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10 éve volt Gyurcsány hazugságbeszéde

by maxval bircaman - szombat, május 28, 2016

http://bircahang.org/10-eve-volt-gyurcsany-hazugsagbeszede/

Gyurcsány egyébként talán az egyetlen ma él? ballib politikus, aki valóban profi.

De 2006-ban mégis hatalmas öngólt rúgott saját magának.

Az alapgondolata természetesen helyes volt, de elfelejtette, hogy a kommunizmus és a demokrácia
körülményei egészen mások, ugyanazok a módszerek nem m?ködnek. A kommunizmusban bevált
módszer volt ugyanis a hivatalos kiszivárogtatás. Csak hát ott a legrosszabb reakció sem lehetett több,
mint intenzív morgás. A demokráciában viszont a szabad véleménynyilvánítás mellett súlyos
következmények is lettek.

Tehát Gyurcsány tartott egy színpadias, direkt túlzó beszédet, majd azt kiszivárogtatta. A cél az volt,
hogy megszerezze a teljhatalmat az MSZP-ben, s a pártból egy teljes mértékben jobboldali, liberális
szervezetet alakítson, ugyanis még mindig voltak az MSZP-ban hangok, akik ezt ellenezték.

Az eredmény ismert: Gyurcsány csúnyán megbukott, s Orbánnak kétharmadja lett.

_______________________________________________
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6 butaság a magyar nyelvr?l

by maxval bircaman - szombat, február 06, 2016

http://bircahang.org/9-butasag-a-magyar-nyelvrol/

A napokban jelent meg egy Facebook-csoportban ismét a 9 érdekesség a Magyar Nyelvr?l cím? ökörség.
A Facebook-csoport aztán törölte a bejegyzést, miután azt többen megcáfolták (köztük én is), így
rákerestem az eredetire.

A történeti jelleg? 1., 2. és 6. ponttal nem foglalkoznék, mert nem tudom igaz-e vagy sem. (Hozzáteszem:
er?sen sejtem, hogy ökörségek szintén.) De lássuk a többit!

A 3. és a 4. pont tulajdonképpen ugyanarról szó.

3. Tudtad-e, hogy a Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat végeztek
számítógépek segítségével, a nyelvek ?siségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv ?rzött meg
legtöbbet az ?sm?veltség elemeib?l, az ?s-etimonokból, alapszavakból, a következ? eredményre
jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a héber 5 %,
a csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az ?störök,
türkmén 26 %, a mai magyar nyelv 68 % ?s-etimont tartalmaz!"
4. Tudtad-e, hogy ma tudományos kutatásokat végeznek az ?snyelv kérdésében?
Mi magyarok már 200 éve foglalkozunk ezzel, olyan kutatók, nyelvészek, történészek mint az
1812-ben elhunyt Keresztesi Józseft?l, Horváth Istvánon, K?rösi Csoma Sándoron, Táncsics
Mihályon, Varga Zsigmondon keresztül az 1973-ban elhunyt Pass Lászlóig. Ma Baráth Tibor is
"A magyar népek ?störténete" cím? munkájában, vagy Kemény Ferenc nyelvész (Oslo), aki
negyven nyelvet ért és tizenötöt beszél, az állítja, hogy a leg?sibb eurázsiai nyelv a magyar.

Természetesen ez butaság. Eleve mi az ?setimon és mit?l ?si vagy nem ?si egy nyelv? S mi az, hogy
?snyelv? Szóval ez a két pont abszurd szómágia, tartalom nélkül. Kb. mintha azt állítanám: a sárgarépa a
legszebb növény, mert ? tartalmazza a legtöbb szépségetimont. Van ennek bármi értelme? Na, ugyanígy
nincs a 2 fenti pontnak.
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5. Tudtad-e, hogy magyar családnevek, földrajzi nevek ezerszám fordulnak el? a világ különböz?
helyein? A Hawaii szigeteken él? Dr. Vámos-Tóth Bátornak és munkatársai gy?jtésének
köszönhet?en az azonosított magyar szavak gy?jteménye egy új tudományágat képvisel, amelyet
TAMANA névvel jelölnek. Eszerint mintegy hatezer eredeti magyar név és névszerkezet fordul
el? szerte az egész világon. Csak egy példa: "Magyar családnevünk, helységnév Indiában, egy
dombvonulat elnevezése Irakban és Libanonban, továbbá hét földrajzi helyet jelöl Máltán,,
települést Tuniszban, Burkina Fasoban, a Fülöp szigeteken, egy város neve Indiában, településnév
a Kaukázusban és az udmurtoknál, ezen utóbbiaknál éppenséggel az "Almás", "Káldi", "Kocsis",
és "Vajas" települések szomszédságában." Való tény, hogy bizonyos szavak azonos módon
el?fordulnak különböz? nyelvekben, de itt nem err?l van szó csupán, hanem a felt?n?en nagy
számú el?fordulásban.

A Tamana-módszerrel egy nagy gond van: segítségével ugyanaz a világ BÁRMELY nyelvére
vonatkozóan is igazolható. Azaz ez is "?sostobaság".

7. Tudtad-e, hogy a magyar nyelv tömörít? hatása szinte egyedülálló? Hogy hihetetlenül gazdag,
képalkotó képessége van szavainknak, hogy "tárgyas ragozásával, harminchat mozzanatos,
negyvenhat gyakorító, sok-sok kezd?, m?veltet?, ható igékkel, f?leg pedig igeköt?ink el?re és
hátravetésivel, amivel a cselekvés és az id? boszorkányos árnyalatait és mozzanatait
jelölhetjük. Ilyen bravúrra a világ egyetlen más nyelve nem képes!

Példa a "néz" ige módozataira: néz, nézeget, nézel?dik, néz?ben, nézve, nézvést, nézetlen,
nézhetetlen, néztében, nézetében, stb.

A gond az, hogy ez igaz, de nem azért, amiért a szerz? gondolja. Az egyes nyelvek típusától függ ez. A
nyelvtipológia a nyelveket 4 csoportba osztja:

elszigetel? nyelvek,
hajlító nyelvek,
ragozó nyelvek,
poliszintetikus nyelvek.
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Minél lejjebb van egy nyelv a fenti listán, annál "tömörít?bb". Mivel a magyar ragozó típusú nyelv, így
nyilván tömörítöbb az els? két típusnál, de kevésbé tömörít? a 4. típusnál. S persze a magyaron kívül még
egy rakás nyelv szintén ragozó típusú: japán, koreai, baszk, az összes altáji nyelv, s a legtöbb uráli nyelv,
stb.

Ami pedig a kifejez?séget illeti: az összes emberi nyelv maximálisan kifejez?.

8. Tudtad-e, hogy míg a nagy nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7 magánhangzót
ismernek (az olasz például csak 5-t), addig a magyar nyelv 14 magánhangzót ismer és használ: a-
á, e-é, i-í, o-ó, ö-?, u-ú, ü-??

Ez talán a legviccesebb pont, ugyanis egyszer?en NEM igaz. Lássuk melyek a legnagyobb nyugati
nyelvek: spanyol, angol, portugál, német, francia, olasz. Ez az összes nyugat-európai nyelv,
melynek legalább 50 millió beszél?je van.

Most pedig nézzük meg melyben hány magánhangzó van!

Spanyol:

19 magánhangzó (5 egyeshangzó + 14 kett?shangzó).

Angol:

a brit angolban 20 magánhangzó van (12 egyeshangzó + 8 kett?shangzó),
az amerikai angolban kevesebb, 14 magánhangzó van (9 egyeshangzó + 5 kett?shangzó).
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Portugál:

európai portugál: 31 magánhangzó (14 egyeshangzó + 17 kett?shangzó),
brazíliai portugál: 34 magánhangzó (11 egyeshangzó + 23 kett?shangzó).

Német:

18 magánhangzó (15 egyeshangzó + 3 kett?shangzó).

Francia:

25 magánhangzó (17 egyeshangzó + 8 kett?shangzó).

Olasz:

7 magánhangzó (7 egyeshangzó + 0 kett?shangzó).

Következtetés: a magyar a maga 14 magánhangzójával (14 egyeshangzó + 0 kett?shangzó) csak az
olaszhoz képest rendelkezik több magánhangzóval a "nagy nyugati nyelvek" között.

9. Tudtad-e, hogy a nyelvek összehasonlításában mint a legdallamosabb az els? helyen álló olasz
és a második helyen álló görög után a magyar következik? Ezt nem kisebb nyelvtudós, mint
Giuseppe Mezzofanti bíboros állította (1774-1849), aki 58 nyelven írt és 103 nyelven beszélt. ?
maga mondotta, Ludwig August Frankl költ?nek: "Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz és görög
után minden más nyelv el?tt leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából a leginkább
fejl?désre képesnek? A magyart. Ügyeljen, mert egy feltündökl? költ?i lángész még igazolni fogja
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nézetemet. A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben..."

Nos, a magyar kifejezetten NEM dallamos. Ennek f? oka a rögzített hangsúly. Ezen kívül: a dallamosság
hasonlóan szubjektív valami, mint a szépség.

_______________________________________________
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99 éve volt

by maxval bircaman - hétf?, november 07, 2016

http://bircahang.org/99-eve-volt/

99 éve volt, 1917. október 25-én (a juliánus naptár szerint, azaz a gregoriánus naptár szerint november
7-én) a sokáig hivatalosan Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nevezett esemény, mely valójában
se nagy nem volt, se forradalom nem volt: gyakorlatilag egy nulla (!) halálos áldozattal járó puccs volt.

Az orosz rendet 1905-ben rendítette meg alapjaiban egy esemény: a fatális orosz vereség a japán-orosz
háborúban. Ez után indultak be az események a cár hatalma ellen. Egy részr?l a liberálisok, más részr?l a
kommunisták voltak a f? tényez?k. A liberálisok nyugati típusú liberális demokráciát akartak csinálni
Oroszországból, míg a kommunisták pedig keresték az esélyt a proletárforradalomra.

A liberálisok hatalomra is kerültek 1917 márciusában, miután II. Nyikolaj cár lemondott, majd
megalakult a liberális vezetés? Ideiglenes Kormány. el?bb Georgij Lvov kadet-párti politikus (kadet = az
orosz ??????????????-??????????????? ?????? - Alkotmányos-Demokrata Párt - rövidítéséb?l, ez
tisztán nyugati típusú liberális párt volt, mely parlamentáris monarchiát akart) vezetésével, majd helyére
került Alekszandr Kerenszkij eszer-párti politikus (eszer = az orosz ?????? ???????????
?????????????? - Szocialista Forradalmárok Pártja - rövidítéséb?l, ez a kadetoknál balrább álló, mai
szóval szociáldemokrata típusú párt volt, de er?sen agráriánus jelleggel). Az Ideiglenes Kormányt
támogatták tovább a menysevikek, azaz az orosz kommunisták mérsékeltebb, Lenin elleni szárnya is.

Az Ideiglenes Kormány nem volt sosem képes a hatalmat megszilárdítani. Vele párhuzamosan m?ködött
a leninista kommunisták saját de facto kormányszerve. a Petrográdi Tanács (oroszul ?????????????
????? - innen a "szovjet" szó). Továbbá a lemondott cár támogatottsága is jelent?s maradt: sokan se az
Ideiglenes Kormányt, se Petrográdi Tanácsot nem ismerték el.

Leninék már júliusban megpróbálták átvenni a hatalmat, ekkor még az Ideiglenes Kormány gy?zött,
októberben (novemberben) azonban már a leninisták nyertek: az Ideiglenes Kormány szét lett kergetve,
immár a Tanács lett az egyedüli hatalmi szerv. Ennek napját nevezték el aztán Nagy Októberi
Szocialista Forradalomnak.
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A kommunisták számára elvi problémát jelentett a hatalom átvételekor, hogy ez a hatalomátvátel cáfolja
Marxot, aki szerint a legfejlettebb kapitalista államokban fog bekövetkezni a proletárforradalom, s
semmiképpen a feudális-kapitalista államokban, amilyen Oroszország is volt. Ezért sok orosz marxista
ellenezte az egész hatalomátvételt (a menysevikok álláspontja ez volt), arra hivatkozva, hogy hiába lesz
átvéve a hatalom, az eredmény nem lesz proletárállam, mivel hiányoznak a Marx által megállapított
feltételek hozzá, Ezzel szemben Lenin azzal érvelt, hogy Marx óta a feltételek megváltoztak, a t?kések
osztálya a legfejlettebb államokban sikeresen semlegesítette a proletárforradalmat, így éppen a kapitalista
rend leggyengébb láncszemeiben esélyesebb a proletárforradalom, majd ezen sikeres forradalmak
képesek lesznek átterjedni a fejlettebb államokba is.

Miután Lenin sikeresen megszerezte a hatalmat, a vita véget is ért. A kommunista mozgalomben szakadás
következett be, a Lenint támogatók és ellenz?k között. Hivatalosan még m?ködtek Oroszországban az
ellenz?k a 20-as évek elejéig, de már semmilyen hatásuk nem volt az eseményekre, egyetlen kivétel,
Grúzia kivételével, ahol a menysevikok sikeresen megszerezték a hatalmat. Grúziában a menysevik
hatalom egészen 1921-ig fennmaradt, ekkor a Vörös Hadsereg megdöntötte  a grúz kormányt, s ott is a
leninisták kerültek hatalomra.

A lenisták csak 1922-re tudták stabilizálni hatalmukat az országban, kivéve a 3 balti köztársaságot,
Lengyelországot és Finnországot (emlékeztet?: ezek Oroszország részei voltak az I. vh, el?tt), melyekben
a leninisták vesztettek, s ezekb?l független államok is lettek. Maga a Szovjetúnió is csak 1922 végén
alakult meg hivatalosan, addig az egyes kommunista vezette részegységek független államoknak
számítottak, ezen az alapon lett a Szovjetúnió is államszövetség és nem egységes állam.

Ami biztos: minden leninista tudta, hogy a független szovjet állam ideiglenes jelenség, hiszen ez csak egy
apró lépés a világforradalom felé. A korabeli események igazolták is ezt: hiszen Bajországban,
Magyarországon, Szlovákiában is szovjet köztársaságok jöttek létre (lásd: Magyar Tanácsköztársaság
1919-ben). Az orosz kommunistákat döbbenetként érte a hír, hogy mégse jött világforradalom. Lenin
halálakor - 1924 - a világon csak 3 "proletárállam" létezett: maga a Szovjetúnió, Mongólia (ahol
gyakorlatilag az egész oka nemzeti alapú volt: a kínai uralomtól szabadulni akaró mongolok a
Szovejtúnióhoz fordultak segítségért, független államiságuk megvédésére), plusz az el?z? kett?höz képes
kicsiny Tuva, mely szintén a kínai uralom ellenében fordult az oroszokhoz. A leninisták elméleti gondja
hatalmas lett az események ilyen alakulása miatt: itt következett Sztálin új koncepciója arról, hogy a
világforradalom nem feltétlen kell, hogy azonnal következzen, de addig is a Szovjetúniót meg kell
er?síteni, fel kell építeni, mint egy normál államot. A sztálini koncepció hatalmas ellenkezésre talált az
orosz kommunisták között - a f? ellenz? Lev Trockij volt, az orosz vezetés Lenin utáni kettes számú
embere -, de Sztálin ravaszabbnak bizonyult, s a 30-as évek közepére minden ellenzést legy?zött,
nemcsak elméletileg, hanem fizikailag is, a Szovjetúnióból elmenekül? Trockij is egy jégcsákánnyal a
fejében végezte életét Sztálin jóvoltából.
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De ez már a Szovjetúnió kés?bbi története, melyre most nem térnék ki.

II. Nyikolaj cárt 1918-ban meggyilkoltatta Lenin, miután esélyessé vált, hogy a cárhoz h? er?k elfoglalják
azt a területet, ahol az ex-cár házi?rizetben volt fogva tartva.

A kommunista rendszer bukása után természetesen a cár rehabilitálva lett.

 

2003-ban hatalmas templom (a Vér Templom) épült azon a helyen, ahol 1918-ban meggyilkolták a cári
családot

Az igazi rehabilitáció azonban az lenne, ha a századik évfordulóra - 2018- visszállítanák a monarchiát
Oroszországban. Úgy is, hogy ez már csak jelképes monarchia lenne.

_______________________________________________
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A 20-as évek

by maxval bircaman - kedd, március 29, 2016

http://bircahang.org/a-20-as-evek/

A XXI. sz. 20-as éveinek legfontosabb eseménye az EU megsz?nése lesz.

Az EU mint olyan nem tartható fenn bels? feszültségei miatt. A két f? oka ennek: a pénzkiszívás a keleti
tagállamokból a nyugati tagállamokba és a közös értékrend hiánya. Ezt er?sítik az amerikai és az orosz
érdekek is. Mindkét érdeknek csak akkor felel meg az EU, ha az az ? szövetségese, viszont mivel ez nem
tudható a jöv?re nézve, a kisebbik bajt egy nemlétez? vagy széttagolt EU tudja biztosítani.

Mikor kiderült, hogy a centrum nem hajlandó pénzt áldozni a perifériára, világossá vált: vége az
egésznek. S?t, az euróövezet még rosszabbított is a helyzeten: egyes gyengébb centrumállamok is vissza
lettek parancsolva a félperifériára, lásd Portugália, Görögország, Spanyolország. Az euróövezet
elszegényíti az övezet szegényebb tagjait, onnan pénzt porszívóz át a centrumba, így a szegények ki
fognak lépni. A porszívóhatást csak közös gazdaságpolitikával lehetne kivédeni, de ezt meg a
centrumállamok nem akarják.
Anglia népszavazása az els? lépés lesz idén. S teljesen mindegy a népszavazás eredménye: az
mindenképpen gyengíteni fogja az EU-t. S?t, elmondható, hogy ha Angliában nyer az igen, azaz az EU-
ban való bentmaradás, az JOBBAN fogja gyengíteni az EU-t, mint az esetleges nem válasz. Miért? Azért
mert az igen ára egy rakás Angliának biztosított kedvezmény lesz, ami csupán precedenst fog adni
mindenki másnak hasonló engedmények kikövetelésére. Míg az angol nem tisztább helyzetet tudna
eredményezni: hiszen ezzel ki lenne vágva a EU beteg szervezetév?l a rákos daganat, a legnagyobb
központrontó tényez?. Az angol nem adna még pár plusz évet a betegnek, pont ahogy egy sikeres
rákm?tét is szokta ezt tenni.

Bárhogy is lesz, Németország súlya növekedni fog. S bár Németország mind a mai napig megszállt
ország (a II. világháborút lezáró titkos szerz?dések szerint az USA-nak véjoga van a német kül- és
hadügyi politikában), gazdaságilag ma ez egy vezet? hatalom, melynek európai hatalmát semmi sem
gátolja.  Az EU-mag az angol kilépés vagy kvázi-kilépés miatt átváltozik Hitler megálmodott német
birodalmává. Ez gond lesz els?sorban Franciaországnak, mely nem fogja vállalni a német csicskás
szerepét. A franciák nem fogják sokáig t?rni ezt, így a brit kilépés után jön 10 évvel a francia kilépés
is. Franciaország az angol példa alapján kivételeket fog akarni saját maga számára a német  túlhatalom
ellensúlyozására. Különösen ha sikeresen hatalomra jut a francia antiliberális baloldal - a Nemzeti Front -,
de egy hagyományos, liberális kormányzat sem fog másképp cselekedni, legfeljebb csak lassabban teszi
ezt majd.
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Maradni fog Németország, Ausztria, Hollandia, Luxemburg, s a balti államok, melyek az Oroszország-
elleneségük miatt bármit támogatnak, ami nem orosz. Formailag marad még Dánia és Svédország,
melyek azonban most sem teljesérték? tagok (szaboltálják az euróövezetbe belépést).

Kelet-Európa - és benne Magyarország - a liberalizmus diktátumjának megsz?nésében érdekelt
mindenképpen. Ha az EU liberális marad, akkor meg kell szüntetni. Ha remény van viszont az EU népi,
antiliberális alapon való átalakítására, akkor igyekezni kell fenntartani, bár valószín?leg ez lehetetlen
vállalkozás.

A gazdasági közösség eleve adottság, ez maradni fog EU nélkül is, mert az EU el?tt is létezett de
facto. Akinek baja van az EU-val, annak sosem ezzel van baja. Ami valószín?:

az eurót sok ország ki fogja vezetni, mert nem fogja megérni neki, s az euróból de facto márka
lesz, melyet csak egyes Németországhoz er?sebben köt?d? államok fognak megtartani,
a politikai intézmények át fognak alakulni laza, államközi fórumokká.

Azaz látványos "holnap vége az EU-nak" dolog nem lesz, hanem ez egy lassú agónia lesz inkább
elhúzódva 20-25 éven keresztül. Ez a legvalószín?bb eseménysorozat, de a 20-as években lesz meg az a
pont, amikor ez az agónia látványosan és hivatalosan is megindul.

_______________________________________________
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A 888 és a gágogó m?botrány

by maxval bircaman - csütörtök, január 28, 2016

http://bircahang.org/888-es-gagogo-mubotrany/

A 888.hu internetes, bevallottan bulvárlap cikket közölt az MSZP elnökének családjáról, összpontosítva
a feleség fotómodell múltjára.

A ballib gágogó kórus azon nyomban belekezdett a megszokott m?felháborodásba.

Egyébként én nem tartom rendes dolognak sem az emberek magánéletében való felesleges vájkálódást
(még közszerepl?k esetében sem tartom ezt indokoltnak, méginkább családtagjaikéban), se a demagóg
csúsztatást. Mert bizony demagóg csúsztatás gyakorlatilag prostituáltnak min?síteni egy erotikus
fotómodellt, különösen abban a szofterotikus kategóriában, melyben a pártelnök felesége m?ködött. Ilyen
összemosás csak egyes széls?séges muszlim közegekben szokás, ahol a prostituált és a magát nem lefed?
n? egy és ugyanaz.

Az én feleségemnek is vannak ilyen képei, s volt már hisztérikus vitapartnerem, akik ezeket „megtalálva”
próbálta ezt valamiféle adunak használni ellenem. (Hozzáteszem: ez eddig háromszor esett meg, s nem
minden esetben volt ballib az elkövet?. Kétszer liberális támadt rám ezzel, egyszer pedig egy nemzeti
érzelm?, aki megsért?dött az Index címlapján is szerepelt Trianon-cikkem kapcsán.) Én eleve azt hiszem,
hogy az a férfi, aki ne csinált volna vagy legalábbis ne akart volna csinálni soha erotikus felvételt a
barátn?jér?l/feleségér?l, az látens homoszexuális, mert ez bele van ivódva a férfi génekbe.

De most nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy a ballib gágogás ismét er?sen hamiskás. Akik most a
földhöz verve magukat harsogva gágognak, azok pont ugyanazok, akik számtalan esetben a 
leggusztustalanabb módon viselkedtek ugyanígy – s?t néha alpáribb módon – a nekik nem tetsz?
politikusokkal és azok családtagjaival. Most meg, hogy a fagylalt visszanyalt, álbotrányt igyekeznek
kreálni.

Ez van, a múlthéti 1400-f?s, részben fizetett bérretegb?l álló másfél órás „forradalom” a
Megbokrosodott vezetésével nem jött be. Most ez mégkevésbé fog. A kisember átlát a ballib 
hazugságszitán.
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A Ballib Agytröszt nyilatkozata Kattinka-ügyben

by maxval bircaman - szombat, január 09, 2016

http://bircahang.org/a-ballib-agytroszt-nyilatkozata-kattinka-ugyben/

Miután a közvélenyt fokozottan foglalkoztatja Hosszú Kattinka sportoló ügye, ma délel?tt összeült
agytrösztünk, s a következ? nyilatkozatot fogalmaztuk meg.

Jelenleg az óvatos, visszafogott lelkendezés állapotában vagyunk. Kattinka széttépett nagy nyilvánosság
el?tt egy A/4-es papírlapot, amivel pánikba kergette a cigány Orbán diktatúráját, ez pozitívum, viszont
halvány, lila fogalmunk sincs, mi állt azon a papíron, ez pedig óvatosságra int minket.

A következ? napoknak azonban feszült munkával kell eltelniük. Megalakított Kattinka Akciócsoportunk
feladata tisztázni az eset körülményeit.

El?ször is: meg kell állapítani, Kattinka ballib-e.

Ha igen, akkor igazi ballib-e vagy amolyan Konrád-Kertész-féle antiszemita, félfideszes félballib-e csak?

Ha kiáll minden próbát, s igazi ballib, akkor ? egy nemzeti h?s. Éljenezni kell, majd meghívni a
legközelebbi másfél órás, 800-f?s össznemzeti forradalmi gágogásunkra szónoknak. Ha nem jön el, akkor
azt kell mondani: Orbán megrémisztette, ezért nem jött el. Ha ezt aztán Kattinka tagadja, akkor azt fogjuk
mondani: Orbán mégis megvette ?t. Ez esetben átkereszteljük ?t Rövid Fideszinkára.

Ha viszont kiderül, hogy Kattinka csak antiszemita állballib, akkor csak félig szabad neki tapsolni. Ez
esetben követelni fogjuk, Orbán a saját vagyonából építsen minden iskolának medencét, plusz minden
sarokra egy lélegeztet?gépet is.

Ha pedig az derül ki a neves sportolóról, hogy nem ballib egyáltalán, akkor átkozni kell. Be kell
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bizonyítani, hogy az egész ügyet Orbán találta ki, hogy elterelje a figyelmet szörny? diktatúrájáról.

Aztán bármi is lesz a kormány reakciója, mi mondjuk pont az ellenkez?jét, fokozott halálgágogással
keverve. Ha a kormány ad több pénzt az úszó sportágra, mondjuk azt: a pénzt a villamosból éhesen
kizuhanó csecsem?k szájától veszi el, ha meg nem ad pénzt, mondjuk azt, Orbán utál úszni, ezért direkt
szeretné a magyar sport halálát.

_______________________________________________
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A ballib agytröszt nyílt levele a csúnya, cigány Orbánhoz

by maxval bircaman - péntek, április 15, 2016

http://bircahang.org/ballib-agytroszt-nyilt-levele-csunya-cigany-orbanhoz/

A mai napon a ballib agytröszt nyílt levélben tette közzé álláspontját a vasárnapi üzletbezárással
kapcsolatban. Íme a nyilatkozat szövege:

Igen nem tisztán csúnya, cigány Orbán diktátor úr!

Követeljük a vasárnapi boltbezárás folytatását, s?t kiterjesztését. Értse meg, mindent erre a lapra tettünk
fel, erre kaptunk pénzt Soros úrtol és Pedo Buzikson úrtól, a Norvégiai Köztársaság elnökét?l. Az, hogy
Ön most vissza akarja vonja a boltbezárást nem-európai, súlyosan diktatórikus lépés. Követeljük,
legyenek a boltok szombaton is bezárva!

Ha nem teljesíti követelésünket, 800-f?s gágogó felvonulást rendezünk a hétvégén!

*

De mit mond a kedves Birca minderr?l?

 

De lássuk most mi is történt. A Fidesz megijedt és visszahátrált egy jó, k?kemény baloldali intézkedést?l
- ha ezt nézzük, vesztett a Fidesz valóban. De a propagandaháborút megnyerte k?keményen.
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Mi egyébként a Fidesz helyében nem így léptünk volna, többet nyerhettek volna bátrabb hozzáállással.
De ez a lényegen nem változtat: a Fidesz a kisebb kockázatot választotta és nyert. Ha minket hallgattak
volna meg, nagyobb kockázattal ugyan, de nagyobb nyereség lett volna az eredmény.

Fontos aláhúzni: a Fideszben megbízni botorság. Lehet támogatni egyik vagy másik intézkedésüket, de
megbízni bennük általánosan óriási hiba lenne.

Nyugaton a baloldal a munkavállalók védelméért harcol, ennek része a hétvégi munkavégzés er?s
korlátozása. A magyar ballibek természetesen ultrajobbosok, így a bolttulajok érdekeiért harcolnak, de
ebben nincs is semmi különös. A vasárnapi nyitvatartás lényege az ember elállatosítása és a profit
növelése. A dolgozóra pofájára ver a kulák és vesz magának aztán még egy jachtot Monacóban. Ennyi az
egész. A ballibek természetesen a monacóiak oldalán állsz, de ez így koherens viselkedés. A furcsa az
lenne, ha egy ballib a kisember oldalára állna.

Áll a Monte Carlo-i kik?t?ben Gyurcsány, Bajnai, Vágó István és a többi balliba gyászhuszár és pezsg?s
kaviárt zabálnak a jachtjukon, örömmel konstatálva: ismét sikerült a magyar kisemberre ütni egyet. De
egyszer majd a kulákok pofájára fagy a vigyor, amikor a nép felkel és lesöpri ?ket jachtostul a
földgömbr?l!

_______________________________________________
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A ballib kett?s mérce

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 11, 2016

http://bircahang.org/ballib-kettos-merce/

Friss hír, hogy Orbánt az év emberének választotta egy "Gazdasági Fórum" nev? lengyel szervezet.

A szervezetr?l egyébként eddig sosem hallott senki, azaz ez egy a világ több tízezernyi jelentéktelen
szervezete közül, melyek jelentéktelen díjakat osztogatnak. Pár ilyen szervezet eleve pénzért ad díjat, én
is hetente többször kapok spam-emailt hasonlóktól, hogy pl. csak 99 dollárért belekerülhetek a világ
legfontosabb embereinek jegyzékébe, s hasonlók.

A ballib médiák egymással versengve röhögnek a fentieken. Külön kiemelik azt a szerintük röhejes tény,
hogy a római pápa is a jelöltek között volt, de végül alulmaradt Orbánnal szemben.

Érdekes, amikor egy ugyanilyen jelentéktelen szervezet a világ második legkorruptabb gonosztev?jének
nevezte Orbánt 2 éve, ugyanezek  a médiák ismét egymással versengve újjongtak a híren, s mindenkit, aki
megállapította, hogy ez egy kamuszervezet, Orbán-bérenc gazembernek tituláltak,

Ki érti ezeket a ballib szokásokat...?

_______________________________________________
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A Balliba Agytröszt nyilatkozata

by maxval bircaman - péntek, január 08, 2016

http://bircahang.org/a-balliba-agytroszt-nyilatkozata/

Mi, a Soros Alapítvány és a Norvégiai Köztársaság Pedofil-Homokos és Európai-Liberális Alapjának
fizetett független civil értelmiségi megmondóemberei már az év hatodik napján kénytelenek vagyunk
tiltakozni.

Nem elég, hogy szilveszteri beszédében Áder János burkoltan ismét kikiáltotta a diktatúrát (immár
kétszázadszor 2010 óta!), most a kormányzat ismét hevesen európátlankodik.

El?ször is meg lett hirdetve ez a lakásprogram, melynek célja a demográfiai esés visszafordítása. Na
most, mi megmondtuk tavaly, hogy ez a probléma csakis iszlamisták importjával oldható meg. De ha ezt
nem is vesszük most figyelembe, akkor is 3 fontos ellenérvünk van:

a tervezet súlyosan kirekeszt? az egynem?, ciszpedofil, transzhomokos és a gyíkember
családmodellel szemben, viszont a társadalomra kényszeríti ismét az elavult és elnyomó jelleg?
férfi-n?-gyerekek modellt, melyt?l közismert, hogy a fasizmus melegágya,
nem történt meg a tervezet kidolgozásakor ballib szakért?k bevonása, s nem lett egyeztetve az
UNICEF-fel, az Afrikai Únióval, a Velencei és Balatoni Bizottsággal, és a Karibi Közösséggel,
valamint velünk,
a támogatás összege túl kevés és túl sok (egyiket délel?tt mondjuk, másikat délután).

Másik pokoli tette Orbánnak, hogy visszállította a határellen?rzést a dán-svéd határon.

De a legvérgyasztóbb tette Orbánnak december 31-én történt: lenge n?ket vezényelt Kölnbe, így
provokálva a központban békésen randalírozó iszlamista terhes anyákat, kisgyerekeket, magatehetetlen
öregeket, akik a provokáció hatására aztán kénytelenek voltak a n?k ellen csoportos er?szakot elkövetni.

További b?ne Orbánnak, hogy cigány és pocakos, de ezt csak suttogva terjesztjük.
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Követeljük Orbán azonnali lemondását. Ha ez nem történik meg 72 órán belül, a hétvégen egy 800-f?s,
másfélórás össznépi forradalmat rendezünk.

Liberóné Balliba Emese, szóvív?

_______________________________________________
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A ballibák tavasza

by maxval bircaman - vasárnap, március 13, 2016

http://bircahang.org/a-ballibak-tavasza/

A ballibák tavasszal kezdik meg éves életciklusukat. Ahhoz azonban, hogy a ballibák valóra tudják
váltani genetikai lehet?ségeiket, optimális tartási körülményekre van szükségük. A legfontosabb
körülmény - a közhiedelemmel ellentétben - nem a takarmány min?sége és a takarmányozás módja: egy
balliba elvan hanyagul odavetett bircahúson is, ha nem akad éppen min?ségi kukoricapehely. A
legfontosabb a gágogás biztosítása. Ha a balliba nem gágog eleget, búskomorságba esik, aminek súlyos
következménye is lehet, ez egyes esetekben akár fasizálódáshoz is vezethet!

A balllibák különösen érzékenyen reagálnak ha nincs elég közös gágogási lehet?ség. A balliba elgágog
ugyan egyedül is vagy Facebook-kommentekben éli ki magát, de mindez nem elégséges az optimális
egészség fenntartásához: a balliba ugyanis közösségi lény, így ha elvesszük t?le a közösségi élményt,
tolla elkezd barnulni, ami a fasizálódás els? el?jele: ilyen pl., amikor a balliba elkezd Orbán-ellenes
jobbikos tartalmakat megosztani profilján.

Tehát a következtetés: kizárólag a közösségi gágogás adja meg a balliba szervezetnek szükséges
energiatartalmat, kizárólag ebben az esetben lesz ideális a balliba szervezetében a vitaminok, az ásványi
anyagok és a nyomelemek aránya.

Természetes ösztön a ballibánál, hogy amint elt?nik a hó, növekszik a nappalok hossza gágogásra készül.
Egyes melegebb napokon már februárban kimegy az erkélyre próbagágogni, de a zord hideg ilyenkor
vissz?zi gyorsan a meleg radiátor mellé. Március idusa viszont az ideális dátum, ilyenkor a ballibák már
kimerészkednek hosszabb id?re is közterületre. Kezdetben kissé bizonytalanok, egymást csipkedik,
hergelik, saját soraikban orbánista ügynököket keresnek, de aztán a napsütés meghozza életkedvüket:
ekkor 800-f?s csapatokban vonulnak ki másfél-két órás közös gágogási szeánszokra.

Az ideális gágogási szeánszokat a tapasztaltabb ballibák alaposan el?készítik: az ideális, ha van benne
minden, ami létfontosságú az ideális hangulathoz: a nyugat éljenzése, a nemlétez? diktatúra
megbélyegzése, a köztársaság 15-percenkénti kikiáltása, valamint Orbán cigányozása alapvet?en
szükséges minden esetben.
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Idén ideális körülmények várhatók. Egyetlen dilemma, hogy milyen jelvényt t?zzenek ki a ballibák.
Magyar zászlósat nem lehet, mert az kódoltan antiszemita. A kockás lenne az ideális, viszont az nem
látszik az eleve kockás ingen. Szerencsére a ballib agytröszt megoldotta a problémát: megalkotta az
európai-kockás kokárdát.

 

Kellemes gágogást!

_______________________________________________
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A burka és a liberalizmus

by maxval bircaman - csütörtök, október 27, 2016

http://bircahang.org/a-burka-es-a-liberalizmus/

Egy ultraliberális, de értelmes - téves, de értelmesen téves - blog cikke kapcsán szeretném megfogalmazni
a burkakérdést, mégpedig ezzel megvilágítva a mai agonizáló liberális eszme két áramlatának viszonyát.

A modern liberalizmus - ez alatt a klasszikus, eredeti liberalizmust értve - nem t?ri az ellenvéleményt,
mivel abban hisz, hogy minden ember, ha ésszer?en gondolkodik, mindenképpen eljut a liberalizmus
elfogadásáig.

Így hát a liberalizmus hozzáállása a burkához és egyéb muszlim n? ruházatokhoz az, hogy ezek
szabadságelnyomó, n?alázó ruhák. Minden muszlim n?t fel kell szabadítani az "elnyomás" alól, le kell
róluk tépni a n?i mivoltukat elnyomó ruházatot. S ha egy muszlim n? azt állítja, hogy ? önként hord ilyen
ruhát, ez a véleményt figyelmen kívül kell hagyni, mert az ilyen n? vagy hazudik, vagy kényszer miatt
mondja ezt, vagy pedig az elnyomó rend agymosta ?t - nyilvánvalóan a 3 eset egyikében sem számít az,
amit mond.

Tehát egy az ilyen típusú liberalizmus számára valóságos civilizációs misszió pl. a strandon burkinit
hordó n?k bikinibe való átöltöztetése.

A liberális hozzáteszi: Európa alapja liberális, így nem engedhet? meg semmilyen antiiberalizmus, erre
még a vallásszabadság eszméje se adhat felmentést. Végs? engedményként megjegyzi a liberáélis: t?rni
kell a burkát és a többi muszlim ruházatot a magánszférában, azaz viseljék ezt a n?k otthonukban, a
mecsetben, stb., de közterületen nem tehetik ezt.

De mit mond a posztmodern liberális? A posztmodernista mindent er?szaknak tart, a következetes
posztmodernista még a liberalizmust is annak tekinti.

Ennek folyományaként a posztmodern liberalizmus számára a burkaletépés nem más, mint az európai
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gyarmatosítás új verziója, melyben európai szokásokat er?ltetünk idegen kultúrákra. A posztmodern
liberalizmus számára  a modern liberalizmus nem eléggé liberális, mert az mégiscsak meghatároz
valamilyen kereteket, márpedig a posztmodern számára maga a keret is elnyomás, a liberális keret is az.

Mi, mint a liberalizmus minden alakjának elvet?i mit mondunk? Ne viseljen burkát senki közterületen,
se más olyan ruhát, ami durván ellentmond az európai szokásoknak. Miért? Mert nem akarunk
iszlamizációt a közterületeinken, s pont.

*

Érdekesség: muszlim n?k - különösen fiatalabbak - között terjed az a szokás, hogy szó szerint betartják a
muszlim öltözködési szabályokat, viszont kifejezetten csinosnak néznek ki:

 

haj fedve, kéz, nyak és láb nem látszik: be van tartva a Korán minden szabálya - viszont a kend?t
leszámítva lehetne nem-muszlim divatos n? is: b?r leggings, b?r dzseki, testhez álló viselet

Az iszlám radikálisok fel is vannak háborodva emiatt. Azt mondják: ez a törvény bet?jének betartása,
viszont szellemének elvetése. Íme egy ilyen honlapról útmutatók hogyan kell a törvény szellemét is
betartani:
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A civil zsákutca

by maxval bircaman - vasárnap, április 03, 2016

http://bircahang.org/a-civil-zsakutca/

Az egyetlen útja a civilségnek a gazdagság. Aki mást állít, az hazudik.

Nézzük meg milyen egy civil helyzete!

A civil is ember, így meg kell élnie valamib?l. Na most, erre összesen 3 lehet?ség van:

eleve van neki b?ven pénze, azaz gazdag,
dolgozik valamit, s abból van jövedelme,
fizetett civil, azaz valaki fizet neki azért, hogy civil lehessen.

Lássuk a fentieket részletesebben is!

Az eleve gazdag helyzet nyilvánvaló, nem kell vele foglalkozni.

A dolgozó civil helyzete kétféle lehet: az illet? alkalmazott valahol, fizetést kap, vagy vállalkozó és
t?kejövedelme van. Mindkét esetben a gond: nincs elég ideje civilkednie, mert az id? legnagyobb
részéb?l kénytelen dolgozni vagy vállakozásával foglalkozni. S van egy ennél nagyobb gond is: az
érdekellentét. Bármilyen is a véleménye a civilnek, ez mindenképpen ütközik valaki másnak a
véleményével. Látszólag ez a probléma nagyobb a munkavállaló esetében (hiszen a munkaadó ki fogja
rúgni, ha annak álláspontja teljesen más, mint a civilked? alkalmazotté), valójában azonban a probléma
egy vállalkozónál még nagyobb is lehet, hiszen az ellenérdekelt fél könnyedén bojkotthoz nyúlhat
vállalkozása ellen, ha a t?kés tulajdonos civilként kifejtett tevékenysége zavarja ?t.

Ha pedig valakit fizetnek azért, hogy civil legyen, az nyilvánvalóan nem civil, hiszen köteles képviselni
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eltartója érdekeit. Pont ez az oka annak, hogy a legtöbb ballib civil valójában nem civil a szó igazi
értelmében, mert jellemz?en különböz? alapítványok segélyeib?l élnek meg. Én még sosem hallottam
olyan alapítványról, mely bárkinek adna pénzt: jellemz?en csak annak adnak, akik az alapítvány
képviselte értékrend alapján állnak. Hozzáteszem: semmi bajom azzal, hogy valaki pénzért képvisel
valamit, de az ilyenre a PR-munkatárs a helyes szó, nem a civil.

_______________________________________________
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A csecsen háborúk

by maxval bircaman - szerda, november 02, 2016

http://bircahang.org/a-csecsen-haboruk/

Csecsenia sosem volt független állam a XIX. sz. el?tt.

Csecsenia és a környez? vidék három nagyhatalom határvidéken volt megtalálható: ezek Irán,
Oroszország és Törökország. A csecsenek földje mindig e 3 állam lazább vagy szorosabb függ?ségében
volt megtalálható.

A Kaukázus északkeleti része el?ször 1828-ban tudott önálló államként létrejönni Kaukázusi Imamátus
néven. Az állam központja Dagesztán középs? része volt, de hozzá tartozott Csecsenia is.

A független államiság 1859-ig tartott, amikor Oroszország a területet meghódította és magához csatolta.
A partizán jelleg? harc az új uralom ellen azonban sosem sz?nt meg.

1917-ben a kommunisták hatalomrajutása Oroszországban adott ismét lehet?séget a független
államiságra, ekkor megalakult a Hegyi Köztársaság, melynek része volt Csecsenia is. 1919-ben az
államot visszalfoglalták az orosz cárista er?k az orosz polgárháború során, ez arra késztette a
legy?zötteket, hogy a kommunista oldalt támogatva lépjenek harcba. Amikor 1921-ben a kommunista
er?k gy?ztek, létre is lett hozva a Hegyi Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság a volt Hegyi
Köztársaság keleti részen, az Oroszországi Szovjet Szocialista Köztársaságon belül. 1922-ban ez meg lett
szüntetve és fel lett osztva, az egyik új közigazgatási egység a Csecsen Autonóm Terület lett (azaz az
autonómia foka csökkentve lett).

1936-ban Csecsenia egyesítve lett Ingusetiával (a csecsenek és az ingusok két közeli nép, kb. mint a
csehek és a szlovákok, nyelvük is kölcsönösen érthet?), s az új közös területi egység fel lett emelve
autonóm köztársasági szintre.  A Szovjetúnió elleni német támadás során kitört a csecsenek és ingusok
felkelése a szovjet uralom ellen, a felkelést a német hadvezetés is segítette. Ezért a Kaukázus szovjet
visszahódítása után, 1944-ben a csecsen és a ingus nép kollektív b?nössége lett kimondva, a büntetés
pedig az autonómia megszüntetése, majd a teljes lakosság áttelepítése Kazahsztánba lett. Sztálin halála
után, 1956-ban a büntetés visszavonásra került: visszállításra került az autonómia és a lakosság
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visszatérhetett.

