik szinte az összes európai nép zöme is. leszámítva Skandináviát. Tehát ez a csoport kb. 10-15
ezer éve lehet Európában.

A másik csoport pedig az E, akik az Afrikából való kivándorlás után a Közel-Keleten alakultak ki, majd
benépesítették a Földközi tengert délr?l, északról és keletr?l. Az E csoport az mely az emberi faj számára
meghódította Európát, megsemmisítve Európa addigi lakosságát, a neandervölgyieket. Innen erednek a
korai civilizációk, mint az egyiptomi, a görög, a f?níciai, a zsidó, a macedón.

Persze minden csoporton belül vannak alcsoportok, de ez most érdektelen, akit érdekel, az utána néz. Én
pontosabban az E1b1b1 (M35.1) alcsoporthoz tartozom. Szóval neolítikus farmer családból származom.
Mivel nincs meg a 67-markeres tesztem, pontosabbat nem tudok, de szinte biztos, hogy vagy berber vagy
illír vagy zsidó vagy egyiptomi lehetett az ?sapám.
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Érdekességek a békeszerz?désekb?l...
by maxval bircaman - kedd, május 08, 2012
http://bircahang.org/erdekessegek-a-bekeszerzodesekbol/

Néhány érdekesség a két, Magyarországot érint? békeszerz?désb?l: a trianoni békéb?l és a párizsi
békéb?l.

Tranoni Békeszerz?dés (1920. június 4.) - kihirdetve: 1921. XXXIII. tc.

* A szerz?d? felek nem csak az akkori nagyhatalmak és az érintett szomszédos államok, hanem
rajtuk kívül még Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nicaragua, Panama, Portugália, Sziám.
* Magyarország elismeri Luxemburg semlegességének megsz?nését.
* Magyarország nem mondhat le függetlenségér?l, a Népszövetség el?zetes hozzájárulása nélkül.
* Magyarország elismeri az Egyiptom feletti brit gondnokságot.
* Magyarország lemond Sziámban és Kínában lév? tulajdonáról, leszámítva a diplomáciai és
konzuli helyiségeket.
* A magyar hadsereg kizárólag önkéntesekb?l állhat, a hadkötelezettség el van törölve. A magyar
hadsereg nem vethet? be az ország határain kívül.
* A szabad átmenet joga Magyarország részére az Adriai-tengerhez.
* Csehszlovákia részére az átmenet joga magyar területen keresztül az Adriai-tengerhez
vasútvonalon.
* A Duna nemzetközi folyói státuszt kap.

*
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Párizsi Békeszerz?dés (1947. február 10.) - kihirdetve: 1947. XVIII. tv.

* A szerz?d? felek között szerepel az akkor még nem független India és két szovjet
tagköztársaság: Belarusz és Ukrajna.
* A szerz?dés visszállítja a határokat az 1938. január 1-jei állapot szerint, kivéve három községet,
melyet átad Csehszlovákiának: Dunacsún, Horvátújfalu és Oroszvár.
* Magyarország nem vásárolhat vagy gyárthat olyan polgári vagy katonai repül?gépet, mely
jelent?s arányban német vagy japán alkatrészt tartalmaz.
* Magyarországnak nem lehet atomfegyvere.
* Míg a trianoni béke még garantálta mind a magyarországi kisebbségek, mind a határontúli
magyar kisebbségek jogait, a párizsi béke már csak a magyarországi kisebbségek jogait garantálja.

_______________________________________________
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Észak és Dél
by maxval bircaman - szerda, július 25, 2012
http://bircahang.org/eszak-es-del/

Az egyes népek és fajok között igenis vannak különbségek, els?sorban az élethez való viszonyban.

Saját szemmel láttam Spanyolországban, hogy egy tárgyaláson a spanyol és a német fél mennyire
másképpen viszonyult ugyanahhoz. Ebédet szerveztek, mire a németek megjelentek okmányokkal, s
készültek, hogy ebéd közben a munkáról lesz szó. A spanyolok pedig csak nem voltak hajlandók arról
beszélni. A németek 3. próbálkozására, hogy legyen szó az üzletr?l, a spanyolok vezet?je kifakadt:
"miféle emberek vagytok ti? nézzétek milyen szép az ég, a tenger, madarak vannak az égen, kutyák
ugatnak, éppen jól ebédelünk! élvezzétek az életet egy kicsit! az üzlet ráér ebéd után, nem szalad el, ha
meg elszalad, akkor az nem is volt olyan fontos". A németek erre egymásra néztek, majd nevetni kezdtek.

_______________________________________________
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Írás
by maxval bircaman - péntek, október 19, 2012
http://bircahang.org/iras/

Szinte hihetetlen, de a jelenlegi ismereteink szerint gyakorlatilag a világ jelenleg használt összes
írásrendszere csupán 2 forrásra vezethet? vissza.

1. A legtöbb írásrendszer az egyiptomi képírásra vezethet? vissza.
2. A másik forrás a kínai írás.

Voltak ezeken kívül más források is, mint pl. a mezopotámiai ékírás és a középamerikai képírás, azonban
ma már egyetlen nyelv sem használja ezeket.

Típusait tekintve, a mai írásrendszerek 4 típusra oszthatók:

1. Logografikus írás - az egyes írásjelek morfémákat jeleznek, ilyen tipikusan a kínai írás. A jelek száma
hatalmas, több ezer, s?t több tízezer. A kínai nyelvet írása miatt mondják a világ legnehezebben
megtanulható nyelvének. (Ha leszámítjuk az írást, akkor természetesen a kínai se nem nehezebb, se nem
könnyebb más nyelveknél.) Minden jel külön megtanulandó és az egyes jelek alakja nem ad információt
annak kiejtésér?l.

Példaként a szinte mindenki által ismert két kínai jelet választottam:

?? - jelentése Kína (szó szerinti jelentése "központi ország") olvasata: "csonkua"
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2. Szótagírás - az egyes írásjelek egy adott szótagot jelentenek, ilyen tipikusan pl. a japán írás.
(Pontosítás: a japán azonban használja a kínai írást is!)

Japán példaként a SONY márkanevet választottam, elolvastam a fényképez?gépem japán használati
utasításán.

?? - szoni
? - szo
? - ni

3. Mássalhangzóírás (más néven: abzsad) - minden mássalhangzónak van saját jele, a magánhangzók
jelölése azonban jellemz?en hiéányzik vagy opcionális, ez utóbbi esetben különböz? mellékjelekkel
történik. Ide tartozik: arab, héber, szír írás, stb.

Lássuk példaként a héber nyelvet. Legyen a példa az "Izrael" szó héberül: "Jiszráel". A héber írás jobbról
balra olvasandó.

????? - Jiszráel (normál, hétköznapi írással, mely nem jelöli
a magánhangzókat)
?-j
? - s/sz
?-r
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? - néma bet? (alef)
?-l
??????????? - Jiszráel (a magánhangzókat jelöl?
mellékjelekkel, csak nyelvkönyvekben használatos)
?? - j + az alatta lév? jel jelzi a következ? "i" magánhangzót
??? - s/sz a fels? baloldali pont jelzi, hogy az ejtése "sz" és
nem "s"
?? - r + az alatta lév? jel jelzi a következ? "á" magánhangzót
?? - néma bet? (alef) + az alatta lév? jel jelzi a következ? "e"
magánhangzót
? - l, nincs mellékjel, tehát nem következik utána
magánhangzó

4. Mássalhangzóírás magánhangzójelöléssel (más néven: abugida) - minden mássalhangzónak van saját
jele, a magánhangzók jelölése szintén kötelez?, azonban nem külön bet?kkel, hanem különböz?
mellékjelekkel történik. Ide tartozik jellemz?en az óindiai brahmi írás össze leszármazottja: a devanagari
és a többi indiai nyelv nyelv írása, a laoszi, a tibeti, a kambodzsai, a burmai, stb. írás.