 

a Csecsen-Ingus ASZSZR zászlaja, szovjet egyenstílusban, rajta a köztársaság neve orosz, csecsen és
ingus nyelven

(csecsenül a "csecsen" szó = "nohcsijn")

 

a független Csecsenia zászlaja (1991-1999)

 

Csecsenia jelenlegi zászlaja

A Szovjetúnió utolsó korszakában, 1990-ben a Csecsen-Ingus ASZSZR kimondta szuverenitását, ami
azonban akkor nem jelentett függetlenséget. Konfliktus alakult ki a csecsenek és az ingusok között: míg
az ingusok körében az oroszpárti politikai irány gy?zött (tehát a Szovjetúnió része kívántak maradni
autonóm területként), addig a csecsenek között a teljes függetlenség terve lett a vezet? irány. 1992-ben az
orosz parlament határozatot fogadott el a Csecsen-Ingus Köztársaság felosztásáról két új autonóm
köztársaságra. A csecsen vezetés a határozatot nem fogadta el, kikiáltotta Csecsenia függetlenségét.

Bár az ország függetlenségét senki se ismerte el, a gyakorlatban sikeresen m?ködött független államként.

                                 36 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Az orosz központi hatalom képtelen volt akaratát érvényesíteni a térségben a Szovjetúnió szétesése miatti
totális káoszban.

Közben magában Csecseniában polgárháború robbant ki a kormányzat és az ellenzék között, az
ellenzéket támogatta az orosz központi vezetés is, de a kormányzat sikeresen megvédte magát.

Az orosz politikusok liberális része a függetlenség elismerését támogatta Csecsenia részére, azon az
alapon, hogy az ország képtelen a területet visszaszerezni. Jelcin elnök azonban – máig nem tudni
pontosan milyen okból – ebben a kérdésben határozottan elutasított a bels? liberális és a nemzetközi
nyomást. Miután Jelcinék 1994-ben az összes orosz autonóm területtel – természetesen Csecsenia
kivátelével – sikeresen elfogadtatták az új orosz alkotmányt, mely kizárta az autonóm területek
elszakadását, megnyílt az út a csecsen kérdés katonai megoldására.

Az orosz szövetségi er?k a csecsen elnök ellenzékét támogatva kezdték meg a harcokat 1994
októberében, bár hivatalosan a szövetségi csapatok csak decemberben kezdték meg nyíltan a háborús
cselekményeket. 1996 augusztusáig tartottak a harcok, melyeket a szövetségi er?k, jobb katonai
technikájuk és nagyobb létszámuk ellenére, gyakorlatilag elvesztették. A háborút lezáró békeszerz?dés
nem mondta ugyan ki, hogy Oroszország elismeri Csecseniát független államként, azonban a tartalmi
elemek azt mutatták: ez 2 független állam megállapodása. Az orosz közvéleményt mindez mélyen
megdöbbentette: hiszen 6 ezer orosz katona gyakorlatilag értelmetlenül halt meg, ráadásul az orosz
vezetés képes volt egy asztalhoz ülni azokkal, akik több terrorista akcióért is felel?sek voltak.

Magában Csecseniában a kormányzat elleni bels? harc nem állt, csak most már nem orosz támogatással,
hanem iszlamista támogatással indult a harc. Az iszlamista harcosok szerettek volna Csecseniában iszlám
államot létrehozni, valamint kihasználni az oroszok nyilvánvaló gyengeségét az egész Kaukázus
„felszabadítására”. 1999 augusztusában a csecsen iszlamisták betörtek Dagesztánba, itt azonban már pár
hét alatt vereséget szenvedtek a szövetségi er?kt?l. Közben csecsen terroristák felújították a terrorista
módszereket is, több lakótömbet ért bombatámadás – az egyik támadás Moszkvában történt – összesen
közel 300 áldozattal. Mindez események hatására, az újonnan kinevezett miniszterelnök, Vlagyimir
Putyin (1999 augusztusában nevezte ki ?t Jelcin) sikeresen megnyerte az orosz vezetést új háború
indítására Csecsenia ellen.

A második csecsen háború már egészen más körülmények között zajlott, mint az els?. A katonaság
sikeresen leküzdötte a hibáit az els? háború tapasztalataiból tanulva. Az 1996-os vereség után sokkal
többpénzt kapott az orosz hadsereg, mint korábban, a káosz lassan megsz?nt, s ennek eredményeként a
hader? lelki állapota is sokat javult. Míg az els? háborúban rosszul kiképzett, rosszul felszerelt katonák
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harcoltak, gyakran azonnal megadva magukat az els? ellenséges támadás után, a harcok között pedig
gyakran eladtak felszerelésüket az ellenségnek, a második háborúban már csak megfelel?en kiképzett
embereket küldött harcolni az orosz hadvezetés, akik képesek voltak teljesíteni a parancsokat.

Természetesen azonban a legnagyobb segítség a csecsenek megosztottsága volt. A csecsenek között
egyre inkább n?tt az elégedetlenség az els?sorban idegen – arab – iszlamista vezérek ellen, akik az iszlám
egy olyan verzióját akarták kényszeríteni a lakosságra, mely a térségben teljesen idegen volt. Putyin
felismerte: nem lehet a csecseneket legy?zni csak katonai úton, szükséges, hogy maguk a csecsenek
forduljanak a szeparatista vezetés ellen. Az egyik csecsen vezet?, Ahmad Kadirov f?mufti már 1998
nyarán szervezkedni kezdett a csecsen vezetés ellen, majd a szövetségi er?k támadása után alkut ajánlott
Moszkvának, amit az orosz vezetés el is fogadott. A háború ezek után a legtöbb csecsen csapatnak
Kadirovhoz csatalkozásával szövetségi gy?zelemmel ért véget 2000 májusában. Az iszlamista harcosok
folytatták ugyan tevékenységüket még éveken át, de már csak egyes önálló akciókra volt erejük,
legnagyobb cselekedetük Kadirov megölése volt 2004-ben. A nemzetközi helyzet is segített: a 2001-es
szeptemberi New York-i terrorakció után az amerikai kormányzat abbahagyta a csecseniai iszlamisták
finanszírozását, miután kiderült, hogy azok kapcsolatban állnak a repól?gépeltérítéseket végrehajtókkal.
A helyzet 2010-re lett teljesen stabil, ekkorra sikerült ki?zni minden illegális fegyverest Csecseniából.

Ma Csecsenia sajátos képz?dmény. A jelenlegi elnök Ramzan Kadirov, a meggyilkolt Ahmad Kadirov
fia, gyakorlatilag egyfajta teljhatalmú sejkként irányítja a területet (formailag persze ? választott vezet?,
de sose kapott még 95 %-nál kevesebb szavazatot), sok esetben az orosz törvényeket figyelmen kívül
hagyja, viszont Moszkva teljes támogatását élvezi, mivel hatásosan harcol a szeparatizmus és az
iszlamizmus ellen. Az életszínvonalat illet?en Csecsenia az els?k között van az észak-kaukázusi
térségben.

https://www.youtube.com/watch?v=TsLJxNZ0j1E 

csecsen hírek

Maga Kadirov is eléggé érdekes személyiség. 10 gyereke van – ugyanattól a n?t?l -, hobbija a boksz, a
lóverseny (nem fogadóként, hanem lovasként), a néptánc, valamint az Instagram.
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A demagóg lista

by maxval bircaman - szombat, március 19, 2016

http://bircahang.org/a-demagog-lista/

Van egy évekkel ezel?tt összeállított demagóg lista a neten, melyet manapság is még id?nként el?vesz
egy-egy ballib propagandista.

A listának több változata is van, íme az egyik:

Balogh Gyula - MSZMP-tag
Boros Imre - MSZMP-titkár
Boros Imre - MSZMP-titkár, munkás?r
Boross Péter - MSZMP-tag
Chikán Attila - MSZMP-tag
Deutsch Tamás - KISZ-titkár
Fónagy János - MSZMP-tag
Harrach Péter - MSZMP-tag
Hoffmann Rózsa - MSZMP-tag
Járai Zsigmond - MSZMP-tag
Kerényi Imre - MSZMP-titkár
Kövér László - KISZ-titkár, az MSZMP KB Társadalompolitikai Intézetének munkatársa
Ligetvári Ferenc - MSZMP-tag
Martonyi János - MSZMP-tag
Matolcsy György - MSZMP-tag
Mikola István - a Hazafias Népfront alelnöke
Orbán Gy?z? - MSZMP-párttitkár
Orbán Viktor - gimnáziumi, majd egyetemi KISZ-titkár
Pintér Sándor - MSZMP-titkár
Pozsgay Imre - MSZMP KB- és PB-tag
Rogán Antal - KISZ-titkár
Schmitt Pál - miniszterhelyettes a Lázár-, majd a Grósz-kormányban
Stumpf István - MSZMP-tag, a Hazafias Népfront alelnöke,
Szabadi Béla - MSZMP-tag, munkás?r
Sz?rös Mátyás - MSZMP KB-titkár
Turi-Kovács Béla - MSZMP-tag
Varga Mihály - KISZ-titkár
Vonza András - MSZMP-tag
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A lista lényege: a Fidesz vezet?i kommunisták. A mondanivalónak van ballib és jobbikos verziója is, de
ez a lényege.

Vicces: a lista szerint az MSZMP vezet?ségéb?l összesen két ember hibás: Pozsgay és Sz?rös, mindenki
más vétlen, els?sorban azok vétlenek, akik kommunistából liberálissá lettek.

Mi a valóság?

KISZ-titkárnak lenni nem volt hatalmi pozíció a 70-es és 80-as években. S?t a párttitkárság sem volt az,
leszámítva egyes nagy gyárakat, vállalatokat, minisztériumokat. A párttagság pedig végképp nem jelentett
hatalmat. A pártba való belépés oka az esetek 90 %-ában nem ideológiai meggy?z?dés volt, hanem
munkahelyi kényszer.

Valójában a listáról összesen három ember az, aki valóban rendelkezett hatalommal: Pozsgay, Schmitt,
Sz?r?s. Ezek közül Schmitt középkáder volt a sportügyek terén, Pozsgay és Sz?rös pedig a legfels?bb
pártvezetés tagjai. Csakhogy mindketten éppen a rendszerváltozást el?segít? reformkommunisták közé
tartoztak, azaz ugyanazok közé, mint Németh, Horn, Kovács, stb. - a különbsége csupán az, hogy míg
Horn és Kovács liberális lett kés?bb, addig Pozsgay és Sz?rös más irányban változtattak nézeteiken.

_______________________________________________
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A demagóg propaganda

by maxval bircaman - vasárnap, május 15, 2016

http://bircahang.org/a-demagog-propaganda/

A demagóg propaganda f? baja annak alattomos és hazug jellege.

Mint a kommunizmusban élt ember akkoriban figyeltem fel erre a jelenségre. El?ször ösztönösen, még
8-9 éves koromban, majd pedig 16-17 évesen már tudatosan is.

Kamaszkoromat Kubában töltöttem, gyakorlatilag ott szocializálódtam. Itt egyszerre hármas hatás ért:

egyrészt a kubai valóság hatása,
másrészt a szovjet iskolám hatása,
harmadrészt a magyar valóság hatása, hiszen apám magyar kiküldöttként volt Kubában.

Mind a három marxista állam volt (Kuba ma is az), de különbségek is voltak. Most csak a propagandát
illet? módszerek közti különbségekre térnék ki.

A szovjet propaganda volt a leginkább hagyományos. Ennek lényege: a mi igazságunk tudományos
alapú, ezért aki másképp látja a dolgokat, az egyszer?en nem eléggé képzett, m?velt ember. Ennek
következménye: a más vélemény szimplán egy alacsonyabb szint?, fejletlen, elmaradott vélemény,
melyet tudományos eszköztárunkkal könnyedén le lehet gy?zni.

A magyar propaganda inkább az összekacsintós aljasságon alapult. Azaz „mi is tudjuk, hogy hülyeséget
mondunk, de ezt így kell csinálni”. Aki ezt a szabályrendszert nem fogadja el, az egyszer?en
szalonképtelen alak, mint az, aki fürd?gatyában és papucsban megy az operába. Mivel sok hivatalos
magyar személyt láttam, s sok beszélgetést volt lehet?ségem meghallgatni, mindig megdöbbentett a
magyarok határtalan cinizmusa.
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Személyes tapasztalataim szerint a magyar hivatalos emberek 70 %-a ehhez a típushoz tartozott: azaz
semmiben se hitt, de borzasztóan haragudott mindenkire, aki a dolgokat másképp látta. Ez a típus volt
számomra a legutálatosabb: ?k utálták egyébként mind a két másik csoport tagjait, melyekr?l most fogok
írni.

Az egyik az ?szinte hív?k csoportja volt. ?k tényleg marxisták voltak, hittek komolyan a rendszerben és
annak elveiben. Amikor kritizálták a rendszert, azt is ilyen elvi alapról tették, azaz a hittel, hogy ?k a
rendszer negatív, az eszmét?l idegen elemei ellen harcolnak. Fontos megjegyzés: ez a csoport nem volt
eszmeileg egyébként egységes, mert egyformán volt köztük – akkori szóval - „balos”, azaz ortodox,
„sztálinista” marxista, s – szinté akkori szóval – eurokommunista. Ennek a csoportnak az aránya kb. 10
%-ra saccolnám.

S végül volt az antimarxisták csoportja. Látszólag furcsa, hogy lehettek hivatalos pozícióban
antimarxisták egy marxista diktatúrában, de a kés?-kádári korban ez lehetséges volt. Komoly csoport volt,
minden ötödik hivatalos személy ilyen volt a 80-as években! Egyébként ez a csoport se volt egységes,
mert ugyanúgy voltak benne nacionalisták, mind liberálisok.

A magyar rendszer propagandája az összes fenti jellemz? miatt romlott volt, undorító.

Nála csak a kubai volt demagógabb. Az egyszer?en azt hazudta, hogy az egész világ kommunista! A
módszer: kommunistának volt beállítva szinte minden álláspont, mely valamilyen szempotból egyezett a
kommunizmuséval, akkor is, ha ugyanaz az álláspont sokkal több dologban viszont ellentétes volt a
kommunizmuséval. Ügyes, nem?

A marxizmus világméret? bukása után a liberalizmus vette át a terepet.

A mai üzleti élet magatartása a semmiben sem hív?k magatartásához hasonló: nem hiszik el a liberális
dogmákat, de kiközösítik azt, aki azokat nyíltan kritizálja.

A liberális hangadók korábbi módszere a szovjet volt: azaz egyszer?en megpróbálták marginalizálni az
ellenvéleményt, azt elmaradottnak, tudtlanságnak beállítva.
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Mivel ez csúnyán bukott, ma a kubai módszer a divat: mindent liberálisnak beállítani. Így lehet például
egyszerre liberális az ultrajobbos kapitalizmuspárti és a széls?balos kapitalizmusellenes, egyszerre a
kett?!

Ugyanez a módszer a divatosság képzetének er?ltetése. A liberalizmusnak kedves ügye valamiféle
kedves, jópofa, divatos dolgok. Lásd pl. a homoszexualizmust. Az nem annak van beállítva ami, hanem
jópofa, kedves, derék, fiatalos ügynek.

Semmi kifogásom a nekem nem tetsz? eszmék propagálása ellen, de ne tessék hazudni a propagandában.
Csak ezt kérem!

_______________________________________________
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A Facebook április elsejei tréfája

by maxval bircaman - péntek, április 01, 2016

http://bircahang.org/facebook-aprilis-elsejei-trefaja/

Egy gond van a tréfával: nem tréfa, hanem komoly.

A nem-személyes profilok kezelését totálisan megváltoztatta a Facebook. A folyamat még tavaly
kezd?dött el, most sajnos elért Kelet-Európába.

A "nagyszer?" újítások egyik eleme, hogy immár nem lehet a nem-személyes profilokkal (azaz az üzleti
profilokkal, bár ide nem csak az üzletiek tartoznak, hanem minden más is) belépni, hanem egy új eszközt,
a Business Managert kell használni. Önmagában ez nem is lenne akkora hatalmas baj, ha továbbra is 
lehetne látni a hírfolyamot. De nem lehet: egyes profiloknél NINCS hírfolyam.

Van egy humoros profilom, ott látható a hírfolyam, íme:

 

A hírfolyamon csak a BircaHang posztjai láthatóak, de ennek oka: csak ezt az oldalt lájkoltam a humoros
profilom nevében.

Viszont a BircaHang Média profilján NINCS többé hírfolyam, s sehogy se tudom visszahozni, íme mi
látható, csak egy üres oldal:
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Pedig több EZER lájkolt oldalam van itt, de most egyiket se látom.

A probléma nem egyedi, tele van a témával egy rakás fórum, de általános megoldás sehol. Ha valakinek
lenne ötlete, várom azt.

A személyes oldalamon minden a régi, de azzal csak saját két oldalamat lájkoltam, ill. itt vannak még
egyes vitacsoportok (oda nem lehet nem-személyes profillal jelentkezni) és személyes ismer?sök:

 

_______________________________________________
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A fasiszta Schiffer

by maxval bircaman - szerda, április 20, 2016

http://bircahang.org/a-fasiszta-schiffer/

Schiffer, az LMP vezet?je már megint rosszalkodott.

Ahelyett, hogy vakon hallgatott volna a ballib agytrösztre, ismét könnyelm?en szemlélni kezdte a
valóságot, majd pedig – ez súlyosbító tényez? – gondolkodott.

Schiffer azt merte mondani, hogy nem 100 %-osan helyes Satana Mertkell f?rer politikája, valamint azt
is, hogy a liberálisok tévednek.

Ez botrány! Hol van ilyenkor a NATO, a rend?rség, az Afrikai Únió, a t?zoltóság, meg a partravet?dött
bálnákat visszadobók szava az ilyen antiszemita uszítás ellen???

_______________________________________________
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A FB-sznob

by maxval bircaman - vasárnap, február 07, 2016

http://bircahang.org/a-fb-sznob/

Egy ismer?söm kényszeres sznob.

Nemrég arról értékezett a Facebook-on, hogy Joan Miró spanyol-katalán fest?m?vész nevét hogyan
ejtheti a sok buta primitív ember "zsoán miró" alakban, mikor köztudomású, hogy spanyolul a j ejtése h,
azaz a helyes ejtés "hoán miró".

Hagytam a témát, hagy csatlakozzanak sokan, más sznobok is, szintén szörnyülködve, hogy miféle
emberek az ilyenek, akik franciául ejtenek ki spanyol neveket.

Aztán leírtam mi is a helyzet. A Joan Miró név nem spanyolul van, hanem katalánul, s a helyes ejtése
bizony NEM "hoán miró", hanem sokkal inkább "zsoán miró" vagy "zsuán miró", azaz éppen a kritizált
"primitíveknek" van igazuk. Hozzátettem: a fest?m?vész használta a nevét spanyol változatban is, ott a
neve Juán Miró, s ennek ejtése már valóban "huán miró", de ez sem "hoán miró".

A legviccesebb: az ismer?s annyira megsért?dött, hogy törölt is ismer?sei közül.

_______________________________________________
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A ferencizmus alapjai

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 19, 2016

http://bircahang.org/a-ferencizmus-alapjai/

A katolicizmusnak manapság a legfels?bb szinten jelentkez? ferencista áramlata csak azoknak újdonság,
akik nem ismerik jól e felekezet történetét.

A katolicizmus alapja az, hogy a vatikáni urak fellázadtak az egyházi tanítás ellen, mely a Szent
Hagyományt tette meg az egyetlen forrásnak a hitet illet?en. Ezt a Vatikán felcserélte egyetlen ember, a
római pápa teljhatalmával, aki így az Egyház fölé került.

Ha azonban egyetlen ember lehet a tanítás letéteményese, miért ne lehetne minden ember is az? A kérdés
nem min?ségi, hanem tisztán mennyiségi. S pontosan ezt a lépést tette meg az eretnek Luther a
protestantizmus megalapításával - egy darab csalhatatlan római pápa helyett lett több millió csalhatatlan
római pápa, immár minden ember az Egyház és Isten fölé került. Látszólag óriási különbség, a
valóságban nem az.

Persze nem tagadható, hogy a protestantizmus jóval elfajzottabb vallás, sokkal messzebbre távolodott
Istent?l, ennek oka az, hogy sok ember nagyobb eretnekség felé képes torzítani, mint egyetlen ember. A
katolicizmust az is segítette, hogy nem akart nyíltan szakítani sok mindenben az alapokkal. De
mindennek ellenére: itt nem jó és rossz harca van, hanem kisebb és nagyobb rossz harca, amiben a
nagyobbik rossz a kisebbiknek egyenesági örököse.

A katolicizmus kinevezte a maga római pápáját, azt felszabadította Isten hatalma alól, a protestantizmus
pedig minden hív?t felszabadított Isten hatalmától.

 

A protestantizmus sem volt természetesen a végs? lépés. Id?vel kiderült, maradt még "rabság", így a
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protestantizmus megszülte a liberalizmust. A liberalizmus pedig lassan igyekezett az embert mindent?l
megszabadítani, mára odáig fajult a liberalizmus, hogy immár a természet hatalma alól is megszabította
az embert: lásd pl. a genderelméletet, mely szerint a nem nem biológiai, hanem társadalmi jelenség. A
liberalizmus következ? tanítása már az lesz, mely szerint az ember bels? szervei jogokkal rendelkeznek
az emberi egyénnel szemben - hihetetlennek hangzik, de ez a logikus következmény.

A protestantizmus nem más, mint továbbfejlesztett katolicizmus. A liberalizmus nem más, mint
továbbfejlesztett protestantizmus. Lassan minden istentelenség ki kell, hogy teljesedjen a nyílt
sátánizmusban.

A ferencizmus nem más, mint a katolicizmus nyílt örjöngése Isten ellen.
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A Freedom House osztályoz

by maxval bircaman - péntek, április 29, 2016

http://bircahang.org/freedom-house-osztalyoz/

Ez az álcivil szervezet szabadság címszó alatt kizárólag egy dolgot osztályoz: az adott területen mekkorák
a liberalizmus esélyei. Ha kicsik – mert pl. a szavazók demokratikusan nem-liberálisokat emeltek
hatalomba -, akkor Frídom bácsiék alacsony osztályzatot adnak.

Alapvet?en magával az osztályzás módjával is gond van. A szakért?k pl. Magyarország esetében szinte
kivétel nélkül elkötelezett SZDSZ-esek. Megnéztem Bulgáriát is: a Bulgária-osztályzók is kivétel nélkül
olyan emberek, akik képtelenek este elaludni, ha az aznap nem tettek valamit az ország ellen.

Ha azt látod, valahol sajtószabadság van, a FH mégis rossz osztályzatot ad, tedd fel a kérdést: mi a valós
helyzet!

S ha az osztályzat nem túl jó, örülni érdemes. Olyan ez, mint az Oszkár-díj: ritkán kapja meg jó film.

_______________________________________________
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A GDP esése

by maxval bircaman - szerda, június 01, 2016

http://bircahang.org/a-gdp-esese/

A napokban az Index f?oldalán megjelent egy er?sen manipulatív térkép a régió életszínvonaláról.

Lássuk most a valóságot!

Én pártfüggetlen vagyok, azaz velem nem fogja tudni senki se megetetni se a fideszes, se a ballib
kamut. Minden GDP-esés a Fidesz alatt ballib kamuzáshoz vezet, mint ahogy ez fordítva is volt a ballib
kormány alatt. De egyik se igaz!

Ez a leszakadás, azaz Magyarország leszakadása a régión belül az ezredforduló óta tart, azóta 8 évig a
ballibek, 7 évig meg a Fidesz kormányzott. S kapaszkodjon meg mindenki: se a ballib, se a fideszes
kormányzás alatt nem volt egyértelm? fejl?dés vagy zuhanás. Ami van az ezredforduló óta, az
gyakorlatilag lassú stagnálás, s közben ugyanez a helyzet a egész régióban.

Tudod mi történt? Magyarország a 90-es években er?sen kiemelkedett, ezzel került az els?k közé, majd
ez az el?ny lassan elpárolgott, s visszaállt a természetes helyzet: Magyarország a II. vh. el?tt is kicsivel
szegényebb volt, mint az akkori Csehszlovákia, Legyelország és a 3 balti állam.

Ennyi az egész. Az a tény pedig, hogy nincs komoly fejl?dés se a ballibek, se a Fidesz alatt egyetlen
dolgot jelent: az egész FÜGGETLEN a magyar kormányzattól. Az okok küls?k, els?sorban a hatalmas
méret? profitkiporszívózás az országból a brüsszeliták által.

A Fidesz most pedzegeti már ezt az okot, de eszközük nekik sincs a folyamat megállítására. Az ugyanis,
hogy felvonulunk délután a brüsszeli megszállás ellen sajnos nullát változtat a helyzeten. Ide évek
munkája kell, komoly építkezés, de a jelenlegi geopolitikai helyzet Orbán ellen hat: senki sem fogja neki
megengedni, hogy komolyan harcoljon. Mert egy dolog az ország megszabadítása a buziktól és más
ballib perverzióktól, a szellemi építkezés, a keleti kapcsolatok építése, valamint a keményebb kiállás a
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nemzetközi porondon - mindezt a háttérhatalom morogva, de elt?ri, de ha Orbán rászánja magát
keményebb lépésekre, másnap bombázva lesz Budapest.

Úgy t?nik, ezt Orbán is érti, ezért is összpontosít manapság leginkább a brüsszeliták közti érdekellentétek
kihasználására és a geopolitikai szituáció rombolására. De lesz-e siker, nem tudom.

Orbán nyilvánvalóan kénytelen lesz érezhet? eredményeket is felmutatni, mert ellenkez? esetben meg fog
bukni. Az "a ballibek rossszabbak nálam" érv 2018-ban még m?ködni fog, de 2022-ben már nem. Az
emberek érezni is akarják a helyzet javulását, nem elég a tudat, hogy Orbán bátran harcol. S Orbán nem
lesz képes érezhet? eredményeket produkálni. Ezért is fontos addigra kialakítani olyan Orbán elleni
ellenzéket, mely nem ballib irányultságú. Ez az ország érdeke. Ha ismét Soros csicskásai veszik át a
hatalmat 2022-ben, az tragédia lenne.

Orbán helyzete hasonló most Horthyéhoz. Horthy is ezt próbálta: valahogy szabadulni a nemzetközi
háttérhatalomtól, mely akkor leginkább Hitlert jelentette Magyarország számára. De Horthy elbukta a
harcot. Orbán profibb Horthynál, ez tény, s persze el?tte van a történelmi tapasztalat is.

Szóval hatalmas a harc, s borotvaélen táncolunk, miközben a profit- és hataloméhes hiénák üvöltve várják
mikor lépünk félre.

S most lássunk egy korrekt térképet a kelet-európai országok életszínvonaláról!

 

sárga: mélyszegény (a világátlag harmada vagy alatta)

narancssárga: nagyon szegény (a világátlag fele körül)
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világoszöld: szegény (a világátlag háromnegyede körül)

sötétzöld: átlagos (a világátlag körül)

rózsaszín: szerényen gazdag (a világátlag másfele körül)

piros: gazdag (a világátlag kétszerese körül)

_______________________________________________
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A gy?lölet arca

by maxval bircaman - hétf?, május 23, 2016

http://bircahang.org/a-gyulolet-arca/

Érdemes megnézni az ATV-n ezt a m?sort.

Aki nem érti, miért lenne katasztrófa Magyarországra nézve egy ismételt ballib irányítás, az megtudhatja
ebb?l a videóból. S nem a nyíltan perverz Lakner Zoltánnal van a gond itt, az ? szövege kifejezetten
mértéktartó, mérsékelt: liberális szöveg, de amit mond azt ?szintén, nyugodtan fejti ki, amivel gond nincs,
akkor se, ha az ember nem ért egyet nézeteivel. A baj a gonosz tekintet? Lengyel László, az ember aki
immár 30 év óta a hatalmasok csicskásaként éli életét. Lengyel az a típus, aki akkor is ellenszenves
számomra, amikor éppen véletlenül igazat mond: ez az ember egyszer?en hiteltelen, gusztustalan féreg,
nem emberi lény.

Most már id?sebben képtelen türt?ztetni magát, teljesen ki is kelt magából.

Nem mondom el amit mond, tessék megnézni, mert érdemes. A lényeg az a lelki, aljas toporzékolás,
mellyel likvidálna bárkit, aki más gondol, mint ?. Ha Lengyel a 40-es években lett volna fiatal. els?k
között követelte volna Hitler bevonulását, 1956-ban meg a szovjet tankokat vezényelte volna.
Gondolatainak lényege: el kell törölni a demokráciát Magyarországon, mert ez veszélyezteti a liberális
nyugat hatalmát. Lengyel követeli: az USA döntse meg a magyar kormányzatot bármi áron.

_______________________________________________
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A harc - egy évvel kés?bb

by maxval bircaman - kedd, szeptember 13, 2016

http://bircahang.org/harc-egy-evvel-kesobb/

Minden jó politikus olyan, mint egy jó hadvezér.

Orbán sikeres, európai jelent?ség? politikussá n?tte ki magát, akinek szavára, ma már adnak az egész EU-
ban.

Nyugat-Európa utolsó próbálkozása Orbán megdöntésére tavaly nyáron volt.

Az USA már 1 évvel korábban lemondott err?l, miután Orbán kiállt nyíltan az egyébként káros TTIP
mellett, ezzel megvéve Washington semlegességét. Veszélyes kompromisszum volt ez Orbán részér?l,
tegyük hozzá.

Tavaly tehát olyan helyzetbe lett belevezetve Orbán, melyb?l nem volt menekvés. Hiszen:

ha keményen fellép a határon, emberek halnak bele ebbe, aminek következményeképpen még
belföldön is népszer?tlen lesz (a migrációellenesek 90 %-a se akar halottakat a határon),
ha nem lép fel a határon, s betartja az EU-s szabályokat, az országban fog rekedni több százezer
ember, akik mindenképpen bajt fognak keverni, a hatóság pedig képtelen lesz ezt kezelni: Orbán
hívei is ellene fordulnak a lagymatag hozzáállás miatt, az ellenzék meg nyer? adut kap a kezébe,
hogy a kormány képtelen ellátni feladatát.

Orbán mesterien megoldotta azonban ezt. El?bb kivárt, hogy a hangzavar er?södjön, az ostoba nyugat
bele is lovalta magát (lásd hamis fényképek Bicskén), majd Orbán hatalmas gólt rúgott: abbahagyta a
határ védelmét, de nyugatra is, azaz az összes "menekült" rázúdult Ausztriára, az osztrák kormány meg
már erre nem tudott mit lépni, hiszen el?tte napokig Orbánt szidta, hogy "nem engedi" a "menekülteket"
tovább utazni - bele is bukott aztán ebbe, nem Orbán, hanem az osztrák miniszterelnök Majd pedig Orbán
expressz gyorsasággal megépítette a kerítést délen, megvívta a történelmi röszkei csatát, amivel a tömeg
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átzúdult már Horvátország felé. S csoda történt: az Orbán elleni kritika véget is ért nyugatról, a nyugat 
magára hagyta a magyar ballibeket.

Azóta a migráció nem magyar probléma immár. Alig valaki próbál Magyarország felé menni, a mégis
bejutó száz ember nagy részét meg elkapják a rend?rök. Az iszlamisták meg még segítenek is Orbánnak
azzal akaratlanul, hogy nem Magyarországon vagy más a magyar álláspontot helyesl? országokban
robbantgatnak, gyilkolnak, hanem ott, ahol szívélyesen befogadják ?ket.

Az osztrák miniszterelnök megbukott. Készüljön most Satana Mertkell, a másik ultraliberális,
európaellenes is...

_______________________________________________
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A homoklobbi leleplezi saját magát

by maxval bircaman - szerda, november 30, 2016

http://bircahang.org/a-homoklobbi-leleplezi-sajat-magat/

Érdemes figyelemmel kísérni az agonizáló liberalizmus egyik fontos részének, a homoklobbinak az
agresszív tevékenységét nem csak politikai, hanem kulturális téren is.

Idei legjobb filmje a homoklobbinak a Love Is All You Need? - figyelemreméltó alkotás, mely
viszonylag magas szinten igyekszik rávezetni a néz?t a maga álláspontjára.

A film lényege: egy párhuzamos világ, ahol minden azonos a jelenlegi világunkkal, viszont ott a
homoszexualitás a normális, elfogadott magatartás, minden a homoszexualizmust támogatja, többek
között a Biblia,  a kereszténység is, míg a heteroszexualitás devianciának, perverziónak min?sül. A film
története: pár heteroszexuális ember hogyan éli meg a totális homoszexuális társadalmi terrort.

A filmben fordított módon megjelenik a homoklobbi fantáziavilágának összes h?se:

 

a homokos párkapcsolatban él? látens heteroszexuális f?h?sn?, aki lassan kamingautol mint heteró

 

itt még titokban találkozik barátjával, akit aztán fanatikus keresztény homokosok meggyilkolnak

                                 57 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

 

a progresszív értelmiségi, aki homokos létére kiáll a heteroszexuálisok jogaiért, ezért elbocsátják
állásából

 

a környékre költözött heteroszexuális pár - a n? a helyi heteró jogvéd? civil szervezet vezet?je -
garázsajtáját sért? feliratokkal látják el éjszakánként a homokos szomszédok ("Isten gy?löli a heterókat")

 

a kamaszodó diáklány, aki rádöbben, hogy - deviáns módon - szerelmes fiúszomszédjába 

 

ezért diáktársai súlyosan bántalmazzák, öngyilkosságba kergetve ?t

 

a progresszív gondolkodású homokos pár, aki megdöbben, hogy lányuk a f?szervez?je a heteroszexuális
diáklány megalázásának
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Rachel tisztelend?, a helyi egyházközség nagyhatalmú vezet?je, aki folyamatosan prédikál a perverz
heterók ellen, s?t megszervezi a f?h?sn? szerelmének megölését

Érdekes, csakhát kilóg a lóláb. A párhuzam valahogy nem jön össze. A mi világunkban nem kell
meghamisítani a történelmet - a filmben viszont titkolják, hogy Shakespeare heteroszexuális volt -, nem
kell átírni a Bibliát, s nem merül fel problémaként az sem, hogy ha tényleg a homoszexualitás a norma,
akkor hogyan nem halt ki az emberiség.

_______________________________________________
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A homoklobbi plus size csatája

by maxval bircaman - hétf?, február 22, 2016

http://bircahang.org/a-homoklobbi-plus-size-csataja/

A társadalomromboló homoklobbi egyre újabb módszereket talál az emberi társadalom szétrepesztésére.

Az új alattomos módszer az el?nytelenség, igénytelenség nyomása a n?knél. Ennek kódneve: plus size. A
kampány lényege: szégyellje magát minden klasszikusan szép, vékony, magára ügyel? n?, mert ? nem
"igazi n?", míg az igazi n? a csúnyán elhízott, el?nytelen kinézet? hatalmas bálnatehén.

 

egy igazi n? a homoklobbi szerint

 

egy áln? a homoklobbi szerint (direkt 40 év feletti és sz?ke n?t választottam, mivel én kifejezetten nem
kedvelem a sz?ke hajat)

Hozzáteném: önmagában nem azzal van gond, hogy egyes n?k kövérek. Vannak ilyen típusok, s vannak
férfiak, akik kifejezetten ezt a típust szeretik. A gond a klasszikus szépség stigmatizációja, s egy
emberidegen új ideál kötelez?vé tétele.

A cél a férfiak természetes ízlésének megzavarása, annak lerombolása, s ezzel együtt a szép n?k
megszégyenítése, a csúnyaság tapsolása. A cél azonban túl átlátszó: az emberi társadalom lerombolásának
liberális akcióterve jól érezhet? az egész mögött.
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¡No pasarán!

_______________________________________________
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A három f? politikai kudarc

by maxval bircaman - péntek, január 01, 2016

http://bircahang.org/a-harom-fo-politikai-kudarc/

A magyar belpolitika 3 legnagyobb pofára esése az elmúlt évben.

A netadó elleni 2014 végi tüntetéseket a ballib agytröszt saját támogatói tábora drasztikus
növekedéseként értelmezte. Amikor erre azonban ballib politikai tüntetéseket próbált szervezni, a korábbi
több tízezres tüntet?i seregletb?l maradt a szokásos 800 ballib gágogó, a legtöbb Soros és a Norvégiai
Köztársaság fizetetett trollja.

 

egyik a sok 800-f?s, másfél órás "forradalom" közül

Tavasszal a magyar ballib agytröszt extázisba esett, hogy Szlovéniában bevezették az egynem?ek
"házasságát". De perverz örömük túl korai volt, pár hónappal kés?bb a szlovén nép népszavazáson
törölte el a homoklobbi diktatúráját.

 

a perverzió uralma Szlovéniában rövid lett

S termászetesen a legnagyobb bukás a ballib agytröszt pofára esése a "menekült" ügyben. Nemcsak
totálisan hamisnak bizonyult a ballib álláspont, de azt is elérte, hogy fontos ballib ikonemberek emiatt 
elhatárolódtak a ballib tabuktól.
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Nem volt tehát ez a ballibek éve. Hála Istennek!

_______________________________________________

                                 63 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A háttérhatalom ligeti ökörködése

by maxval bircaman - hétf?, július 11, 2016

http://bircahang.org/hatterhatalom-ligeti-okorkodese/

A magyar- és népellenesek er?k belakapaszkodnak minden f?szálba.

Nincs építkezés likvidálás nélkül. A lényeg, hogy utóbbi minimális legyen.

Ha megszépül a liget, a ballibák átkozódni fognak. Dehát ez egy plusz érték: látni a dühöngve gágogó
ballibák hisztijét.

Olyan ez, mint a metró. Amikor Demszky ígérte, de sosem csinálta meg, a balibák telegágogták a világot,
hogy ez a világegyetem legfontosabb dolga. Aztán miután Demszky csúnyán elbukott, metrót 20 év alatt
sem tudott építeni, s a tehetséges független Tarlós megcsinálta rekordid? alatt, most már húzzák a
szájukat a ballibák, hogy "kihasználatlan a vonal", meg hasonló bugyutaságokat gágognak.

Ez van. A nép nem akar balib országrontást. Az ország pedig épül, szépül. Lesz szebb Liget, lesz olcsón
termel? Paks, lesz minden egyéb - hiába hisztizik Soros.

S még valami: nem érvényesülhet 50 ember akarata szemben az egész városéval.

Ugyanezt mondták a ballibek is 2006-ban, hogy pár ezer tüntet? nem teheti érvénytelenné milliók
szavazását. Most mi változott?

Az, hogy pár embernek nem tetszik egy építkezés, egy parkszépítás rendben van. Tüntessenek bátran. De
ha megpróbálják er?szakkal megakadályozna azt, akkor itt jön képbe a rend?rség.
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Manipulált közvéleménykutatást könny? csinálni. Megkérdezem, hogy például: "A csúnya, cigány Orbán
ki akarja irtani a Városliget teljes él?világát, s le akarja betonozni még az liget feletti égboltot is, Ön
egyetért ezzel a pokoli tervvel?".

Ez így olyan, mind a zsidó viccben:

A rabbiképz?ben a hallgatóknak dohányozni támad kedvük, s azon tanakodnak, vajon helyénvalló-
e egyid?ben tanulmányozni a Szentírást és dohányozni, ezért megkérdezik a rabbit:
- Rabbi, szabad a Szentírás tanulmányozása közben dohányozni?
- Természetesen szigorúan tilos - mondja a rabbi.
A hallgatók szomorúan hallják a választ, mikor az egyikük megszólal:
- Rosszul tettük fel a kérdést - majd odamegy a rabbihoz és ismét megkérdezi - Rabbi, szabad
dohányzás közben a Szentírást tanulmányozni?
- Természetesen szabad, a Szentírás tanulmányozása minden körülmények között derék cselekedet
- mondja a rabbi.

Egyébként az építkezés környékét pont kiválóan ismerem. 2006-2007 között szinte minden nap ott
sétáltam a kutyáimmal, de gyerekkoromban is a környéken laktam 7 éven keresztül, 1973-1980 között.
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A jövedelmi különbségek romboló hatása

by maxval bircaman - szerda, április 20, 2016

http://bircahang.org/jovedelmi-kulonbsegek-rombolo-hatasa/

A 90-es évek közepén dolgoztam nagyjából egy évet Szófiában, egy arab cégnél.

A cég fagylaltkereskedelemmel foglalkozott: azaz fagylaltkészít? berendezéseket adtunk el, minden
hozzávalóval, ide értve a fagylaltporokat is. A termékek valóban kiváló min?ség?ek voltak, a fagylalt íze
gyakorlatilag olyan volt, mint egy házilag készített fagylalté.

Egy egyszer? proletárnak persze teljesen mindegy, hogy mit árusít a munkaadó t?kése, de mégis jó érzés
volt, hogy a cég legalább jó terméket árusít, nem szarokat.

Én az IT-osztályon dolgoztam és adatbázisokat tartottam karban.

Abban az id?szakban Bulgária nagyon szegény ország volt, jóval szegényebb, mint most. Ma Bulgária az
EU legszegényebb országa, szintje az EU-átlag kb. 39 %-a (Magyarországé kb. az EU-szint 51 %-a).
Azaz jelenleg a bolgár szint a magyar kb. 76 %-a. Ezzel szemben a 90-es évek elején a bolgár szint a
magyar alig harmada körül volt.

1995-ben a magyar átlagbér nettó 21 ezer Ft volt, ez akkoriban 130 eurót ért. (Természetesen akkor még
nem létezett euró, a német márka árfolyamát használtam itt, euróra átszámítva.) Ma  a magyar nettó
átlagfizetés 154 ezer Ft, ez 490 euró. A bolgár nettó átlagfizetés jelenleg 685 leva, ez 350 euró. Ezzel
szemben 1995-ben a bolgár nettó átlagbér 4800 leva* volt, ez akkor 54 euró volt. Jól látható: azóta a
bolgár-magyar különbség sokat csökkent, a bolgár szint nominálisan 6,5-szer lett magasabb, míg a
magyar  csak 3,8-szer. (Valójában persze a szint nem n?tt ennyit 20 év alatt, hiszen van infláció, azaz az
akkori forint és leva – és persze az euró, ill. a német márka- jóval többet ért vásárlóértékben, mint a mai,
de ezek a számok jól érzékeltetik a két ország eltérését.)

Az én akkori munkahelyem kifejezetten jó hely volt, tisztán kaptam 7 ezer levát, azaz az átlagbér
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másfélszeresét, ráadásul a munka köny? volt és sosem volt túlóra, ill. ha ritkán volt, azt megfizették.
Természetesen ez a 7 ezer leva nem volt elég semmiképpen se, s ha nem lett volna szüleim segítsége, nem
tudtam volna rendesen megélni. Hogy ezt érzékeltetni tudjam: ez a fizetés elég lett volna nagyjából egy
egyszobás lakás rezsijére (lakbért nem számítva, azaz csak akkor, ha a lakás saját tulajdon), valamint
tömegközlekedésre és alapvet? élelmiszerre. Minden más már kívül lett volna a kereten.