Egy példa egy abugidára. Legyen ez az "India" szó hindi nyelven: Bhárat. A hindi a devanagari írást
használja.

???? - Bhárat
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? - önálló bh/bha bet? (alapállásban minden
mássalhangzó "a" hanggal együtt értend?, külön
mellékjel jelzi, ha nincs "a")
?? - bh bet? á magánhangzóval, ejtése: "bhá"
? - r/ra bet? - nincs mellékjele, így ejtése: "ra"
? - t/ta bet? - nincs mellékjele, mert a szó végén eleve
elt?nik az "a", azaz nem kell jelölni, így ejtése: "t"

5. Bet?írás (más néven: ábécé) - minden hangot saját jel jelöl. Ide tartozik gyakorlatilag a legtöbb írás: a
görög, a latin, a cirill, az örmény, a grúz, a koreai ábécé. Erre azt hiszem nem érdemes példát adni.
Bármely magyar szó lehet erre példa.

_______________________________________________
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Óceánia pénzei
by maxval bircaman - vasárnap, december 16, 2012
http://bircahang.org/oceania-penzei/

Kezdjük a legegyszer?bb esetekkel: 1 ország = 1 pénz és 1 pénz = 1 ország:
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1 ország = 1 pénz, de a pénz más országban is hivatalos:

USA + Ecuador, Kelet-Timor, Marshal-szk,, Mikonézia, Palau + Amerikai Szamoa, Baker-sz., ÉszakiMariana-szk., Guam, Howland-sz., Jarvis-sz., Johnston-atoll, Kingman-zátony, Midway-szk., Wake-sz.:

Ausztrália + Kiribati, Nauru, Tuvalu:

Új-Zéland + Niue, Pitcairn-szk., Tokelau:

Franciaország óceániai területei (az egyetlen francia területeke, ahol nem az euró a hivatalos pénznem):
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(forrás: a Banknote World és a Bank Note Museum)

_______________________________________________
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Önrendelkezés
by maxval bircaman - kedd, július 10, 2012
http://bircahang.org/onrendelkezes/

Két alapelv a nemzetközi jogban: a szuverenitás joga és az önrendelkezés joga. Sajnos egymással nem
egyeztethet?k össze.

Minden nép jogosult önrendelkezésre és minden ország pedig jogosult szuverenitásának megvédésére. Na
most, ez a két elv egymást üti. Így kitalálták azt, hogy gyarmatok esetében az önrendelkezés a f? elv, míg
független államok esetében meg a szuverenitás megvédése. Magyarul: az algériai hazafiak jogosultak
harcolni a franciák ellen, viszont a baszkok nem jogosultak ezt tenni a spanyolok ellen.

Ha a gyarmattartó népszavazást szervez a gyarmaton és a szavazók elutasítják a függetlenséget, akkor
rendben van. Pl. lehetnek csak autonómok. De mi van, ha elutasítják az autonómiát és gyarmat akarnak
maradni? Ezt nem lehet. Lásd a Tokelau-szigetek vicces esetét, ahol a gyarmattartó Új-Zéland
rendszetesen népszavazást rendez, de a lakosság nem akarja megszüntetni a gyarmati státuszt. Miután
pedig az ENSZ felszólítja Új-Zélandot, hogy szüntesse meg a gyarmati státuszt. Dehát hogyan?

Más részr?l a politika mindig beleszól a kérdésre. Amennyiben megfelel? politikai érdek van, az
autonómiára szavazott gyarmat rajta marad az ENSZ gyarmati listáján. Lásd: Falkland-szigetek.

Független államok esetében mi a helyzet a szeparatista mozgalmakkal? Ha az elszakadás megállapodás
alapján történik, akkor azt a nemzetközi közösség azonnal elismeri. Lásd: Dél-Szudán.

Ha az elszakadás fegyveresen történik, politikai kérdéssé válik. Bár jellemz?en az id? múltával a
elszakadás ellenz?i is elismerik a kész helyzetet.

De akkor mi van, ha egy állam darabokra esik, akkor ki jogosult és mire. Lásd Jugoszláviát.
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A szerbek arra hivatkoztak, hogy ?k az országuk szuverenitását védik a horvát szakadárokkal szemben, a
horvátok meg arra, hogy ?k önrendelkeztek, s elszakadtak Jugoszláviától.

Miután a külföld a horvátok oldalára állt többnyire, erre a horvátországi szerbek mondták, hogy akkor
most meg ?k önrendelkeznek és kiszakadnak Jugoszláviából és Horvátországból.

(A Szovjetúnióban gyakorlatilag ugyanez történt, innen a máig megoldatlan 4 de facto ex-szovjet állam
esete.)

Erre valaki kitalálta, hogy egy szövetségi állam széthullásakor a volt bels? határok automatikusan
nemzetközi határokká válnak, s kész, más nem számít. Így a horvátoknak joguk van elszakadni
Jugoszláviából, viszont t?lük meg senki sem szakadhat el. Így a horvátok szerbellenes üldözése
nemzetközi legitimációt nyert.

Aztán a nemzetközi jog pár évvel kés?bb ismét változott. Kiderült, hogy "humanitárius okokból" mindezt
felül lehet írni: így hirtelen a szerbek megint a vesztes pozícióba kerültek, s a nemzetközi közösség
megtámogatta az albán szeparatistákat.

Persze, az is kiderült, hogy humanitárius okaik csak az albánoknak lehetnek, mert az abházoknak és az
oszéteknek nincs ilyen hivatkozási alapjuk.

Jelenleg patthelyzet van: van 5 darab a valóságban létez? ex-jugoszláv és ex-szovjet állam, melyeknek
nincs meg a nemzetközi elismerésük, mert csak részlegesen vannak elismerve.

A nemzetközi jogban egyébként ezekre az esetekre semmilyen elv nem létezett, éppen ezek az esetek
teremtettek precedenst.

_______________________________________________
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Üdülés a kommunista bolgár tengerparton
by maxval bircaman - péntek, május 04, 2012
http://bircahang.org/udules-a-kommunista-bolgar-tengerparton/

Kitenben voltunk, ez ma egy város, akkoriban azonban Primorszko város része volt. A lényeg: a bolgár
tengerpart déli részen helyezkedik el.

1987 nyarán kiderült, hogy mehetünk két hétre egy kiteni szakszervezeti üdül?be. Még egy éves házasok
sem voltunk, na és nászúton sem jártunk, így megörültünk a hírnek. Kiderült, hogy kellene szakszervezeti
tagkönyv. Mivel ilyen egyikünknek sem volt, gyorsan szólni kellett egy ismer?snek, hogy szerezzen
nekünk. Csak egy fényképet kért és egyévi tagdíjnak megfelel? pénzt. Így lettem egy bolgár
szakszervezeti tagsági igazolvány büszke tulajdonosa. Az igazolvány szerint 5 évvel id?sebb voltam
valódi koromnál, s a Bolgár Tudományos Akadémiánál dolgoztam, mint közgazdász-aspiráns, s
természetesen egyéves munkaviszonyom kezdete óta rendesen fizettem a szakszervezeti tagdíjat.
Mondanom sem kell, hogy én egyébként bölcsészkari egyetemista voltam, s a Bolgár Tudományos
Akadémiával a kapcsolatom kimerült abban, hogy többször elmentem a központi épülete el?tt.