Természetesen megvoltak a cégen belüli fizetési különbségek. Az én közvetlen f?nököm – az IT-osztály
vezet?je – tisztán keresett 10 ezer levát, míg a takarítón? és az ?r csak 3 ezret. Az ügyvezet? meg
természetesen 30 ezret. Nála is többet – 40-50 ezer között - kerestek az értékesít?k, mert ?k komoly
jutalékokat is kaptak, hiszen végülis rajtuk állt az egész cég sikere: ?k keresték meg a potenciális
ügyfeleket és beszélték rá ?ket, hogy t?lünk vegyenek, ne mástól.

A tulajdonos (egy libanoni keresztény – maronita – arab) is a cégnél dolgozott. Nem volt közvetlen
tisztsége, ? volt a „f?nök”. Kifejezetten kellemes ember volt egyébként, pl. – mint Kádár vagy Semjén –
igyekezett el?re köszönni még a takarítón?nek is, meg udvariasan elbeszélgetett az utcasepr?vel is
bármikor.

Azonban bármit is tett, nem maradhatott meg a jó kapcsolat. Csak egy új printer vásárlása számára jóval
nagyobb költség volt, mint egy dolgozó havi bérköltsége (akkoriban egy min?ségi, középkategóriás
nyomtató ára 300 dollár körül mozgott). Akkor ezt elmeséltem apámnak, ? sosem szeretett sokat beszélni
meg elemezgetni, ekkor is csak egyetlen mondatot mondott fejét ingatva: „a legolcsóbb az ember”.

S sosem az volt a gond, hogy az egyes alkalmazottak között eltérés van, hiszen az értékesít? a
takarít?n?höz képest 15-szörösen jobban  keresett. Ez ellen nem volt az embereknek kifogásuk, s?t az
ellenkez?je lett volna az igazi baj: ha mindenki ugyannyit keres.

De ez, hogy van egy tulaj, aki bármit megtehet, ezt senki se tisztelte. A mégoly kedves tulaj minden
emberi pozitívuma elt?nt, mikor pl. rendszeresen annyiért vacsorázott valamelyik ötcsillagos szállodában,
mint amennyi egy alkalmazotta havi jövedelme volt.

Pluszban az is er?sen negatívvá tette a légkört, hogy volt a f?nöknek egy kedvence, egy nagyon ostoba
olasz csaj (nem tudom, lehet, hogy a szeret?je volt, bár a f?nöknek volt egy nagyon szép dél-afrikai
felesége), aki „küls? szakért?ként” nem csinált az égvilágon semmit, viszont ezért hozzánk képest
hatalmas összegeket kapott. Mivel jó viszonyban voltam a cég könyvel?jével, ? mesélte gyakran: az olasz
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csaj átlagban heti 2-3 alkalommal alkalmanként 150-200 dolláros tiszteletdíjat vesz fel a f?nök
utasítására.

Az olasz csaj pedig annyira ostoba volt, hogy nem észlelte mi van körülötte. Egyszer bambán elmesélte:
elment bevásárolni taxival, 15 ezer leváért vett termékeket egész hétre, aztán amikor a taxival
hazaérkezett és kifizette a taxist, majd kiszállt, hogy kivegye hátulról a csomagokat, a taxis gázt adott és
eltávozott a csaj összes bevásárlásával. Amikor fél óra múlva a csaj elment az irodából, az egész iroda 
ünnepelni kezdett a „bátor taxis” „jótette” kapcsán.

Akkoriban én er?sen liberális voltam, talán én voltam a legkapitalizmuspártibb ember a cégnél, de azt én
is éreztem, valami itt nem stimmel: ha a piac láthatatlan keze bajt okoz, akkor le kell keverni neki egy
„láthatatlan” pofont.

*Az els? látásra megmagyarázhatatlan eltérés oka a levánál: 1997-ben új levát vezettek be, 1000 régi
levából lett 1 új.
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A kapitalista kommunista szombat

by maxval bircaman - vasárnap, február 21, 2016

http://bircahang.org/a-kapitalista-kommunista-szombat/

Már írtam többször is a kapitalista munkakultúra és a kommunizmus kapcsolatáról. Íme még egy
párhuzam.

A kommunista szombat. A fiatalabbaknak: a kommunista szombat azt jelentette, hogy ingyen kellett
dolgozni szombaton, természetesen "önkéntesen". Az eredeti szovjet verzióban ez még tényleges kemény
munkát jelentett, a kádárista puha verzióban már leginkább kamumunkát és munkahelyi ökörködést.

Lássuk hogyan van ez a modern kapitalizmusban! Létezik a jelenség, s neve: csapatépítés.

A csapatépítés azt jelenti: szabadid?ben össze kell gy?lni a munkatársakkal és ismerkedni, ez ugyanis
állítólag aztán javítja a munkahelyi teljesítményt.

Kibújni nemigen lehet, mert a f?nökség rossz néven veszi, azaz bár elvileg önkéntes, ez "kötelez?en
önkéntes". Sajnos a magyar nyelv erre nem talált ki találó kifejezést, de pl. a kubai kommunizmus
kitermelte a megfelel? spanyol népi szót: "volungatorio" - ez a voluntario (önkéntes) és obligatorio
(kötelez?) szavak vicces összevonásából keletkezett, így hívja a kubai ember, amikor a f?nökség szól,
hogy kötelez? "önkéntesen" valamit csinálni.

Aláhúzom: a munkatársak szabad akaratából történ? csapatépítés NEM ez a kategória, hiszen ez tényleg
önkéntes dolog. Ez nem más, mint baráti találkozó. Itt kizárólag a felülr?l kitalált csapatépítésr?l van szó.
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A kelet-európai közösség Kubában

by maxval bircaman - szerda, május 25, 2016

http://bircahang.org/kelet-europai-kozosseg-kubaban/

A kelet-európai közösség tanulmányozása Kubában a 80-as években érdekes tapasztalat volt. Mint
magam is a közösség része azonban csak kés?bb tudtam teljesen meglátni a nagy képet.

Mind a 9 kelet-európai ország képviselve volt Kubában.

Méret alapján a legkisebb közösség az albán, a jugoszláv és a román volt, a legnagyobb meg
természetesen a szovjet. Míg a legkisebbek pár – 10-nél kevesebb! – kiküldöttet jelentettek, a szovjet
közösség 25-30 ezer embert számlált. Az albánok esetében a kiküldöttek család nélkül voltak kint,
hasonló lett a románoknál is, bár itt az ok pénzügyi volt inkább.

Jugoszlávia teljesen önálló világ volt, semmiben sem közösködtek a többiekkel. ?k de facto nyugatiak
voltak, mind pénzügyileg (csak dollárban kaptak fizetést), mind életvitelben: pl. a jugoszláv gyerekek a
havannai "nyugati" iskolába jártak.

A szovjet közösség volt az egyetlen, mely Havannán kívül is jelent?s volt. Szintén a szovjet közösség volt
az, mely a legheterogénebb volt: itt volt a legjelent?sebb a magánszemélyek száma is, azaz Kubába
házasodott szovjet állampolgárok, s ezek jellemz?en kevert nemzetiség? gyerekei.

Az albánok és a románok szintén külön világ voltak, alig érintkeztek másokkal, meg hát – mint írtam már
– nagyon kevesen is voltak.

Akkoriban egy kubai átlagember havi átlagfizetése 150 peso volt, ez akkor 2000 forintnak felelt meg, ami
jóval kisebb volt az akkor magyar átlagkeresethez képest (ez a 80-as évek els? felében 5000 forint körül
mozgott), minden összeg egyszerre bruttó és nettó, hiszen akkoriban se Kubában, se Magyarországon
nem létezett jövedelemadó vagy más állami elvonás.
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Érdekességképpen: azóta a különbség sokkal nagyobbá vált, a jelenlegi magyar átlagbér nettó 140 ezer Ft
körül van, míg a kubai 800 peso, ami kb. 9000 Ft, azaz a korábbi 2,5-szeres különbség mára 15,5-szeres
lett. Hozzátenném: az életszínvonalbeli különbség ennél jóval kisebb, kb. 5-szörös lehet, ennek oka az,
hogy míg Magyarországon az árszint kevéssé marad el a nyugatitól, addig Kubában az áram, a víz, a
tömegközlekedés, az oktatás, az orvosi ellátás gyakorlatilag ingyenes, a kultúra – könyvek, mozi, színház
– pedig annyira dotált, hogy az árak a magyar árak huszadát teszik ki átlagban. (Egy átlag kubai család
rezsiköltsége egy hónapra nem éri el az ezer forintot, ami Magyarországon vicces összegnek t?nik.)

Lássuk most a kelet-európaik életszintjét Kubában, vegyük alapul azt az el?bb megadott számot, hogy
egy átlag kubai havi jövedelem 150 peso volt.

A kelet-európaiak a fizetésüket 3-féle pénznemben kapták, így az összehasonlítás nem egyszer?! A három
pénznem:

konvertibiis valuta (magyarul: USA-dollár): hivatalosan 0,90 pesót ért, de a feketepiacon 5
pesót, viszont nem feltétlenül volt érdemes átváltani, mert a “normál” pesóért nemigen lehetett
kapni semmit, azaz aki dollárban kapott fizetést, az kénytelen volt ezen a hivatalos 0,90-es
árfolyamon elkölteni azt a diplomataboltokban, ahol eleve nem is fogadtak el “normál” kubai
pesót, azaz a csak dollár jövedelemmel rendelkez?k kifejezetten magas árakon vásároltak,
KGST-konvertibiis peso (magyarul: transzferábilis rubel): ezzel csak KGST-külföldiek
rendelkezhettek, használható volt a diplomataboltokban (leszámítva az áruk egy kisebb részét,
melyekért a diplomataboltokban is csak dollárt fogadtak el), emiatt ez a peso a valóságban a
normál peso 3-szorosát érte,
normál kubai peso: nem lehetett vele fizetni a diplomataboltokban, de egyes – csak kelet-
euróiaknak fenntartott - üzletekben igen, s természetesen az utcán is.

A nem-KGST kelet-európaiak természetesen csak dollárban kaptak fizetést. A többiek között kifejezetten
kasztrendszer m?ködött.

A fels? réteg kapott dollárt és KGST-konvertibilis pesót is.

A középs? réteg KGST-konvertibilis pesót és normál pesót kapott.
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Az alsó réteg csakis normál pesót kapott. De, mint említettem, ezzel jogosultság járt egyes, csak
külföldieknek fenntartott boltokban való vásárlásra, azaz ez a réteg is privilegizált volt az átlag
kubaiakhoz képest. Ezekben a boltokban is szerény volt a kínálat, Kádár-kori magyar szemmel nézve is,
de a szinte teljesen üres átlag kubai boltokhoz képest komoly választék volt mégis. Csak érzékeltetésnek:
az átlag kubai boltokban akkoriban kenyér, joghurt, pár magyar és bolgár konzerv, lengyel alma,
sárgarépa, s még 4-5 zöldség, gyümölcs, kubai üdít? (Sprite- és Coca-Cola-másolat), stb. volt, míg
ezekben a speciális külföldi boltokban akadt tej, lekvár, sajt, szovjet csokoládé, keksz, halkonzerv,
gyümölcslé, tejpor, stb. is. Folytatva a párhuzamot, a diplomataüzletekben KGST-pesóért minden
élelmiszer kapható volt és egyes más termékek is, dollárral csak egyes exportcikkekért (pl. televízió,
magnetofon, Coca-Cola, svájci kakaó és csokoládé, márkás alkohol, amerikai cigaretta, stb.) és pár
kiemelt min?ség? kubai termékért (els?osztályú kávé, jobb márkájú szivarok) kellett fizetni.

 

A „csatlósállamok” – NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária –
jellegzetessége az volt, hogy egyetlen kiküldött sem tartozott az alsó réteghez, azaz csak normál pesót
kapók nem léteztek.

Ezzel szemben a szovjet kiküldöttek nagyobb része ide tartozott: jellemz?en ezek voltak a nem-vezet?
beosztású szovjet szakért?k és az egyszer?, tiszti rang alatti katonák. Mivel nagyon sok szovjet haverom
volt (szovjet iskolába jártam), jól ismertem a szovjet kiküldöttek helyzetét: az alsó rétegük alig élt jobban,
mint egy akkori moszkvai átlagember  - a Szovjetúnióban a legmagasabb életszínvonal akkoriban a
három balti köztársaságban, Leningrádban és Moszkvában volt, mindegyik b?ven az akkori magyar
átlagszint alatt egyébként. Ez a réteg jellemz?en úgy tudott életszintjén javítani, hogy csencselt: ami
jellemz?en azt jelentette, hogy a speciális boltban vett kaja egy részét eladta kubaiaknak 3-szoros áron,
majd a többletpénzb?l aranyékszert vett lllegálisan. Teljesen megszokott látvány volt az extra módon
felékszerezett háztartásbeli szovjet hölgy, akinek férje egyszer? szakért?ként dolgozott, havi 400-500
peso fizetéssel.

A románok sajátossága az volt, hogy náluk pedig fels? réteg nem létezett, azaz dollárt senki se kapott. Ez
pont az a kor volt, amikor a román vezetés célul t?zte ki az ország teljes küls? adósságának
visszafizetését, így minden dollár meg lett spórolva.

A szovjet fels? réteg – a legmagasabb rangúak – kapták dollárt is, de messze ?k voltak a legrossszabban
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fizetettek a KGST-kiküldöttek között. Kb. ezt úgy kell elképzelni, hogy a szovjet nagykövet fizetésének
dolláros része kb. annyi volt, mint egy alacsonyrangú magyar diplomatáé, nagyjából 300 dollár körül.

Ami a KGST-pesós fizetéseket illeti, a magyarok álltak a legjobban 800 peso átlaggal, alul a szovjetek
300 körüli átlaggal. Egy ellenzéki érzelm? orosz barátom meg is jegyezte: úgy t?nik, a Szovjetúnió az
emberi történelem els? gyarmati hatalma, ahol a gyarmattartó rosszabbul él, mint a leigázott.

_______________________________________________
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A kereszténység két szakadéka

by maxval bircaman - vasárnap, május 01, 2016

http://bircahang.org/keresztenyseg-ket-szakadeka/

Most, Húsvét kapcsán érdemes kitérni a kett?s veszélyre.

Amikor az Egyházat támadás éri, lehetséges két olyan reakció, mely egyformán veszélyes:

a közösség felmondása, a tévedést?l való szervezeti elhatárolódás,
a minden áron való közösség fenntartása.

Nagyon nehéz konkrét esetben dönteni.

Napjainkban a kérdés ismét er?sen aktuális. A katolicizmus elleni sajnos sikeres ateista hadjárat
gyakorlatilag lezajlott, a ferencista - a név "Ferenc" argentín római ellenpápa nevéb?l ered - eretnekség
t?zzel-vassal küzd Krisztus ellen az egész világon. A ferencista ateoliberális-szabadk?m?ves er?k és
cinkosaik jelenleg ?rült fanatizmussal kutatják fel a megmaradt Krisztus-h? er?ket és minden ellenállót
virtuális máglyán égetnek meg.

Természetes, hogy most eljött a nyugati szekulár-ateo-lberális totalizmus utolsó szervezett ellensége, az
ortodoxia sora is. A keresztényellenes er?k nagy reménysége az idén júniusban megtartandó Összortodox
Konferencia, mely Krétán lesz megrendezve az összes kanonikus ortodox részegyház részvételével.

Sátán egyik célja az úgynevezett "keresztény egység" demagóg megteremtése, ami önmagában hamis cél,
hiszen már megvan az egység: az Egyház egységben van saját magával az I. század óta. s az elszakadt
csoportok számára is mindig nyitott az út: lemondhatnak téveszméikr?l és újra az Egyház részévé
vélhatnak, minden egyéb feltétel nélkül. Amit az egységhív?k propagálnak, az valami más: ?k olyan
egységet akarnak, melyben az Egyház egyesül szakadárokkal oly módon, hogy mindkét fél úgymond
"kölcsönös engedményeket" tesz. Csak van egy gond, ez nem diplomáciai tárgyalás, ahol lehet
engedményeket tenni, hanem egy egyházi ügy, márpedig engedményt tenni Krisztus tanítását illet?en
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nem lehetséges, s?t ez teljesen ki is zárt: egyszer?en nem létezik olyan ortodox egyházi hatalom, mely
változtathatna bármilyen dogmán, hiszen Isten kötelez? szabályait ember nem változtathatja meg soha.

Volt egy igen tanulságos történet a XV. század közepén, érdemes visszaemlékezni rá.

Akkoriban a Római (“Bizánci”) Birodalom utolsó éveit élte. A Római Birodalom területe már csak a mai
Isztambul európai részére és annak környékére, valamint az attól földrajzilag külön es? Peloponnészosz-
félszigetre, s pár Égei-tengeri szigetre korlátozódott. A Birodalmat szinte minden oldalról az oszmán-
törökök vették körül, leszámítva pár velencei és genovai területet. A Római Birodalom vezet?i
kétségbeesetten nyugati segítséget kerestek a törökök elleni harcra. Ennek részeként az állam vezet?i
meggy?zték az államegyházi státuszú ortodoxia f?papjait, köztük magát II. Joszif pátriárchát, menjenek el
a katolikus egyház firenzei zsinatára, s ott igyekezzenek meggy?zni a római pápát arról, hogy a katolikus
nyugat támogassa a Római Birodalom védelmét a törökök ellen.

A logika az volt: jobb megegyezni a nyugati szakadárokkal és elfogadni cserébe segítségüket, mintsem,
hogy a maradék keresztény terület muszlim hatalom alá kerüljön. Politikailag nézve ez egy
teljesen elfogadható cél volt, el kell ismerni.

A római pápa örömmel fogadta a segítséget kér? keletieket, nagy esélyt látott ebben az Egyház
újraegyesítésére, természetesen saját vezetése alatt és saját szabályai alapján. Az ortodox f?papok
fontosabbnak látták a törökök elleni védelmet, mint Jézus hitelveihez való ragaszkodást, így 1439-ben
aláírták az újraegyesülésr?l való dokumentumot (Laetentur Caeli), melyben elismertek minden olyan
katolikus dogmát, melyek ellenkeztek az ortodox hitelvekkel, többek között elismerték a Filioquét, s
persze a legfontosabbat: a római pápa els?bbségét az Egyházban mint az egész Egyház felett álló
uralkodói hatalmat.

Amint a hír elért Konstantinápolyba, általános felháborodást keltett a f?papok árulása a nép és a papság
körében. A miséken abbahagyták a császár és a pátriárcha nevének említését. (Id?közben II. Joszif
meghalt, utóda azonban szintén egy úniópárti f?pap lett.) A reakciót látva, a firenzei zsinatról hazatér?
egyes f?papok felismerték az elkövetett hibát, s utólag visszavonták aláírásukat a firenzei dokumentum
alól. 1450-ben pedig maga a konstantiápolyi pátriárcha kényszerült lemondani és Rómába menekülni a
hív?k nyomására. Utódja már hivatalosan is felmondta az úniót, 1450-ben, 3 évvel Konstantinápoly eleste
el?tt. Ekkor született a híres mondat “inkább muszlim turbán a város felett, mint latin kereszt a
templomon”.
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Az egyik ortodox f?pap pedig, aki részt vett a firenzei zsinaton és már akkor, ott a helyszínen megtagadta
az egyesítési dokumentum aláírását – Markosz, efeszoszi érsek – a hit bajnokának számít mind a mai
napig. 1734-ben avatták szentté, az egyik legfontosabb szentnek számít, nem-hivatalos neve “az
ortodoxia oszlopa”, rajta kívül még két szentet illetnek ezzel a névvel.

A történet bizonyítja: nem lehet semmi se fontosabb a hit tisztaságánál, s hiába is próbálja egyik vagy
másik egyházi vezet? - aljas érdekb?l vagy akár jóhiszem?en! - dogmatikai változtatást elérni, a vége
ennek mindig a kudarc. S az eredmény is er?s bizonyíték: a hit megmaradt tisztán az idegen politikai
uralom ellenére is. Hiszen minek maradjon meg a tisztátlan hit er?vel? A tiszta hit viszont marad
mindenképpen.

Viszont a bármi miatti szakadás a másik hiba, mely nem kisebb tévedés. Nem-dogmatikai jelleg? vita
esetében elszakadni súlyos hiba. ilyen esetben a vitás kérdéseket az Egyházon belül kell megoldani. A
nem-dogmatikai jelleg? viszály ugyanis nem lehet ok az egyházszakadásra.

Az ortodoxia történetében több ilyen indokolatlan szakadás is lezajlott.

Az óhit?ek elszakadása XVII. századi folyamat, ekkor a Nyikon moszkvai pátriárjka (1652-1681)
reformokat vezetett be, s e reformok ellenz?i szakadtak el. Ezek ma több csoportra oszlanak, összesen kb.
1,5 millió óhit? hív? van a világon, 90 %-uk Oroszországban. A Nyikon-féle reformok nem érintettek
egyetlen dogmát sem, s?t f? céljuk az volt, hogy pár Oroszországban elterjedt egyházi szokást
visszaváltoztassan annak eredeti, bizánci változatára: pl. az óhit?ek két ujjukat összetéve vetnek
keresztve, szemben az eredeti háromujjas szokással.

A másik szakadás a XX. sz. folyamán zajlott, a f? okok: a naptárkérdés, az ökumenizmus kérdése, s az 
ateista hatalomhoz való viszony kérdése.

1923-ban az ortodox konferencia javasolta egy új naptár, az újjuliánus naptár bevezetését. A kérdésben
nem született sosem azonban egyetértés: egyes részegyházak maradtak a juliánus naptárnál, mások pedig
bevezették részlegesen (csak a fix dátumú ünnepekre). Ez nem okozott semmilyen szakadást a két csoport
között, azonban egyes újnaptárista részegyházakban a hívek egy része az újjuliánus naptárt eretnekségnek
tekintette, így elszakadt. Ma több ilyen csoport van, els?sorban Bulgáriában, Görögországban és
Romániában, összesen pár tízezer f?vel.
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Ugyanez az ökumenikus tevékenységet illet?en. Egyes hívek ezt eretnekségnek tekintették.

Ami az ateista hatalomhoz való viszonyt illeti, a probléma Oroszországban jelentkezett leginkább. 
Szergij érsek-metropolita, az Orosz Egyház ügyvezet?je (1943-1944 között moszkvai pátriárka)
1927-ben h?ségesküt tett le a szovjet hatalom felé. Ezt sokan nem csak hibának, de eretnekségnek is
tekintették, így elszakadtak belföldön és külföldön is (külföldön Határontúli Orosz Ortodox Egyház
néven). Ma is kb. 1 millió hívük van ezeknek a csoportoknak. Az Orosz Ortodox Egyház 1990-ben 
hivatalosan visszavonta Szergij 1927-es nyilatkozatát, de aláhúzta: bár a nyilatkozat az állami hatalom
kényszere miatt született, abban nem volt egyetlen eltérés sem az egyházi dogmáktól.

 

Szergij pátriárka Sztálin-képpel a háta mögött mond beszédet

A Határontúli Orosz Ortodox Egyház 2007-ben felülvizsgálta korábbi álláspontját, s újraegyesült az
Orosz Ortodox Egyházzal, kijelentve, hogy elismeri, hogy a "hivatalos" egyház hibázott ugyan az 1927-es
nyilatkozattal, de nem követett el eretnekséget.

 

Lavr, New York érsek-metropolitája, a Határontúli Orosz Ortodox Egyház feje és II. Alekszij, moszkvai
pátriárka aláírják Moszkvában az újraegyesülési nyilatkozatot

 

az eseményen beszédet mond Vlagyimir Putyin is
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Mindhárom modern szakadásról el kell mondani: nincs semmilyen dogmatikai vagy kánonjogi különbség
a szakadárok és a "hivatalos" ortodoxia között, leszámítva az említett konkrét kérdést. Lehet vitázni
minderr?l, s?t kell is, de mivel egyik sem dogmatikai kérdése, nem ok szakadásra.

Visszatérve a mára, ma a keresztényellenes er?k valamelyik szakadékba akarják taszítani az ortodoxiát.
Krétán a háttérhatalom emberei "Ferenc" argentín eretnek celeb képvisel?i személyében - ?k meghívott
vendégekként vesznek részt - meg fognak mindent tenni, hogy az ortdoxia vagy eretnekségbe essen,
vagy - ha ez nem megy - legalábbis komoly szakadás álljon el?.

Nagyon oda kell tehát figyelni, s el?venni Krisztus ostorát az els? pillanatban, amikor a gonosz felüti
fejét a trágyadomb alól...

_______________________________________________
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A kitántorgó hullámok

by maxval bircaman - vasárnap, március 13, 2016

http://bircahang.org/a-kitantorgo-hullamok/

Gyakori ballib tévhit, hogy a kitántorgók ?ket er?sítik.

Ezt a külföldi szavazási adatok sem igazolják, de van itt más is.

Ugyanez a folyamat Bulgáriában már teljesen lezajlott, mivel a kitántorás 20 évvel korábban kezd?dött,
még 1989-ben, s olyan hatalmas méreteket öltött (a lakosság 2 millióval csökkent 25 év alatt), amit
Magyarországon sosem fog elérni.

A ballib logika szerint aki elmegy az országból, az eleve Orbán ellenzéke. Ez persze alapból nem igaz,
lásd a szavazási adatokat. De nézzük tovább az érveket: aki elmegy és visszatér, az rendszerellenesként
tér haza, s lassan nyugati viszonyokat teremt otthon. Azaz a fiatalok lassan ki fogják követelni, hogy
nyugati típusú ballib kormányzat legyen az országban.

Lássuk mi volt Bulgáriában.

Az els? hullám: a kommunisták és azok utódai a hibásak, hogy nem akarnak nyugatot építeni
Bulgáriában, nem hajlandók 100 %-osan szót fogadni a nyugatnak!

Eredmény: buknak a posztkommunisták, s a jobboldal kerül hatalomra.

A második hullám: az antikommunisták a hibásak, mert nem védik meg az ország érdekeit, s mindenben
szót fogadnak a nyugatnak!
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Eredmény: bukik a jobboldal, s a posztkommunisták kerülnek hatalomra.

A harmadik hullám: minden párt rossz, építsünk közvetlen demokráciát, civilek irányítsanak, jöjjenek
haza külföldi bolgárok, ?k irányítsanak!

Eredmény: új, friss párt kerül hatalomra, melyben jelent?s szerepet játszanak külföldr?l hazajött bolgárok.

A negyedik hullám: egyetlen bolgár kormány sem hibás, a nyugat általi kizsákmányolás a f? ok, az ok
geopolitikai.

Eredmény: általános passzivítás, s kezdenek terjedni a geopolitikai okokat elemz? emberek.

Magyarországon a helyzet csak annyiban más, hogy Magyarországon a "baloldal" a nyugatpárti, s a
"jobboldal" a nyugatellenes. Emellett magyar sajátosság, hogy maga a "jobboldal" vált a nyugati
kizsákmányolást hibáztató er?vé.

_______________________________________________
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A kommentelés vége

by maxval bircaman - péntek, március 25, 2016

http://bircahang.org/a-kommenteles-vege/

Március 25. az Örömhír ünnepe, ezen a napon tudta meg Sz?z Mária egy angyaltól, hogy terhes lesz
Jézus Krisztussal. Ez a nap számvetésre is okot ad.

Nagyon régi internetes szerepl? vagyok. Már a világháló megjelenése el?tt is neteztem, ezt kevesen
mondhatják el magukról. S már az els? id?kben megláttam az internetben rejl? hatalmas potenciált a
demokráciára. Mára ez teljesen igaz lett: az eddig a hatalom kezében lév? médiákról átterel?dött a
hangsúly a személyes médiákra, legyenek ezek blogok, fórumok, kommentrovatok, bármi egyéb. A
liberálisok kapkodnak is pánikba esve, hogy kicsúszott kezük közül a médiakontroll!

Az utóbbi években egyes neves magyar fórumok aktív hozzászólója lettem – els?sorban a blog.hu-n és az
idén a liberálisok által szégyenletes módon megfojtott nolblog.hu-n -, ami egy érdekes tapasztalat volt.
Azonban most kénytelen vagyok levonni a következtetést: nem éri meg folytatni ezt.
Annyi mocsok ömlött rám, hogy egyszer?en meguntam. S nem csak meguntam, de ráeszméltem, hogy
lassan magam is mocskos leszek. Mivel nem vagyok saját magam ellensége, abbahagyom.

Szomorú tapasztalatom a magyar liberálisok viselkedése. Bár én magam 2008 óta elindultam az
antiliberálissá válás útján, valahogy mindig volt egy olyan gondolat bennem, hogy a liberálisok
m?veltebbek és emberibbek, mint más eszmék hívei. A tapasztalat megcáfolt. Amikor liberális voltam, a
liberalizmus ellenfelei nagyjából harmadannnyi mocskot szórtak rám, mint kés?bb, amikor már a
liberálisok kezdtek támadni engem antiliberalizmusom miatt.

Tisztelet a kivételnek (mert mindig volt liberális vitapartnereim, akik képesek voltak emberi módon
viselkedni) a magyar liberálisok egy fékevesztett, tomboló, gonosz, rosszhiszem?, m?veletlen, tudatlan,
primitív, gondolkodni képtelen csürhe, melyet a legjobb lenne likvidálni az emberiség érdekében.

Visszavonulásom a kommentelést?l kizárólag a közéleti, politikai témára vonatkozik. S ez a
visszavonulás is csakis az idegen cikkek kommentelésére vonatkozik, a saját médiám él tovább, s?t
valószín?leg aktívabb is lesz: a kommentírással felszabadult id?met fel fogom tudni használni médiám
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fejlesztésére.

_______________________________________________
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A korrupció kérdése

by maxval bircaman - péntek, október 28, 2016

http://bircahang.org/a-korrupcio-kerdese/

Miért van az, hogy a magyar társadalom elfogadja a hatalom korrupt gyakorlatát?

Adtam  már erre a kérdésre többször is választ: mert az alternatíva, a ballibek is mindig korruptak voltak,
s ebb?l arra lehet bizalommal következtetni, hogy hatalmon léve ismét korruptak lennének.

De ez csak az egyik válasz. Ugyanis hiába korrupt az alternatíva, ez az alternatíva 2018-ban immár 8 éve
nem lesz hatalmon, ez pedig jelent?s id?tartam. Ha a lakosságot valóban zavarná a korrupció,
mindenképpen váltani akarna. A rossztól akkor is igyekszünk megszabadulni, ha nem tudjuk mi lesz
aztán, hiszen úgy gondoljuk, csak jobb lehet, ha egy biztos rosszat eldobunk - ez az ösztönös emberi
logika.

De látjuk a tényeket: a nyugatnál korruptabb Kelet-Európában - köztük Magyarországon - sehol se
szempont a korrupció. A korrupciót els? helyen elítél?k nem az ellenzékre szavaznak, hanem senkire se
szavaznak, azaz az egész politikai rendszert elutasítják.

Mi  a mögöttes helyzet?

A kelet-európai társadalmak gyarmatosításának magyarázására kiválóan alkalmas Antonio Gramsci
olasz marxista filozófus elmélete a hegemóniáról. A hegemónia elmélet eredetileg azért született,hogy
magyarázni próbálja Marx nyilvánvaló tévedését arról, hogy a gazdaság határoz meg mindent (azaz az
alap a felépítményt). Gramsci hith? kommunista volt (s?t: az Olasz Kommunista Párt egyik alapítója volt
1921-ben, kés?bb a párt vezet?je is volt), de már látta: a gazdasági alap nem ugyanazt a felépítményt
hozza létre feltétlenül, azaz kell lennie valami másnak is a társadalomban. Az elmélet lényege egy
mondatban: a társadalomban meglév? nézetekre hat az a kulturális modell is, amit a vezet? réteg
helyesnek tart, mivel ez a nézetrend kihat az egész társadalomra, ez a  nézetrendszer természetes alapként
fog hatni az adott társasadalomban.
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Lenin is már hitt ebben, innen az a nézete, hogy Oroszországban annak ellenére lehet kommunizmust
építeni, hogy hiányoznak hozzá a Marx által megnevezett gazdasági alapok. A megoldás: a kommunista
elit átveszi a hatalmat, majd új elitként saját nézeteit elterjeszti, így a "fejletlen" orosz nép kommunista
szellemiség? lesz, azaz képes lesz építeni a kommunizmust a gazdasági alapok hiánya ellenére is.
(Természetesen a valóságban ez nem következett be, de ez egy külön téma. Most nem akarok az orosz
történelemr?l írni.)

A 80-as évek végén a nyugat által meghódított Kelet-Európa leigázására a nyugat szinte megismételte
Lenin receptjét: liberális elitet kell hatalomra segíteni mind a politikában, mind a gazdaságban, mind a
kultúrában, majd az új liberális tanok alappá válnak, azaz a társadalmak liberálissá válnak 1 nemzedék
alatt.

Mi a helyzet azonban: az orosz nép kényszerb?l elfogadta a ráer?szakolt eszmét, a kommunizmust 100
éve, de az csak formális szinten maradt, a tartalom nem hatolt le a népbe. Pontosan ahogy ez sokszor
megesett felületesen és kényszerkeresztelt népekkel: átvették a keresztény keretet, majd azt megtöltötték
pont azzal a pogány tartalommal, melyet a kereszténységnek el kellett volna törölnie. Azaz létrejött
egyfajta szinkretizmus, melyben a forma keresztény, a tartalom pogány. Jó példa erre, amikor az orosz
misszionáriusok által megkeresztelt nomád szibériai népek elkezdik totemként kezelni a keresztény
ikont, annak véráldozatot mutatnak be, vagy lereszelnek egy picit az ikon festékéb?l és azt vízbe keverve
csodaszerként használják.

Természetesen  a kereszténység mindig használta a szinkretizmust, de fordított módon: azaz a
pogány formákat töltötte meg keresztény tartalommal. De ez teljesen más kérdés, hiszen ebben az
esetben a cél megvalósult: a pogány hit megsz?nt, csak annak küls? formái maradtak. Lásd erre
példaként a Karácsony ünnep eredetét: egy tisztán pogány ünnep meg lett töltve keresztény
tartalommal. Ez tehát nem alkalmas példa a szóban forgó kérdés magyarázására.

Kelet-Európában a liberalizmussal pontosan az történt, ami a szibériai nomádoknál a kereszténységgel.
Átvettük a liberalizmus intézményrendszerét, nyelvezetét, de nem a tartalmat. Nyugaton a demokrácia
lényege: a liberális nép szavaz, nem jelenti azt, hogy bárki dönthet a liberalizmus ellenében. Mi viszont
azt mondjuk: a többség szavaz, ez a demokrácia.
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A harc a magyar liberálisok részér?l nem más, mint a nem-liberális tartalom kiiktatása a liberális
formákból. Bár a magyar liberálisok csúfos kudarcot vallottak már a 90-es évek végén, tovább
próbálkoznak: a magyar nép zöme nem akar liberalizmust, van aki nacionalizmust akar helyette, van aki
szocializmust, van aki nem tudja mit akar, csak liberalizmus ne legyen az, de a többség egyetért,
liberalizmus ne legyen.

Az elit nézetrendszere nem képes tehát a tartalmat a népre er?ltetni, csak a formát képes. S a nép csúnyán
visszüt az elitnek, amikor átformálja annak szellemi kereteit.

A liberális elit pedig szomorúan konstatálja: több millió antiliberális "bunkóval" nem építhet? modern,
liberális állam. S az elit agresszívebb tagjai ma már nyíltan alkotmányellenes eszközöket kezdenek
fontolgatni.

Mi tehát a válasz az eredeti kérdésre? A nép érzi, hogy a Fidesz közelebb áll a népi tartalomhoz, de
legalábbis nem azonosítja azt az elit által kikényszerítend? tartalommal. Így a Fidesz akkor lesz leváltva,
amikor a nép megtalál egy másik er?t, melyet szintén az elit által elutasított eszmeiséggel azonosít.
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A korábbi választási rendszer

by maxval bircaman - kedd, április 05, 2016

http://bircahang.org/korabbi-valasztasi-rendszer/

Gyakori ballib érv, hogy a Fidesz többségének az oka a Fidesz által kialakított választási rendszer.

Ez alapból hamis érv a 2010-es választásokkal kapcsolatban. Magyarországon az országgy?lési
választások 1990-2010 között az 1989-es kerekasztal-tárgyalásokon kialakított modell alapján történtek,
nagyon apró változtatásokkal.

Az 1989-ben kialakított modell lényegében átvette az akkori nyugatnémet modellt, azonban egy fontos
ponton változtatott azon: kivette a német rendszerben meglév? arányosítási elemet. A német parlamenti
választási rendszer ugyanis - hasonlóan a magyarhoz - azon alapszik, hogy minden szavazásra jogosult 
két szavazattal rendelkezik, az egyikkel egyéni képvisel?re szavaz, míg a másikkal egy adott pártlistára.
Az 1989-es kerekasztal-megállapodások 4 f? pontban tértek el a német választási rendszert?l:

5 %-os küszöb helyett 4 %-osat állapítottak meg (aztán a 90-es évek elején ez fel lett víve a
magyar rendszerben is 5 %-ra) - ennek oka az volt, hogy a magyar rendszerváltók nem szerették
volna teljesen elvenni az esélyt a kisebb pártoktól, végül ez nem m?ködött, egyetlen párt sem
akadt, mely az 5 % helyetti 4 %-os küszöb miatt jutott be, viszont két párt is akadt, mely bejutott
volna a parlamentbe, ha a küszöb csak 3 %-os lett volna (a Munkáspárt és az MSZDP),
lehetetlenné lett téve a külföldön él? magyar állampolgárok szavazása (ez a 90-es évek végén lett
enyhítve a magyar rendszerben, majd 2010-ben teljesen megszüntetve) - ennek oka az, volt, hogy
az MSZMP/MSZP félt attól, hogy magyar emigránsok tömegesen fognak szavazni, s közülük
senki sem az MSZMP/MSZP-re, ez gyakorlatilag alaptalan félelem volt, a magyar emigránsok ma
sem szavaznak tömegesen, pedig most már ennek semmi akadálya sincs,
a német egyéni választókerületekben lév? egyetlen forduló helyett a magyar választási
rendszerben két forduló lett (a magyar rendszerben ez 2010-ben lett megszüntetve, azóta a
magyar rendszer is egyfordulós) - a magyar rendszerben ennek oka, hogy így igyekezett a
rendszer kivédeni a Németországra jellemz? domináns kétpárti rendszer kialakulását, valamint
szerette volna növelni a koalíciós lehet?ségeket,
s a legfontosabb: a német rendszerben az egy adott párt által megszerzett egyéni képvisel?i
helyeket levonják az illet? párt listás mandátumaiból, így a rendszer szinte teljesen arányos lesz! -
a magyar rendszerb?l pont ez az elem lett kivéve 1989-ben, a cél: a kormányzati többség legyen
stabil.
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A pontosság kedvéért hozzátenném: míg a kerekasztal-tárgyalások 362-f?s parlamentetet írtak el?,
melybe 210 f? került volna be listás alapon és 152 f? egyéni alapon, a parlament 1989-ben ezen
változtatott - gyakorlatilag az MSZMP által 1985-ben kijelölt képvisel?k fellázadtak saját pártjuk ellen -
és az egyéni képvisel?i mandátumok száma így 176 lett, azaz a parlament összesen 386-f?s lett.

Azaz a kerakasztal-tárgyalások egy eleve er?sen aránytalan választási rendszert alakítottak ki, a nagyobb
stabilitás céljából. S az aránytalanságot még növelte is picit a parlamenti 1989-es változtatás.

Az 1990-2010 magyar választási rendszer lényege tehát: lehet?vé tenni, hogy aki megnyer sok egyéni
képvisel?i mandátumot, annak a parlamenti többség jóval nagyobb legyen, mint ami az országos
támogatottsága! S így is lett:

az MDF 1990-ben 25 %-os támogatottsággal megszerezte a parlamenti mandátumok 43 %-át
az MSZP 1994-ben 31 %-os támogatottsággal megszerezte a parlamenti mandátumok 54 %-át
az MSZP 2002-ben 42 %-os támogatottsággal megszerezte a parlamenti mandátumok 46 %-át
az MSZP 2006-ban 43 %-os támogatottsággal megszerezte a parlamenti mandátumok 49 %-át
a Fidesz 2010-ben 53 %-os támogatottsággal megszerezte a parlamenti mandátumok 68 %-át.

S a legérdekesebb eset 1998-ban történt: a 32 %-os támogatottságú MSZP megszerezte a mandátumok 35
%-át, míg a 28 %-os támogatottságú Fidesz a mandátumok 38 %-át, s ezzel a népszer?ségben els? párt
elvesztette a választásokat.

Az aránytalanság oka az összes esetben: az egyéni mandátumok megszerzése egy adott párt által, olyan
arányban, mely meghaladta az illet? párt országos népszer?ségét. Ezt er?síti az a magyar sajátosság is,
hogy Magyarországon nemigen léteznek hagyományos pártszinezet? vidékek. Az emberek
pártprefenciája nagyon gyakran változik: így lett lehetséges az, hogy míg 1994-ben a 176 egyéni
választókerületb?l az MSZP 150-et megnyert, míg 2010-ben a Fidesz még ezt is túlszárnyalta, amikor
a 176 egyéni választókerületb?l 173-at nyert meg.  Alig pár választókerület van az országban, melynek
nem változott jelent?sen a pártpreferenciája az utóbbi években.

Lássuk most azt az állítást, hogy ha 2014-ben a korábbi választási rendszer lett volna, a Fidesz nem nyert
volna!
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A választási reform lecsökkentette az egyéni választókerületek számát 176-ról 106-ra, ebb?l a Fidesz
megnyert 96-ot. Ez kb. az, mintha a korábbi 176-ból megnyert volna 155-öt, azaz rosszabb eredmény,
mint a 2010-es, de jobb, mint az MSZP eredménye 1994-ben. A Fidesz ezt az eredményt 45 %-os
országos támogatottsággal érte el, míg a második helyezett - a ballib választási koalíció - eredménye 26
% lett. Ez hatalmas 19 % különbség, amit - az el?z? választások tapasztalata szerint - képtelenség
behozni.

Nem igaz az a ballib érv se tehát, mely szerint az egyfordulós választás segített a Fidesznek. Valójában az
egyfordulós rendszer a ballibeknek segített, nélküle esetleg nem lett volna meg az a 10 körzetük se.
Miért? Két okból:

a ballibeknek nem volt egyetlen koalíciós parnerük se a két forduló közti megállapodásokhoz,
sem az LMP, sem a Jobbik nem asszisztált volna ehhez,
a Jobbik-szavazók szinte biztosan a Fideszre szavaztak volna a "kisebbik rossz" elve alapján
azokban a körzetekben, ahol a ballib választási koalíció jól állt az els? forduló után, csak egyetlen
egy választókerület volt - Budapest XIII. ker. -, ahol a ballib jelölt fölényesen verte meg a
fideszes jelöltet.

Már említettem: alig pár választókerület van az országban, melynek nem változott jelent?sen a
pártpreferenciája az utóbbi években. Azaz hamis az a ballib érv is, hogy a Fidesz által megállapított
körzethatárok segítették a Fidesz gy?zelmét.

Összegezve, hogy mi lett volna a 2014-es választás eredménye, ha azt a korábbi szabályok alapján tartják
meg:

a Fidesz abszolút többsége meglett volna, az eredményük aligha esett volna 60 % alá,
ami a kétharmados többséget illeti, valószín?bb, hogy az nem lett volna meg (a f? ok a
töredékszavazatok számítási módszerében a változtatás), de az sem kizárt, hogy ez meglett
volna így is a plusz egyéni mandátumok miatt.

Azzal a gyerekes érvvel pedig, hogy az ellenzéket a polgárok 72 %-a támogatja, mert a szavazásra
jogosultak alig 28 %-a szavazott a Fideszre nem foglalkoznék, hiszen ez nyilvánvalóan abszurdum.
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A kulisszák mögött

by bircahang admin - vasárnap, október 16, 2016

http://bircahang.org/a-kulisszak-mogott/

A BircaHang Média bels? életér?l pár szót. Ma van a 30. házassági évfordulóm, ezért most ez ilyen
rendhagyó írás.

Mivel nincs elég vagyonom, dolgoznom kell, azaz naponta hosszú órákat vesztegetek el bérmunkára. A
világ egyik legnagyobb multijának a szófiai részegységében vagyok szürke aktatologató egyébként. Azaz
a média fenntartása teljes egészében civil hobbi, szabadid?mben. (Ha akad id?m munka közben, szoktam
persze cikkeket írni néha.)

Hozzáteszem: a média fenntartása csak egyik hobbim, azaz szabadid?mnek is csak egy részét töltöm
ezzel. További f? hobbijaim: olvasás, filmnézés, zenehallgatás, fényképezés. Mivel a nap 24 órája kevés,
igyekszem a dolgokat s?ríteni, azaz pl. a munkába menés és onnan hazajövés kb. másfél óráját jellemz?en
fejhallgatóval a fejemen töltöm és hallgatok valamit: vagy zenét, vagy hangoskönyvet, esetlen letöltött
videókat is, jellemz?en el?adásokat valamilyen témában (ott a kép nem fontos). A zenéb?l a kedvencem a
XVIII. sz. els? felének zenéje, ezért drága, kiváló min?ség? fejhallgatót vettem magamnak, mely
tökéletes és zavarmentes hangmin?séget biztosít. Ha pedig nincs éppen a fejemen semmi, tableten
olvasok. Direkt erre a célra vettem a tabletemet. Ha felhasználom az ebédid?met munkahelyemen, akkor
is olvasni szoktam, de az utóbbi id?ben inkább nem megyek ebédelni, hanem netezek helyette, bent
maradva az irodában.

A zenék és olvasnivalók kb. 20 % legális forrásból származik, 80 % torrentr?l és egyéb "megosztó",
valójában kalóz honlapokról.

A BircaHang-cikkek 98 %-át én írtam eddig.
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Eddig rajtam kívül összesen csak két szerz? cikkje jelent meg itt egyébként. Szeretném a lehet?séget
másnak is felajánlani. Természetesen csakis olyan témában, ami beleillik a médiánk m?fajába. S
ideológiai értelemben legalább valami közös alapnak lennie kell. Nacionalista, liberális és kommunista
cikket nem szeretnék közölni, erre ugyanis megvan a megfelel? számtalan média, azaz ilyen szellemiség?
írást csak akkor kérek, ha az valamilyen szempontból atipikus, azaz eltér az illet? eszme f?sodrától.

Cenzúra nincs: azaz vagy közlöm a cikket teljes egészében vagy egyáltalán nem közlöm, se
"szerkesztés", se más változtatás részemr?l nincs - csak tördelem a cikket, hogy jól látszódjon. Ha
közlöm, és kifogásom van ellen, arról külön cikkben írok aztán. Ha valamelyik olvasó akar küldeni
valamit, írhat a bircahang@bircahang.org címre.

Honnan van a birca név? Nos, ez egyfajta tiltakozás azon liberális szöveg ellen, mely mindenkit lebirkáz,
aki nem osztja a liberális nézeteket. A maxval pedig ?srégi internetes nickem, ezt még a 90-es évek
elején találtam ki, el?ször a nick Maximilian Valenski volt, ebb?l lett maxvalra rövidítva, aminek
ráadásul jelentése is van ("legnagyobb érték"). A birca avatáron Szent György szalag van, ezen sokat
gondolkotam, féltem, hogy valaki a jelkép megalázásának véli, de egyel?re most fent van - ez a jelkép
alapvet?en orosz jelkép, s azért van fent, mert a mai Oroszország egyfajta jelképpé vált azok számára,
akik nem értenek egyet a világot uraló, elnyomó renddel.
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A kutyatéveszme

by maxval bircaman - szerda, augusztus 17, 2016

http://bircahang.org/a-kutyateveszme/

A kutyákkal kapcsolatban sok a tévhit a nem-kutyások körében.

Az egyik ?si tévhit, hogy a kutya szenved, ha kis lakásban, kert nélkül él.

Nem: a kutyának els?sorban gazda kell, minden más másodlagos. A kutya minden mást képes megszokni.

Azt állítani, hogy a kutya szenved a kis, emeleti lakásban kb. ugyanaz, mint abban hinni, hogy az ember
szenved, ha nem úszómedencés, tengerparti villában él, évi egymillió eurós jövedelemmel.

Nyilván az ideális a kutyának (ahogy az embernek is) a lehet? legjobb viszonyok fennállása, de
semmiképpen sem szenved, ha nem ezt kapja.
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A kádárista elit gondolatai

by maxval bircaman - kedd, október 04, 2016

http://bircahang.org/a-kadarista-elit-gondolatai/

Sok ideje meg akarom írni, de személyi jogi okokból folyton halasztgattam. Most már elmúltak ezek az
okok, sajnos. Az összes ilyen véleményt ugyanis apám hivatali kapcsolatain keresztül tudtam meg, s amíg
apám élt, nem akartam neki kellemetlenséget okozni.

Az MSZP liberálissá alakulása a 90-es évek els? felében nem egy hirtelen jött valami volt. Ezt alaposan
el?készítette maga az elit, a kés?kádári elit.

Kamaszként - a 80-as évek els? felében - hosszú éveken keresztül lehet?ségem volt hallani ennek az
elitnek az ?szinte véleményét: azaz nem azt a véleményt, amit hangoztatni volt kénytelen mindenki a
Kádár-diktatúra írott és íratlan szabályai miatt, hanem azt, amit ezek az emberek ténylegesen gondoltak.

Természetesen ez a kés?kádári elit nem volt egységes. Nagy vonalakban 3 részre volt oszható:

technokraták - ez volt ezen elit 80-85 %-a,
óhit?ek - a hagyományos kommunisták, akik valóban hittek a marxista eszmében, kb. 10-15 %
volt ilyen,
reformerek - akik valamiféle változást akartak, a hivatalos eszme keretein belül, ez kb. 5 % volt.

Én természetesen most csak a többségr?l beszélnék, a technokratákról, mert ez cikkem lényege. Sem az
óhit?ek, sem a reformerek nem játszottak semmilyen szerepet ugyanis a rendszerváltozás utáni kor
politikájában.

Lássuk most hát ezen kés?kádári elit valódi véleményét a közéletr?l!
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Külpolitika. A szovjet függ?ség egy megváltoztathatatlan kötöttség, nem lehet tenni ellene semmit.
Mindkét széls?ség súlyos hiba: azaz a szovjet politikai szolgai követése is az, meg az ellenállási
próbálkozás is az. A lengyelek lázadása felel?tlenség, nem szabad ?ket támogatni. Az alapelvekben
követni kell a szovjet utasításokat, így a Szovjetúnió szabad kezet ad nekünk a másodlagos kérdésekben.
Lásd: támogatjuk a szovjet külpolitikát mindenben (pl. Afganisztán), közben meg Moszkva megengedi
nekünk, hogy belépjünk a Nemzetközi Valutaalapba.

Jellemz? mondat: "Addig ugrálnak ezek a lumpen lengyelek, míg a ruszkik bevonulnak".

Belpolitika. Kádárnak nincs alternatívája. Ha le lenne cserélve, helyette mindenképpen egy óhit?
kommunista jönne, aki lassítaná az ország közeledését a nyugathoz. Azaz minden eszközzel ki kell állni
Kádár mellett.

Jellemz? mondat: "Bárcsak élne Kádár 120 éves koráig!".

Ideológia. A marxizmus egy vicc, régen megbukott. Lassan az egész szociális tábor titokban igyekszik
lecserélni, még a szovjet vezetés is erre mozog. Az ideális a liberális, polgári demokrácia lenne, de erre
nincs esély a nemzetközi feltételek és az ország geopolitikai helyzete miatt.

Jellemz? mondat: "Hála Istennek, ma már a balosok nem dirigálnak nálunk".

Gazdaság. Az állami tulajdon önmagában rossz, szükséges a magántulajdon er?teljes növelése. Mind a
belföldi kisvállalkozók rétegének növelésével, mind - és ez a fontosabb - nyugati részvétellel létrehozott
vegyesvállalatokkal. Margaret Thatcher és Ronald Reagan gazdaságpolitikája az, ami ideális lenne
nekünk is, de sajnos mindez nem valósítható meg teljesen ideológiai okokból. A magyar ember lista és
nem is akar dolgozni, ezért munkanélküliség pozitív dolog, hazánk legnagyobb hibája a széleskör?
szociális rendszer, ezt le kell építeni, piaci alapra kell helyezni.

Jellemz? mondat: "Hallottam, hogy államosítottak egy nyugatnémet céget, na most majd cs?dbe is
mennek".
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Kultúra. Az ország érdeke az óhit? kommunista rezsimek eltávolítása, ezért érdemes akár a magyar
kisebbségek ügyét is felhasználni annak érdekében, hogy gyengüljön a csehszlovák és román vezetés.
Kádár túlságosan fél a magyar nacionalizmustól, pedig ezt fel lehetne használni pozitívan is, korlátok
közt tartja.

Jellemz? mondat: "Ezek a ruszkik mikor fogják már leváltani Ceau?escut? A hülye nyugatiak is
támogatják ?t, nevetséges!".

Látható a fentiekb?l, a technokrata kés?kádári elit nem mindenben azonos a kés?bb ballibnek nevezett
iránnyal, de hozzá áll a legközelebb. Remélem mindenkinek érdekes volt ez a 30-35 évvel ezel?tti
véleménykép.

Mi a személyes érintettségem, hiszen illene err?l is beszámolni? 18 éves 1985-ben lettem, azaz a fentiek
12-18 éves korom között hangzottak el. Ebben az id?szakban többnyire er?sen nyugatpárti liberális
voltam, a technokratákat gyáváknak tartottam, azaz nem tartottam ?ket eléggé nyugatpártiaknak. 16-17
évesne pedig rövid ideig marxista voltam, George Orwell hatott rám, ekkor a T?ke cím? m?vet is képes
voltam végigolvasni. Ebben az id?szakomban viszont túl nyugatoknak tekintettem a technokratákat.
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A lakásfejl?dés egy új lépcs?foka

by maxval bircaman - péntek, január 08, 2016

http://bircahang.org/lakasfejlodes-egy-uj-lepcsofoka/

Annak idején a Szovjetúnóban létezett a magyarra társbérletként fordított ???????????? ???????? nev?
lakástípus. Lényege: minden családnak van egy-egy szobája a lakásban, s a közös helyiségek pedig az
összes lakos használatában állnak.

Ugyanez Magyarországon is létezett, de ritkán az eredeti szovjet módszerrel.

A közös a magyar és a szovjet modellben: a "gazdagok" lakásait államosították, azaz "tanácsi lakás" lett
bel?lük, s  lett az eredeti tulaj f?bérl? (kivéve: ha túl gazdag volt, vagy volt más b?ne, mert ez esetben
f?bérl? se lett bel?le, mert kitelepítették vidékre).

Ami a különbség! A szovjet modellben a lakásokat meghagyták eredeti állapotukban, azaz az eredeti tulaj
megkapta f?bérleményként az egyik szobát, a többi szobába szintén be lettek telepítve új f?bérl?k (a
tanács utalta ki nekik a szobát), viszont az összes közös helyiség maradt közös használatban, ez maradt
csak a tanácsé, nem lett senkinek se a bérleménye. Ezzel szemben a magyar modellben a lakásokat
fizikailag is átépítették, azaz a nagy lakásból csináltak 2-3-4-5 külön lakást, így mindenki (az eredeti tulaj
és az új f?bérl?k is) önálló lakást kaptak. Rosszabb helyeken maradt a közös fürd?szoba (elkülönítva,
azaz a folyosóról nyílt, nem tartozott egyik lakáshoz se), de általában csináltak kis fürd?szobát mindegyik
lakáshoz.

Egyébként 1919-ben a Tanácsköztársaság alkalmazta az eredeti szovjet modellt, de nagyon népszer?tlen
volt, így aztán - gondolom - ezért találtak ki az új, lájtosabb verziót a háború után.

Természetesen mindkét országban az illet? státusza döntötte el, milyen lakás/szoba jár. A szovjet
rendszerben az ingatlannéküli lakosságot 2 csoportra osztották: munkások és haladó értelmiségiek, ?k a
legjobb lakásokban kaptak szobabérletet, s mindenki más: ?k a legrosszabbakban. Ami a tulajdonnal
rendelkez?ket illeti, 3 csoport volt: ellenséges réteg (kitelepítették ?ket a városból), semlegesek (?k
maradhattak saját lakásuk egyik szobájában), haladó szellem?ek (?k megmaradtak lakásukban, s nem
telepíttek be hozzájuk senkit).
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A különbségek miatt a magyar tanácsi lakások kvázi-tulajdonként kezdtek funkcionálni, azaz f?bérl?nek
lenni azonos érték? lett a tulajdonosi státusszal (ezt aztán legalizálták is a 80-as évek végén). Egyébként
innen az idióta magyar "albérl?" szó a normál "bérl?" szó helyett. (Valójában manapság albérl? a szó
igazi értelmében nemigen létezik, ill. nagyon ritka, de a hétköznapi nyelv minden lakásbérl?t
"albérl?nek" hív a kommunista id?szakbeli helyzet miatt.)

A Szovjetúnióban a szociális lépcs? második foka mindig az volt, amikor az embernek a tanács a
szobabérl?ség helyett saját lakást utalt ki. Így a legkisebb, egyszobás lakások is óriási értéknek
számítottak, csak amiatt, hogy a lakásban nincs idegen, s van saját konyha, vécé, fürd?szoba.

A 50-es években kezd?dött tömeges lakótelep-építések miatt drasztikusan csökkenni kezdtek az ilyen
megosztott lakások száma. A fiatal családok és a fontos emberek (pl. orvosok) kaptak legel?ször saját
lakást, s a volt szobájukba nem került már új ember.

Aztán a 90-es években a volt Szovjetúnióban a tanácsok elkezdték árulni a lakásokat a f?bérl?knek
(ahogy Mo-on pár évvel korábban, azaz jóval a piaci ár alatt, Mo-on jellemz?en a piaci ár 8 %-a volt a
vételár). Mára csak az maradt meg, ahol az emberek nem tudtak egymással megegyezni, ill. aki nem
akarta megvenni. Egyébként ilyen Mo-on is van, bár nem sok.

S természetesen voltak a volt Szovjetúnióban emberek, akik egész ilyen lakásokat vettek meg, s
meghagyva ?ket eredeti formájukban ma kiadják ?ket, pl. diákoknál ez népszer? megoldás.

De ez történelem. Most vált ismertté, hogy mindez létezik a fejlett nyugaton is shared house kódnévvel,
s?t rosszabb verzióban, mert míg pl. a ???????????? ???????? esetében nem voltak közösek a konyhai
eszközök, addig a shared house esetében ezek is közösek.

Szóval ez  a shared house nem elmaradottság, hanem hatalmas, emberfelemel?, példátlan eredménye a
nyugati civilizációnak.

Amikor manapság a magyar fiatal kitántorog Londonban mosogatói állásban, jellemz?en ilyen lakást
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bérel, jobb esetben tizedmagával, más kelet-európaiakkal, rosszabb esetben szomáliai menekültekkel.

Az elmaradt, fejletlen szovjet id?kben a társbérletet a vezet?ség hivatalosan is negatívumnak tekintette,
kényszernek a túl kevés lakás miatt, ideiglenes megoldásnak, olyasminek, aminek meg kell sz?nnie a
40-es évek végén beindult állami lakásépítési program eredményeképpen.

Ezek a fejletlen, ostoba szovjet elvtársak sajnos nem ismerték kell?en a nyugatot és annak hatalmas
eredményeit, mert ha igen, akkor nem szégyellték volna a ???????????? ????????-kat, hanem
büszkélkedtek volna velük...

_______________________________________________
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A lengyelellenes brüsszelita kampány

by maxval bircaman - szerda, január 20, 2016

http://bircahang.org/a-lengyelellenes-brusszelita-kampany/

A lengyel nép demokratikus választása után – melynek eredményeképpen nem a háttérhatalomnak tetsz?
kormány került hatalomra – egyre fokozódik a liberális agresszívitás a lengyelek országa ellen.
Brüsszelben mindenki toporzékol, hogyan eshet meg, hogy a demokratikus lengyel kormány az EU
érdekei helyett a lengyel szavazók érdekeit veszi figyelembe.  

A lengyel kormányzat programja a lengyel életer? harca a brüsszelizmus, a liberalizmus és az ateizmus
ellen.

Amíg a nyugat behozhatatlan el?nyben van igazságtalan újradisztribúciós mechanizmusai révén, addig a
régió érdeke ez EU-rendszer lassú, de folyamatos rombolása. Erre most nagy az esély, több kelet-európai
EU-tag szövetségre lépett Brüsszel ellen, ezt a szövetséget kell er?síteni. Hála Istennek Magyarország is
dics? szerepet játszik e nemes harcban.

Az EU megoldhatatlan ellentétekt?l szenved:

a gazdaság terén: a magállamok nem akarják abbahagyni a periféria pénzének kiszívását,
a liberális lobbi hisztizve követeli saját értékrendje egyeduralmát,
a magállamok igyekeznek korlátozni az EU-s alapjogokat.

A liberális eredet? nacionalizmus minderre szimpla túlreakció, lenyugszik lassan, s egészséges közösségi
kapoccsá nemesedik.

Szóval - ellentétben a brüsszeli hisztizéssel - a jöv? biztató. Az ultraliberálisok pont ezért tajtékzanak:
látják, hogy a keleti tagállamok végleg antiliberális er?dökké csúcsosodtak ki az új, szellemi
világháborúban, mely szemünk el?tt játszódik...
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Eddig három világháború folyt:

az els? két imperialista tábor között,
a második a nácizmus-fasizmus és a kommunizmus-liberalizmus között,
a harmadik a kommunizmus és a liberalizmus között.

Most a negyedik a liberalizmus és a humanizmus között zajlik szemünk el?tt, nap mint nap.

Természetesen nem kell mindenben egyetérteni a lengyel néppel. Pl. fanatikus oroszellenességük
nyilvánvalóan liberális hatás náluk. De az egyes kérdésekben való ellentét nem akadály a közös fellépésre
sok mindenben.

_______________________________________________
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A liberalizmus csatavesztése

by maxval bircaman - szombat, szeptember 17, 2016

http://bircahang.org/a-liberalizmus-csatavesztese/

Ezt csatát Magyarországon a liberális elit megkezdte azonnal a rendszerváltáskor. Akkor a cél az volt:
liberális kényszerzubbony egyenruhába öltöztetni az egész országot, a liberalizmust egyetlen elfogadható
eszmének hirdetni, s?t, azt hazudni róla, hogy nem is eszme, hanem valamiféle tiszta, igaz, eszmementes
racionalitás, melyet minden ember természetes módon elfogad, ha kell? tájékoztatást kap.

A liberális bábmesterek persze túll?ttek a célon, nem volt türelmük az agymosással, s ezzel maguk
provokálták ki az antiliberalizmus gyors felemelkedését.

Mára a csatát elvesztették, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. Komolyan elképzelhet?
lett volna akár csak 10 éve is, hogy az amerikai elnökválasztáson egy nyíltan antiliberális ember
esélyesként vesz részt? Most pedig ez zajlik.

Mindez mögött természetesen ott van az új, humanista, demokratikus, antiliberális Oroszország hatalmas
kisugárzása a világra! Ma Oroszország az, mely er?t képes adni az egész világ humanista
antiliberálisainak, egymás közti ellentéteikt?l függetlenül.

Manapság a liberális háttérhatalom háborút fontolgat, de ebben is vesztésre áll: nem sikerült ugyanis a
90-es években megszüntetni az orosz és a kínai atomarzenált, így a liberális világrontók most képtelenek
nyertes háborút levezényelni. Ez a szerencsénk.

_______________________________________________
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A Lipóti Pékség és a homoklobbizmus

by maxval bircaman - vasárnap, november 20, 2016

http://bircahang.org/a-lipoti-pekseg-es-a-homoklobbizmus/

Számtalan liberális blog és más média számolt be arról, hogy a Lipóti Pékség nev? magyar cég egyik
egységében aláírásokat gyüjtöttek 1 napig a házasság összeurópai védelme mellett.

Közben a cég hivatalosan nyilatkozatban határolódott el, az aláírásgy?jtést betiltva. Pontosan erre
számítottam a hír meghallása pillanatától.

Kell ennél nagyobb bizonyíték arra, hogy Magyarország liberális demokrácia (sajnos)? Hiába tiltja a
magyar alkotmány az egynem?ek "házasságát", ellene mégse lehet szabadon aláírást gy?jteni. Furcsa,
nem? Pedig nem az.

Számtalan cég van Magyarországon, mely rendszeresen kiáll a homoklobbi mellett. Minden nyáron a
budapesti homokbüszkeségi menet alkalmából sok cég áll ki az esemény mellett. (Köztük van egyébként
az én munkahelyem is.)

 

Most képzeljük el, mi lenne, ha ugyanabban a pékségben az egynem?ek "házasságának" magyar
alkotmányos tilalma ellen lett volna aláírásgyüjtés! Ebben az esetben persze a liberális médiák ezt
természetesen bátor, civil kiállásként írták volna le. S ha bárki elmondta volna azt az érvet, ami most
elhangzott - azaz: miért foglalkozik egy kereskedelmi egység politikával? - arra ugyanezek rávetették
volna magukat.

Magyarország ma is a liberális rend része, ez olyan er?s, hogy m?ködik az alkotmánnyal szemben is, a
kormánnyal szemben, s?t a magyarországi lakosok nagy többségével szemben is! Egyszer?en az a
liberális narratíva van hatályban, melyben a homoklobbista aktivizmus támogatása semleges
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magatartásnak számít, míg ellenzése botrányosnak. (Nyugaton a helyzet rosszabb persze: ott a
semlegesség is botrányos ma már.)

S a helyzet abszolút nem ugyanaz, mint az USA-ban, ahol sok cég nem mer a homoklobbi ellen fellépni,
szimpla kereskedelmi okokból. Az amerikai homoklobbi bivalyer?s szervezet, s komoly er?forrásai révén
valóban képes jelent?s kárt okozó bojkottot szervezni a "renitens" cégek ellen, így a cégek szimpla
önérdekb?l se mernek ellenkezni. Azaz egy amerikai cégnek van valós hivatakozási alapja:  nem akarunk
öngyilkosak lenni, inkább alkalmazkodunk. De Magyarországon a homoklobbi harmatgyenge, egy általa
szervezett bojkott valószín?leg csak ellenhatást érne el: a bojkottált cég forgalma növekedne. S mégis, a
cég nem mer ellenállni. Ami egyetlen dolgot jelez: a liberális értékrend a magyar társadalmat mélyen
átsz?tte immár és megfert?zte.

Egyébként itt támogatható a pékség harca a homoklobbi ellen.

_______________________________________________
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A látogatás

by maxval bircaman - szerda, június 22, 2016

http://bircahang.org/latogatas/

A múlt hónapban a multi munkahelyemen látogatást tett a cég legfels?bb tanácsa elnökségének elnöke
(mai nyelven: CEO).

Ez ritka dolog, hiszen a tengerentúli nagyembernek nincs ideje állandóan látogatni a cége egyes
részegységeit. Kedvenc magyar könyvem nyomán, a CEO olyan ritkán jár nálunk, mint ahogy a fülbetik
bilevezik. Szóval nagyon ritkán, így ez hatalmas ünnep.

Már napokkal el?tte érezhet? volt az idegesség, mármint nem az egyszer? szürke alkalmazottak között,
mert ?k leszarták az egészet, hanem a helyi vezet?ség tagjai között.

Mivel mindennek ismerem a kommunista verzióját, nem számítottam semmire. Már régóta  rádöbbentem:
nincs semmilyen lényegi különbség a kommunista diktatúra és a kapitalista demokrácia között, annak
emberi és propagandabeli elemeit illet?en. S a kisember reakciója is ugyanaz: mindkett?re bólogat, de
egyiket se veszi komolyan. Mert a kisembert az "el?re a kommunizmus építésének útján" szöveg
ugyanúgy hidegen hagyja, mint a "növeljük 2018 végéig a cég profitját 200 %-kal" szöveg - mindkett?
tömény butaság és egyiknek sincs semmi köze a kisember életéhez.

Az alkalmazottak kérdéseket is tehettek fel a f?muftinak. Az egyik kérdés az volt "tisztelt f?titkár elvtárs,
Ön milyen munka/magánélet egyensúlyt tart fent?", mire a neves ember elmondta, hogy a kérdés
értelmezhetetlen, mert egy olyan rendes, lelkes, kötelességtudó ember számára, mint ami ? is, nem
létezik munka/magánélet egyensúly kérdés, ugyanis neki a munka része a magánéletének, s?t annak f?
értelme.

Egyébként a nagyember, akit most láttam el?ször él?ben, kifejezetten jó benyomást tett rám így él?ben:
az eddigi közvetett ismeretség alapján nagyon rosszra számítottam. De kiderült: ? is csak egy ember, ? is
csak egy alkalmazott (bár nálam pont 80-szorosan magasabb fizetéssel), s ? is a kényszer?ség ketrecében
él. Elmondta a kötelez? bugyutaságokat, de szövege kb. 10 %-ában saját magát adta és ?szinte volt. Ez az
oka, hogy abba is hagytam a vele való viccel?dést, amit gyakran csináltam kollégák el?tt eddig.
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A légáram kérdése

by maxval bircaman - szombat, október 22, 2016

http://bircahang.org/a-legaram-kerdese/

Korábbi, hangtani alapokkal foglalkozó cikkem kapcsán kaptam több kérdést is. Ezekre fogok válaszolni
most.

Ez a cikk a nem tüd?b?l képzett hangokat illeti. Mivel a magyarban ilyenek nem léteznek. s?t az európai
nyelvek közül csak egyes kaukázusi nyelvekben léteznek, a kérdés érdekes.

Tisztázzuk tehát: az emberi nyelvek hangjai a légáram típusa szerint 3 csoporra oszthatók:

tüd?hangok,
hangszallagréshangok,
nyelvhangok.

*

A tüd?hangok esetében a tüd?b?l kiáramló leveg? mozgása által képz?dik a hang. Az összes magyar
beszédhang ilyen.

A tüd?hangok a leggyakoribbak az emberi nyelvekben, s?t a legtöbb emberi nyelvben csak tüd?hangok
vannak (a magyar is ilyen). Ez az oka annak, hogy itt találhatjuk a legtöbb alváltozatot. Az egyes
változatok attól függenek, hogy a hangszallagrés milyen állapotban van. A hangszallagrés a gégében
található kannaporcok, valamintaz azokhoz csatlakozó hangszallagok által alkotott sz?k rész.

A lehetséges változatok a következ?k: zöngésség szerinti felosztás, gégebeli hangképzés szerinti
felosztás, s hehezet szerinti felosztás. Mindhárom olyan jellemz?, mely még a gégeszakaszban zajlik le.
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A zöngésség szerinti felosztás lényege: ha a tüd?b?l kiáramló leveg? megrezegteti a a hangszalagok
zárját, akkor a hang zöngés, ha a rezgés elmarad, a hang zöngétlen.

A gégebeli hangképzés attól függ, hogy a hangszallagrés milyen állapotban van a hang keletkezése során.
Ez sokféle lehet, de hangtani szempontból csak f? 3 változatnak van jelent?sége:

a "normál" állás: azaz a hangszallagrés optimális állapotban van, a legtisztább hangot
eredményezve,
a "suttogó" állás: a hangszallagrés szélesebb,
a "rekedtes" állás: a hangszallagrés keskenyebb.

Hozzá kell ehhez tenni: léteznek köztes állapotok is, s az egyes állapotok kiterjedése nyelvfügg?, de
alapvet?en elég a fenti 3 változatot figyelembe venni.

A magyarban természetesen csak a normál állás létezik, azaz a másik kett? is megvan - hiszen tudunk
suttogni vagy rekedtesen beszélni -, ezeknek azonban nincs semmilyen fonológiai szerepe. De pl. a koreai
nyelvben háromféle /p/ hang van jelen fonémaként: normál zöngétlen (melynek zöngés allofónja is van),
hehezetes zöngétlen, s rekedtes zöngétlen. A világ nyelveinek kb. negyede használja fonematikus célokra
ezeket a jellemz?ket, els?sorban egyes kelet-ázsiai, ausztráliai ?slakos és amerikai indián nyelvekre
jellemz? ez.

Végül a hehezet, mely azt jelenti, hogy er?s légáram-kitöréssel járul egyes hangok kiejtése. A magyarban
ez sem létezik, azaz el?fordul nyelvjárási szinten, de nincs semmilyen fonológiai jelent?sége. A hehezet
több európai nyelvben is el?fordul, azonban jellemz?en csak allofónként: pl. az angolban a szókezd? p
mindig hehezetes (kivéve ha vele azonos szótagban s bet? található), de ez az egyetlen lehetséges ejtés, s
máshol a szóban nem is lehet hehezetes p. Fonémaként el?fordult a hehezet az ógörögben (a mai
görögben már nem létezik), onnan a latin is átvette egyes görög jövevényszavakban, de kétséges, hogy a
latin anyanyelv?ek ejtették-e. Valószín?leg nem ejtették (hiszen a latinban nem volt hehezet), azaz
valószín?leg a hehezetes hangokat úgy ejtették, ahogy azok nem-hehezetes változatukat, kivéve a m?velt
réteget, mely számára a görög nyelv kiváló tudása presztízsérték? volt. Az ógörögben volt három
hehezetes hang:
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a  hehezetes k, írása: ? (a nem-hehezetes k írása ? volt) - az ókori rómaiak az el?bbit ch, az utóbbit
k bet?vel írták át,
a  hehezetes p, írása: ? (a nem-hehezetes p írása ? volt) - az ókori rómaiak az el?bbit ph, az utóbbit
p bet?vel írták át,
a  hehezetes t, írása ? (a nem-hehezetes t írása ? volt) - az ókori rómaiak az el?bbit th, az utóbbit t
bet?vel írták át

A mai görögben egyébként már nincsenek hehezetes hangok: a ch-ból h lett (mint a magyar "ihlet"
szóban), a ph-ból f lett, a th-ból pedig /?/ (mint az angol "path" szóban az utolsó hang). Ez jól látható a
hagyományos magyar görög-latin ejtésb?l is: a ph az f, a ch az h, a th meg t, ez utóbbinak a nyilvánvaló
oka, hogy a magyarból hiányzik a /?/ hang, így a hozzá legközelebbivel lett helyettesítve.

Mai európai nyelvekben hehezetes hangok fonámaként kevés nyelvben vannak, pl. az örményben. Kelet-
Ázsiában viszont a helyzet fordított: ritka az olyan nyelv, mely nélkülözne hehezetes fonámákat.

*

A hangszallagrés- és nyelvhangok esetében a tüd? nem játszik semmilyen szerepet, képzésük közben a
hangszallagrés zárt állapotban van és a tüd?b?l nem áramlik leveg? a szájüreg felé, tehát a légáramot
csak a szájüregben található leveg? kelti.

*

A hangszallagréshangok esetén két változat fordul el?: fels? hangszallagréshangok és
alsó hangszallagréshangok.

A fels? hangszallagréshangok (implozívek) esetében a légáram a hangszalagrész felfelé való
mozgatásából ered.

Az alsó hangszallagréshangok (ejektívek) esetében a légáram a hangszalagrész lefelé való mozgatásából
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ered.

Íme egy videó a bilibiális implozív és a biliabaliás ejektív ejtésével, minkett? el?tt annak fonetikai jele:

https://www.youtube.com/watch?v=_E0WjybtXWE 

*

A nyelvhangok esetében a nyelv mozgatásából ered a hang, természetesen ismét a tüd? részvétele nélkül.
Ezek a csettint? hangok. Kizárólag egyes afrikai nyelvekben léteznek. Nem fonémaként természetesen
használatosak, hiszek pl. a magyarok is szoktak csettinteni, a lovasok használnak pl. ilyen hangokat lovuk
irányítására.

Hogyan kell ezeket ejteni?

Lezárt gégével a nyelvet hozzáérintjük egy adott részhez a szájunkban (ez lehet az ajak, a fog, a fogíny,
az elüls? szájapadlás, a hátulsó szájpadlás, a nyelcsap), majd visszahúzzuk nyelvünket, majd a gégézárat
felnyitjuk. Így csettintés fog hallatszani. A szájban megérintett részt?l függ?en más-más típusú lesz.
Természetesen lehetséges több altípus is.

Íme egy videó a f? típusok ejtésével, mindegyik hang el?tt annak fonetikai jele:

https://www.youtube.com/watch?v=KMJ_RNDONKQ 

*
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Lehetséges a különböz? légáramok kombinálása is:

tüd?-ejektív hangok – a légáram a hangszalagrész felfelé való mozgatásából ered,  a tüd?
részvételével,
tüd?-csettint? hangok – a légáram a nyelv lefelé való mozgatásából ered, részvételével.

_______________________________________________
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A magyar népszavazás

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 14, 2016

http://bircahang.org/a-magyar-nepszavazas/

Amiben a ballibeknek igazuk van: az októberi népszavazás kérdése értelmetlen.

Igen, az. De csak közvetlen, szószerinti értelmében az.

A mögöttes tartalmát illet?en a kérdés nagyon is értelmes.

A ballibek tévednek, amikor az állítják, hogy a népszavazás célja belpolitikai harc. Nem, nem az. Nincs
miért egy olyan ügyben belpolitikai harcot folytatni, amiben a kormány esküdt ellenségeinek nagy
többsége is a kormány álláspontját osztja.

A cél egyedül külpolitikai. Napjainkban alakulgat az EU-ne belül egy er?s antiliberális tömb, melynek
célja a magártól túlságosan megfeledkezett Brüsszel szarvainak kicsi visszanyesése. Ennek magyar eleme
az október antibrüsszelita népszavazás.

Maga a téma pedig pofonegyszer?. Az önvédelem alapvet? emberi ösztön. Az, hogy a ballibák direkt
kikapcsolják, de legalábbis úgy tesznek, mintha kikapcsolnák magukban ezt a ösztönt az meg szimpla
pszichiátriai kérdés. Ha viszont egy pszichátriai beteg másoknak akar dirigálni, azt le kell fogni. Ma
Brüsszel egy ilyen elmebeteg. Le kell fogni, mert bajt okoz. Pont.

A magyar ballibekr?l sokkal jobb a véleményen: biztos vagyok benne, hogy 99 %-uk a lelke mélyén
egyetért az iszlamista migráció kérdésben Orbánnal.

_______________________________________________
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A megbokrosodottak

by maxval bircaman - szombat, február 27, 2016

http://bircahang.org/a-megbokrosodott/

A ballibizmus súlyos bukása miatt a patkányok menekülnek a süllyed? hajóról.

Egyre nyilvánvalóbb: nem tartható tovább az a demagógia, mely baloldali köntésben uktrajobbos politikát
próbál eladni. Azaz baloldalnak azt nevezni, hogy mindig a nagyt?kének van igaza és a kisembernek meg
kuss van. Ezt utoljára hitelesen Horn tudta el?adni, az utolsó hiteles ballib politikus.

A ballibek értelmesebb része - SZDSZ - levonta már a tanulságot és megszüntette saját magát. A butább
rész - DK - még er?lködik. A kettejük között az MSZP áll, melyben már megérett a felismerés a balra
nyitás és a liberalizmussal való szakítás szükségességét illet?en, de a gyakorlatban ezt nem merik
megtenni, rettegve a ballib agytröszt bosszújától.

De van egy negyedik út is, a megbokrosodottak útja. Jellemz? képvisel?jükr?l, Bokrosról nevezve így
?ket. ?k azok, akik rájöttek: jobb levetni a baloldali köntöst, helyette vállalni a jobboldalit, hogy tovább
lehessen nyomni ugyanazt: a nyugat kiszolgálását, a gyarmati modellt, a kisemberek lenézését.

 

Pedig pár éve még értelmes ember volt Bokros, pl. igyekezett tényekkel foglalkozni. Lehetett vele nem
egyetérteni, de azt tagadni, hogy valósak az érvei nemigen lehetett. Amióta azonban csúfosan kiesett az
EP-b?l, s foggal-körömmel szeretne ismét képvisel? lenni, ez viszont az agyára ment. Most egyetlen célja
odacsapódni valamelyik ballib összefogdosáshoz, hogy az aztán adjon neki egy helyet pártlistán. Ennek
rendel alá mindent manapság: csúsztat, hazudik, bohóckodik, segget nyal.

Mára 100-tagú pártja szinte jelképe ennek a negyedik útnak. Alapelveik összefoglalva 5 pontban:
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sz?njön meg a magyar állam mindenestül, ha lehet, minél hamarább,
legyen minden privatizálva, az új tulajok legyenek nyugatiak,
az egész magyarság szolgálja ki mindenben a nyugatot,
sz?njön meg a minimálbér, a szakszervezet, az érdekvédelem, mindenki adja el a lakását, legyen
kötelez? a bérlakás, s mindent a nagyt?ke irányítson,
s végül a "baloldali" farok: házasodhassanak a buzik, a pedók, s a transzcisz marslakó identitású
gyíkemberek.

Szerencsére ezek az emberek kevesebb eséllyel rendelkeznek a hatalomra kerülésre, mint az, hogy én
szépségkirályn?-versenyen fogok nyerni idén.

_______________________________________________
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A megBokrosodottak

by maxval bircaman - vasárnap, január 24, 2016

http://bircahang.org/dsd/

A megbokrosodott ballibák vészgágogást tartanak ezen a hétvégén: szeretnék ismét megdönteni a
demokratikusan megválasztott, rendkívül népszer? magyar kormányzatot.

Egyik érvük a korrupció. Egyetértek: ne lopjon senki. De hát az esélyes er?k között van ilyen?
Nincs. Akkor meg mir?l beszélünk? Ez olyan, mint amikor lemegy az ember a menzára, s nincs rántott
libamáj. A választékból vesz valamit, vagy éhen hal, libamájra várva?

Diktatúra? Ezt már Orbán eddig 150-szer éppen bevezette a csúnya Orbán, ha hiszünk a ballib
propagandának. Ahogy eddig nem lett diktatúra, úgy ezután sem lesz.

Mi is a vészgágogás valódi célja?

A valódi cél az ország irányának megváltoztatása. A ballib alternatívája a múlt: azaz az ország legyen
ismét a legh?ségesebb csicskása Brüsszelnek. Ezt már láttuk, nem jött be. Ismerjük a ballib érveket is:
vigyenek ki több hasznot a cégek nyugatra, mert a kisember akkor jár jól, ha minél jobban ki van
zsákmányolva, s az a jó egy országnak, ha az általa megtermelt érték külföldre távozik. Ezek a
"baloldali" értékek ballibáéknál.

Másik oldalról jön a kritika: miért nem szakít Magyarország a nyugattal teljesen, ha ez a függ?ség
annyira rossz.

Maga a kérdés is rossz: a nyugat nem rossz, hanem az adott politikai irányzattal van gond, mely jelenleg
nyugaton teljhatalmat élvez. Ennek megváltoztatására törekvés nem nyugatellenesség, mint ahogy nem
magyarellenesség az aktuális magyar kormányt ellenezni.
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Alapvet?en Magyarország egy közepes ország, nagyon kis nemzetközi politikai potenciállal. Egyszer?en
az ország nem teheti meg, hogy ?szinte legyen. Taktikázni kell.

A lehet? legjobb módszer ilyenkor:

több irányba lépni,
a rendszerurak közti ellentéteket kihasználni.

Orbán pont ez csinálja. Nekem is borzasztóan gusztustalan, hogy pl. Magyarország. mindenben támogatja
az USA külföldi agresszióit, aláírta a TTIP-t, stb., de azt hiszem ez az ár, amivel meg lehetett venni az
USA tétlenségét Magyarország harcában a brüsszelitákkal szemben.

Ez van. A lényeg, hogy Orbán tanuljon Horthy példájál - aki ugyanezt próbálta 80 éve -, s ezúttal ne
Magyarország legyen a vesztes a végén.

Bátor baloldali intézkedések, a nagyt?ke szarvának letörése = mindezez a nép érdekét szolgálja, nem
csoda, hogy a nép kiáll kormánya mellett.

Ez csak liberális, népellenes ésszel érthetetlen.

Hiába, furcsa a balliba gágogó logika....

A Gyurcsányok és Bokrosok ideje lejárt. Hála Istennek!

_______________________________________________
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A menekültcsata vége

by maxval bircaman - hétf?, március 28, 2016

http://bircahang.org/a-menekultcsata-vege/

Európa liberális f?rere, Satana Mertkell is rádöbbent: nem költözhet Pakisztán, Afganisztán, Irak, Szíria
és Líbia teljes lakossága Nyugat-Európába. Igaz, ehhez kellett 2 millió álmenekült beáramlása, de jobb
kés?n. mint soha.

Orbán eközben európai hír?, népszer? politikussá emelkedett, aki immár az egész kontinens
kisembereinek tisztelét bírja. Pedig Orbán nem tett valójában semmi rendkívülit: csupán a nyilvánvaló
butaság és a nyilvánvaló igazság között nem a liberális dogmák által megkövetelt módon választott, azaz
nem a butaságot választotta, hanem az igazságot. Apró cselekedet ez, de liberális mércével még ez is 
óriási lépésnek t?nik.

A magyar ballibekkel pedig a padló fel lett mosva - ismét. A balga magyar ballib agytröszt komolyan
hitte: csak ki kell állni a hatalmasok mellett és a siker magától jön. Nem, ez már nem így zajlik: amikor a
tények ennyire nyomasztóan a liberalizmus ellen szólnak, a puszta hatalom már nem elég.

Pedig  a háttérhatalom mindent bevetett Magyarország ellen. Az összes ballib és a nyugati média
KÖVETELTE, hogy Orbán mindenkit engedjen be és át. Amikor pl. minden nagy nyugati tévécsatorna a
Keleti pu. el?l átkozta Orbánt és éljenezte a "szegény, szerencsétlen" iszlamista terroristákat. Hatalmas
provokáció volt, részletesen megszervezve Soros és más hasonlók által. Orbán sokszor hibázik, de ebben
a csatában minden próbát kiállva csillagos ötösre vizsgázott: nem engedett egyik széls?ségnek sem, s
udvariasan, de k?keményen legy?zte a provokátorokat.

A röszkei csata pedig - amikor állig felfegyverkezett iszlamisták ostromolták meg Magyarország
területét - bele fog kerülni a jöv? történelemkönyveibe.