Hozzá voltam szokva a szakszervezeti/vállalati üdül?k alacsony színvonalához, 1973-1984 között - két
évet leszámítva - minden évben az egyik ilyen balatoni üdül?ben voltunk két hetet, de a bolgár üdül?
annál is alacsonyabb szinten volt. Csak két szobának volt egy közös fürd?szobája, amiben iszonyú büd?s
volt, s a falak pedig nyálkásak voltak. Nem is mertem a padlójára ráállni, papucsban zuhanyoztam
mindig, s igyekeztem továbbá elkerülni a kapcsolatot a szürkére színez?dött mosdóval. A szoba
valószín?leg lomtalanításból visszamaradt bútorokkal lehetett berendezve. Az ágynem? pedig - bár ki volt
frissen mosva - feltételezhet?en id?sebb volt nálam. A beépített szekrényben éjszakánként furcsa zajok
voltak, egyik nap észleltük, hogy a furcsa zajok valószín? birtokosai szép kerék lyukat rágtak feleségem
csodaszép csíkos farmernadrágjába, pedig azt 35 dollárért vásároltuk még házasságunk el?tt.

Este érkeztünk meg az els? nap. Ez is kissé bonyolult volt, mert Burgaszig még rendesen eljutottunk
vonattal, de onnan már egy rejtély volt, hogy hogyan tudunk továbbmenni. A taxik nem akartak elvinni,
mert "éppen nem arra mentek".

A kommunista taxi ugyanis egy fejlettebb tudatú valami a kapitalista taxihoz képest. A kapitalista
taxi - mint egy tudatlan barom -egyszer?en megáll, az utas beszáll és közli úticélját, majd a taxi
elindul és meg sem áll a bemondott úticélig, ahol az utas miután kiegyenlítette a taximéteren lév?
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összeget, kiszáll. Dehát - ismerjük el - ez egy rothadó, alacsonyabbrend?, kizsákmányoló
társadalmi rendszer taxija.
A kommunista (szocialista) taxi ezzel szemben egy magasabb fejlettségi fokot tükröz vissza.
Mindenekel?tt csak akkor áll meg az utazni kívánó intésére, ha éppen olyan a kedve, nem hagyja
magát megaláztatni azzal, hogy csak úgy bárki jöttment intésére megáll. Aztán a taxiba beszállni
nem lehet, míg az utasjelölt meg nem mondja, hogy hová szeretne eljutni. Ilyenkor, miután az utas
közölte úticélját, a taxi gondolkodóba esik, s a gondolkodás vége leggyakrabban az, hogy ? nem
arra megy.
Egy kapitalista országból érkezett ismer?s ezzel kapcsolatba feltette egyszer a kérdést, hogy vajon
a taxinak nem arra kellene-e mennie, amerre az utasa megy? Dehát ilyen elmaradott kérdést csakis
egy kapitalista gondolkodású ember tehet fel, a fejlett szocializmusban ez a kérdés fel sem
vet?dhet: a kommunizmusban egyszer?en tény, hogy a taxi az egy öntörvény? független entitás,
melynek úticéljai emberi ésszel nem foghatók fel, ezért csak reménykedni lehet abban, hogy az
el?ttünk megállt taxi kifürkészhetetlen útjai esetleg valahogy mégis egybeesnek a mi úticélunkkal.
Amennyiben ez a szerencsés egybeesés megtörténik, a taxi nagy kegyesen, mintegy szívességet
téve, beengedi magába az utast, de továbbra is érezteti, hogy ki az úr a házban, nehogy már úgy
érezze az utas, hogy pénzével egyszer?en egy szolgáltatást vett meg.

Sajnos a mi esetünkben a szerencsés egybeesés nem következett be. Értelmetlen taxizási
próbákozásunkon egy öreg néni segített, aki megszánhatott minket, s szólt, hogy van itt egy buszjárat,
ami elhalad Kiten közelében, s így nem fog kelleni sokat gyalogolnunk. Valóban: sokat nem kellett
gyalogolnunk, csak másfél kilométert. A lényeg, hogy megérkeztünk az üdül?be, s sikeresen megkaptuk
szobánk kulcsát. Szerencsére csak a szakszervezeti tagkönyvet meg a beutalót kérték, az igazolványt nem,
ellenkez? esetben valószín?leg nehezen lehetett volna kimagyarázni, hogy sem a születési id?pont sem a
születési hely nem egyezik a két okmányban.