_______________________________________________
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A modern jobboldal

by maxval bircaman - szerda, január 27, 2016

http://bircahang.org/a-modern-jobboldal/

A modern jobboldal pont ugyanaz, mint a modern baloldal: a különbség csak annyi, hogy míg a baloldal a
baloldali értékeket árulta el, addig a jobboldal a jobboldaliakat.

Természetesen a gazdaságpolitikát leszámítva, mert abban mindkét oldal egyformán ultrajobbos és
liberális, a legminimálisabb különbség észrevételéhez is hatalmas erej? mikroszkóp szükséges.

Állítólag a baloldal f? feladata a társadalmi igazságosságért való kiállás lenne. Láttuk: a baloldal ebben
teljesen megtagadta önmagát. Ugyanígy, állítólag a jobboldal f? feladata pedig a hagyományok
védelméért való kiállás lenne. Nos, a jobboldal itt pontosan ugyanúgy tagadta meg magát.

Míg a modern baloldal manapság ultraliberális jelszavakat hangoztatva harcol a bérmunkások, az
alkalmazottak ELLEN, addig a jobboldal esetében meg azt látjuk , hogy a modernitás jelszavával harcol
minden hagyomány ELLEN.

Illemb?l persze mindkét oldal masszívan hazudik. A moden baloldali így szakszervezeti tagkönyvvel a
zsebében éljenzi a nagyt?két. A modern jobboldali pedig id?nként keresztet vet, miközben éppen családot
rombol. A modern baloldali elmagyarázza, miért jó a kisembernek, ha a nagyt?ke nyeresége növekszik,
elmagyarázza, hogy ez az „igazi” baloldali érték. A modern jobboldali pedig arról tart beszédet, hogy az
„igazi” keresztény az, aki tolerasztaként viselkedve támogatja az egynem?ek „házasságát”, s hozzáteszi,
hogy Jézus is felvonulna  tapsolva  az antihumanista perverzek menetén.

A szemét azonban szemét marad, mindegy melyik oldalán van a szemétdombnak.

_______________________________________________
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A multin?k típusai

by maxval bircaman - vasárnap, április 10, 2016

http://bircahang.org/a-multinok-tipusai/

Az elmúlt 10 év alatt összes munkahelyem - egyet leszámítva - nagy nemzetközi cég volt. Teljesen
politikamentesen most az ilyen helyeken dolgozó n?k osztályozása következik. Ugyanis megfigyeltem: az
ilyen munkahelyeken vannak er?s közös tendenciák.

Négy típust tudtam eddig megfigyelni, íme ezek:

A titkárn? típus.

 

Üzletasszonynak öltözik, ami azt jelenti jellemz?en: magassarkú cip?, kiskosztüm, s?t esetenként estélyi
ruha, de lehet elegáns nadrág is rajta. Smink, mindig megcsinált frizura, állandó mosolygás, intenzív
szociális kapcsolatépítés. Ez a típus nagyon akar karriert építeni, a lehet? leggyorsabban. Ha ez a típus
a f?nököd, akkor jellemz?en bajban vagy: ? ugyanis nem fogadja el, hogy valakinek nem élete központi
eleme a munkahely. Ha ? veled egyenrangú munkatárs, érdemes barátkozni vele, ellenkez? esetben
bajban leszel.

A szürke veréb típus.

 

? szakért?nek öltözik. Hétköznapi öltözék, jellemz?en farmer, egyszer? blúz. Nem sminkel vagy csak
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nagyon enyhén teszi. Kommunikációja átlagos, se nem zárkózott, se nem hálózatépít? típus. Karriert épít,
úgy véle ehhez az a megfelel?, ha kihangsúlyozza: ? szakért?, nem n?, így egyszer? öltözéke mögött az
rejlik, hogy annyira elfoglalja ?t munkája, hogy nincs ideje n?nek lenni. F?nökként pozitív: ha a beosztott
elvégzi a munkát, az neki abszolút elég, semmi mást nem akar. Ha ? veled egyenrangú munkatárs, bajban
leszel, ha azt gondolja rólad: te is karriert akarsz.

A hanyag bölcsész típus.

 

Éhes proletár típus. Kihangsúlyozza: ? csak dolgozik, neki a munka nem az élete. Két verziója van: az
egyik a kócos, sminkeletlen, férfiasan öltözköd? típus,  a másik igyekszik n?ies lenni, de van benne
mindig valami furcsa: pl. jól látható bizarr tetoválás vagy valamilyen furcsa típusú smink. ? nem akar
sosem karriert, a lényeg neki: a munkaid? lejártakor azonnal hazamenni. Ha véletlenül f?nök lesz,
jellemz?en kellemes f?nök, mert mástól se követel meg mást, mint amit maga képzel a munkáról, viszont
ha bajba kerül beosztottja, nem védi meg azt sosem. Ha ? veled egyenrangú munkatárs, semmi problémád
nem lesz vele soha.

A fotómodell típus.

 

? els?sorban n?, nem alkalmazott. Mindig nagyon rendezett kinézet?, mint a titkárn? típus, de öltözéke
egészen más: imádja a csillogást, az extravagáns ékszereket, kedvence a sztreccs nadrág és a cicanadrág
(leggings). Ha nincs párja, munkaideje nagy része párkereséssel zajlik. Ha már van párja, akkor sok a
munkahelyen a barátn?je. Legjobb barátn?je szinte mindig egy nagyon el?nytelen kinézet? kollégan?, így
az ? tökéletessége még jobban látszik mindenki számára. Dolgozni nagyon nem szeret, de ha kell,
megcsinál mindent a szabályok szerint, de sosem tesz semmi többet a kötelez?nél. Ritkán lesz f?nök, de
ha ez megtörténik f?nökként pozitív, de viszont ha baj van, képtelen lesz a helyzetet kezelni. Egyenrangú
munkatársként teljesen problémamentes, az a ritka típus, aki mind férfiakkal, mind n?kkel képes
együttm?ködni. ? meg van gy?z?dve róla, hogy a legtökéletesebb, így nem lát senkiben ellenfelet.
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(Az illusztrációk divatlapok honlapjairól vannak.)
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A munkelyi kiégés

by maxval bircaman - szerda, január 27, 2016

http://bircahang.org/a-munkelyi-kieges/

A munkahelyi kiegés egy civilizációs, rendkívül sznob álbetegség.

Még sosem láttam pl. építkezésen lapátoló munkást vagy gyári esztergályost kiégni. Egyszer?en nincs rá
idejük: mert vagy dolgoznak vagy pihennek, s nem pazarolják idejüketidiótaságokra.

A munkahelyi kiégés jellemz?en irodai proletárók hobbija, olyanoké, akik elhitték magukról, hogy
munkájuk „érdekes” lesz, hogy „megvalósítják magukat”, meg hamarosan ?k lesznek dollármilliós
jövedelemmel a cég vezet?i. Azaz csupa olyan ember, aki nem látja az ?t körülvev? világot és/vagy
képtelen elemezni azt.

Pedig nem: a legtöbb munka unalmas, s a legtöbb embernek a munkája nem a hobbija.

A megoldás: nem hobbiként tekinteni a munkára.

Ha ez sem segít, marad a nyafogó sznob rituális megverése.
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A mítosz ismételt megd?lése

by maxval bircaman - hétf?, október 10, 2016

http://bircahang.org/a-mitosz-ismetelt-megdolese/

Már foglalkoztam azzal a ballib mítosszal, hogy a kitántorgók az ? szavazótáboruk, hiszen ?k a csúnya
Orbán diktatúrája el?l menekültek el.

Nos, ezt a népszavazás adatai ismét cáfolják.

A magyar követségeken leadott szavazatok megoszlása a következ?:

84,1 % nemmel szavazott,
2,6 % igennel szavazott,
13,3 % érvénytelenül szavazott.

 

Itt a bojkott nem értelmezhet? jelenség, hiszen aki bojkottálni akarta a szavazást, az fel se vetette magát
a választói névjegyzékbe. (Míg a névjegyzékbe kerülés belföldi cím megléte esetében belföldön
automatikus, addig belföldi cím és külképviseleti választás esetében csak a szavazópolgár el?zetes
akaratnyilvánítása alapján történik meg.)

Érdekes adatok, azt hiszem, nem csoda, hogy a ballib médiák nemigen számolnak be róluk.
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A NATO varsói csúcsbandagy?lése

by maxval bircaman - vasárnap, július 10, 2016

http://bircahang.org/nato-varsoi-csucsbandagyulese/

Összegy?ltek Varsóban a háború uszítók.

Az agonizáló nyugat nem fogja feladni a harcot, ?k nem olyanok, mint a Szovjetúnió, mely annak idején
feladta a vesztes csatát, háború nélkül. A nyugat ennél sokkal agresszívabb.

A kezdeti pont a Közel-Kelet újragyarmatosítása volt, ez volt az "Arab Tavasz" nev? kémm?velet. De a
keleti élettér még ennél is fontosabb a liberális háttérhatalomnak. Lásd Soros nyilatkozatait Ukrajna
fontosságáról!

Nagyon fontos, hogy mit lép Európa. Az európai népek érdeke, hogy szabotálják ezt a háborús hisztériát.
Orbánék szerepe kulcsfontosságú: ravasz trükkökkel képesek lehetnek a NATO bels? rombolására, ami
fontos békepárti lépés lehet. A csehek és a szlovákok pedig talán még Orbánnál is fontosabb szerepet
játszhatnak ebben.

Szerencsére ma már nyugaton is növekszik a populizmus, a népek felkelése. Ma már a nyugat nem lehet
biztos egy sor nyugati országban sem, lásd UK, Franciaország, Ausztria.

A nyugati propaganda által szajkózott "fenyegetettség" csak a vérre éhes nyugati nagyt?ke és csicskásaik
nedves álmaiban létezik. A NATO háborús uszító politikájának véget kell vetni. Ennek ugyanis háború
lesz a vége. Kinek érdeke a háború? A népek érdeke a béke.

Reméljük, az USA-ban a populista Trump nyeri a választásokat, ez esetben esélyes, hogy lassú
rothadásnak indul az agresszív imperialista fegyverkezési tömb. Az ultrajobbos Clinton nyeresége er?t
adna a háborúpárti lobbinak.
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Ez most ugyanaz a helyzet, mint ami Európában már volt a XX. sz. 30-as éveiben. Itt az ideje, hogy a
magyar vezetés, a mostani okosabb legyen az akkorinál.

Rendkívül fontos ezért a magyar népszavazás pozitív kimenetele ?ssszel, valamint az osztrák
elnökválasztás megismételt 2. fordulója - fontos, hogy ezeket a választásokat a nép nyerje meg.
Reménykedjünk a jó eredményekben!

Ha a NATO er?s, a natoiták véres háborút fognak kiprovokálni a világ népei ellen. Ezt el kell kerülni.

_______________________________________________
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A Norvégiai Köztársaság kapcsán

by maxval bircaman - kedd, február 02, 2016

http://bircahang.org/f/

Sokan, sokszor kérdezik mi okból nevezem Norvégiát köztársaságnak, mikor az az enciklopédiák szerint
monarchia.

Nos, most elmagyarázom.

Lássuk mi értelme lehet egy monarchiának.

Monarchiából alapvet?en 3 F?típus lehet: hagyományos, alkotmányos, parlamentáris.

Mi egy hagyományos monarchia célja? Az ország vezetése, az ország vezetése ez esetben teljesen a
monarcha dolga.

Mi egy alkotmányos monarchia célja? Az ország vezetése együtt a néppel, az ország vezetése ez
esetben meg van osztva a monarcha és a nép között.

Mi egy parlamentáris monarchia célja? A hagyományok védelme uralkodás nélkül, az ország vezetése
ez esetben teljesen át van hárítva a népre.

(Most ne jöjjön senki a rendi és az abszolút monarchiával, ez a kett? besorolható a fenti f?típusok alá.)

Ha egyik sincs, akkor az egy álmonarchia. Ha befesti magát feketére egy fehér ember, néger lesz bel?le?
Ugye nem? Pontosan ugyanígy nem lesz monarchia az a köztársaság, melynek örökletes államf?je van, ha
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az nem tölti be szerepét. Ugyanis nem az örökletesség a monarcha f? vonása, s?t vannak választási
monarchiák is.

Mert abban egyet lehet érteni, hogy az nem tipikus monarcha szerep, hogy az államf? idétlenkedik a
bulvármédiákban - erre ott vannak a celebek, felesleges állami pénzb?l fizetni erre még egy embert
vagy egy egész parazita családot.

Miféle monarchia az pl., ahol az uralkodó szentesíti az egynem?ek házasságát, pedofíliát, más perverz
dolgokat?

Ugyanez ez a helyzet, mint egy olyan demokrácia, melyben nincsenek szabad választások. Miféle
demokrácia ez. Demokrácia csak azon az alapon, hogy annak nevezi magát?

Tehát az európai látszólagos monarchiák zöme köztársaság, csupán 2 kivétel van (a Vatikánt nem
számítva): Liechtenstein és Monaco.

Ezen feketére mázolt fehérség egyik jó példája pedig Norvégia, a Norvégiai Köztársaság.
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A nyelvtudás szintjei

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 15, 2016

http://bircahang.org/a-nyelvtudas-szintjei/

Európában a legelterjedtebb skála a nyelvtudás érzékeltetésére az a skála, mely 6 lépcs?fokot tartalmaz, a
legalsó az A1 és a legfels? a C2. Az A1 azt jelenti, hogy valaki nagyon egyszerá gondolatokat képes
kifejezni, sok hibával, s képes nagyon egyszer? dolgokat megérteni idegen nyelven. A C2 pedig azt
jelenti, hogy a nyelvet használó képes anyanyelvi szinten használni az adott idegen nyelvet, esetleg csak a
kiejtés terén ismerhet? fel, hogy nem anyanyelvi beszél?.

Kevesen tudják, de van A0-s szint is. Ez azt jelenti, hogy idegen nyelven úgy igyekszünk beszélni, hogy
saját nyelvünkön beszélünk, hangosabban és szótagolva, s közben mutogatunk. Ez nagyon elterjedt
nyelvtudás szint volt a Balatonon a 70-es és 80-as években büfékben, strandokon, boltokban. Pl. bejön az
ostoba turista és rámutat a palacsintára, majd azt mondja, hogy "fájv", mire a boltos megkérdezi: "tú-rós
vagy lek-vá-ros pa-la-csin-tát kérsz?".

Ennél emeltebb szint az A0+ szint. Ez alapvet?en a 0-ás szint, de id?nként mondunk pár idegen szót is
közben. Itt azt mondja a büfés: "jú vant tú-rós vagy lek-vá-ros pa-la-csin-tát?.
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A népek tavasza

by maxval bircaman - vasárnap, december 04, 2016

http://bircahang.org/a-nepek-tavasza/

A népek tavasza zajlik. Télen. Minden a 80-as évek végére emlékeztet.

Akkor hihetetlenül gyorsan véget ért az addig sziklaszilárdnak hitt kommunizmus. Most hasonló
folyamatok zajlanak.

2-3 még úgy t?nt, itt csak pár kelet-európai állam nevetséges és ideiglenes ellenállásáról van szó az USA
és Brüsszel ellen. Gyakorlatilag csak Magyarország és Szlovákia harcolt, plusz részben Csehország, ahol
a kormány EU-párti volt, csak a köztársasági elnök volt renitens. Úgy t?nt minden, ez csak egy múló
epizód.

Csak hát a rendszerurak sokszor elbízzák magukat, csúnyán hibáznak, amivel aztán saját maguknak
állítanak csapdát. Most ez a katalizáló esemény az Arab Tavasz nev? nyugati kémm?velet volt, melynek
célja az volt, hogy a haldokló liberális rezsimek új er?forrásokhoz jussanak. A nyugati liberális rend már
a 80-as évek közepén a végét járta,akkor a kommunizmus bukása mentette meg ?ket: több billió dollár
vándorolt át ugyanis ezáltal keletr?l nyugatra, így a liberális rend újabb 20 évre kapott lélegzetet. Ez a
pénz elfogyott azonban, új források kellettek, innen a ráugrás a Közel-Keletre.

Az Arab Tavasz azonban csúnyán megbukott, az arab népek nem voltak hajlandóak nyugati kottára
táncba perdülni, megvédték értékeiket. Az egyetlen eredménye a nyugati agressziónak a káosz és a
menekülthullám lett. Ekkor a legtöbb addig alvó európai is felébredt: Európa liberális gazdái ugyanis
levették álarcukat.

A görög nép felkelését a Negyedik Birodalom f?rere, Satana Mertkell még leverte, de a folyamatok már
kicsúsztak az irányítása alól. Lengyelországban - mely a legfontosabb keleti EU-tagállam - a liberális
er?k csúnya vereséget szenvedtek, s k?kemény populista gy?zelem született. Ezzel a visegrádi országok
egységes populista tömbbé tudtak válni, melyet immár képtelen volt Brüsszel leverni.
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S megtörtént az, amire senki se számított: ahelyett, hogy a nyugati államok egységesen léptek volna fel a
keleti rebellisek ellen, a nyugat fragmentálódott, s a keleti, populista eszmék egyre nagyobb
népszer?ségre tettek szert nyugaton.

Ki gondolta volna, hogy a liberális befolyás keleti növekedése helyett a populista befolyás fog növekedni
nyugaton? A brüsszeliták pánikba is estek, ma már nyílt cenzúrára készülnek, lásd minden független
médiát "orosz propagandának" min?sítenek, tervezik a sajtószabadság beszüntetését. Ugyanazt akarják
tenni, amit a kommunisták  a hidegháború alatt, amikor a nyugati rádióadásokat zavarták kifejezetten e
célra épített zavaróállomásokkal. Vicces fordulat...

S a népek tavasza nyugaton is megállíthatatlan. A brit nép kilépett az EU-ból, hatalmas pofont lekeverve
ezzel Brüsszelnek. Spanyolországban a baloldali populisták a semmib?l a harmadik legnagyobb
parlamenti párt lettek. Ausztriában mindkét liberális párt kiesett az elnökválasztás els? fordulójában, a
mai második fordulón egy zöld és egy újjobbos jelölt versengenek egymással! Olaszország ma
népszavazás zajlik, ahol er?sen valószín? a brüsszelita er?k veresége. Még a hagyományosan óvatosan és
félénken politizáló Bulgáriában is lépés történt a populista irányba a múlthavi elnökválasztáson.

S persze a legnagyobb pofon: a Birodalom központjában, Washingtonban a populista Trump legy?zte a
liberális Clintont. Ezt a csapást a liberális elit máig nem képes kiheverni: január 20-tól egy
rendszerkritikus áll az USA élén!

https://www.youtube.com/watch?v=UtJvYdX4GKM 

https://www.youtube.com/watch?v=grD_IINiH9c&t=29s 

Trump gy?zelme miatt hisztiz? amerikai fanatikus liberálisok

S a folyamat nem ért véget. Jöv?re a francia elnökválasztáson már most biztos, hogy a liberális er?k
veszteni fognak. Az elnökválasztáson csak az a kérdés, hogy a két oroszpárti jelölt közül ki fog nyerni.

                                129 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Oroszország szerepe nagyon fontos. Ha nem létezne immár 10 éve az új, humanista, populista
Oroszország, mely minden agresszióval szemben helytállt, ma esélyes lenne, hogy a liberálisok háborút
robbantanak ki. Csak az orosz atomarzenál az, mely ebben visszatartja ?ket.

_______________________________________________

                                130 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A népszavazás eredményének elemzése

by maxval bircaman - vasárnap, október 02, 2016

http://bircahang.org/nepszavazas-eredmenyenek-elemzese/

Ezt a cikket a népszavazás kezdése EL?TT írom, azaz semmit se tudok: se részvételi adatot, se
eredményt.

Mikor lesz a népszavazásnak nemzetközi jelent?sége?

Ha fölényesen – kétharmad felett – gy?znek a NEMek, s a népszavazás nem lesz ugyan érvényes,
de a legalább 40 %-os lesz a részvétel.
Ha gy?znek a nemek, s a népszavazás érvényes lesz.

Mikor lesz a népszavazás Brüsszel gy?zelme?

Ha a fenti két opció egyike se teljesül.

S most lássuk a belpolitikai jelent?séget!

Mikor lesz a népszavazás a kormány gy?zelme?

Ha érvényes lesz és gy?znek a NEMek.

Mikor lesz a népszavazás a kormány veresége?
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Ha a részvételi arány nem éri el a 40 %-ot.
Ha a részvételi arány eléri a 40 %-ot, de jelent?s számú – a szavazatok harmada legalább - IGEN
vagy érvénytelen szavazat lesz.

Mikor lesz döntetlen a népszavazás a kormány és a balllib ellenzék között?

Minden más esetben, azaz ha a fenti 3 opció egyike se teljesül.

_______________________________________________
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A népszavazás valódi belpolitikai eredménye

by maxval bircaman - péntek, október 07, 2016

http://bircahang.org/a-nepszavazas-valodi-belpolitikai-eredmenye/

A magyarnépszavazés valódi eredménye: meger?sítette a létez? politikai spektrumot!

Hogyan lehet lefordítani eredményre a népszavazást bojkottáló szavazatokat? Mennyi ezek valós értéke?

A megoldás nagyon egyszer?. Megnézzük, hogy mennyi volt a részvétel a legutóbbi parlamenti
választáson! Ez  2014-ben 62,2 % volt: ebb?l 61,4 % érvényes és 0,8 % érvénytelen szavazat, ez utóbbi
adat is fontos most az összehasonlítás miatt!

Nézzük most úgy az egyes pártok eredményét, ahogy sosem szokás, azaz nem az elért mandátumarány,
sem a listás arány szerint, hanem az összes szavazásra jogosulthoz képesti listás eredményt!

Íme a 2014-es eredmény:

26,7 % a Fideszre szavazott
16,1 % a balllibekre szavazott
12,7 % a Jobbikra szavazott
3,4 % az LMP-re szavazott
2,5 %  a parlamentbe ne nem jutott pártra szavazott
0,8 % érvénytelenül szavazott
37,8 % nem szavazott

Mi történt a 2016-os népszavazáson?

Szavazott 47,8 %: ebb?l  45,1 % érvényes és 2,7 % érvénytelen szavazat. Nem szavazott 52,2 %.
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Részletesen:

43,4 % nem szavazat
1,7 % igen szavazat
2,7 % érvénytelen szavazat
52,2 % nem szavazott

Ha a két választás részvételi különbözetét kiszámítjuk, ez 62,2-47,8=14,4.

Reálisam ezt a számot fogadhatjuk el mint a ballib bojkottfelhívásnak szót fogadott választói tömeget. 
Ha ehhez hozzzáadjuk az igen és az érvénytelen szavazatokat, az eredmény 14,4+1,7+2,7=18,8, de ebb?l
vonjunk le 0,8-at, hiszen 2014-ben is volt ennyi érvénytelen szavazat, így féltételezhet?, most is volt
ennyi ember, aki nem szándékosan szavazott érvénytelenül, a végeredmény 18,0 %.

Azaz a ballibek javítottak: 16,1-r?l 18,0 %-ra.

 

A Fidesz, a Jobbik és az LMP 2 éve összesen 42,8 %-ot ért el, most a nem szavazatok aránya 43,4 %, ami
kis javulás. Hozzá kell tenni: valószín?leg egyes ballib szavazók is nemmel szavazhattak és az LMP
semleges álláspontja miatt nem biztos, hogy híveik mind nemmel szavaztak, azaz a valószín?bb a
Fidesz+Jobbik tábor esése, valószín?leg annyival, mint amennyivel a ballibek növekedtek.

Mit jelent ez lefordítva mandátumokra? A magyar választási rendszer sajátosságai miatt nehéz
megbecsülni, de kb. ez a helyzet:

Jobbik és LMP: azonos a 2014-es mandátumszámmal, azaz 23 és 5,
Fidesz: 133 helyett 120-125,
ballibek: 38 helyett 45-50.
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A politikai helyzetkép azonos maradt tehát.

_______________________________________________
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A pedagógusfegyver

by maxval bircaman - szombat, február 13, 2016

http://bircahang.org/a-pedagogusfegyver/

A ballibek kibiztosították a pedagógusfegyvert, de ez fordítva sült el, s most halálgágognak.

Láttuk ugyanezt már az internetadónál, s már unalmas kissé a ballibek határhatalan hatalomvágya.

Igazuk van a tüntet?knek? Pár dologban igen, pár dologban meg nem.

A probléma gyökere azonban a rendszerben van. Lehet átcsoportosítani pénzeket az egyik szektorból a
másikba, ez meg is oldaná valamelyest a problémákat ideiglenesen, de az alapkérdés akkor is az marad,
hogy amíg a nyugat kiszivattyúzhatja kozmikus sebességgel, addig nem lesz sosem valódi megoldás.

Mi történne, ha esetleg bukna Orbán, s helyére ballibek jönnének? Ki lenne nevezve a háttérhatalom által
Gyurcsány, Bajnai vagy valamelyik más oligarcha-csicskás gyászhuszár, s a magyar kormány
meggyorsítaná a magyar pénzek kiáramlását az országból. Ennyi az egész, err?l szól minden.

A nyugatnak jelenleg minden fillérre szüksége van, mert vesztésre áll a nemzetközi porondon. Ez a
mögöttes ok minden olyan esemény mögött, ami a nyugat uszítására zajlik. Ahogy a rendszerváltozás
idején kihasználta a nyugat a kisemberek vágyát  a változásra, úgy most is ezt próbálja tenni minden
egyes tüntetéssel.
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A pumuklik bukása

by maxval bircaman - péntek, szeptember 30, 2016

http://bircahang.org/a-pumuklik-bukasa/

Veszélyes dolog az ördöggel cimborálni. Jó szándékból is az.

A Soros-Pumukli néven ismertté vált Pukli István iskolaigazgató sorsa a legjobb bizonyíték erre.

Nem ismerem ?t személyesen, nem ismerem motivációját sem. Vajon ballib politikai pályára akart lépni
vagy csak naív, jószándékú ember – nem tudom megmondani.

A ballibek kétségbeesésben élnek 2010 óta.

Hagyományos politikusaik – mint az MSZP-vezetés és Gyurcsány – képtelenek növelni
támogatottságukat, legfeljebb egymás rovására növekednek, de összeteljesítményük marad ugyanazon a
15-20 %-os szinten.

Reformer politikusaik még nagyobbat buknak. Bajnaihoz hasonló expressz gyorsaságú bukást kevés
politikus produkált Magyarországon a rendszerváltozás óta. Persze ebben a sajátjai is jelent?s szerepet
játszottak, tegyük hozzá, hiszen se az MSZP, se a DK nem akart osztozni vele ugyanazon a tortán.

A ballibek által szétrobbantott LMP szakadárjai mára egy szobában elférnek teljes tagságukkal és
szavazótáborukkal. S eközben – ez a legnagyobb kudarc a ballibek számára! - az LMP nem-ballib része
ma is képes lenne bejutni a parlamentbe, mégpedig öner?b?l.

Alakultak aztán a különböz? mozgalmak is, azzal a bevallott céllal, hogy ?k mind a Fideszt?l, mind a
ballibekt?l függetlenek. Lassan mind a ballib tábor részévé lettek és elsorvadtak. Mára csak FB-oldalak
maradtak bel?lük, melyeknek van párezer – a legnagyobbaknak akár pár tízezer! - rajongójuk, ezeket
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összeadva jelent?s, milliós számot kapunk,  de vigyázat: jellemz?en ugyanaz a párezer ember a rajongója
az összes ilyen csoportnak. (Arról nem is szólva, hogy a FB-rajongó valójában sokszor csak követ?,
esetleg éppen az ellentáborból, aki szereti követni az ellenfelek eseményeit.) Ki hallott manapság a
Szolidaritás, Egymillióan Az Izéért, stb. szervezetekr?l a FB-on kívül? Senki.

Voltak persze eleve ballib mozgalmak is, melyek civilnek hazudták magukat, azaz nem kellett kés?bb
csatlakozniuk a ballibekhez, mert eleve ott voltak. Lásd a milliomos szocik által m?ködtetett Éhségmenet
nev? vicccsoportot. Átvert volt f?emberük mára nem foglalkozik politikával.

Csak az érdekesség kedvéért megemlíteném, hogy van persze pár ultraballib csoport is, mely nem
csatlakozott a ballib táborhoz. ?k azok, akik tényleg mind a Fideszt?l, mind a ballibekt?l függetlenek,
viszont a ballibek ellen az a f? váduk, hogy azok nem igazi ballibek, nem eléggé ballibek. Ezek a
csoportok teljesen lényegtelenek, jellemz?en az alapító pár haverját tömörítik, lásd pl. Tuareg fanatikus
fideszesb?l fanatikus ballibá lett mozgalmár az egész országot árulónak tartó, 30-tagú forradalmi sejtjét
vagy az Amerikai Magyar Népszava nev? blog köré szervezkedett 10-tagú „pártot”.

Az igazság kedvéért megemlíteném, hogy vannak természetesen nem ballib ellenzékiek is a Jobbikon és
az LMP-n túl is, de ezek most irrelevánsak e cikk szempontjából. Ezek egyébként 3 részre oszthatók:
radikálisok, akiknek a Jobbik túlságosan centrista lett az utóbbi id?kben (de éles helyzetben ezek az
emberek leszavaznának a Jobbikra vagy a Fideszre, „kisebbik gonosz” alapon), baloldaliak, akik
elutasítják a ballib elveket mindenestül (ezek egy része aztán elmegy szavazni az LMP-re, mint
„legkevésbé utálatos” parlamenti pártra), s klasszikus polgári liberálisok, akik valamiféle nem-ballib
liberalizmust keresnek (talán a PKP nev? minipárt és a Kapitalizmus Blog törzstábora jó példa ezekre, de
ezek nagy része is elmegy éles helyzetbe leszavazni a ballibekre mint kisebb rosszra, mint a legkevésbé
antikapitalista pártra). Személyes vallomás: a XXI. század els? évtizedében többnyire magam is ezen
utóbbi csoporthoz tartoztam, szóval van egyfajta megértésem feléjük, bár ma már egyetlen alapkérdésben
sem értek együtt velük – aki ismeri ezen korszakomat, jól tudja, hogy akkoriban a nemblogom alcíme
„több kapitalizmust, elmélyül? globalizációt!” volt – sajnos sok korábbi írásom elveszett (2012 el?tt,
sajnálatos módon, nem tartottam fontosnak minden írásomat meg?rizni), de egyesek ezen a honlapon is
olvashatóak.

De, visszatérve ezen kitér? után a f? témára, a ballib álcivilek hatalmasat buktak, a nem-ballib civilek
meg kicsiny baráti asztaltársaságokká lettek.

Pumukli pedig manapság megkapta a végs? döfést. Miután rádöbbent, hogy bohócnak kell csak
Gyurcsányéknak és a többi ballib vezérnek, s  mögöttük álló brüsszelita-sorosista er?knek felmondott,

                                138 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

amiért olyan támadásokat kapott, mintha ? maga lenne a csúnya, cigány Orbán.

Én azt mondom neked, Pumukli: ne sajnáld, jól jártál, id?ben felmondtad a paktumot a Gonosszal...

Te pedig,  Sándor Fekete-Fehér-Szürke N?vér Mária készülj, te leszel a következ?.

_______________________________________________
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A pókerjátékosok típusai

by maxval bircaman - csütörtök, január 07, 2016

http://bircahang.org/a-pokerjatekosok-tipusai/

Majdnem öt évet dolgoztam internetes pókerszolgáltatónál, innen a megfigyelésem.

A játékosok kb. 75 %-a durván vesztes, azaz mindig veszít, sosincs valós bevétele a játékból. Ez a rész
természetesen több alcsoportra osztható.

A legtöbb az egyszeri hobbijátékos. Látta a tévében, hogy pókereznek, hallotta, hogy egyesek szép
jövedelemmel rendelkeznek ebb?l, így hát ? is megpróbálta.

A póker ebben a tekintetben igencsak csalóka dolog. Míg az átlagember azonnal felfogja, hogy ha focizni
kezd például, a legnagyobb teljesítménye az lesz, hogy nyer a munkahelyi csapata a szomszéd, szintén
totál amat?r csapat ellen, vagy ha teniszezni  kezd, esetleg képes lesz összes ismer?sét legy?zni, addig a
pókerezni akarók körében ugyanez a realitásérzék hiányzik: egyszer?en túl könny?nek t?nik a játék.
Szóval mindenki elhiszi magáról: ? is a játékból él? profi lesz pár héten belül.

A legtöbb ilyen típusú játékos sokszor még a játék szabályait sem tudja rendesen. Ügyfélszolgaként
gyakori esetem volt az olyan ügyfél, aki nem értette, hogy adott lapjaival miért vesztett – azért persze,
mert az ellenfél lapja jobb volt, de az ügyfél nem ismerte a lapkombinációkat se rendesen. Ez tehát
ugyanaz  a típus, mint aki odamegy a rulettasztalhoz és zsetont helyez az asztalra, anélkül, hogy tudná
milyen esetben fog nyerni és mennyit.

Vicces esetem, amikor a kezében két J-vel nolimit texas holdemet játszó játékos hosszasan nem
értette meg miért vesztett a kezében K2-t tartó ellenfelével szemben, amikor a közös lapokra kijött
négy darab Q és egy hármas.
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Másik esetem: a játékos leült egy omahás asztalhoz, s meglep?dött, hogy vesztett a kezében lév?
AAAA-val a másik ellen, akinek kezében QQ23 volt, miközben a közös lapok QJ865 voltak. A
játékos szerint neki ászpókere volt, s a rendszer hibázott, mikor a rosszabb kez? ellenfél nyert.

 

Ez a típus jellemz?en befizet egy minimális összeget (vagy azt se: azaz csak kezd?bónuszból játszik),
majd amikor a pénze elfogy, végleg abbahagyja a játékot, esetleg ismét eszébe jut a játék pár hónap
múlva, amikor ismét befizet egy minimális összeget.

Van persze egy örökké reményked? típus, ? folyamatosan befizet, heti/havi rendszerességgel, hátha
most már végre sikeres lesz. Sok esetben ebb?l a típusból  úgynevezett szórakozó típusú pókeres lesz,
azaz imádja a játékot, rászán arra egy bizonyos havi összeget, de maga sem számít sikerre: ? egyszer?en
szeret játszani, élvezi a póker izgalmát.

Van egy egészen kicsi, talán 1-5 %-nyi játékos: a szenvedélybetegek, akik kényszeresen játszanak el
egyre nagyobb összegeket, anélkül, hogy értenének a játékhoz, s?t anélkül, hogy azt érteni akarnák!

A másik nagy csoport a kb. 20 %-nyi profijelölt. Ez az a réteg, aki komolyan veszi a játékot: nemcsak a
szabályokat tanulja meg kiválóan, hanem szakirodalmat, pókert-tankönyveket, pókeres cikkeket olvas,
aktívan böngészi a pókeres honlapokat. ?k már „tudományosan” játszanak. Viszont hiányzik bel?lük a
tehetség, így ?k folyton picit vesztésre vagy picit nyerésre állnak: van hónap, amikor szép bevételt érnek
el, de a következ? hónapot meg hasonló veszteséggel zárják. Képesek órákig folyamatosan játszani,
egyszerre több asztalon, de az eredmény, a végeredmény az örökös nullszaldó, azaz nem vesztenek pénzt
a pókeren, de nem is nyernek vele, a legjobb esetben egy szerény borravalónyi bevételük van – a magyar
minimálbér szintjét már nem képesek elérni havi átlagban.

S van a legkisebb, fels? réteg, 5 %-nyi. ?k a tehetséges játékosok. ?k nyernek komoly pénzeket is.
Természetesen az ? többségük is szerény jövedelmet ér el, azaz a magyar minimálbér környéki szintet.
Ennél több talán 0,1 % esetében fordul el?.
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Ugyanis a póker sokrét? valami: felerészben szerencsejáték, felerészben tudás alapú játék. Viszont a
szerencseelemhez szükséges egyfajta pókertehetség.

Ami a pókerjáték típusait illeti, az esetek 85 %-ában az emberek nolimit texas holdemet játszanak, 10
%-ban limit texas holdemet, s 5 %-ban minden mást: omaha, stud, razz, draw, stb. A kezd?k szinte
mindig csak nolimit texas holdemet játszanak.

Mit érdemes játszani? Azt, amihez a legkevesebben értenek. Azaz az omaha ajánlottabb, mert a legtöbb
játékosnak fogalma sincs az egészr?l, s akinek van is, az is jellemz?en kevésbé ért a texas holdemnél
bonyultabb játék-taktikához. A texas holdem taktikáját ma már minden komolyabb játékos ismeri,
nehezebb ezért sikerélményhez jutni. Szóval talán az omaha az, ahol lehetséges könnyebben is tudással
sikerélményeket elérni.

Milyen tétszinten érdemes játszani? Az 1/2 centes alap semmire se jó, ez szinte ugyanaz, mint az
ingyenjáték. A 2/4-es szint se sokkal jobb. Én azt mondanám: az 5/10 centes alap az els? szint, ahol már
folyik valódi játék. Ugyanez a versenypókernél: a 3 dollárnál alacsonyabb nevezési díjú versenyeken
semmi értelme részt venni. Az ilyen alacsony pénzszint? játékokkal csak egyre rosszabb lesz a játékos
pókertudása.

_______________________________________________
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A rendszerváltott Bulgária

by maxval bircaman - hétf?, január 18, 2016

http://bircahang.org/a-stabil-demokratikus-bulgaria/

Mondták többen: hol az el?z? cikk befejezése. Hát akkor itt van most.

Az 1996-1997-es második nagy válság, melynek oka részben mesterséges azzal a 2 fontos eredménnyel
zárult, hogy

a jobboldal (mely Bulgáriában, ellentétben Magyarországgal, egyértelm?en nyugatpárti és
liberális) átvette a teljes hatalmat, azaz megnyerte mind az 1996-os elnökválasztást, mind az
1997-es parlamenti választást,
a baloldal f? ereje, az ex-kommunista Bolgár Szocialista Párt marginalizálta saját vezetésében a
harmadikutas, semlegességpárti személyeket, ett?l kezdve a párt nyugatpárti és euroatlantista.

Bulgária parlamentáris köztársaság, viszont a köztársasági elnöknek (akit a nép közvetlenül választ meg)
valamivel több a hatalma, mint Magyarországon, plusz - éppen közvetlen választottsága miatt - sokkal
fontosabb személyiség, mint magyar megfelel?je. Így a bolgár elnökválasztás óriási jelent?ség?. A válság
alatt lezajlott elnökválasztáson a jobboldal (SZDSZ) jelöltje 44 %-ot szerzett, míg a BSZP jelölte 27 %-ot
az els? fordulóban. Az 1997-es parlamenti választásokon pedig az SZDSZ egyedül megszerezte az
abszolút többséget, a mandátumok 57 %-át.

Az ekkor megválasztott kormány az els? a rendszerváltás utáni Bulgáriában, mely sikeresen kitölti teljes
mandátumát.

A kormányzat talán legfontosabb - máig ható - eredménye, hogy bevezeti az úgynevezett valutatanácsot,
azaz a bolgár levát hozzáköti a német márkához, ami azzal jár, hogy az összes forgalomban lév? bolgár
leva pénzeszköz 100 %-os fedezettel kell rendelkeznie. Ennek természetesen a negatív oldala az, hogy az
állam kénytelen minimális szinten tartani a nyugdíjakat, szociális kifizetéseket, viszont a nagy pozitívum,
hogy lassan visszatér a bizalom a bolgár valutába, hiszen ezek után már nem kell félni az
elértéktelenedést?l. Az árfolyam egyébként ma, 2016-ban is ugyanaz, mint 1997-ben: 1 német márka =
1000 bolgár leva. A különbség csak az, hogy id?közben megsz?nt a német márka, helyette euró lett, s a
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bolgár levából le lett vágva három nulla, így a mai hivatalos, rögzített árfolyam: 1 euró = 1,9558 leva.

A legtöbbet a kormány a privatizáció terén teszi. Gyakorlatilag az összes bolgár állami céget eladják,
jellemz?en áron alul (sokszor 1 leváért), ami hosszú távon katasztrofális eredményekhez vezet. Sok
esetben az új tulajdonosok egyszer? csalók, akik miután eladják az adott cég értékeit, elhagyják azokat.
Az egyik jellemz? eset a Balkan légitársaság esete, melyet egy, a repüléssel semmilyen kapcsolatban
nem álló izraeli pénzügyi befektet? vesz meg, majd miután eladja az összes rep?l?gépet és útvonal-
engedélyt, egyszer?en cs?dbe vezeti a céget, de eközben több tízmillió dolláros haszonra tesz szert.

A kormány megvalósítja - példa nélküli módon Kelet-Európában - a teljes reprivatizációt, azaz minden
tulajdont visszaadnak eredeti tulajdonosának. Ez különösen a mez?gazdaságban okoz teljes káoszt. A
még m?köd? termel?szövetkezeteket és állami gazdaságokat szétverik, viszont az új-régi tulajdonosok
zöme nem akar foglalkozni földjével, azt parlagon hagyja, várva mikor mennek fel a földárak, hogy el
tudja adni. Más részr?l pedig a visszaadott földek mérete egyénenként olyan kicsi, hogy az nem
m?velhet? meg gazdaságosan. Eredmény: a reprivarizáció utáni években a term?földek közel fele
parlagon marad.

Külpolitikailag a kormány teljesen elkötelezi magát az USA oldalán, többek között határozattan
támogatja a Szerbia elleni agressziót, majd az illegális, terrorista szakadárállam, Koszovó függetlenségét.

Gazdaságilag a kormány pozitív eredménye, hogy az addig többségében fekete- és szürkeszektor arányú
gazdaságban e szektorok arányát 30 % körülire csökkenti.

Viszont a szinte teljes privatizációból befolyt pénz nagyon kevésnek bizonyul, az ország küls? adóssága
valójában még növekszik is, ahelyett, hogy az - a tervek szerint - csökkenne.

Összeségében a kormány eredménye: stabil szegénység, s teljes függ?ség a külföldt?l, valamint politikai
értelemben nagyobb fokú euroatlantizmus, mint sok nyugat-európai országban.

Az elégedetlenség az országban nagy, de ez már apolitikus típusú elégedetlenség. Miután se a
posztkommunista baloldal, se az antikommunista jobboldal nem tudott érezhet? eredményt felmutatni az
életszínvonal emelkedését illet?en, s emellett mindkét oldal híres lett saját korrupciós gyakorlatáról,
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megjelent a tömeges igény az "új rendszerváltásra".

Ez az érzést er?sítette még egy kampány, melyet a bolgár köztársasági elnök indított 1999-ben. A
kampány célja a külföldre emigrált bolgárok visszacsábítása volt. Röhejbe fulladt, hiszen az ígért dupla
bolgár havi fizetés kb. félheti nyugati fizetésnek felelt meg akkoriban.

Tudni kell: Bulgáriában sokkal nagyobb az elvándorlás, mint az Magyarországon valaha is volt vagy
lesz. Az ország lakossága 9 millióról lecsökkent 7 millióra 25 év alatt, ez európai békeid?beli rekord.
(Természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elment 2 millió és mindenki maradt. Hanem elment az
id?szak alatt összesen 4 millió, s a fele visszajött valamikor.)