Másnap reggel szembesültünk az üdül?i étkezdével. Els?re az t?nt fel, hogy több üdül?vendég
ev?eszközökkel, szalvétacsomaggal, cukorral, tejjel, bögrével és egyebekkel felszerelkezve lép be az
étkezdébe. Ezen csodálkoztam, de hamar kiderült, hogy ezek az emberek egyszer?en tapasztalt
üdül?vendégek: tudják, hogy mi nincs az étkezdében, s ezért mit érdemes magukkal vinni. Viszonylag
gyorsan sikerült elsajátítanom a vaj, a krémsajt és a lekvár kanállal való kenyérre kenésének m?vészetét,
de azért furdalt a kiváncsiság, hogy miért csak kanál és villa van az asztalokon. Miután egy szúrós
tekintet? nénit?l megkérdeztem, meg is kaptam a határozott választ:

- Mert a késeket a magukfajták ellopják!

990 / 995

BircaHang - 2012
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A következ? napokban az étel min?sége az egyszer?en rossz és a nagyon rossz között váltakozott. Volt
például nullatojásos tészta adagonként 4-5 gram sajtreszelékkel, borsóf?zelék mócsinggal, 10 %-os
hústartalmú fasírt, valamint adagonként egy darab csirkeszárnyból és köretb?l álló f?étel. Ez mind sok
régi emléket hozott vissza bennem: kezdtem visszaemlékezni a hetvenes évek közepére, budapesti
általános iskolai tanulmányaimra és az ottani iskolai ebédekre. Azért hálás voltam, hogy a bolgár üdül?i
étkezde nem konzultált a budapesti iskolai ebédl?vel, s így legalább üres kelkáposztaf?zelék és szintén
üres sárgaborsóf?zelék nem volt, ugyanis ezek voltak a budapesti iskolánk étkezdei vezet?jének
csúcskedvencei, olyan hét nem volt, amikor ne lett volna egyik nap az egyik, másikon meg a másik.

Sajnos az étkezdei italok sem voltak igazán élvezhet?k. Volt pl. ajran, ami egy a Közel-Keleten és a
Balkánon elterjedt ital, gyakorlatilag enyhén sózott vízzel hígitott joghurt. Ez egy igen jó termék, csak
ajánlhatom, de természesen nem úgy kell elkészíteni, hogy 10 liter vizet elkeverünk egy pohár joghurttal,
hanem kb. fele-fele a helyes arány. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy ha ehhez az italhoz
hozzáteszünk fokhagymát és apróra vágott uborkát, majd az egészet egy kend?n keresztül lesz?rjük,
akkor az eredmény az a szintén közelkeleti-balkáni étel, amit a magyar ember "caciki" néven ismer
általában - ezt a magyar éttermek, rejtélyes okokból, el?szeretettel "tzatziki" formában szeretik leírni -,
mivel ez a görög neve és a magyar ember az étellel legel?ször görögországi útjain találkozott. Bolgár
neve egyébként sznezsánka, a török neve pedig cac?k, aminek ejtése kb. "dzsadszák" (a török helyírás ellentétben a magyarral - szinte teljesen fonetikus, csak meg kell tanulni az egyes bet?ket: a sima "c" pl.
mindig dzs, a pontnélküli i bet? (?) pedig a magyar "a" és "?" közötti torokhang, ugyanaz mint a
románban az ?), innen a görög "caciki" név, csak mivel a görögöknek nehézkes a dzs hang ejtése, a dzsb?l c-t csináltak.