Viszont a hazatérési kampánynak volt egy vicces politikai mellékhatása. A számtalan találkozó,
konferencia, stb. révén kialakult egy “kemény mag” az emigrált értelmiség köréb?l. Aztán ezek lettek egy
2001-ben alakult új bolgár párt egyik f? eleme. A pártot a szintén emigráns volt bolgár cár (II. Szimeon)
alapította, aki 1946-tól élt szám?zetésben, el?ször Egyiptomban pár évet, majd közel 50 évig
Spanyolországban.

A párt f? célja az volt, amit a nép zöme is akart: a korrupt, cs?döt mondott modell megszüntetése, friss,
külföldi tudás, tapasztalat behozatala, az életszínvonal drasztikus emelése, új politikai erkölcs, stb.

Ez a párt - II. Szimeon Nemzeti Mozgalom - a megalakulása után 2 hónappal MEGNYERTE a
választásokat 2001-ben, 49 %-ot szerzett mandátumarányban. A volt cár lett a miniszterelnök. A
miniszterek között több ex-emigráns is volt, pl. gazdasági szakemberek londoni bankokból.

 

Szimeon felesküdik a köztársasági alkotmányra, miután a parlament miniszterelnökké választotta

Ma már a kutatók és a bolgár médiák szerint ez a kormány volt a rendszerváltozás utáni legkorruptabb
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bolgár kormány… s egy másik, sokatmondó adat: jelenleg ez a párt 1 % alatt szokott kapni a
választásokon. A modern bolgár történelem legnagyobb politikai bukása ez. Ráadásul a volt cár bukása
örökre meger?sítette a köztársasági államformát az országban, a korábban rendkívül népszer?
monarchikus restauráció hívei ma alig léteznek. Valószín?leg ma ez a legutáltabb párt Bulgáriában, a
török kisebbségi pártot leszámítva.

a volt cár látogatóban a budapesti bolgár ortodox templomban (SAJÁT FÉNYKÉPEM)

Hozzáteszem, ezt a széls?ségesen negatív véleményt én személyesen nem osztom. Szerintem igenis elért
eredményeket a volt cár, ezek között sok máig ható eredmény is van. (Én rájuk szavaztam 3-szor is,
2001-ben, 2005-ben és 2009-ben. Csak 2009 után pártoltam el.) Szóval nem osztom az ?t érint? totálisan
negatív közvélekedést. Én 2001-ben sem hittem ?t messiásnak, s most sem tartom ?t ördögi alaknak. De
ami a korrupciót illeti, teljesen igaz, hogy ez ? kormánya volt a legkorruptabb. S persze eleve képtelenség
volt amit ígért: a f? kampámszlogen a “800 nap alatt rendbehozom az országot” volt.

Csak hát a messiás hatás végzett a cárral. Ha valakit messiásnak hisznek, akkor vele szemben az elvárás
maximális. A nép nem bocsátotta meg neki, hogy nem tett csodát. S azóta az “emigráns szakért?”
szitokszónak számít Bulgáriában… a közvélekedés szerint, ha egy nyugati bolgár szakért? hazatér
“segíteni”, akkor a valódi jelentése ennek: nyugaton nem tudott eleget lopni, ezért jött haza, aztán meg ha
sokat összelopott, megy vissza. S ez nem spekuláció, hanem teljesen tényszer? volt több akkori “hazafias
érzelemb?l hazatért” szakember esetében.

A bolgár jobboldalra a legnagyobb csapás a 2001-es elnökválasztás volt. A mindenki szerint biztosan
vezet? jobboldali elnök nem tudott második mandátumot szerezni. Szimeon ex-cár hivatalosan támogatta
ugyan az elnököt, a valóságban azonban a szocialista jelöltre szavaztak tömegesen Szimeon hívei. Így a
második fordulóban Parvanov volt BSZP-elnök megnyerte az elnökválasztást 54 %-kal.
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Georgi Parvanov köztársasági elnök és Szimeon Szakszkoburgotszki volt miniszterelnök 2010-ben, a volt
miniszterelnökön az éppen a köztársasági elnök által neki ítélt legmagasabb bolgár állami kitüntetéssel

Már ekkor érezhet? volna Szimeon taktikája: f? ellenfélnek a jobboldalt tartja, nem a szocialistákat.
Ennek következményeképpen a vélemények hirtelen megváltoztak:

az addig elvileg monarchista jobboldal lett Szimeon legnagyobb ellenfele,
az addig elvileg republikánus baloldal hirtelen abbahagyta a Szimeon elleni kritikát, végül olyan
mértékben, hogy Szimeon kormányának - hivatalos koalíciókötés nélkül - két szocialista tagja is
lett.

A II. Szimeon Nemzeti Mozgalom vezette kormány egyébként magát liberálisnak határozta meg, de ez
inkább annak volt az eredménye, hogy a középbal és a középjobb már le volt foglalva. Nagy eredménye a
kormánynak, hogy valamelyest mérsékelte a jobboldal hisztérikusan nyugatpárti irányvonalát, valamint
gyakorlatilag szétzúzta a korábban a bolgár közéletet megmérgez? vörös-kék (exkommunista contra
antikommunista) ellentétet. Szellemileg fontos hatás, hogy az addig vezet? szerepet játszó fanatikus
nyugatmajmoló jobboldali megmondóembereket háttérbe szorította, bizonyította, hogy van más út is,
nemcsak kommunistának lenni vagy mindenben a nyugat mellett állni - a volt cárt nehéz lett volna
kommunistának min?síteni (bár kés?bb róla is "kiderítették" egyes jobboldali médiák, hogy
Spanyolországban KGB-ügynök volt). A külpolitikában a volt cár - aki immár hivatalosan polgári nevén
mint Szimeon Szakszkoburgotszki szerepelt a közéletben - követte édesapja, III. Borisz cár mottóját
"mindig Németországgal, sose Oroszország ellen". Azaz igyekezett javítani az orosz kapcsolatokon,
anélkül, hogy az euroatlantista kurzust leállította volna.

Életszínvonalban komoly javulás történt a kormánya alatt, de azt persze messze nem érte el, amit ígért a
kormányf?, így a komoly javulást is kudarcként értékelte a közvélemény.

A 2005-ös parlamenti választásokon a II. Szimeon Nemzeti Mozgalom már csak második helyet ér el, a
mandátumokat 22 %-át szerzi meg. Els? helyen a szocialisták végeznek, 34 %-kal. A jobboldal két részre
szakadva, összesen 15 %-ot ér el.

Az új kormányt 3 párt, a II. Szimeon Nemzeti Mozgalom, a szocialisták és a török párt alkotják. Bejut a
parlamentbe a nemzeti radikális Támadás párt is (9 %).
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A 2006-os elnökválasztáson a jobboldal már el se tud jutni a második fordulóig. A szocialista elnök f?
vetéklytársa a nemzeti radikális Volen Sziderov.

A 2009-es választásokig a cári párt teljesen elveszti népszer?ségét, 2009-ben már be se tud jutni a
parlamentbe.

A választások nyertese, a mandátumok 48 %-ával ismét egy új párt lett, a GERB (Polgárok Bulgária
Európai Fejl?déséért), mely Bojko Boriszov, volt szófiai polgármester gyakorlatilag egyszemélyi
vezetés? pártja. A párt ideológialag eredetileg er?sen meghatározhatatlan volt, majd magát jobbközépnek
definiálta. Bojko Boriszov eredetileg a cári pártban volt, annak volt el?ször belügyminiszter-helyettese,
majd szófiai polgármester. Azóta mind a mai napig a GERB a leger?sebb bolgár párt, ezen az sem
változtat, hogy 2013-2014 között szocialista kormány volt, mely azonban kevesebb mint 1 év után
kénytelen volt lemondani. A 2011-es elnökválasztáson is a GERB jelöltje nyert, az elnöki pozíció immár
jelentéktelenné is vált emiatt.

A jelenlegi parlament a 2014-es választások óta van,

Ezeknek több érdekes eredménye született:

A GERB párt totális gy?zelmet szerzett. 33 %-os eredményével többet szerzett mint a második és a
harmadik helyezett. Ezen kívül az összes etnikailag dominánsan bolgár választókerületben is els? lett. A
GERB jellemz?je, hogy bár nyugatpárti, nem akkora mértlkben, mint a hagyományos bolgár jobboldal.

Amit Magyarországon „ballibnek” szokás nevezni, az Bulgáriában a jobboldalon van! Az
antikommunizmus Bulgáriában jellemz?en együtt jár a nyugat majmolásával. Ezzel szemben a
"nemzeti" er?k inkább a baloldalon vannak.

Második helyen a középbal posztkommunista Bolgár Szocialista Párt, 15 % körüli eredményt értek el. A

                                148 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

szocialisták veresége ezúttal katasztrofális, egy sor választókerületben még a második helyezést sem
tudták elérni. A három f?városi választókerület közül kett?ben csak a harmadik helyet érték el, csak
egyben sikerült a második hely megszerzése.

Harmadikon a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért nev? formailag liberális, valójában török
etnikai párt, 15 % körüli eredményt értek el, a török párt immár 5 választókerületben az els? párt.

Óriási sikert aratott, 9 %-ot elérve a jobbközép Reformista Tömb, ez a volt jobboldal utóda. A
nagyvásárokban sok helyen második helyet ért el. Második lett a 3 f?városi választókerület közül
kett?ben.

Bejutott két nacionalista párt is, a radikálisabb párt (Támadás), mely eddig is bent volt a parlamentben
éppen bejutott, kicsivel 4 % feletti eredménnyel, a mérsékeltebb új párt (Hazafias Front) pedig azonnal 7
%-ot szerezve jutott be.

Az új, meghatározatlan ideológiájú populista párt (BBC – “Cenzúramentes Bulgária”) is bejutott 6 %-kal.
Jelenleg a párt egyetlen EP-képvisel?je az EP konzervatív frakciójában ül, de ez nemigen jelzi, hogy
valójában mi is a párt ideológiája, mivel az egyszer nacionalista, egyszer liberális, egyszer konzervatív,
id?nként baloldali. Mára a párt elvesztette minden jelent?ségét.

Végül bejutott, kicsivel 4 % felett az ABV párt, ez egy új párt, melyet a volt szocialista államf? alapított
idén, miután kilépett a szocialista pártból. Ez a párt kicsit balrább áll a szocialista pártnál, de ezzel együtt
nem kommunista párt, inkább oroszpártisága er?sebb.

A legjellemz?bb a bolgár politikai életre: egyre kevesebb ember megy el szavazni. Az átlagember ma
már egyik pártnak sem hisz komolyan. A politikailag aktívak között pedig a f? választóvonal a
hagyományos oroszpártiság és oroszellenesség, ami jellemz?en együtt jár - bár nem kizárólagosan - a
nyugatellenességgel és nyugatpártisággal.

_______________________________________________
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A sajtószabadság elleni EP-határozatról

by maxval bircaman - szombat, december 10, 2016

http://bircahang.org/a-sajtoszabadsag-elleni-ep-hatarozatrol/

November 23-án az Európai Parlament határozatot fogadott el a sajtószabadság ellen. A határozat teljes
szövege itt található. 

Lényegében a határozat része az oroszellenes hisztériakampánynak.

A 750 EP-képvisel?b?l a szavazáson 691 vett rész, közülök 304 igennel szavazott, 179 nemmel, 208-an
pedig tartózkodtak.

De érdekes megnézni, hogy mi a szavazás eredménye frakciónként. Jelenleg az Európai Parlamentben 8
frakció van + vannak függetlenek.

7 csoport esetében volt érezhet? a jelent?s mérték? egyetértés.

 

A két jobbközép frakció, az EPP - Európai Néppárt - és az ECR - a konzervatív tömb - hatalmas arányban
igennel szavazott.

A kommunista frakció (GUE) és a két újjobbos frakció (EFDD és ENL) hatalmas arányban nemmel
szavazott, ugyanez a helyzet a függetlenekkel is. (Az ENL és a függetlenek 100 %-ban szavaztak
nemmel!)
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A balközép frakció (S&D) volt az, mely többségében tartózkodott.

A zöldeknél (EFA) egyhe többsében volt az igen szavazat, míg a liberális frakció (ALDE) er?sen
megosztott volt.

Az EP-ben Magyarországnak 21 képvisel?je van:

Fidesz: 12 - mind az EPP tagjai,
Jobbik: 3 - függetkenek,
MSZP - 2 kévisel? - a S&D tagjai,
DK - 2 kévisel? - a S&D tagjai,
Együtt-PM: 1 - az EFA tagja,
LMP: 1 - az EFA tagja.

A két DK-s képvisel? igennel szavazott, azaz szembement frakciójuk többségi álláspontjával. Velük
szemben a két MSZP-s képvisel? tartózkodott.

A két magyar EFA-képvisel? közül az Együtt-PM képvisel?je igennel szavazott, míg az LMP-s képvisel?
tartózkodott.

A három jobbikos képvisel? közül kett? nemmel szavazott, egy nem szavazott.

Az összes fideszes képvisel? részt vett a szavazáson és igennel szavazott,

Az EP szavazáson tehát koalíció alukult kis a Fidesz, a DK és az Együtt-PM között, míg ennek ellenzéke
a Jobbik, az LMP és az MSZP.

Látható jól: a Fidesz azonnal meghajol a brüsszelita nyomás el?tt, amikor az megjelenik. Ezért is
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óvatosnak kell lenni a Fidesszel. Sose mondjuk jónak, mert nem az. Esetleg lehet kisebbik rossz, de
szavazni rá csak orrcsipesszel!

Összahasonlítás a bolgár helyzettel. Bulgáriának 17 képvisel?je van az EP-ben:

ALDE: 4 képvisel? - ezek mind a török kisebbségi párt képvisel?i, mind a négyen tartózkodtak.
ECR: 2 képvisel? - az egyik tartózkodott, a másik nem vett részt a szavazáson,
S&D: 4 képvisel? - mind a négyen nemmel szavaztak,
EPP: 7 képvisel? - 5 igen szavazat, 1 tartózkodás, 1 képvisel? nem szavazott.

_______________________________________________
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A szakszervezeti demagógia

by maxval bircaman - vasárnap, február 14, 2016

http://bircahang.org/a-nepszabadsag-zuhanasa/

Miután a ballibek csúnyán elvesztették a tgenapi pedagóguscsatát, éppen halálgágognak. Kiderült: még
valós problémák mentén sem képesek mozgosítani pár ezer embernél többet.

Az ok persze ?k maguk. Ha nem telepedtek volna rá ilyen gyorsan a pedagógustiltakozásra, az akár meg
is n?hetett volna. Ez viszont a legnagyobb veszély éppen a ballibek számára, nekik áll a legkevésbé
érdekükben, hogy kialakuljon egy olyan er?, mely ellenzéki a jelenlegi kormányzattal szemben, de velük
sem nem áll kapcsolatban. Ennél még a Fidesz örök uralma is a kisebbik rossz a ballib agytröszt számára.

Alá kell húzni, hogy a ballib agytröszt egyetlen célja: hatalomra kerülni, hogy az országot a lehet?
legszorosabban alávethessék a nyugati érdekeknek, s biztosítsák a vagyon intenzív kipumpálását
nyugatra. Más céljuk nincs.

De gyorsan meg is lett a ment? ötlet: a szakszervezetek mentén megkaparintani a hatalmat. Csak hát ez
abszurdum, éppen a liberálisok voltak azok, akik a rendszerváltozás után szétverték a szakszervezeteket.
A szakszervezetek ki lettek kiáltva valamiféle maradi, komcsi ny?gnek, s a megmaradt szakszervezetek
egyetlen feladatának azt lett megjelölve, hogy kizárólag az ÁLLAMI cégekben dolgozók érdekeit
képviseljék. A magántulajdonban lév? cégekben való szakszervezeti tevékenység károsnak lett kimondva,
hiszen a magánt?ke a barátunk, így aki ellene küzd, az gonosz, fasisztagyanús ember.

Mára a gazdaság legnagyobb része magánkézben - többnyire idegen magánkézben - van, így nem is
maradt hely a szakszervezeteknek. S a ballibek ismét azt hiszik: a szakszervezet feladata a nekik nem
tetsz? kormány ellen harcolni. Dehát a kevés megmaradt szakszervezet sem vesztette el az eszét: minek
azért küzdeni, hogy a dolgozók helyzete rosszabb legyen?

A ballibek a mai Magyarországon, akik szerint az vezet el az ország fejl?déséhez, ha az országot még
jobban kiszolgáltatjuk a nyugatnak, s még jobban elnyomjuk a kisembereket. Ez ultrajobbos
liberalizmus, melyre egyre kevesebb ember vev?.
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Ezzel szemben a fideszes politika lényege a hintapolitika: azaz megpróbálni tágítani a mozgásteret, hogy
könnyebb legyen az ország lakosainak. A nagyt?ke egyes csoportjait próbálja egymás ellen kijátszani
Orbán, közben segítve egyfajta magyar nemzeti t?késosztály kialakulását. Sok ebben a kockázat:
különösen veszélyesnek a magyar nemzeti t?késréteg támogatását látom, ugyanis ez a réteg másodpercek
alatt le fog paktálni külföldi kollégáival, amint ez lesz számára a nyereségesebb. Nem hiszek abban, hogy
Csányik, Mészárosok, Leisztingerek, SImicskák és társaik vagyonának növelése állami segítségével
bármilyen alakban is hasznos lenne az ország számára. (Simicska igazolta is ezt: amint anyagi érdekei
mást kívántak meg, azonnal hátat fordított az ?t addig etet? Orbánnak.)

Azaz a fideszes politika nem elégséges és veszélyes, de ez jelenleg a kisebbik rossz. Az igazi megoldás a 
geopolitikai függ?ség folyamatos rombolásával érhet? csak el. Vannak jelek erre, de ami ténylegesen
történik az sajnos még nagyon-nagyon kevés. De az id? nekünk dolgozik...

_______________________________________________
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A szám?zetés vége

by maxval bircaman - kedd, április 26, 2016

http://bircahang.org/a-szamuzetes-vege/

Jelképes és önkéntes szám?zetésem véget ért. Több, mint 8 éven keresztül nem léptem át egyetlen
országhatáron sem.

Ez nálam rekord, eddigi rekordom 6 év volt, még gyerekkoromban.

Mivel két hazám van, természetesen egyik hazámból a másikba való utazással fejeztem be
szám?zetésemet.

 

 

Azaz Bulgáriából elutaztam Magyarországra. Aztán persze visszajöttem. Odafelé Szerbián keresztül
mentem, visszafelé Románián keresztül. Ezen az útvonalon utoljára 10 éve jártam, így most össze tudom
hasonlítani a változásokat:

a szerb-bolgár határ mentén a szerb falvak 10 éve még fejlettebbek voltak, ma a bolgár és szerb
falvak egy szinten vannak,
a küls?leg mindigis nyugatos Szerbia - mint mindig - most is saját móädon nyugatos: az országot
sem háborúval, sem békével nem tudta letörni a nyugat,
döbbenetes a fejl?dés Romániában, mind az utak min?sége, mind a házak állapota hatalmasat
javult, ma már a román utak semmiben sem maradnak el a magyar utaktól, míg 10 éve nem ez volt
még a helyzet,
a román-bolgár határ bolgár oldalán lév? falvak elmarodottsága maradt a régi, nem véletlenül
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Északnyugat-Bulgária az EU legszegényebb régiója: a gyakorlatilag teljesen elcigányosodott
községekben gond nélkül, külön díszlet alkalmazását mell?zve lehetne forgatni poszt-
apokaliptikus tematikájú filmet.

 

 

De most a lényeg, ami inkább fogja érdekelni olvasóimat: Magyarország.

A közvilágítás maradt igencsak alacsony szint?: a nagyobb települések központi részeit leszámítva olyan
az esti Magyarország, mintha még nem találták volna fel az elektromos áramot.

Budapest igencsak pozitívan változott az elmúlt 10 évben: a város színesebb és zöldebb lett, csökkent a
romos részek aránya, s a legnagyobb siker talán a tömegközlekedés, mely korábban is nagyon jó lett,
most viszont kiváló. Ennek persze van negatív oldala is: magasak a jegyárak, s mindenhol ellen?rök
nyüzsögnek.
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A magyar emberek viszont szegények, pont ugyanúgy, ahogy ez volt 10 éve. Növekedtek a bérek, de az
élelmiszerárak is. Érezhet? a városközpont felett m?köd? hatalmas zöldes-sárga-szürke szín? nyugati
szivattyú, mely nyugatra szívja a dolgos magyar emberek jövedelmét.

 

 

Budapest felett is köröznek a NATO rombolói, melyek láthatatlan gázokat kibocsátva magukból
próbálják agymosni az embereket. Az emberek viszont, nagyon nagy arányban, határozottan elvetik az
idegen, nyugati téveszméket.

Hagyományosan Szófia és Budapest között az volt a különbség, hogy a bolgár n?k divatosabban
öltözködtek. Mára ez már nem így van, s?t ma már az mondható: a magyar n?k nagyobb arányban vannak
jól öltözve, mint a bolgár n?k.

 

Az összkép Magyarországról pozitív: az emberek nyugodtak, az ország fejl?dik, épül, szépül, a vicsorgók
nagy bánatára, bár sajnos ennek gyümölcseit nem a magyar kisember szüreteli le, hanem a nyugati 
liberális oligarchák.

_______________________________________________
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A sz?rös, bajszos-szakállas bolgár n?k

by maxval bircaman - csütörtök, január 07, 2016

http://bircahang.org/a-szoros-bajszos-szakallas-bolgar-nok/

Népszer?, évtizedes magyar tévhit a bolgár n?k sz?rös mivolta. Lássuk most a valóságot!

A IX. sz. közepére egységesült mai bolgár nép genetikailag három f? elemb?l tev?dik össze, ezek
el?fordulási sorrendben!

A legnagyobb elem a terület ?slakossága, mely az els? emberi lakosság a Balkánon, azaz még az els?
betelepül?k, a görögök el?tti. (A görög törzsek az i. e. XX. és XV. sz. körül érkeztek több hullámban a
mai Görögországba és a környez? területekre.) Innen az els? két balkáni nép (legalábbis az els? kett?,
melyr?l biztosan tudunk): az illírek a félsziget nyugati részén, s a trákok a középs? és a keleti részen.

A mai albánok tulajdonképpen a nem elszlávosodott illírek utódai.

A második elem a szláv.

A görögök után csak a szlávok azok, melyek kés?bbi betelepül?k, de nem olvadtak be, s?t ?k olvasztották
be az ?slakosságot. (Így olvadtak be pl. a macedónok a görögökbe.) A szlávok a VI. században kerülnek
a Balkánra, amikor eredeti ?shazájukból (a mai szlovák-ukrán-lengyel-belarusz határvidékr?l) elkezdenek
vándorolni minden irányba, köztük délre is. Ennek eredményeképpen a Balkán legnagyobb része szláv
többség? lesz, mivel az ottani görög, és elgörögösödött illír, trák, macedón lakosság is elszlávosodik.

S harmadik elem az “?sbolgár”, ez alatt a mai Bulgária területére a VII. században betelepült, ott 681-ben
államot alapító bolgár törzseket értve Aszparuh és Kuver kán vezetése alatt.

Nyilván kés?bbi genetikai hatások is érték a bolgárokat, de alapvet?en ez a 3 meghatározó elem.
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S bár a keveredés er?s, ma is láthatók az egyes típusok.

A három f? n?típus tehát

az alacsony vagy közepes, er?sen fehérb?r? típus, jellemz?en sötét szem?, ez a trák típus, szemita
típusnak is kinéz, én egyiptomi típusnak hívom, ez se sz?rös,
a közepes vagy magas, világos hajú, sötét vagy világos szem?, s enyhén kreolos vagy fehér b?r?,
ez amolyan skandináv-mediterrán keveréknek néz ki, ez gyakorlatilag a szláv típus, kifejezetten
nem sz?rös,
a tömzsi, er?s csontozat? típus, sötét haj, sötét szem, s kreolos b?r, ez a híres “sz?rös n?", bár
ebb?l a típusból sem mindenki férfiasan sz?rös, ez az ?sbolgár típus.

Leegyszer?sítve és profanizálva tehát a három típus:

1. A fáraón? típus - alacsony vagy közepes méret?, sötét szem? és hajú, de a b?re nagyon világos.
Nagyon lassan öregszik, s nincs se bajsza, se szakálla, túlsúly szinte sosem fordul el?.

2. A szláv szépség - sz?ke hajú, világos szem?, közepes vagy magas. Fiatalon még jól kinéz (én
személyesen nem kedvelem ezt a típust fiatalon se), de hihetetlen sebességgel öregszik, majd gyakran 50
kilót hízik, s 40 évesen már saját anyja n?vérének néz ki.

3. A parasztideál - tenyeres-talpas, bajuszos-szakállas teremtés, aki konzervnyitó nélkül kinyítja a
konzervet és egy kézzel felemeli a kocsit kerékcseréhez. Már fiatalon is csúnya (legalábbis nekem az), de
ez egyre fokozódik a korral. Arcb?re alapján mulattkeverék is lehetne.

Kérem a személyeskedés mell?zését. A feleségem NEM tipikus bolgár, mert részben idegen vér?. Azaz
felesleges megnézni a fényképeit.
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Hogy legyen azért képi anyag, ide teszek pár képet. Direkt középkorú bolgár politikusokat és
médiaszemélyiségeket választottam. A középkorú kategóriát azért választottam, mert a fiatal n?k esetében
nehezebben észlelhet?k a különbségek.

 

(a képeken: sorrendben a bal fels? saroktól a jobb alsóig: Meglena Kuneva miniszterelnök-helyettes,
Evgenija Zsivkova divattervez? (Todor Zsivkov unokája), Maja Manolova ombudszman, Elena Joncseva
újságíró, Lilijana Pavlova miniszter, Tatjana Doncseva volt parlamenti képvisel?)

_______________________________________________
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A toleraszta baloldal

by maxval bircaman - hétf?, január 25, 2016

http://bircahang.org/q/

Írtam már többször is arról a sajátosságról, hogy a magyar baloldal valójában mélyen jobboldali.
Azonban észre kell venni, hogy ennek megvan a maga összeurópai kerete is, azaz mégsem lehet egyedi
magyar vagy kelet-európai jelenségr?l beszélni.

Ez pedig az európai baloldal fejl?désének fontos állomása, az 1968-as francia diáklázadás. Ma elértünk
ennek végpontjára. De hol a kezdet?

A kezdet a kommunista eszméb?l való kiábrándulás. Ennek alapja a nyilvánvalóan nyomasztó szovjet és
kelet-európai létez?. megvalósult kommunizmus keltette mély kiábrándultság a nyugati baloldalon.

A lázadás kezdetben egy, a marxizmusnál is balrább lév? eszmeiségben testesült meg. Amolyan Mao,
Che Guevara, Pol Pot, Enver Hoxha keverékben.

Ez az ultrabal azonban hamarosan "feln?tt", s megtartva eredeti agresszívitását átfordult éppen az
elleneszmébe. Ez még személyes vonatkozásban is megtapintható. Itt nem lehet nem említeni több
egykori ultrabalosból mára ultraliberálissá vált nyugati politikust, pl. Daniel Cohn-Bendit EP-
képvisel?r?l.

Az eszmeiség f?bb pontjai:

a kisember mély lenézése - az osztályelmélet és az alsóbb osztályokkal való szolidaritás helyett
forradalmi elitizmus,
a kultúrharc - Magyarországon ezt a korai, 90-es évekbeli liberális kártev?k "az idegen szép"
jelszóval vezették be (azaz próbálták bevezetni), nyugaton ez azonban sokkal vadabb formában
jelent meg, lényegileg ez a saját hagyományok tagadásával párhuzamosan minden idegen
hagyomány éljenzése,
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az antihumanizmus - a korai marxisták és leninisták er?szakkal próbálták megváltoztatni az adott
társadalmakat, azok akarata ellenére (arra hivatkozva leegyszer?sítve, hogy a nép nem tudja mi jó
neki, ezért er?szakkal kell jót tenni neki), az új ultraliberálisok azonban ezen többszörösen
túltettek, ?k már nemcsak az emberi társadalmon akarnak er?szakot tenni, hanem magán az
emberi fajon is, lásd: természetes emberi intézmények (pl. házasság) er?szakos újrahatározása, s?t
immár az emberi nemek tagadása, valamint szimpla betegségek egészségnek min?sítése.

 

Megjelent az új embertípus, a liberális toleraszta. Aki mélyen intoleráns, a véleményszabadságot gy?löli,
azaz antidemokrata, viszont magát demokratának tekinti eközben, csak demokrácia alatt a vele való teljes
egyetértést érti.

A mai, magát baloldalnak nevez? ultrajobbos, liberális torz eszmeiség azonban sikeresen és biztosan
nevetségessé tetté saját magát. Kelet-Európában szinte csak törpeeszme ez, de nyugaton is lassan csökken
hatása.

_______________________________________________
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A torz liberális nemzetkép

by maxval bircaman - péntek, január 29, 2016

http://bircahang.org/a-torz-liberalis-nemzetkep/

PuPu kolléga cikke kiválóan mutatja be a liberális nemzet-koncepció abszurditását.

Vicces dolog a liberális logika: egyszerre két, egymásnak ellentmondó állásponttal támadni a valóságot.
Egyrészr?l azt állítja a nemzet valami kitalált, felesleges, idejétmúlt valami, másrészt viszont azt, hogy a
nemzet az valamiféle szigorú vérségi alapú közösség, amit az idegenek megrontanak.

A lényeg: a magyar nemzet mindenképpen hibás, meg b?nös. Egyrészt b?nös,mert nem is létezik, hiszen
a mai magyarok zöme nem utóda Árpádék népének. Másrészt b?nös, mert kirekeszt másokat.

Ellenpéldaként ott viszont a hibátlan, b?ntelen cigány és zsidó nemzet. Igen, ez a két liberális tabunép,
ezeket bántani sosem szabad, ezért még nemzeti téma esetében is mentességet élvez e két nép. Vicces, de
így van.

Lássuk a valóságot. A nemzet természetesen alapjában vérségi alapú, hiszen egy nemzet nem véletlenül
szokott összever?dni az aluljáróban. Azaz nem úgy megy, hogy taklálkozik egy szép délután X és Y, s
eldöntik, hogy mostantól nemzet lesznek.

Viszont – és ez nagyon fontos – a már kialakult nemzethez lehet csatlakozni kívülr?l és ki is lehet lépni
bel?le. Aki kitántorog egy közösségb?l, az jellemz?en egy bizonyos id?n belül nem lesz többé része
annak, a legtöbb esetben a második nemzedék már idegen. Ugyanígy, az aki bekerül, annak idegen
eredete egy id? után elfelejt?dik, s a nemzet teljes része lesz. Természetesen a mennyiség alapvet?
tényez? ebben: ha a kitántorgók együtt maradnak, közösségben maradnak, s megmarad közös kapcsolatuk
az eredeti közösséggel nagyon sok ideig, így ezekb?l aztán hátárontúli nemzetrészek lesznek. Ugyanez
fordítva is igaz: ha az idegen betelepülés tömeges és kompakt, az nem lesz része a nemzetnek, ezekb?l
lesz a kisebbség.
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Keverni mindent jó er?s csúsztatás. Az idegen származású, asszimilálódott személyt keverni a
kisebbségivel abszurdum. Az egyik egy idegen ?sökkel rendelkez? nemzettag a másik meg az országban
él? kisebbségi, akivel lehet országszint? közösség, de nemzetszint? nincs. (Természetesen létezhet egy
köztes csoport is: a kett? identitásúaké.)

A magyar nemzet kialakulása és fennmaradása semmiben se speciális más népekhez képest. Árpádék
adták az identitást, melyhez csatlakozott sok helyben talált ?slakos, valamint kés?bbi idegen bevándorlók.
Az ország 90 %-ban magyar volt egészen a török korig. Igen, utána ez megváltozott: a magyarok
kisebbségbe kerültek, arányuk 40 % alá esett a XVII. sz. végére. Ennek oka történelmi: a török pusztítás
hatása, mely után az ország vezetése tömegesen hívott be idegeneket, akik azonban már kompakt
tömbökben telepedtek le, megtartva identitásukat, azaz nem magyarosodtak el. S?t, Erdélyben ez a
folyamat még a törökök el?tt megkezd?dött: a román vendégmunkások olyan számban jöttek be, hogy
már nem lett bel?lük magyar.

Felmerül a szokásos liberális Trianon-mítosz is: hogy a magyar elit a hibás Trianonért. Ismét abszurd
állítás. A magyar elit bármit is tett volna, nem tudta volna megel?zni a kisebbségi szeparatizmust. S?t,
valószín?, hogy egy er?sen kisebbségpártoló politika csak gyorsította volna a szeparatizmust. A
kisebbségi szeparatizmus oka a saját állam iránti vágy, s teljesen lényegtelen, hogy a magyar állam „jó”
vagy „rossz” volt. Egy mai közel-keleti párhuzam: a palesztínoknak tök mindegy, hogy a zsidók utálják-e
vagy szeretik ?ket, ?k így is, úgy is saját, független államot akarnak.

_______________________________________________
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A Téli Háború másképp

by maxval bircaman - hétf?, április 18, 2016

http://bircahang.org/teli-haboru-maskepp/

A Téli Háború története közismert, ezért most egy kicsit más néz?pontból megvilágítva.

Sztálin f? célja természetesen a marxista eszme terjesztése volt, de a 30-as évek végét?l ezt a célt
kiegészítette egy másodlagos, hazafias cél is - ezt a tényt az antikommunista orosz emigráció is elismerte
-, ez pedig Oroszország területi egységének visszállítása volt.

Az 1917-es puccs után sok terület leszakadt, ill. le lett szakítva Oroszországról. Ezek egy részét még a
következ? években sikerült visszaszerezni (Ukrajna, Kaukázus), de nyugati irányban sok elvesztett
terület tartósan elszakadt: Lengyelország, Finnország, s a 3 balti állam.

Finnországot Oroszország az 1808-1809-es orosz-svéd háborúban szerezte meg. A háború közvetve része
volt Napoleon háborúinak: ekkor Napoleon Oroszországot támogatta, míg a britek pedig Svédországot.
Az autonóm Finnország e háború eredményeképpen lett Oroszország része, autonómiája az orosz uralom
is alatt is megmaradt: a mindenkori orosz cár lett Finnország nagyhercege, akit Turkuban (az els? finn
f?városban), majd Helsinkiben f?kormányzó képviselt, viszont a nagyhercegség belügyeit legnagyobb
részben a cár által helyileg kinevezett hatóságok intézték: a cár ügyelt, hogy mindig csakis helyieket
nevezzen ki. A svéd vereség következménye volt az is egyébként, hogy a svéd királyi család kihalása után
Napoleon egyik tábornoka, Jean Baptiste Bernadotte lett az új svéd király Karl XIV Johan (XIV.
Károly János) néven - máig az ? leszármazottaiból áll a svéd királyi család.

1917 decemberében Finnország élt a lehet?séggel és kikiáltotta függetlenségét. Ezt követ?en
polgárháború kezd?dött a szovjetpárti és a szovjetellenes er?k között, mely a szovjetellenesek
gy?zelmével végz?dött, így Finnország stabilizálódott mint nem-kommunista független állam. A
független Finnország a fenti események során sikeresen növelte saját területet: megszerezve a korábbi
Finn Nagyhercegséghez sosem tartozott Proszozero (finnül: Porajärvi) és Reboli (finnül: Repola) járást, a
történelmi Kelet-Karélia régióban.

A Szovjetúnió (pontosobban ekkor még: Szovjet-Oroszország) és Finnország 1920-ban normalizálták
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kapcsolataikat: Finnország visszaadta Proszozero és  és Reboli járást, viszont cserébe kijárást kapott a
Jeges-tengerre, Oroszország lemondott Finnország javára a Pecsenga (finnül: Petsamo) vidékr?l, így
megsz?nt a norvég-orosz határ, bár a finn-szovjet békeszerz?dés értelmében megmaradt Oroszország joga
a területen keresztül való áthaladásra a norvég-orosz kereskedelmi kapcsolatok fenntartása céljából.

A Téli Háború közvetlen el?zménye: Sztálin ultimátumot intéz Finnországhoz, hogy Finnország
egyezzen bele a finn-szovjet határ módosításába a Karéliai-földnyelv térségében: a Karéliai-földnyelv
északi kétharmad akkor Finnországhoz tartozott, déli egyharmada a Szovjetúnióhoz (e területen található
Szentpétervár is), valamint kapjon jogot a Szovjetúnió katonai támaszpont létesítésébe finn területen.
Valójában ez utóbbi volt Sztálin f? célja: a szovjet balti flotta hatékony m?ködéséhez szükséges volt egy
tengerészeti támaszpont a Finn-öböl küls? részén - ne feledjük, ekkor Észtország független állam volt
még, így a szovjet flotta nem használhatta az észt kiköt?ket.

Finnország természetesen elutasította az ultimátumot, így 1939. november 30-án a Szovjetúnió
megtámadta Finnországot. Magának a háborúnak a menete közismert: a szovjet csapatok vesztesége az
5-szöröse lett a finn veszteségeknek, s a háború els? szakaszában a finn er?k sikeresen megállítottak a
szovjet er?ket, s?t ellentámadásokat is végrehajtottak. Sztálinnak le kellett váltania a háborúért
felel?söket, majd teljesen új taktikát kellett kidolgoznia, hogy végül a háború második szakasza szovjet
gy?zelemmel végz?djön.

Mi is történt? Sztálin és közvetlen környezete komolyan elhitte, hogy az ideológia képes helyettesíteni a
katonai szaktudást. Az eredeti terv az volt, hogy a szovjet gyalogság behatol finn területre, ott megalakul
az új szovjetpárti kommunista finn kormány, aminek hatására a finn munkásosztály fellázad a finn polgári
kormány ellen, így a szovjet hadseregnek majd nem is kell igazán harcolnia, hamarosan megalakul a Finn
Szovjet Szocialista Köztársaság, s az csatlakozik a Szovjetúnióhoz.

E naív terv megvalósítása egyébként meg is kezd?dött: az els? elfoglalt finn kisvárosba oda lett szállítva
Otto Kuusinen, a Szovjetúnióban él? finn kommunista, aki azon nyomban ki is kiáltotta a Finn
Demokratikus Köztársaság nev? államot. Miután ennek a lépésnek nulla eredménye lett és a háborúban
a szovjet er?k elkezdtek vesztésre állni, a szovjet vezetés rádöbbent december végén: a háborúhoz katonai
ismeretek kellenek, nem röplapok és támogatottságot nélkülöz? bábkormányok.

A Téli Háború több fontos változtatást hozott a szovjet hader?t illet?en, melyek nem következtek volna
be, ha nem lett volna a háború els?, szovjet szempontból katasztrofális szakasza:
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az 1917-ben eltörölt katonai rangok, melyek 1935-ben részlegesen vissza lettek állítva, 1940-ben
teljesen vissza lettek állítva a szovjet fegyveres er?kben, ismét létrehozva a katonaságban alapvet?
fontosságú alá-felérendeltség rendszerét.
az addig legfontosabbnak tekintett politikai tisztek szerepe ezentúl  a második ember szerepe lett a
vezet? katonai szakember mögött, a politikai tisztek ezentúl nem dönthettek,
Sztálin rájött, a nagyszámú gyalogság sem elegend? egy háborúhoz, a modern háborúhoz
els?sorban haditechnika kell, nem embertömeg.

Amit biztosan el lehet mondani: ha a szovjet hader? nélkülözte volna e háború tapasztalait, a német
hadsereg 1941-ben komolyabb eredményeket tudott volna elérni a Szovjetúnió ellen. A történet
furcsasága: a finn-szovjet Téli Háború alatt Németország a szovjet oldalt támogatta.

A másik érdekes tényez? Anglia és Franciaország szerepe. A két állam ekkor már háborúban állt
Németországgal, Németország pedig az agresszor Szovjetúniót támogatta Finnország ellenében. Bár
Finnország már a háború elején kérte Anglia és Franciaország segítségét, egyik állam sem sietett segíteni.
Ugyanígy tett Németország összes szövetségese is, de ez érthet? volt: Magyarország pl. hivatalosan
semlegességet nyilvánított a kérdésben, bár a magyar kormány nem gátolta meg magyar önkéntesek
részvételét, így párszáz magyar ténylegesen is harcolt a háborúban a finn oldalon. Németország
szövetségesei közül egyedül Olaszország küldött segítséget: az olaszok sem embereket küldtek azonban,
hanem haditechikát - a szállítmányt Németország azonban elfogta, s csak a szovjet gy?zelem után engedte
azt tovább. Anglia és Franciaország magatartása viszont megmagyarázhatatlan volt. Anglia és
Franciaország csak azzal a feltétellel volt hajlandó segíteni, ha ehhez felhasználhatja a semleges Norvégia
és Svédország területét, amit természetesen ezek az országok visszautasítottak. Végül a britek és a
franciák hajlandóak lettek volna segíteni elfogadhatóbb módon is, de ekkor már a finnek megértették,
ebben a két országban nem lehet megbízni, így inkább megfogadták Hitler tanácsát és aláírták a
kedvez?tlen békefeltételeket a szovjetekkel.

Mi lett volna, ha Anglia és Franciaország ténylegesen segít a finneknek?

A következmény az lett volna, hogy Anglia és Franciaország háborúba keveredett volna a Szovjetúnióval
1940-ben, Németország pedig belépett volna szintén ebbe a háborúba, Finnország ellenében, a szovjet
oldalon. Ennek eredménye az lett volna, hogy az egész világháború teljesen másképp alakult volna. A
német-szovjet szövetség a tényleges 2 éves id?tartam helyett sokkal hosszabnak bizonyult volna, s Hitler
pedig mindenképpen Angliát támadta volna meg el?ször, nem a Szovjetúniót. Az USA vagy semleges
maradt volna, vagy csak Japán ellen háborúzott volna ebben az esetben. S a legfontosabb: a háború
valószínáleg még az 50-es évek elején is tartott volna, s nem végz?dött volna egyik fél teljes gy?zelmével
sem. A német-szovjet szövetség természetesen így is szétesett volna az egymást üt? érdekek miatt, csak
ez sokkal kés?bb történt volna meg.
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Végül, a pontosság kedvéért a történet vége.

A szovjet gy?zelem után Finnország átadta a Szovjetúniónak a kért Karéliai-földnyelv teljes finn részét,
valamint Lapplandiában Salla-megye keleti részét, további Petsamo egy részét. Ezen kívül 40 évre bérbe
adta a Szovjetúniónak Hankót, tengerészeti támaszpont létesítése céljából.  (A támaszpontot a
Szovjetúnió 1956-ban elhagyta, azóta nincs szovjet támaszpont finn területen.)

1941-ben Finnország az összes fenti területet visszahódította, plusz egész Karéliát is. A II. vh.
végeztével visszállt a Téli Háború végén kialakult határ a két ország között, azonban most már egész
Petsamo szovjet lett: ezért van ma közvetlen norvég-orosz szárazföldi határ.