S nem mondtam: az étel nemcsak kétes min?sége volt, hanem KEVÉS is. Így nagybet?sen kevés: ezt az is
bizonyítja, hogy nem csak nekem volt kevés, mert ez nem ismérv semmire, hiszen nekem általában
minden adag kevés szokott lenni, hanem a 45 kg-os, 154 cm magas feleségemnek is kevés volt.
Balatonnál ez nem volt gond, mert hát a gulyáskommunizmusban számtalan maszek étkezde volt: ha más
nem, hát kolbászos, lángosos, halas. Csak hát ez Bulgária volt, ahol igazhit? reformmentes kommunizmus
volt a rendszer legeslegvégéig. Így hát nem voltak maszekok. Azért persze állami étkezdék voltak, ha
nem is nagy mennyiségben. Hamar kiderítettük, hogy Kiten túlsó végén van egy pizzéria és egy
fagylaltozó, a település közepén meg egy sülthalas-sülkrumplis talponálló létesítmény. (Csak
összehasonlításképpen: manapság ugyanott kb. százszor több étkezde van, de ez inkább csak egy óvatos
becslés, mert valószín?bb a kétszázas szorzószám.) Rendszeres esti programunkká vált a pizzéria
látogatása.
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Mivel mindenki más is odajárt, átlag 45-50 perces sorbanállást jelentett minden látogatás. Alig 5-6 asztal
volt, de szerencsére az üzletvezet?nek volt egy kis esze (gondolom, prémiumot kaphatott), s nemcsak
leül?s rendszerben szolgálta ki a vendégeket, hanem elvitelre is. Így hát megvettük a napi három nagy
pizzát (kett? nekem, egy feleségnek) és jóllakottan végeztük a napot. Persze a pizzáról tudni kell, hogy
nem ám olyan válogatós-vev?becézget? pizza volt ez, hogy nézi a vev? az étlapot és hosszason
gondolkodik, hogy mit szeretne. A gondolkodási teher meg volt spórolva, étlap nem volt, ugyanis kett?
típusú pizza volt kapható: a "sonkás" és a "vegyes". A különbség a kett? között nem igazán volt
észrevehet?.

Gyorsan el is regéltem hát többeknek pizzavárakozás közben kedvenc angol sorozatomból, a
Fawlty Towers-b?l (Magyarországon: Waczak Szálló) a vonatkozó részt, melyben Basil Fawlty
"ínyencvacsorát" rendez, s három étel közül lehet választani: van cseresznyés pulyka, narancsos
pulyka, és pulykameglepetés. Az egyik vendég rákérdez, hogy mi az a pulykameglepetés, mire a
válasz: "pulyka cseresznye és narancs nélkül".

Persze a sonkás pizzában a sonka szó nem érthet? szó szerint, mert ez leginkább valamilyen apró
szeletekre vágott virslit jelentett. Dehát volt rajta sok paradicsomszósz, meg szép sajtréteg és borsikaf? (a
bolgár konyha egyik népszer? f?szere), s frissen meleg is volt, szóval kifejezetten ízletes volt.

A fagylaltosnál kevesebbet kellett várni, természetesen itt is kétféle fagylalt volt csak: csoki és vanília.
Oda is gyakran elzarándokoltunk.

Szórakozási lehet?ség volt az üdül?faluban a helyi vidámpark nagyjából 3 darab atrakciója, valamint
id?nként zenélés és egy nyári mozi.

De mi nagyjából egész nap a strandon lazsáltunk, egy-két alkalommal helyi hajójáratra szállva
megtekintve közeli helyeket. Dél felé nem mehettünk, mert Kiten déli határa után már határövezet volt,
ami Bulgáriában egészen a kilencvenes évek elejéig 20 km-re kezd?dött a határtól és a helyi lakosok is
csak engedéllyel mehettek ki és be.