S mi lett a cs?döt mondott Finn Demokratikus Köztársasággal? 1940-ban meg lett szüntetve, területének
egy része csatolva lett az Oroszországi Szovjet Szocialista Köztársasághoz, másik részéb?l pedig -
csatolva hozzá Kelet-Karélia egyes részeit - ki lett alakítva az új Karél-Finn Szovjet Szocialista
Köztársaság, mely egészen 1956-ig létezett, elnöke mindvégig Otto Kuusinen volt. 1956-ban Hruscsov
megszüntette a Karél-Finn Szovjet Szocialista Köztársaságot, helyette lett az Oroszországi Szovjet
Szocialista Köztársaságon belüli karéliai autonóm köztársaság, mely jelenleg Karéliai Köztársaság
néven Oroszország egyik autonóm területe. A terület ma etnikailag 83 %-ban orosz, 7 %-ban karél - finn
lakosság sosem élt itt nagy számban, bár fontos adat, hogy a finnek a karélokat a finn nép részének
tekintik. Ami pedig a Karéliai-földnyelv Oroszországi Szovjet Szocialista Köztársasághoz csatolt részét
illeti, innen a II. vh. után a többségben lév? finn lakosságot deportálták Finnországba.

 

Kuusinen aláír

Otto Kuusinennek pedig szerencséje volt. Sztálin nem büntette meg ?t a kudarcért. Sztálin halála után
pedig er?sen felívelt karrierje, 1964-ben halt meg az SZKP KB egyik titkáraként. Finnország viszont
sosem bocsátott meg neki: 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
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szül?földjét, a kérést a finn hatóságok azonnal elutasították.

 

térkép az 1918. január 1. utáni helyzet változásokról:

idegen államok: világosszürke - Svédország, sötétszürke: Norvégia, piros: Észtország (1940-1941,
1945-1991 között a Szovjetúnió része)

sötétzöld - Finnország, világoskék - Oroszország (1991 el?tt: Szovjetúnió)

világoszöld - 1918-1920: Finnország, 1920-1941: Szovjetúnió, 1941-1945: Finnország, 1945-t?l
Szovjetúnió, ill. Oroszország

középzöld - 1918-1940: Finnország, 1940-1941: Szovjetúnió, 1941-1945: Finnország, 1945-t?l
Szovjetúnió, ill. Oroszország

bordó: 1918-1920: Szovjetúnió, 1920-1945: Finnország, 1945-t?l Szovjetúnió, ill. Oroszország

lila: 1918-1920: Szovjetúnió, 1920-1940: Finnország, 1940-1941: Szovjetúnió, 1941-1945:
Finnország, 1945-t?l Szovjetúnió, ill. Oroszország

rózsaszín: 1918-1941: Szovjetúnió, 1941-1945: 1945-t?l Szovjetúnió, ill. Oroszország

fekete vonallal jelölve: a Karéliai Köztársaság területe
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A valóságtól való elszakadás

by maxval bircaman - szerda, január 06, 2016

http://bircahang.org/a-valosagtol-valo-elszakadas/

Az eszmék elhalásának egyik fontos jellemz?je a dogmatizálódás és a valóságtól való elszakadás.

Megéltem ezt személyesen a 70-es és 80-as években a marxizmussal. Most ugyanez élhet? meg a
liberalizmussal.

Annak idején volt is egy szovjet vicc: ha a tények ellentmondanak az elveknek, akkor jajj a tényeknek.

Annak idején a nagy többség egyszer?en tudta: a marxizmus megbukott, s nem m?ködik. Egy kisebbség
nem volt hajlandó ezt elfogadni, de ?k is két részre oszlottak:

az egyik rész szerint a hatalom nem eléggé elvh?, nem nyomják eléggé keményen az eszmét, azaz
idegen elemek férk?ztek a hatalomba, árulók, akik miatt a rendszer nem képes eléggé jól
m?ködni, ?ket hívták népi baloldalnak vagy munkásellenzéknek, esetleg viccesen óhit?eknek,
a másik rész szerint a megglév? gyakorlat nem az eszme gyakorlata, azaz az eszme elferdült:
arról, hogy az mikor ferdült el már több álláspont létezett, egyesek szerint a reformok túl messze
mentek, mások szerint a desztalinizáció tévút volt, a legmerészebbek magát Lenint tekintették a
nagy elferdít?nek, s?t egyesen még odáig is elmentek, hogy magánál Marxnál is képesek voltak
hibákat látni – ezek a csoportok egymást is nagyon utálták persze.

Egy példa: nyilvánvaló volt,hogy abszurdum, hogy a világ legnagyobb terület? és legjobb mion?ség?
term?földjével rendelkez? Szovjetúnió éhen pusztulna a külföldi gabonaimport nélkül. A cári id?kben
Oroszországban hatalmas gabonatöbblet volt a sokkal fejletlenebb technika ellenére, most meg hiány
van.  S vajon tényleg az az ok, hogy a tsz-elnök lop, a traktorista meg iszik munka közben és hanyagul
dolgozik? Nem inkább az az igazi ok, hogy a marxista gazdaság képtelen hatékonyan m?ködni?

Manapság a liberalizmus kiüresedésének korát éljük, s nagyon hasonlóak a folyamatok.
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A legvadabb természetesen a kelet-európai liberalizmus. Eleve idegen eszme ez ezen a vidéken, a
lakosság még természetes, romlatlan módon képes a feketét feketének, a fehéret meg fehérnek nevezni,
akkor is, ha ezt fordítva kellene tennie valamiféle kitalált, emberidegen dogmák szerint.

Szóval a liberalizmus Kelet-Európában eleve ellenséges, nehéz környezetben kezdte meg ámokfutását a
80-as évek végén. A nyugaton már széles körben elhitetett baromságokat itt az átlagember szimplán
kiröhögte. A magyar liberalizmus kedvenc módszere a nácizás és az antiszemitizázás volt, azaz valahogy
„bizonyítani”, hogy aki nem liberális, az valamiféle látens módon széls?jobbos és rasszista.  Ezzel aztán
– okoskodtak a liberális véleményvezérek – rá lehet döbbenteni a buta benszülütteket, hogy mennyire el
vannak maradva, mennyire utálatos eszméket vallanak, s ez felrázza ?ket, hogy legyen végre modern,
európai  ember bel?lük.

Csak egy vicces elem, amit ma már sokan el se hinnének, de jól érzékelteti ezt a légkört. Amikor az
MDF-es Bod Péter Ákos volt az MNB elnöke a 90-es évek elején, egyik feladata az új magyar érmék
kinézetének jóváhagyása volt. Amikor Bod az új típusú két- és ötforintos hátoldalára a magyar növények
és madarak sorozatot választotta, a hiszteroliberók hatványozott gágogásba kezdtek. Állítólag Bod
megsértette az európai értékrendet és szokásjogot, amikor „szakért?k” és a „szakma” (értsd: a
liberálisok) helyett saját maga döntött. Eleve micsoda dolog, hogy ilyen ódon, „barokkos”  (a 90-es évek
els? felében a „barokk” szó  jelentése kb. „szégyenl?sen horthysta” volt), „magyarkodó” jelképek
lesznek a liberális, modern magyar köztársaság érméin? Egyébként Bod az MDF-nek kifejezetten a
balszárnyához tartozott, azaz a nemzeti liberálisokhoz, de ez nem mentette meg ?t, hogy azon nyomban
ne min?süljön horthysta-restaurációs gonosztev?nek. Hiszen nyilvánvaló: magyar madár tétele a magyar
érmére akkora b?n, aminek a logikus következ? lépése csakis a zsidóság deportálása lehet. Nyilvánvalóan
ez a Bod átkozott antiszemita, ezért lett az ötforintosan magyar madár! Ráadásul gerinctelen szemét alak
is, mert nem vallja be nyíltan, hogy gy?löli a zsidókat! Fújj! S mindez nem vicc. S?t: aki maga is nem hitt
ebben a fenti agymenésben, az is azonnal nácigyanús lett.

 

Nekem személyesen ez hasznos volt persze: a taxisblokád és az folytonos antiszemitizás és nácizás volt
az a két dönt? élmény,mely lassan eltávolított ezekt?l a liberális eszmékt?l, melyeknek magam is
elkötekezett híve volt 1985-1995 között. Eleinte még próbáltam magyarázni mindezt, egyes túlbuzgó
elvtársaknak betudva, végül az eszmével csak 1995-ben szakítottam teljesen. (1999 után ismét liberális
lettem kb. 10 évre, de akkor már jobboldali és keresztény színezettel, elutasítva a hagyományos és
uralkodó ballib vonalat.)
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Hozzátenném: természetesen sosem tagadtam, hogy Magyarországon létezik rasszizmus (s ennek f?
verziójaként az antiszemitizmus) és létezik – ett?l sok esetben függetlenül – széls?jobb. Viszont mértékük
növelésében a legnagyobb szerepe pontosan a hiszteroliberális megmondóembereknek van. Szerencsére
mára csökken az antiszemitizmus, ami jó fejlemény, err?l írtam már külön cikket is – s ennek f? oka
ismét az, hogy a liberális megmondóemberek szava egyre kevesebbeket érdekel.

Tehát manapság jönnek az „igazi” liberálisok, akik szerint a liberalizmus nem bukott meg, mert még
sosem volt esélye az országban. Meg jön az ellenkez? hozzáállású csoport is, mely szerint a baj az, hogy a
liberálisok nem nyomják érdekeiket elég er?sen, ennek f? verziója „az EU miért nem zárja ki
Orbanisztánt” cím? bizarr lemez.

S közben – a hiszteroliberálisok legnagyobb megdöbbenésére – nem a kelet-európai ember lett lassan, de
biztosan liberálisabb, hanem a nyugat-európai lett egyre er?sebben antiliberális. Ez van, a józan ész
ellenében egyetlen politikai eszme sem képes sokáig fennmaradni...

_______________________________________________
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A vatikáni Gorbacsov

by maxval bircaman - kedd, augusztus 09, 2016

http://bircahang.org/a-vatikani-gorbacsov/

Az argentín sómen római pápa a katolicizmus számára olyan, mint a kommunizmus számára volt
Gorbacsov.

Azonban én azt hiszem, hogy míg Gorbacsov legalább kétségtelenül jóhiszem?en rombolt, azaz azt hitte,
jobb lesz az általa is védett ideológia számára a reformok után, addig Ferencr?l ez a naivítás nehezen
hihet? el.

Az eredmény Gorbacsovnál: a kommunizmus megbukott a Szovjetúnióval együtt. Ez persze öröm
minden antikommunista és szovjetellenes számára.

Ferenc célja ugyanez: a katolicizmus és a Vatikán lerombolása. S persze ennek is örül minden ateista és
keresztényellenes. Én nem vagyok katolikus, de ennek nem örülök.

_______________________________________________
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A vicces Népszabadság-m?botrány

by maxval bircaman - vasárnap, október 09, 2016

http://bircahang.org/a-vicces-nepszabadsag-mubotrany/

Végre egy jó hír! A liberális okádás és népellenesség egyik fóruma, a Népszabadság cím? ultrajobbos-
ultraliberális szennylap megy megérdemelt helyére, a szemétdombra. Ahogy ezt ?k mondják: nem volt rá
piaci kereslet. Bontsunk pezsg?t!

Közben az MSZP tüntetést szervez. Vicces: a lap másfél éve még az MSZP tulajdona volt,majd eladta azt
jó pénzért. Ezeknek teljesen elment az eszük? De jó tudni, hogy ez így "európai", majd a legközelebb, ha
eladok valamit, én is tüntetni fogok aztán érte, miután felmarkoltam a pénzt.

A ballib médiák közben a sajtószabadságról hallucinálnak. Hamis, nagyon hamis. ?k mondták pár éve,
hogy minden a szabad piac láthatatlan kezének eredménye, s amire nincs kereslet, arra nincs szükség.
Tetszettek volna "keresni" a Népszabadságot!

A Népszabadság egyébként megérdemli sorsát. Az utóbbi másfél-két évben ez a média teljesen lezüllött.
Gond egy szál se, a lap munkatársait várja a Londoni Kalifátusban a mosogató szektor: ahhoz talán még
az ? állatias-hányós szintjük is elég lesz...

 

_______________________________________________
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A választókerületek manipulálása

by maxval bircaman - kedd, május 24, 2016

http://bircahang.org/a-valasztokeruletek-manipulalasa/

Gyakori ballib érv, hogy a Fidesz manipulálta a választókerületeket 2010 után, ezzel segítette el? saját
2014-es gy?zelmét.

Ahhoz, hogy értelme legyen a választókerületelet manipulálni, van egy nagyon fontos feltétel azonban:
szükséges, hogy legyenek politikailag stabil választókerületek. Ha ilyenek nincsenek, semmi értelme
manipulálni (változtatni a választókerületek határait), hiszen az eredmény megjósolhatatlan.

Mivel 1990-2010 között az egyéni választókerületek száma azonos volt és területük sem változott,
könny? a dolgunk. Nézzük meg, hogy a 1990-2010 között létezett 176 választókerület közül hány
politikailag stabil van, azaz olyan, mely mindig ugyanarra az irányzatra szavazott.

A 176 választókerületb?l 110 teljesen instabil, azaz nem állapítható meg stabil politikai szavazás bennük -
mindig másra szavaztak. Nincs mit manipulálni Fidesz szempontból.

9 választókerület masszívan nem ballib, ezekben a ballibek sosem tudtak nyerni.  Itt sincs mit manipulálni
Fidesz szempontból.

43 választókerület er?sen nem ballib, ezekben a ballibek csak 1994-ben, csúcspontjukon tudtak nyerni,
minden más alkalommal nem ballib er?k nyertek.  Itt sincs mit manipulálni Fidesz szempontból.

Eddig összesen 162 választókerületnél tartunk, ahol a Fidesz "manipulátorainak" semmi dolguk.

Marad tehát 14 választókerület, ahol érdemes lenne manipulálni. Ezek azok a választókerületek, melyek
masszívan vagy er?sen ballibek.
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2 választókerület van, ahol mindig  a ballibek nyertek, ezek a budapesti 19. és 20. választókerület (ezek a
XIII. ker. egy részét ölelik fel). Továbbá van 12 olyan választókerület, ahol a Fidesz csak népszer?sége
csúcsán, 2010-ben tudott nyerni, minden más alkalommal ballib jelölt nyert. Ezek:

Baranya 3. - Pécs 3. - a jelenlegi 1. evk. és a 4. vk. egy része, az egyikben a ballib jelölt 5 %-kal, a
másikban 17 %-kal maradt le,
Borsod-Abaúj-Zemplén 11. - Szerencs - a jelenlegi 6. egy része, a ballib jelölt 17 %-kal maradt le,
harmadik lett,
Budapest 6. - IV. ker. 2., XV. ker. 1. - 2014-ben ballib gy?zelem született, lásd lentebb,
Budapest 22. - XIV. ker. 2. - 2014-ben ballib gy?zelem született, lásd lentebb,
Budapest 23. - XV. ker. 2. - a jelenlegi 12. evk. egy része, a ballib jelölt kevesebb mint 1 %-kal maradt
le,
Budapest 31. - XXI. ker. 2. - 2014-ben ballib gy?zelem született, lásd lentebb,
Heves 4. - Hatvan - a jelenlegi 3. evk. egy része, a ballib jelölt 20 %-kal maradt le,
Jász-Nagykun-Szolnok 1. - Jászberény - a jelenlegi 2. egy része, a ballib jelölt 22 %-kal maradt
le, harmadik lett,
Komárom-Esztergom 1. - Tatabánya - a jelenlegi 1. evk. egy része, a ballib jelölt 11 %-kal maradt le,
Komárom-Esztergom 3. - Kisbér - a jelenlegi 3. evk. egy része, a ballib jelölt 23 %-kal maradt le,
Pest 12. - Szigetszentmiklós - a jelenlegi 8. evk. és a 11. evk. egy része, a ballib jelölt 8 %-kal maradt le,
Somogy 1. - Kaposvár 1. - a jelenlegi 1. evk. egy része, a ballib jelölt 12 %-kal maradt le,

Tételezzük fel, hogy a választókerületek 176-ról 106-ra csökkentése során (ez 2011-ben zajlott, a 2014-es
választások már az új rendszerben történtek) az összes ilyen választókerület határa úgy lett módosítva,
hogy az a Fidesznek kedvezzen valamilyen módon.

Ahol a ballib jelölt 15 %-nál kevesebbet maradt le, tételezzük fel, hogy nyerhetett volna a régi
rendszerben. Lássuk hány ilyen körzet van. A fentiekb?l látható: 5 darab! 5 a 106-ból.

A 2014-es választásokon ballib gy?zelem 10 választókerületben született, ezek:

Borsod-Abaúj-Zemplén 2. evk. - ez a korábbi 2 evk. és 4. evk., valamint a 3. egy része, mind a három
ingadozó volt, most  ballib gy?zelem születt,
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Budapest 5. evk. - ez a korábbi 6 . és 7. evk,, instabil politikailag, most éppen ballib nyereség születt,

Budapest 7. evk. - ez a korábbi 19 . és 20. evk, nagyobb része, mindig ballib volt (ez az a két
választókerület, ahol csak ballibek nyertek, minden választáson), s most is éppen ballib gy?zelem születt,

Budapest 8. evk. - ez a korábbi 21. evk. és a korábbi 22. evk, nagyobb része, az el?bbi instabil volt
politikailag, míg a másik er?sen ballib volt, most ballib gy?zelem születt,

Budapest 9. evk. - ez a korábbi 14. evk. és a korábbi 28. evk, nagyobb része, mindkett? instabil volt
politikailag, most  ballib gy?zelem születt,

Budapest 10.evk. - ez a korábbi 3. evk. és a korábbi 4. evk, része, mindkett? instabil volt politikailag,
most  ballib gy?zelem születt,

Budapest 11. evk. - ez a korábbi 5. evk. és a korábbi 20. evk, nagyobb része, az el?bbi er?sen ballib volt
politikailag, míg mindig ballib volt, most ballib gy?zelem születt,

Budapest 16. evk. - ez a korábbi 13. evk. és a korábbi 28. evk, nagyobb része, mindkett? instabil volt
politikailag, most  ballib gy?zelem születt,

Budapest 17. evk. -  ez a korábbi 29. evk. egy része, valami a korábbo 30. és 31. evk, volt, ezek közül a
31. er?sen ballib volt, a másik kett? ingadozó, most  ballib gy?zelem születt,

Csongrád 1. evk. - ez a korábbi 1 evk. és a 3. egy része, mindkett? ingadozó volt, most  ballib gy?zelem
születt.
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választókerületek, ahol 2014-ben nem a Fidesz nyert (kék színnel)

Azaz megállapítható: a ballibek az új rendszerben ugyanúgy nyertek ott, ahol korábban is nagyon er?sek
voltak. Azoknak a választókerületeknek a száma pedig, ahol a választókerület határainak más módon való
megállapítása esetén a ballib jelölt esetleg nyerésre esélyes lehetett volna összesen 5.

Azaz a parlamentáris választások eredményen mindez nem változtatott volna, egyszer?en a fideszes és
ballib egyéni képvisel?k közti arány nem a jelenlegi 96:10 lett volna, hanem 91:15. S tegyük hozzá: már
ez is csak egy feltételezés.

 

választókerületek 1990-2010 között: sötétkék: mindig ballib, világoskék - er?sen ballib, sötétzöld - mindig
nem ballib, világoszöld: er?sen nem ballib, fehér - ingadozó
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A végs? bajor csapás

by maxval bircaman - szombat, augusztus 27, 2016

http://bircahang.org/vegso-bajor-csapas/

Meglett a végs? csapás.

Ha egy ballib politikai akcióban megjelennek a legfanatikusabb ballib megmondóemberek is, az mindig
azt jelzi: befuccsolt.

Most olvastam, hogy Iványi Gábor MINDEN állami kitüntetését visszaadja, mert így tiltakozik Bayer
Zsolt közíró kitüntetése ellen. Azaz NEM csak azt a kitüntetést adja vissza, amit Bayer is kapott, hanem
mindent. A szokásos duplázás, érzi Iványi, hogy nem ment az egész kampány, a kitüntettek 95 %-a nem
adta vissza a kitüntetést, így hát ? igyekszik még egy jó nagyot mondani a végén.

Egyébként személyében nincs bajom Iványival, végez ? hasznos dolgot is, ilyen a hajléktalantámogató
tevékenysége. Egyszer régen, 2005-ben még hivatalos kapcsolatban is álltam szervezetével, s csak jót
mondhatok ezzel kapcsolatban. Azaz aláhúzom: kizárólag a politikai szerepl? Iványit kritizálom itt.

A ballib pártok igyekeznek a népszavazás el?tt er?t gy?jteni, ennek volt része a Bayer-féle m?botrány is.
Már a ballib holdudvar jelent?s része is legyintett csak az egészre. Ez van, a ballibák nem képesek ismét
átverni a népet.

Ami meg Bayert illeti, sokszor igazat ír, sokszor meg nem. De egy biztos: ? mindig hiszi, hogy az igazat
írja. Ígéri, hogy már nem lesz trágár, ez jó, mert a trágárság szinte mindig kontraproduktív.
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A végtelen orosz sorozatok

by maxval bircaman - szombat, augusztus 13, 2016

http://bircahang.org/vegtelen-orosz-sorozatok/

A szovjet filmm?vészetet nem kedveltem, bár akkor is volt pár figyelemreméltó alkotás.

A kedvenc filmem pl. éppen egy szovjet sci-fi film, a Kin Dza Dza, melyet mindenkinek meg kell néznie!
S a Moszkva nem hisz a könnyeknek is benne van kedvenc 10 filmem között.

De ezek kivételek. Az akkori cenzúra és totális kontroll nem tette lehet?vé igazán jó filmek megalkotását.

https://www.youtube.com/watch?v=HxSHlpAldTg 

a Kin Dza Dza angol reklámja

Az akkori sorozatok azonban rövidek is voltak. Amióta nincs Oroszországban cenzúra, ömleni kezdtek
a jobbnál jobb filmek, köztük a filmsorozatok. A legtöbb iszonyatosan hosszú, viszont ezek mégsem latin-
amerikai típusú lassú történetek, hanem dinamikusak, ami miatt nem unalmasak.

Pár kedvencet mutatnék be.

? Hóhér cím? sorozat a német megszállás alatt 1500 embert kivégzett orosz kolaboracionista Antonyina
Makarova történetét mutatja be, akit csak 1979-ben lepleztek le a hatóságok. (Ugyanabban az évben
halálra is ítélték és kivégezték.) Rendkívül fordulatos filmsorozat, annak is, aki ismeri a történelmi
személy sorsát.
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Viktorija Tolsztoganova, orosz színészn?, aki a tömeggyilkos szerepét játssza a sorozatban

A Magyarország is híressé vált Élet a Marson cím? angol sci-fi krimi sorozatnak megszületett a helyi
verziója több országban is. Az egyik az orosz változat, melynek címe: A Hold túlsó oldala. Bár az eredeti
angol sorozat se rossz, az orosz jobb nála - ritka eset, hogy az utóverzió jobb az eredetinél.

A történet teljesen ugyanaz, mint az angol eredetiben: azaz egy bün?gyi rend?r balesetet szenved, aminek
következtében visszarepül az id?ben 35 évet. Az orosz változatban persze külön elem a politikai: hiszen a
rend?rtiszt a mai Oroszországból a szovjet valóságba kerül vissza.

 

Pavel Gyerevjanko orosz színész Mihail Szolovjov százados szerepében a moszkvai b?n?gyi rend?rségt?l

Sajnos az orosz sorozatnak született második évadja is, mely viszont borzalmas. A második évad
alternatív történelem, a történet alapja: az els? évadban a f?h?s ténykedése megváltoztatta a múltat,
aminek következtében a Szovjetúnió ma is létezik. Persze vannak  a második részben is vicces elemek, pl.
a Szovjetúnió embert küldött a Marsra, ami miatt mindenhol "A Mars a miénk!"jelszavak láthatók az
utcákon - nyilvánval?an a túlzásba vitt "Miénk a Krím!" feliratok paródiája, Alaszka csatlakozott a
Szovjetúnóhoz Alaszkai Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság néven, vicces kinézet? szovjet
gyártású mobltelefonok, stb., de egészében a második évad szégyenletes butaság a zseniális els? évadhoz
képest.
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Miénk a Mars!

 

szovjet mobiltelefon, 2012-es gyártmány

A Vereség cím? sorozat Berija bukását mutatja be, Berija szempontjából elmesélve.

 

a filmbéli Berija és Hruscsov

A Népek atyjának fia Vaszilij Sztalin, Sztálin második fiának törtenetét meséli el, mintha maga Vaszilij
mesélné el azt. A gyerekorában kezd?dik a történet, majd bemutatja Vaszilij katonai pályáját, majd súlyos
alkoholizzusát, végül apja halála utáni szám?zetését.

 

a filmbéli Sztálin és fia

A Szovjetúnió összeomlása el?tti események mutatja be a szovjet titkosszolgákatok történetén keresztül
mutatja be a Hol kezd?dik a haza cím? sorozat. Nagyrészben a filmsorozat megtörtént, valós események
alapszik. Gorgyijevszkij és Poljakov nyugati ügynökök története is érintve van a filmben.
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A vörös t?kések

by maxval bircaman - kedd, február 16, 2016

http://bircahang.org/a-voros-tokesek/

Oroszország történelmében 1918 nyarán volt egy olyan id?szak, amikor úgy t?nt, a fehérek gy?zni
fognak az orosz polgárháborúban, s megdöntik a vörösöket, azaz Lenin kormányzatát.

Ez volt az a pillanat, amikor a mai európai Oroszország alig kb. negyede volt Leninék irányítása alatt.

Leninr?l sok minden rosszat el lehet mondani, de azt nem , hogy ne lett volna intelligens ember, aki
ráadásul képes minden helyzetet elemezni, felkészülni az eshet?ségekre, majd meghozni a szükséges
döntéseket.

Az egyik döntés közismert: a cári család kivégzése. Ugyanis valós esélye volt annak, hogy a fehérek
kiszabadítják a cári családot fogságából, ami hatalmas propagandaeszköz lett volna Leninék ellen. Így
Lenin döntött: meg kell gyilkolni a teljes cári családot.

A másik döntés azonban kevesek által ismert: a felkészülés a vereségre. Ennek f? eleme a kommunista
párt átsegítése az ellenzéki létezésbe vagy egyenesen az illegalitásba. A vezet?k személyes sorsa nem volt
fontos, bár a legtöbbjük számára kész volt az útiterv, jellemz?en Svájcba vagy az USA-ba. A lényeg a
vagyon volt. A Párt, ha el is veszti a hatalmat, képes legyen anyagi helyzete révén tényez? maradni az új,
fehér Oroszországban is, így felkészülve a következ? hatalomátvételre, amikor – a marxista tanok szerint
– immár jobban megérnek a viszonyok a kommunista társadalom építéséhez.

Az államosított vagyonok azonnal vissza lettek volna adva eredeti tulajdonosaiknak, így valamit lépni
kellett. A módszer: a volt t?késekkel és földesurakkal aláíratni szabályos adásvételi szerz?déseket,
jellemz?en visszadátumozva a kommunista hatalomátvétel el?ttre. A volt tulajdonosokat azzal vették rá
jellemz?en az aláírásra, hogy ha megteszik ezt, akkor szabadon távozhatnak családostul az országból
vagy kiszabadulnak a börtönb?l. Természetesen aláírás után a tulajdonosokat likvidálták a valóságban,
hiszen veszélyes lett volna életbe hagyni a kényszerre kés?bb hivatkozni tudó egyetlen személyt, de ami a
családjukat illeti, a  hatóságok jellemz?en betartották ígéretüket.  Lenin nem volt szadista, mindig csak
akkor ölt, ha ezt szerinte az ügy megkövetelte. Sajnos az ügy ezt nagyon sokszor megkövetelte Lenin
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szerint, de ez most más kérdés.

Az új áltulajdonosok személye, akiknek javára szóltak a szerz?dések nagyon fontos pont volt. Lenin úgy
okoskodott, hogy egyrészt a strómanoknak megbízható embereknek kell lenniük, azonban mégsem
lehetnek olyanok, akik fontos beosztást töltenek be a kommunista hatalmi gépezetben, hiszen ez esetben
túl nyilvánvaló lenne a csalás. Meg kellett keresni tehát a megbízható kisembereket, azaz az átlag,
semmilyen funkciót el nem látó, hatalmat nem gyakorló egyszer? párttagokat, s?t valójában el?nyt a
kommunista pártban párttagsággal nem rendelkez?k élveztek, akik azonban szimpatizáltak a
rendszerrel.

Ha bukik a rendszer, ezeken az embereken keresztül a Párt gazdasági hatalmat képes gyakorolni. Ha meg
a fehérek elvesztik a polgárháborút, a strómanok egyszer?en visszaadják a vagyont.

A vagyon sokféle volt, t?ke, ingatlan, készpénz, nemesfém, drágakövek. A likvid vagyon egy része
egyenesen külföldre lett menekítva – els?sorban Svájcba –, természetesen ismét magánvagyonként
strómanokon keresztül. A Párt nevén nem maradhatott semmi, a legszükségesebb minimumot leszámítva.

Lenin a titkoszolgálat és titkosrend?rség vezet?jét, Feliks Dzier?y?skit bízta meg az akció
lebonyolításával. Össze lett állítva a strómanok listája, s le lett bonyolítva 2-3 hónap alatt az egész
m?velet. Két kirendelt titkosszolga el?tt megtörtént a szerz?déskötés, majd mindenki ment a maga útjára:
a stróman haza zsebében a szerz?déssel, az „eladó” meg a kivégz?helyre.

Az akkori kommunista vezérek még mind fanatikus puritánok voltak, s maguknak nem tartottak meg
semmit, minimális összegeket leszámítva, melyek elegek lettek volna magára az utazásra a nyugati
emigrációba és zsebpénzre az els? hónapokra. Amikor kés?bb kialakult a viszály Sztálin és Trockij
között, még Sztálin sem kételkedett abban, hogy Trockij semmit se tett el saját maga számára. Lenin is
hasonló típus volt, Sztálin is – mindannyian mélyen lenézték a személyes vagyon halmozását, ez
összeegyeztethetlennek tekintették a marxista elmélettel. Azaz ez volt az alaphozzáállás. Hihetetlennek
t?nik mindez a posztsztálini id?szak ismeretében, de tény.

Aztán 1922-ben véget ért a polgárháború: Lenin félelme ellenére az vörös gy?zelemmel végz?dött.
Kezd?dött a szerz?dések beszedése, a külföldre kivitt vagyonok visszahozatala.
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Igenám, de akadtak egyes megbízható elvtársak, akiknek az elvh?sége megingott a rájuk ruházott
pénzt?l: egyesek eldöntötték, hogy ha már így alakult, a kommunizmus építése helyett inkább nyugatra
távoznak, majd élnek ott fényesen az „örökségb?l”. Az ilyen állampolgárokat ismét Dzier?y?ski vette
kezelésbe, s bizony neki komoly meggy?z?képessége volt. A legravaszabbak persze id?ben elszöktek
nyugatra – ?ket már Sztálin vette kezelésbe teljhatalma megszilárdulása után a 30-as években. A módszer
egyszer? volt: a nyugatra ment ex-elvtárs legkedvesebb otthon maradt rokonait bebörtönözték, majd
szóltak a nyugaton él? újgazdagnak, hogy ha nem szeretné, hogy lelkiismeretét terhelje rokonai lassú
kínhalála, akkor 72 órán belül adja át a pénzt. A módszer m?ködött: Sztálin a pénzek 99 %-át
visszaszerezte.

Jönne most a párhuzam: vajon nem történt-e ugyanaz a kommunista rendszer bukásakor a 80-as évek
végén? A legtöbb országban nem, ugyanis maga a kommunista hatalom döntötte meg saját magát, s eleve
eldöntötte a kapitalizmus bevezetését, azaz nem volt semmi szükség ilyesmire. Máshol meg a hatalom
abban bízott, örökké tart a rendszer. Azaz a kommunista vezérek milliárdos svájci bankszámlái csak
gyerekmesék.

Kivételt csak egyes titkosszolgálatok képeztek, többek között a bolgárról és a keletnémetr?l ez biztosan
tudható. Persze immár nem volt szükség likvidálni senkit. A keletnémet pénzek visszakerültek
Németországba gyorsan, a 90-es évek els? felében, maga a volt keletnémet állampárt adta ki a titkot,
ezzel jelezve megreformáltságát. A bolgár pénzek viszont maradtak a strómanoknál: ezzel lett
megalapozva 1990-ben az új bolgár t?késosztály.
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A zene hatalma I.

by maxval bircaman - kedd, május 10, 2016

http://bircahang.org/a-zene-hatalma-i/

Távolsági buszon utaztam nemrég.

Az utasok fele cigánynak bizonyult. Mit tesz ilyenkor az ember? Már kisgyerekként megtanítottak:
vigyázz fokozottabban értékeidre, cigány van a buszon! Szóval táskám zsebét magam felé fordítottam, s
er?sebben szorítottam magamhoz a táskát. Végig se kell gondolni ezt, ez egy belémnevelt ösztön.
Egyébként nem voltam sosem cigányellenes: volt cigány haverom, s?t rokonom is, egyik nagybátyám
felesége cigány volt. Ha lettek volna gyerekeik, most lennének félcigány unokatestvéreim.

Szóval megy a busz. Aztán megszólal az egyik cigány – egy különösen sötétb?r?, olyan tipikus „körözés
alatt” kinézet? emberke – telefonja. A telefontól éppen pár sorra állt annak tulaja, valakivel beszélgetett,
így hosszasan csengett ki a készülék, 15 másodpercig tartott, míg a telefon tulaja felvette azt.Ennek
következményeként a beállított csengést sikerült hosszasan hallgatnom. Nem hittem a fülemnek: nem
valamiféle bunkó zene vagy valami álvicces hülyeség volt beállítva a cigány telefonján, hanem a L'Estro
Armonico egyik tétele. Bevallom, ezt a hangversenyt A. L. Vivalditól én még a Négy Évszaknál is
nagyobb remekm?nek tartom.

- Ezek nem b?nöz? cigányok... – futott át az agyamon, s elkezdtem kevésbé magamhoz szorítani a
táskát.

https://www.youtube.com/watch?v=Jcje0aR9vOU 
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A zene hatalma II.

by maxval bircaman - csütörtök, május 12, 2016

http://bircahang.org/zene-hatalma-ii/

Majdnem egy évet dolgoztam egy amerikai-bolgár cégnél, mely táplálákkiegészít?k importjával és
forgalmazásával foglalkozott.  Ez a cég az iparág messze legnagyobbja Bulgáriában, de a román és a
görög piacon is az egyik piacvezet?. A cégnek nemcsak onlájn üzletei vannak, de léteznek offlájn is, azaz
üzlethelyiségeik is vannak.

Mondanom sem kell, az ilyen helyen a legtöbb alkalmazott maga is az iparág szerelmese, azaz els?sorban
fanatikus sportolók, testépít?k. Olyan típus, aki Szilveszteszkor sem hajlandó meginni egy pohár
perzsg?t, mert az alkohol hátráltatja az izomfejlesztést, munkanapokon meg munka el?tt és után megy
edzeni 1-1 órát, s legnagyobb panasza, hogy nincs a közelben edz?terem, mert akkor ebédi?ben is edzene
még 1 órát.

Ennek az embertípusnak egyik mellékvonása: hogy is mondjam, nem kedvenc területük a m?vel?dés és
a gondolkodás. Ezt maguk is mondják saját magukról, az egyik kedvenc vicces mondásuk az volt, hogy a
gondolkodás fejleszti az egysejteket, ami energiapocsékolás, mert ez az er? felhasználható lenne
hasznosabban is, az izmok fejlesztésére.

Persze nem én voltam a cég egyetlen kakukktojása, mert volt még ott marketing és m?vészi részleg is,
ahol többnyire szintén sportolást csak évente egyszer, tévéb?l látó alakok dolgoztak. De mind korommal,
mind kinézetemmel (akkoriban 46 éves voltam és 120 kg) én voltam mindenképpen a legfurcsább alak. A
kollégák leginkább azon voltak meglep?dve, hogy egész nap ültem a képerny? el?tt, s ha éppen nem volt
hivatali feladatom, olvastam valamit állandóan (blogokat olvastam leginkább és kommenteltem) – míg ?k
hasonló esetben kimentek súlyzózni meg beszedni a legújabb energianövel? tablettákat, porokat,  stb.
(voltak ingyenes minták a legtöbb termékb?l a dolgozóknak, meg lehetett venni normál kiszerelések is,
jelent?s munkavállalói kedvezménnyel) vagy – a marketingesek és a m?vészek – kiálltak az iroda elé
dohányozni. Ha nem kellett volna a cégnek egy angolul, bolgárul és magyarul egyaránt tudó ember, soha
az életben nem is alkalmaztak volna engem, ez halálbiztos.

A hiererchia legalján az ?r állt. 35 év körüli emberke, olyan ki nézettel, hogy Schwarzenegger is utat adna
neki, ha éjszaka találkoznának. Nem az a szimpla ajtonálló ?r volt, a cég mint alapvet?en internetes
vállalkozás technológiailag magas szinten állt, azaz a megfigyelés is a neten keresztül ment. Azaz az ?r
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nem állt, hanem ült és nézte 3-4 képerny?nkeresztül  a kamerákat.

Er?sek az el?ítéleteim az izompacsirták felé, bevallom. Aztán megszólalt az ?r telefonja, a cseng?hang a
Hattyúk tava f?témája. Hát, ezen nagyon meglep?dtem, bevallom. Számítottam cseng?hangként valami
artikulálatlan hörgésre, vagy a valami „megbasználak éjjel-nappal holdfényes éjszakán” típusú slágerre,
esetleg a gumimacik címdalára, a legjobb esetben valamilyen filmbeli dalra, de erre nem.

YouTube Video

_______________________________________________
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Aczél Endre

by maxval bircaman - szombat, május 14, 2016

http://bircahang.org/aczel-endre/

Az eddigi adatok Aczél igazságát sejtetik.
Le a kalappal Aczél el?tt, hogy a totális médiaterror ellenére ki mert állni nyílt sisakkal.

Bár Aczél politikailag ballib, azaz nem az én eszméimet osztja, el kell róla mondani: mindigis a 
gondolkozó ballibek közé tartozott, aki a saját véleményét mondta, s nem a ballib agytröszt éppen
aktuális álláspontját papagájkodta.

Íme egy példa: az emberi hitelesség fontosabb, mint a politikai vélemény tartalma.

El a kezekkel Aczélt?l!

_______________________________________________
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Afrika a XX. sz. elején

by maxval bircaman - hétf?, január 04, 2016

http://bircahang.org/afrika-a-xx-sz-elejen/

Afrika 1901. január 1-jén.

 

színek:

sötétkék - brit,
világoszöld - francia,
sötétzöld - német,
lila - olasz,
piros - portugál,
sárga - spanyol,
bordó - török,
szürke - független/magánterület.

Magyarázatok.

Ahol egy mai ország több szín?:

Szudán és Dél-Szudán - közös brit-egyiptomi irányítás alatt, majd az I. vh. alatt teljesen brit
irányítás alá került,
Líbia - török terület volt a legnagyobb része, a délnyugati és a délkeleti részek pedig brit és
francia gyarmat, a török részt a XX. sz. els? évtizedében hódította meg Olaszország, majd a britek
és a franciak a huszas években átadták saját részüket Olaszországnak,
Csád, Gabon, Kongói K., Közép-Afrika - Csád délkeleti része, Gabon északi része, Közép-Afrika
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nyugati része, s a Kongói K. északi része német gyarmat volt, a többi rész francia, a német
részeket felosztották egymás közt a britek és a franciák az I. vh. után,
Ghána - keleti sávja német gyarmat volt, a többi rész brit, a német rész a briteké lett az I. vh. után,
Nigéria - az ország keleti sávja német gyarmat volt, a többi rész brit, a német rész a briteké lett az
I. vh. után,
Marokkó - a déli fele (Nyugat-Szahara) spanyol gyarmat volt, a többi rész független állam, melyet
csak a XX. sz. 10-es éveiben hódított meg és osztott fel egymás között Franciaország és
Spanyolország,
Mauritánia - a dél sáv francia gyarmat volt, a többi rész független állam, melyet csak a XX. sz.
els? évtizedében hódított meg Franciaország,
Tanzánia - Tanganyika német gyarmat volt, Zanzibár pedig brit, a német rész a briteké lett az I.
vh. után,
Mozambik - az északi sáv német gyarmat volt, a többi portugál. a német rész a portugáloké lett az
I. vh. után,

Ahol a terület szürke:

Etiópia, Libéria - független államok, Etiópiát sosem sikerült gyarmatosítaniuk az európai
hatalmaknak, erre a legnagyobb próbálkozás az olaszoké volt, de ?k is csak 5 éven keresztül
(1936-1941) tudták fenntartani megszállásukat,
Kongói D. K. - a belga király magánbirtoka, a nemzetközi tiltakozás miatt (közel 10 millió
embert irtottak ki a belga király magáncégének alkalmazottai) 1908-ban Belgium átvette és
hivatalos gyarmati igazgatást vezetett be,
Zambia, Zimbabwe - magánterület brit magáncég tulajdonában, a mai Zimbabwe 1923-tól lett
brit gyarmat, Zambia pedig még 1911-t?l.

 

Afrika ma

"Idegen" terület maradt:

három kis brit sziget az Indiai-óceánban, brit telepesekkel,
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pár olasz lakosságú olasz sziget (most a menekültválságból váltak ismertté, a Líbiából induló
hajók kedvenc célpontjai ezek a szigetek),

az évszázadok óta portugál Madeira,

az évszázadok óta spanyol Kanári-szk.,

s végül a két egyetlen volt valódi gyarmat (azaz afrikai lakossággal), ahol a lakosok
népszavazáson a Franciaországhoz való tartozás mellett szavaztak: Réunion és Mayotte.

_______________________________________________
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Alternatív rendszerváltás

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 28, 2016

http://bircahang.org/alternativ-rendszervaltas/

Született egy furcsa cikk, vagy liberális agymenés vagy paródia talán.

Annyira abszurd ugyanis, hogy lehet, hogy az utóbbi. De íme az én változatom, hogy mi lett volna, ha
1990-ben nem az MDF, hanem az SZDSZ nyer a választásokon.

Az 1990-ben 60 %-kal gy?ztes SZDSZ-Fidesz kormánykoalíció gyorsan elvesztette népszer?ségét, mivel
nem tudta teljesíteni a teljesíthetetlen ígéreteket.

1994-ban az SZDSZ korábbi eredménye harmadát érte el, a Fidesz meg éppencsak bejutott a parlamentbe.

Hatalmas gy?zelmet aratott ugyanekkor a Horn és Pozsgay vezette MSZP, egyedül is többsége lett, de az
MDF-fel és a kisgazdákkal alakított kormányt, mely így kétharmados többséget élvezett. Lett új
alkotmány 1996-tól.

Az SZDSZ által 1990-ben kinevezett elnök, Göncz Árpád helyére 1995-t?l Pozsgay Imre került, aki
egészen 2005-ig maradt posztján.

Közben a Fidesz távolodni kezdett az SZDSZ-t?l, míg a kisgazdák pedig összevesztek az MSZP-vel.
1998-ban az MSZP nem tudott többséget szerezni, immár koalíciókényszer állt fel. A kisgazdák helyett az
Fidez lett a koalíciós partner és ismét az MDF.