Ami a strandot illeti, az egyébként hivatalosan nemlétez? nudista strandra jártunk. Egyébként nem is
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vagyunk nudisták, de akkoriban a nudizmusnak amolyan "rendszerellenes-ellenzékiesked?" íze volt, s hát
hozzállásunk olyan volt, hogy valószín?leg a homokot is megettük volna, ha elterjedt volna, hogy a
homokevés egy bevált tiltakozási forma a rendszer ellen. Hivatalosan Bulgáriában nem is voltak
egyébként nudista strandok, s?t kezdetben a hatóság begy?jtötte a "szeméremsért?ket", de a kelet-német
nudisták - Kelet-Németországban a nudizmus államilag támogatott volt - spontán nudista strandjai miatt a
hatóság a tiltott kategóriából kénytelen volt a t?rt kategóriába áthelyezni a nudizmust. Miel?tt az olvasó
megijedne, szeretném hozzátenni, hogy akkoriban még nem 128 kg volt a súlyom, bár sovány akkor se
voltam persze...

A nudizmus témát nem részletezném, csak azt a megfigyelésemet szeretném elmondani, hogy a nudista
férfiak sosem a meztelen nudista hölgyeket bámulták titokban, hanem az éppen megérkez?, még nemmeztelen hölgyeket. Egyes exhibicionistább hajlamú nudista hölgyek, észlelve a titokban bámulókat, meg
is tetézték a helyzetet azzal, hogy utcai ruhában érkeztek meg a helyszínre, majd álló helyzetben nem túl
siet?sen szabadultak meg teljes ruházatuktól. Az ingyenes sztriptízszámok legnagyobb m?élvez?i ilyen
esetekben a parttól nem messze álltak, derékig ér? vízben a part felé fordulva. Hamarosan kiderült, hogy
miért pont a derékig ér? víz a kedvenc hely: a mélyebb víz messzebb van, rosszabbul látni a sztriptízt, a
derékon aluli víz meg hát azért nem jó, mert akkor meg a partról észlelhet? lenne a m?élvez? közönség
bizonyos testrészének méret- és irányváltoztatása, ami a nudista etika szerint súlyos illetlenségnek
min?sül.

Ami a nudizmust illeti, egy régi ismer?sömmel értek egyet. ? egy, a kádárizmus utolsó éveiben aktív és
közismert demokratikus ellenzéki aktivista volt (nevét most nem mondom, mert biztos nem örülne, hogy
éppen ebben a szövegkörnyezetben említem ?t, hiszen végülis egy nagyon komoly és ismert személy lett
bel?le), aki mellékesen lelkes nudista is volt akkoriban. Annak idején vele voltam el?ször nudista
strandon, tulajdonképpen ? volt az egyik szamizdat-kapcsolatom, de egyszer elhívott, hogy ha úgyis
ráérek, kísérjem el az egyik népszer? Budapest környéki nudista strandra. Ott aztán azt mondta:

- Figyelj, sokat beszélnek a nudizmus filozófiájáról, hogy szabad test meg szabad lélek, meg
hasonlók. Hülyeség az egész. Valójában az egész csak arról szól, hogy nem nyomja a töködet a
vízes gatya.

Ami minket illet, részben orvos is javasolta a nudizmust. Feleség fogékony volt különféle gyulladásokra,
s egy orvosismer?s azt mondta, hogy igen el?nyös ilyen esetben a forró sziklán való napozás. Hát
meztelenül még el?nyösebb, gondoltuk...
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Hogy nehogy véletlenül jó emlékeink maradjanak az üdül?i étkezdér?l, az utolsó el?tti napon romlott
tojásétellel vendégeltek meg minket, amit sajnos mindketten megettünk. Így az utolsó nap programja meg
is volt: félóránként vécéremenés. Ebb?l az állapotból félig kigyógyulva hagytuk el az üdül?t, s indultunk
haza.

Sajnos a hamis szakszervezeti tagkönyvet vissza kellett adni annak, aki beszerezte, pedig milyen jó lett
volna most beszkennelni és betenni ide...

_______________________________________________
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