Közben az SZDSZ sikeresen kihasználta az elégedetenséget, kicsivel megnyerte a 2002-es választásokat.
Koalíciós partnere a kisgazdák. Két mandátumot is teljesítettek, majd csúnyán buktak 2010-ben. Ekkor a
Pozsgay vezette MSZP egyedül kétharmadot szerzett. A Fidesz gyakorlatilag az MSZP kistestvére lett, a
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bajkever? kisgazdák megsemmisültek, az SZDSZ maradt 10 %-os kispárt. 2014-ben Pozsgay átadta a
pártvezetést Szanyi Tibornak. A sport- és ifúságügyi miniszter a Szanyi-kormányban Orbán Viktor.

A kormány népszavazást írt ki 2015-ben a NATO-ból való kilépésr?l, 65 % a kilépésre szavazott.

_______________________________________________
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Amerikai elnökválasztás

by maxval bircaman - hétf?, február 08, 2016

http://bircahang.org/amerikai-elnokvalasztas/

Most, hogy immár kiderült ki az esélyes a 2016-os amerikai elnökválasztás megnyerésére, érdemes
nagyon röviden átnézni az 5 darab esélyest.

A demokrata oldalon a két esélyes Bernie Sanders és Hillary Clinton.

 

Itt nyilvánvalóan Hillary Clinton, a volt amerikai elnök felesége az amerikai elit embere. Ultraliberális
belpolitika, a nagyt?ke érdekeinek védelme, mindez kombinálva agresszív külpolitikával. Tipikus
liberális jobboldali. Ha magyar lenne, ballibnek lehetne ?t nevezni.

Az ellenfele Bernie Sanders, zsidó származású. Hagyományosan liberális a belpolitikai kérdésekben,
viszont nagyt?kellenes. A külpolitikában pedig ellenzi a jelenlegi statusquót, nem támogatja Amerika
aktív részvételét a nemzetközi ügyekben, kifejezetten háborúellenes. Tipikus liberális baloldali. Ha
magyar lenne, LMP-s lenne nagyjából.

Republikánus oldalon mára 3 jelölt maradt reális eséllyel: Donald Trump, Marco Rubio, s Ted Cruz.

 

Az amerikai elit embere itt Marco Rubio, kubai származású politikus. Belpolitikailag egyértelm?en
konzervatív, azaz ellenzi a modern, kitalált liberális szabadságjogokat (egynem? "házasság", abortusz,
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stb.), viszont mindezt kombinálja a nagyt?ke érdekeinek teljes támogatásával. Külpolitikailag
fokozozottan agresszív, Obamát is azért támadja, hogy az túl passzív, Rubio szerint Amerika szerepe a
világ csend?re, s ez így is van jól, Obama hibáját abban látja, hogy túl keveset csend?rködött. Tipikus
konzervatív jobboldali. Magyar megfelel?je egy keresztény hív? ballib lehetne, aki egyetért mindenben a
ballib alapelvekkel, egyes szociális kérdéseket leszámítva. Mondjuk ilyenek voltak a 90-es években az
SZDSZ színeiben politizáló egyes hitgyülis politikusok, most Hack Péter ugrik be hirtelen.

Az elit számára itt a kisebbik rossz Ted Cruz, félig kubai származású politikus. Belpolitikailag
radikálisabban antiliberális, mint Rubio, a nagyt?ke érdekei iránt ugyanúgy teljes mértékben elkötelezett.
A külpolitikában viszont érezhet?en mérsékeltebb Rubiónál. Tipikus konzervatív jobboldali. Magyar
megfelel?t illet?en ugyanaz mondható el, mint Rubiónál.

A f? ellenjelölt Donald Trump. Belpolitikailag nehezen meghatározható: szociális kérdésekben hajlik a
konzervatív opció felé, de kifejezetten mérsékelt. Gazdaságpolitikailag klasszikus liberális.
Összességében inkább baloldali azonban. Külpolitikailag mérsékeltebb a másik 2 republikánus jelöltnél.
Nehezen kategorizálható: talán leginkább konzervatív baloldalinak nevezhet?. Magyar megfelel?je
nehezen található, talán Orbánhoz nevezhet? a leginkább hasonlónak.

Ki jó nekünk és ki rossz nekünk (nem-amerikaiaknak, els?sorban kelet-európaiaknak)?

Jó jelölt igazából nincs. Az egyértelm?en rosszak Hillary Clinton és Marco Rubio. A másik három a
kisebbik rossz kategóriája egyértelm?en. Mivel szinte biztos, hogy az amerikai háttérhatalom meg fogja
akadályozni Bernie Sanders és Donald Trump elnökségét, gyakorlatilag és reálisan nézve kénytelenek
leszünk Ted Cruznak drukkolni.
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Amerikai Majdan

by maxval bircaman - vasárnap, november 13, 2016

http://bircahang.org/amerikai-majdan/

Erre azért nem számítottam, bevallom.

Magában Amerikában is majdant csinált a háttérhatalom, miután csúnya vereséget szenvedett.
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Sorosék és tásaik nem képesek hisztizés nélkül elviselni egy egyszer? csatavesztést.

_______________________________________________
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Amikor az embernek alkalmazás kell

by maxval bircaman - vasárnap, március 27, 2016

http://bircahang.org/amikor-az-embernek-alkalmazas-kell/

Egyszerre három operációs rendszert használok három különböz? eszközömön.

A normál számítógépemen Windows 10 fut, a tabletemen Android, a telefonomon pedig Windows Phone
8.1. Ez nem okoz gondot, mert mind a három eszközt más-más dolgokra használom.

A 90-es évek Windows-korának volt jellemz?je a shareware típusú alkalmazás. A fiatalok talán nem is
tudják, mi ez. Ez azt jelentette: az illet? alkalmazás se nem fizet?s, se nem ingyen használható (freeware).
A módszer jellemz?en az volt: az ember használja a programot, de annak van valamilyen plusz eleme,
ami csak akkor nyílik meg, ha az ember fizet. Pl. emlékszem olyan mp3-tag rippel?re és szerkeszt?re,
mely ingyenesen csak 20 számot engedett lerippelni egy cd-r?l - ahhoz, hogy 20-nál többet tudjunk
leszedni, vagy újra kellett indítani a programot vagy kifizetni az árát, amivel megsz?nt a 20-as korlát,

Ma az Android- és a WP-alkalmazások terén látok hasonlókat: és a hibák ugyanazok. Az ingyenes
verzió sokszor annyira lebutított, hogy használhatatlan. Vagy olyan elemek nem m?ködnek benne ingyen,
melyek nélkül értelmetlen a program használata.

S ott van az ellenkez? véglet is. amikor teljesen ingyenes az alkalmazás, viszont meg lett tömve felesleges
elemekkel.

Nekem egy egyszer? lejátszó kellett, mely képes mp3-on kívül flac-okat is lejátszani, s nem kér ezért
semmit, de csak ennyit tesz és mást semmit. Mert nekem pl. semmi szükségem arra, hogy az alkalmazás
elkezdje keresni a dalok szövegét (az általam hallgatott zene 90 %-a eleve XVIII. századi zene énekhang
nélkül, azaz ez nekem abszolút felesleges is lenne).

A Windows Phone-nak nincs saját zenelejátszója, illetve ami van, az használhatatlan, mert:
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csak mp3-fájlokat játszik le,
lejátszási listákat (playlist) akar csinálni, nem képes szimplán csak lejátszani egy adott mappát.

Nekem az igényem az volt: ne kelljen listákat csinálni (ez eleve egy elavult technológia a múlt század
végér?l), hanem egy adott mappát játsszon le, minden egyéb felesleges elem nélkül.

A lényeg: 10 alkalmazásnál többet kellett átnéznem, míg találok valamit, ami m?ködik... S még most sem
találtam olyat, ami teljesen megfelelne.

_______________________________________________
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Amit a spanyol kiejtésr?l tudni kell

by maxval bircaman - péntek, augusztus 12, 2016

http://bircahang.org/amit-spanyol-kiejtesrol-tudni-kell/

Nem célom a spanyol hangrendszer teljes bemutatása, csupán a magyarok számára problémás pontokat
szeretném vázolni.

A spanyol nyelv írásrendszere maximálisan egyszer?, a magyarnál jóval fonetikusabb elv?.

A magyarhoz hasonlóan a spanyol helyesírás is szóelemz? elv?, azaz nem a tényleges ejtést jelöli, hanem
az egyes szóelemek ejtését, azonban a szabályok világosabbak, mint a magyarban.

A spanyolban 5 magánhangzó van - a, e, i, o, u -, melyek ejtése nem különbözik jelent?sen annak
függvényében, hogy a magánhangzó hangsúlyos vagy nem, a következ? pontosításokkal:

hangsúly alatt a magánhangzók hosszabbak, de sosem olyan hosszúak, mint a magyar
magánhnagzók,
az o és az e kissé zártabban ejt?dik hangsúly alatt, mint hangsúlytalanul.

Magyar szempontból az i, a hangsúlytalan o és az u ejtése teljesen azonos az illet? magyar hangokéval.
Ami az a-t illet?, azaz ajakkerekítés nélkül ejtett magyar a hangot jelöl. Az e ejtése hangsúlytalanul a
magyar e és röviden ejtett é közé esik, míg a hangsúlyos e röviden ejtett magyar é. A hangsúlyos o
pedig röviden ejtett magyar ó-hoz hasonló.

A sztendert magyarral ellentétben a spanyolban sok a kett?shangzó is. A spanyol kett?shangzók elemei
azonban nem redukálódnak, ejtésük azonos az önálló magánhangzókéval, csupán az egyes elemek nem
alkotnak külön szótagot.
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A nyelvkönyvek iszonyúan bonyolultan magyarázzák a spanyol kett?shangzókat. Ennek oka az, hogy a
spanyol nyelvészet hagyományosan minden magánhangzótorlódást kett?shangzóként ír le, ami azonban
nem felel meg a valóságnak.

A hagyományos spanyol nyelvészet megkülönböztet "er?s" és "gyenge" magánhangzókat: el?bbiek az a,
az e, s az o, utóbbiak pedig az i és az u. A szabály szerint ha egymás mellé esik két er?s magánhnagzó,
azok sosem alkotnak kett?shangzót, míg minden más kombináció kett?s-, ill. hármashangót eredményez.

Ezzel szemben a valóság azonban az, hogy a kett?shangzónak nevezett hangok nagy része a valóságban
egy magánhangzó és egy mássalhangzó kapcsolata, ez teljes mértékben igaz az összes olyan esetben,
amikor "gyenge" magánhangzó van el?l, azaz:

ia = /ja/, ie = /jE/, io = /j?/, iu = /ju/, ua = /wa/, ue = /wE/, ui = /wi/ vagy /uj/, uo = /w?/,

ugyanaz igaz azokra az esetekre is, amikor a második hang az i:

ai = /aj/, ei = /Ej/, oi = /oj/.

Igazi kett?shangzókat csak ott találunk, ahol a második hang az u, azonban itt is gyakori a mássalhangzós
ejtés:

au = általában /au/, de el?fordul az /aw/ is,

eu = általában /Eu/, de el?fordul az /Ew/ is,

ou = általában /ou/, de el?fordul az /ow/ is.
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Megjegyzések: a = magyar a ajakkerítés nélkül ejtve. ? = röviden ejtett magyar ó, e = röviden ejtett
magyar é, E = magyar e és röviden ejtett é közti hang.

Ugyanez igaz a hármashangzókra is, azok egyszer?en két mássalhangzó és 1 magánhangzó.

Viszont ott, ahol a hagyományos szabály szerint nem lehetne kett?shangzó, azaz két "er?s" magánhangzó
találkozásakor, a hétköznapi ejtésben gyakran mégis kett?shangzó ejt?dik. Hozzáteszem: ez a m?velt
beszédben ma hibának számít.

Térjünk át a hangsúlyra! A spanyol helyesírás mindig jelzi a hangsúly helyét. A szabályok
pofonegyszer?ek, s a következ?ek:

ha valamelyik magánhangzón hangsúlyjel (ékezet) van, az a hangsúlyos szótag,
ha egyik magánhangzón sincs ékezet, s a szó magánhangzóra, n-re vagy s-re végz?dik, akkor a
hangsúly az utolsó el?tti szótagon van,
ha egyik magánhangzón sincs ékezet, s a szó NEM magánhangzóra, n-re vagy s-re végz?dik,
akkor a hangsúly az utolsó szótagon van.

A spanyol írás tartja a latin anyanyelv hagyományait, emiatt egyes hangokat többféleképpen jelöl:

a /k/ hangot (egyezik a magyar k-val) jelölheti a c és a q, s?t - nagyon ritkán - a k bet? is: e és i
el?tt q jelöli (mindig u-val együtt, azaz qu = /k/, tehát u nem ejtend?), mindenhol máshol pedig c,
a k bet? csak egyes idegen szavakban fordul el?,
az /s/ hang (a magyar sz-szel egyezik) csak az amerikai spanyol ejtésben létezik - melyet /s?/-nek
ejtenek Spanyolországban, ez kb. olyan, mintha a magyar sz-t kissé lágyabban, selypítve
mondanánk - mindig az s bet? jelzi, azonban m, n és r el?tt zöngésedik, ejtése /z/ (mint a magyar
z) - Spanyolországban /z?/ ("selypített" z) - lesz, tehát a z hang a spanyolban csak allofón, önálló
fonémaként nem létezik és csakis m, n, r el?tt fordulhat el?, máshol sosem, tehát tessék elfelejteni
a z-t: magyarok hajlamosak z-ket ejteni spanyolban - egy sor nyelvjárásban a szóvégi és
mássalhangzó el?tti s-eket nem is ejtik,
a /?/ hang (ez a fogak között ejtett sz hang nagyjából) csak Spanyolországban létezik - az
amerikai spanyolban helyette /s/ van -, azonban ezt jelölheti a c és a z bet? is (c természetesen
csak e és i el?tt, hiszen más esetben a c ejtése /k/ - ebb?l következik, hogy az amerikai spanyolban
az /s/ hangot három bet? is jelölheti: a c, az s, s a z, a latin-amerikai kisgyerekek nagy problémája
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az általános iskolában megtanulni, hogy melyik szóban melyiket kell írni a 3 közül,
a g bet? e és i el?tt ugyanazt a hangot jelöli, mint a j bet? - lásd lejjebb ejtésüket -, azaz ge = je és
gi = ji, s csakis a helyesírástól függ, hogy mi a helyes leírás egy adott szó esetében, emiatt ha g + e
vagy g + i hangkapcsolatot akarunk leírni, azt gue és gui alakban kell írni, ahol az u nem jelöl
semmilyen hangot, az u ez esetben csak azt jelzi, ebben az esetben itt nem "j" értékben szerepel a
"g" - tehát a tévesen rögz?dött magyar szokásokkal ellentétben pl. a Miguel név magyarul kiejtve
sosem lesz "miguel", hanem csakis "migel". Felmerülhet jogosan a kérdés, hogyan lenne képes a
spanyol írás leírni, ha tényleg "miguel" lenne a kiejtés: ez esetben az írás Migüel lenne, a u-n lév?
két pont jelzi, hogy ebben az esetben az u bet? nem néma - ilyen szó egyébként nagyon kevés van,
nekem most hirtelen csak Camagüey kubai város neve jut eszembe.

További fontos megjegyzések magyar szempontból:

a j bet? ejtése teljesen nyelvjárásfügg?: lehet /x/ - mint a magyar technika szóban - és lehet /?/ is
(mint a magyar lehet szóban), ez el?bbi a kasztília és a mexikói, valamint az andoki spanyolban,
az összes többiben az utóbbi,
a y bet? ejtése szintén teljesen nyelvjárásfügg?: lehet /j/ (magyar j), ez csak a mexikói
nyelvjárásban fordul el?, lehet /?/ (ez mint a magyar j hang, de nem közelít?hang, hanem réshang,
azaz a magyar j-nél jóval er?sebben ejtett j), ez a leggyakoribb ejtés, de lehet - csak az argentín-
uruguayi nyelvjárásban - /?/ is, ez a magyar zs-nek felel meg (figyelem: történemi okokból az "és"
köt?sz? spanyolul y formában írandó, ejtése azonban i),
a ll bet? ejtése szinte az összes nyelvjárásban azonos a y bet? ejtésével, kivéve az észak-
spanyolországi és az andoki nyelvjárást, ahol megmaradt az ll eredeti /?/ ejtése, ez azonos a
magyar ly eredeti ejtésével, mely ma már csak a palóc nyelvjárásban maradt meg,
a magyar r bet? ejthet? többféleképpen: jellemz?en vagy perh?hangként (azaz a nyelv többször?
pergetésével) vagy legyint?hangként (a hangképz?szerv egyszeri gyenge ériintésével képezve)
szokás ejteni - ezzel szemben  a spanyolban a két hang önálló fonéma, ami miatt a
megkülönböztetés rendkívül fontos: a spanyol helyesírás r-rel jelzi a legyint?hang r-t, s rr-rel a
perg?hang r-t, kivéve ha az r hang szó elején áll, ebben az esetben mindig r írandó, de úgy
ejtend?, mintha rr lenne írva,
s most a legnagyobb tipikus magyar tévedés a spanyolban: a magyar v hang ejtése ott ahol v bet?
van a spanyolban - nos, ez fatális tévedés, a spanyolban v hang nem létezik, a b és v bet? mindig
ugyanazt a hangot jelzik, csak szóeredet kérdése, hogy melyik szóban melyiket kell írni,
és végül az, ami igazán nehéz a magyarok számára: a spanyol b (= v), d, g bet?k - a magyarban a
b, a d, a g minden esetben zárhangok, míg a spanyolban kizárólag szavak elején, valamint m, n és
ñ  után (a d esetében: l után is) ejtend?k zárhangokként. A zárhang olyan mássalhangzó, melynél a
hangképzés  a légáram teljes lezárásával képz?dik: mondjuk ki ezen hangok bármelyikét
magyarul,  s érezni fogjuk, egy pillanatra a hangképz? szervek teljesen egymáshoz ér?dnek, a
leveg?t lezárják, majd szinte felpattannak. Ez az ejtést jelöljük fonetikailag /b/, /d/, /g/ formában.
A spanyolban tehát ez az ejtés csak m, n és ñ  után (a d esetében: l után is) fordul el?, valamint
szabályszer?en szó elején is, bár ez utóbbi a hétköznapi gyors beszédre nem igaz. Minden más
esetben /b/ helyett az ejtés /?/, /d/ helyett /ð/, /g/ helyett pedig /?/. A /?/ és a /ð/ magyar
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szempontból úgy magyarázható, mint közelít?hangként ejtett b és d, azaz a hangképz? szervek
csak megközelítik egymást, de nem érintkeznek, s természetesen a légáram sem záródik le. A /?/
pedig réshangként ejtett g, azaz a hangképz? szervek teljesen egymáshoz ér?dnek ugyan, de a
légáramot nem zárják le teljesen. A legfontosabb ismérv: egyik esetben sincs a zárhangókra
jellemz? "felpattanó" elem.

Végül egy mexikói szám, csak úgy, énekel a  70-as és 80-as évek mexikói szupersztára:

https://www.youtube.com/watch?v=wKktsN1UDpU 

Ugyannek ez eredeti változata:

https://www.youtube.com/watch?v=O8C2vB4JwZE 

Szöveg: 

Amor, se me agotó la fantasía,
No sé cómo ganar tu corazón,
Te soy fiel, te doy los gustos,
Y tú eres tan injusto,
Que hasta un beso te molesta...

¿Por qué cuando pregunto si me quieres,
Me cambias siempre de conversación?
¿Es que hay otra, o es astío?
Yo en ti ya no confío,
Y por mi tú no te mueres.
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Ni guerra, ni paz, no quiero verte más,
Me convencí que no te haré feliz,
Ni guerra, ni paz, que poco tú me das,
Perdóname si ya me enamoré...

¿Porqué me encapriché contigo un día?
Si algo me decía mejor no,
Déjalo pasar de largo que otra tonta se haga cargo,
Pero tú me seducías.

Pensé que poco a poco me querrías,
Que no podrías vivir lejos de mí,
Pero no tiene remedio,
Nunca me tomaste en serio,
Haz tu vida, y yo la mía.

Ni guerra, ni paz, no quiero verte más,
Me convencí que no te haré feliz,
Ni guerra, ni paz, que poco tú me das,
Perdóname si yo me enamoré...

Ni guerra, ni paz, no quiero verte más,
Me convencí que no te haré feliz,
Ni guerra, ni paz, que poco tú me das,
Perdóname si yo me enamoré...

Fordítás:

Szerelmem, elfogyott a képzel?er?m,
Nem tudom, hogyan nyerjem el szívedet,
H?séges vagyok hozzád, megadom a kellemest,
Te meg annyira igazságtalan vagy,
Hogy még egy csók is zavar...
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Miért van az, hogy amikor megkérdezem szeretsz-e,
Te mindig témát váltasz?
Van egy másikod, vagy unalom?
Már nem bízom meg benned,
S te sem halsz meg értem.

Se háború, se béke, nem akarlak többet látni,
Meggy?z?dtem, hogy nem teszlek boldoggá,
Se háború, se béke, olyan keveset adsz nekem,
Bocsáss meg, hogy már szerelmes lettem...

Miért habarodtam egyszer beléd?
Ha valami azt súgta, jobb, ha nem teszem,
Hagyd csak, majd egy másik ostoba folytatja,
De te elcsábítottál.

Azt hittem, lassan megszeretsz,
Hogy nem tudsz majd t?lem távol élni,
De nincs megoldás,
Soha vettél komolyan,
Éld az életedet, én meg az enyémet.

Se háború, se béke, nem akarlak többet látni,
Meggy?z?dtem, hogy nem teszlek boldoggá,
Se háború, se béke, keveset adsz nekem,
Bocsáss meg, hogy szerelmes lettem...

Se háború, se béke, nem akarlak többet látni,
Meggy?z?dtem, hogy nem teszlek boldoggá,
Se háború, se béke, keveset adsz nekem,
Bocsáss meg, hogy szerelmes lettem...

(maxval szószerinti fordítása)
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Lupita az eredeti el?adásban mond pár szót is a dal el?tt: "Esta es una canción... Primero, buenas noches,
a toda la gente, a todo... a todo mi país, y a toda la gente que está aquí en el estudio. Esta es una canción
paro todos los que estén enamorados... Y cuando una pareja de alguna manera tiene que terminar,
habiendo mucho amor, que en muchas ocasiones... pasa. Lo más importante es que no quede eso, que
queda a veces en la piel adentro, ¿no? Esta tema es de Miguel Tottis, esto que se llama Ni guerra, ni paz."
-  "Ez egy dal... El?ször jó estét, mindenkinek, az egész.. egész országomnak, és mindenkinek aki itt van a
stúdióban. Ez egy dal azok számára, akik szerelmesek... S amikor egy párnak valamilyen módon be kell
fejeznie, miközben sok a szerelem, mely id?nként... elmúlik. A legfontosabb hogy ne maradjon meg az,
ami néha megmaradt a b?rben, belül, nem? A szöveg Miguel Tottisé, ennek a címe Se háború, se
béke." (fordítás: maxval)

A dal fonetikai átírása, figyelem azonban: több szóban is az énekesn? nem úgy hangsúlyoz, ahogy ezt
normál beszédben tenné, ennek oka a ritmus:

[am`o? se me a??`to la fanta`sia
no se k?m`o gan`a? tu k??a`son
te soj fjel te doj los g`ust?s
y tu `e?Es tan i?`xust?
ke `asta u? `bes? te m?`lesta

po? ke `kwanð? p?E?`unt? si me `kje?Es
me `kambjas `sjemp?E de k?mbE?sa`sjon
es ke a? `ot?a o es as`ti?
?o en ti ?a no k??`fi?
i po? mi tu no te `mwe?Es

ni `gera ni pas no `kje?? `?e?tE mas
me k?mbEn`si ke no te a`?e fE`lis
ni `gEra ni pas ke `pok? tu me das
pE?ð`onamE si ?o me Enam?`?e

po? ke me E?kap?i`?e k?n`ti?? un dia
si `al?? me dE`sia mE`xo? no
dExa`lo pa`sa? de `la??? ke `ot?a `tonta se `a?a `ka???
`pe?? tu me sEðu`sias

pEn`se ke `pok? a `pok? me ke`rias
ke no p?ð`?ias ?i`?i? lE`xos de mi
`pe?? no `tjenE rE`meði?
`nu?ka mE t?`mastE En `sE?j?
as tu `?iða i ?o la `mia
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ni `gera ni pas no `kje?? `?E?tE mas
me k?mbEn`si ke no te a`?e `felis
ni `gera ni pas ke `pok? tu me das
pE?`ðonamE si ?o mE Enam?`?e

ni `gera ni pas no `kje?? `?E?tE mas
me k?mbEn`si ke no te a`?e `felis
ni `gera ni pas ke `pok? tu me das
pE?`ðonamE si ?o mE Enam?`?e]

_______________________________________________
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Antiliberalizmus, illiberalizmus

by maxval bircaman - vasárnap, január 10, 2016

http://bircahang.org/antiliberalizmus-illiberalizmus/

Gyakori demagóg, ballib érv, hogy aki antiliberális, az a szabadság ellensége és a diktatúra híve.

Semmi sem hamisabb ennél.

Aki antiszocialista, az nem társadalomellenes, csupán ellenzi a szocializmus eszméjét.

Aki antikonzervatív, az nem hagyományellenes, csupán ellenzi a konzervatívizmus eszméjét.

Aki antikommunista, az nem közösségellenes, csupán ellenzi a kommunizmus eszméjét.

Ugyanígy: aki antiliberális, az nem szabadságellenes, csupán ellenzi a liberalizmus eszméjét. Ennyi, s
nem több.

_______________________________________________
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Ateista téveszmék X. - egy videó cáfolata

by maxval bircaman - szombat, április 09, 2016

http://bircahang.org/ateista-teveszmek-x-egy-video-cafolata/

Ismét egy ateista, aki nem ismeri azt, amit kritizál.

Az egyik magyar ateista szervezet aktivistája próbál cáfolatot mondani az Újszövetségr?l, miközben nem
is ismeri kell?en a témát.

A videót végigszenvedtem - a stílusa bántóan ignoráns és arrogáns -, íme ellencáfolatom, pontokba
szedve:

Nem igaz, hogy minden keresztény hite a Biblián alapszik. Ez csak a protestánsokra igaz, akiknek
az egyetlen forrásuk a Biblia. Az apostoli keresztények számára a Szent Hagyomány a forrás,
melynek része - de csak része! - a Biblia.
Csak egyes marginális keresztény csoportok vallják, hogy az Ószövetség nem része a
kereszténységnek. Azaz amikor ezt "cáfolod", valójában árnyékbokszolsz, ugyanis az általad
cáfolt állítást NEM vallja a kereszténység.
Valójában a kereszténység egyes áramlatai között a vita csak az, hogy mi a viszony a Ó- és az
Újszövetség között. A vita azonban a lényeget nem érinti: minden áramlat szerint az Ószövetség
Jézus el?története, az ? várása. S szinte minden keresztény áramlat egyetért abban, hogy az
Ószövetség szabályai nem érvényesek Jézus óta. Azok is egyetértenek ebben, akik szerint
Istennek jelenleg két párhuzamosan m?köd? szövetsége van hatályban: teológiailag ezt úgy
mondják, diszpenszaciolizmus és szuperszesszionizmus, az el?bbi szerint - ezt vallják egyes
újprotestánsok - Istennek ma is érvényes a szövetsége a zsidókkal, s ezek kívül van egy másik
szövetsége is, Jézuson keresztül, míg az utóbbi szerint - ezt vallják az apostoli egyházak és a
hagyományos protestánsok - Isten zsidókkal kötött szövetsége megsz?nt Jézus óta. Viszont
mindkét csoport elkülöníti egymástól az Ószövetség erkölcsi és egyéb szabályait, s csak az
erkölcsieket tartja hatályosnak. Ez alól csak egyes nagyon marginális újprotestánsok képeznek
kivételt.
Az Ószövetség nem hagyagolható el, viszont valóban nem az a lényeg. A lényeg Isten (Jézus), s
Jézus közvetlen m?ködése az Újszövetségben van, ezért is ez a legfontosabb.
Máté, Márk, János és Péter annyira találkoztak Jézussal, hogy az apostolai voltak, pontosabban
Márk nem volt apostol, de Jézus egyik követ?je volt. Azaz ismerték személyesen Jézust. A többi
újszövetségi szerz? közül Júdás és Jakab Jézus unokatestvérei voltak, azaz nemcsak ismerték
Jézust, de rokonai is voltak. Lukács és Pál valóban nem ismerték Jézust, ?k Jézus
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mennybemenetele után lettek csak keresztények. Hozzáteszem: nincs jelent?sége annak, hogy ki
ismerte személyesen Jézust.
Plagizálás. Ez nem plagizálás. Az egyezések oka: a szerz?k ugyanazt a forrást alkalmazták,
ugyanazt az eseményt írták le. Ha te és én elmegyünk megnézni a Csillagok Háborúja VII. részét
és írunk róla, biztosan lesznek egyezések a két cikkben. Ez azt jelenti, egymásról plagizáltunk? 
Vicces, hogy egyszer az a bajod, hogy eltérések vannak az egyes biblia szerz?k között, majd meg
az, miért nincs elég eltérés köztük...
Hiteles történelmi bizonyíték. A Biblia nem hiteles történelmi bizonyíték, hanem hitbuzgalmi
írás. Ez az egyetlen célja: tudatosítani Istenr?l, a megváltásról. A Biblia azonban se nem
történelemkönyv, se nem enciklopédia, de még teológiai szakkönyv se.
Igen, vannak elletmondások a Bibliában. Ennek oka: nem egy ember írta az egészet. Ha többen
beszámolnak ugyanarról, mindig lesznek eltérések. Ezt megláthatod magad is: elmész a
haverjaiddal, családoddal valahová (buliba, kirándulni, színházba, mindegy), majd megkérsz
mindenkit, írjon az eseményr?l. Meg fogod látni: lesznek komoly eltérések a leírásokban. Miért?
Mert így m?ködik az emberi agy: mindenki mást tart fontosnak, ami miatt egyesek pontatlanul
emlékeznek majd.
Az Újszövetség - és az egész Biblia - tökéletes, de ez nem azt jelenti, hogy hibátlan. Tökéletes
arra, amire íródott, de másra nem.
Kevered az egyes írások megírásának idejét (ez minden esetben az I. sz. közepe és vége, talán
legkés?bb a II. sz. eleje) és a Bibliába való bekerülésük idejével. A Biblia mai alakját
hivatalosan csak a IV. sz. végén nyerte el, a hippói zsinat hozott err?l döntést 393-ban. A
gyakorlatban azonban már a II. sz. végén egyetértés volt az Egyházban, hogy mely újszövetségi
iratok tekintend?k a Biblia részeként.
Jézus egyes tanításai valóban nem újak, a kereszténység nem vadonatúj. Viszont ebben a
formában a keresztény tanítás igenis új, senki más nem foglalta ezt az egészet pont így egybe.
Logikád alapján a paprikás csirke nem új étel, mert már korábban is létezett rántott csirke és
töltött paprika, azaz a paprikás csirke "lopás" - nem, nem igaz, a paprikás csirke új étel, annak
ellenére, hogy egyetlen összetev?je se új. Ami pedig a kereszténységet illeti, a helyzet még
egyértelm?bb: igenis vannak olyan elemei, melyek annak idején, az els? században igenis nagyon
szokatlannak számítottak, teljesen újnak.
Csak szellemi lényként Jézust csak egyes eretnekek képzelték. A keresztény tanítás szerint Jézus
egyszerre Isten és ember, s ez az egyik legalapvet?bb dogma. Azaz nem igaz, hogy sokféle
elképzelés volt Jézusról.
Jézus mint zsidó rabbi, aki nem Isten - ezt csak egyes eretnekek mondták, a zsidó-keresztények,
akik egy I. sz. eretnekség voltak. A keresztény tanítás ezt mindig elvetette. Természetesen zsidó
rabbi is volt (hiszen tanított, s a tanítókat rabbinak mondták), de nem csak ez.
Az Újszövetség nem él meg az Ószövetség nélkül - így igaz, ezt mondja a kereszténység is...
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Ateista téveszmék XI. - mémek

by maxval bircaman - hétf?, április 18, 2016

http://bircahang.org/ateista-teveszmek-xi/

Most pár nagyon alapvet? ateista tévhit cáfolata következik. Azt hittem, ilyen kérdései nincsenek értelmes
embernek, de az a Magyar Ateista Mémbázis meggy?z?tt, tévedek. El?re is bocsánat.

Kiválasztottam a 8 leggyakoribb álérvet.

Hinni a nem bizonyíthatóban. Hol a bizonyíték? Miért nem hiszel akkor a zöld húsvéti
tavinyúlban is? Az sem létezik.

A hit szó önmagában jelzi, hogy nem bizonyíthatóban hiszünk. Ha bizonyíthatóban hiszünk, az már nem
hit, hanem bizonyosság. Az ateizmus ? hibája, hogy az hiszi, a világ csakis materiális, racionális, s ezen
kívül más nincs. Nos, a vallás ezzel szemben azt állítja, a materiális, racionális csupán az egyik fele a
valóságnak, de van egy másik fél is.

Természetesen a valláshoz is kell kapcsolódás a racionális világban. Istennek vannak jelei a materiális
világban, míg zöld húsvéti tavinyúlnak nincsenek.

Isten b?nösnek mond ki mindenkit.

Nem igaz. Az eredeti b?n (a katolikus dogmatikában: átered? b?n) NEM mondja azt, hogy mindenki
b?nös. Azt mondja: mindenki viseli az eredeti b?n következményeit. De b?nösnek természetesen csakis
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egyénileg lehet lenni, a tévesen használt szabad akarat következményeként.

Utálni kell a más vallásúakat és a hitetleneket.

A keresztény alapvet? parancsolata: nem kell senkit utálni, s?t b?n ezt tenni. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy a téves tanításokat ne kellene ellenezni. A jó keresztény különbsége tesz a téveszme és
annak hirdet?je között.

Isten pokolra küldi azt, aki nem fogad szót neki.

A pokol nem büntetés, hanem következmény. Ahogy amikor az édesanyja tiltása ellenére konnektorba
nyúló gyereket megrázza az áram, úgy jön a b?n miatt a pokol - ahogy az áramütést sem az édesanya
küldi bosszúból, hogy a gyerek nem fogadott szót, ugyanígy a pokolra se Isten küld.

Noé hogyan tett fel a hajójára minden fajt?

A Biblia szó szerint való értelmezése eretnekség.Noé történetét sem szabad szó szerinti történelmi
eseményként felfogni. Valószín?leg a történet alapja igaz, de szinte biztos, hogy a Bibliában leírt özönvíz
nem terjedt ki az egész világra.

Miért segít Isten a kulcsát elvesztett hív?nek, s miért nem segít az éhez? gyereknek?
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Isten nem avatkozik bele közvetlenül szinte soha az emberek életébe, amikor ez mégis megesik, azt nem
véletlenül hívjuk csodának. Ha folyton csodák lennének, elveszne az ember szabad akarata. Az
imádkozó ember jellemz?en úgy kap Istent?l segítséget, hogy az ember természetes adottságait
meger?síti. Most, gondoljuk el, vajon mi könnyebb: kicsit jobban elgondolkodni hol hagytuk el
kulcsunkat, vagy megmenekülni az éhségt?l.

A Bibliát emberek írták, tehát megbízhatatlan.

A Bibliát természetesen emberek írták, azonban ennek ellenére megbízható, mivel az Egyház által
kanonizált m?, mely kiváló eszköz arra, amire ki lett találva: hitbuzgalmi célokra.

Miért van a templomon villámhárító? Ez azt jelenti, a papok sem bíznak meg Istenben.

A villám egy természeti jelenség, mely nem válogat, hogy hová üssön be. Sosem ígérte Isten, hogy 
védelemben fogja részesíteni a templomokat a természeti jelenségek ellenében. S Isten pedig nem az
égben van eleve. A menny nem azonos az éggel.
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Ateista téveszmék XII. - a homokvideó

by maxval bircaman - szombat, szeptember 24, 2016

http://bircahang.org/ateista-teveszmek-xii-homokvideo/

Van egy filmrészlet, melyet el?bb-utóbb minden keresztényellenes homoklobbista el?vesz.

Ez az:

https://www.youtube.com/watch?v=NzeJGlqD7YQ 

Mivel a film üzenete sokakat megzavar, akik nem ismerik alaposan a keresztény tanítást, szükséges itt
leírnom miért nevetségesen hamis ez a szöveg.

A kereszténységben alapvet?en 2 nézet van erre nézve: a hagyományos és annak kései protestáns
tagadása. Az el?bbi a szuperszesszionizmus, az utóbbi a diszpenzacionizmus.

A különbség köztük röviden:

Az el?bbi szerint Jézus új törvényt hozott a régi helyett, a régi törvény beteljesült. Ami a régi törvényb?l
hatályos ma is (pl. a 10-parancsolat) az is csak azért hatályos, mert Jézus meger?sítette azt. Azaz ma a
judaizmus nem Isten vallása. Szuperszesszionista az összes apostoli egyház (katolicizmus, ortodoxia, régi
keleti egyházak) és a hagyományos protestantizmus.

A diszpenzacionisták szerint viszont Isten zsidókkal kötött szerz?dése él ma is, azaz két szövetség van
egyszerre, a régi és az új. Azaz lehet az ember zsidó vallású és ezzel helyesen áll Isten el?tt, vagy lehet
keresztény, s ez szintén jó. Magyarul: Istennek 2 vallása van. Ez az áramlat jellemz?en egyes
újprotestánsokra igaz, pl. Mo-on a Hitgyüli a legnagyobb képvisel?je ennek.
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A diszpenzacionisták szerint a régi törvény (a zsidó törvény) ma is érvényes a keresztények számára is,
viszont e törvény két részre osztható: általános szabályokra és életviteli szabályokra, s az utóbbiakat Jézus
eltörölte.

Vannak egyes radikális diszpenzacionisták, akik szerint minden zsidó törvény ma is hatályos (pl. a
magyar szombatosok ilyenek voltak Erdélyben), s ?k valóban be is tartottak minden zsidó törvényt.

Azaz a filmrészlet abszurd érvelést tartalmaz:

a szuperszesszionisták számára nevetséges, hiszen számukra a zsidó törvény eleve nem hatályos,
?k nem azért ítélik el a homoszexualizmust, mert azt elítéli Mózes,
a diszpenzacionisták számára szintén abszurd, hiszen számukra a homoszexualizmus Mózes általi
elítélése általános, ma is hatályos szabály, míg a többi idézett tilalom hatályon kívüli életviteli
szabály,
de a radikális diszpenzacionisták számára is értelmetlen, mert ?k viszont betartják az összes
mózesi szabályt ma is.

Azaz ezt a részletet olyan ember találta ki, akinek halvány fogalma sincs a keresztény hittételekr?l.
Valószín?leg egy ateista, liberális zsidó írhatta a szöveget, aki abból próbált viccet csinálni, hogy a mai
zsidók zöme nyilván nem tartja be Mózes szabályait. Viszont itt is tévedett: a zsidóság els?sorban egy
nemzetiség, s a mai zsidó zöme számára a vallás csak hagyomány, nem kötelez? életviteli szabályzat. A
mai hív? zsidók viszont betartják a teljes törvényt, azaz ismét nem m?ködik a film érve.
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Atombombát Berlinre!

by maxval bircaman - hétf?, január 11, 2016

http://bircahang.org/atombombat-berlinre/

Milyen a liberális rend a gyakorlatban? Mit jelent, ha egy ország vezet?je liberális, mint ahogy ez
Németország esetében a helyzet jelenleg?

A legfontosabb ismérv: az ellenség mellé állni, védeni azt foggal-körömmel, a saját népet viszont szidni
és támadni.

Ez minden országban jellemz? a liberálisokra, de Németországban groteszk módon és hatványozottan.

A liberális dogma szerint az iszlamista vadember szent és sérthetetlen, így a rend?rség nem foglalkozhat
velük, s?t a médiáknak is tilos beszélni err?l. Ha viszont az iszlamista er?szak ellen van tiltakozás, akkor
az teljesen liberális államgépezet lendületbe indul.

A hazaáruló muszlimliberális Fatima Merkelt le kellene váltania a németeknek, de sajnos a németek zöme
mára csúnyán elfajzott.

Ha nem történik változás, nem lesz más megoldás, mint atombombát dobni Berlinre, ez hoz majd igazi
megtisztulást.

_______________________________________________

                                220 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ausztria ébred

by maxval bircaman - csütörtök, április 28, 2016

http://bircahang.org/ausztria-ebred/

Ausztriában a volt széls?jobb párt megnyerte az elnökválasztás els? fordulóját. Ez igen fontos hír.

Hozzá kell tenni, Ausztria parlamentáris köztársaság, az országot a miniszterelnök irányítja. Az osztrák
köztársasági elnök pozíciója középgyenge, azaz a gyenge magyar köztársasági elnökhöz képest valamivel
több hatalommal rendelkezik, de így is ez egy els?sorban jelképes poszt. Viszont a poszt fontos mégis,
ennek f? oka pedig az, hogy Ausztriában a nép közvetlenül választja a köztársasági elnököt.

Aláhúzom: nem a széls?jobb nyert Ausztriában, hanem a VOLT széls?jobb.

Egész Európában jól látható az a kb. 15 éve zajló folyamat, hogy a volt széls?jobb és a volt széls?bal
szakít a széls?séges nézetekkel, s komoly bels? korrekciót hajt végre.

Különböz? európai országokban különböz? folyamatok zajlottak, de az irány hasonló. A hátsó ok pedig
mindenhol azonos: a liberálissá züllött középbal és középjobb elvesztette hitelességét, így az lassan
megsemmisül, helyét pedig átveszi az újbal és az újjobb. Az országok közti különbségek persze nagyok:
van ahol a középbal semmisült meg szinte teljesen, máshol ez a középjobbal történt, emellett a változás
módja is más országonként.

Ausztria arra példa, hogy mind a középbal, mind a középjobb lassan megy le, egyik se tud a másik
gyengeségéb?l profitálni. A mostani elnökválasztáson egyik hagyományos osztrák nagypárt (se  a
középjobb, se a középbal ) nem tudott bejutni az elnökválasztás második fordulójába.

Valójában a középbal és a középjobb között ma már egész Európában a különbség minimális.
Gazdaságpolitikailag teljesen ugyanazt mondják, mindketten határozottan kiállnak a nagyt?ke mellett és
támogatják a kisemberek eltaposását, a különbségek jellemz?en egyes másodlagos kérdésekben
jelentkeznek, azokban sem lényegiek. Pl. a középbal örömmel szavazza meg az azonosnem?
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„házasságot”, míg a középjobb homlokot ráncolva teszi csak ezt, de miféle különbség ez, mikor mind a
kett? megszavazza ugyanúgy? Vagy vehetjük a migráció témáját: a középbal zászlólengetve és
örömhimnuszt dalolva fogadja az országba érkez? iszlamistát, míg a közéjobb csak egy h?vös
kézfogással, de mindkett? egyetért: az iszlamisták szent alapjoga beköltözni.

A liberális konszenzus azonban véget ér, éppen napjainkban érik be a folyamat, melynek lényeg: a nép
felkel liberális elnyomói ellen.

Szlovákiában például a középjobb t?nt el szinte teljesen, a középbal pedig teljesen, mégpedig a mindkét
oldalról való támadás miatt. A posztkommunista középbalból lett szakadás útján az újbal párt, mely mára
az egyetlen baloldali párt lett, ez a mai f? kormánypárt. Közben a széls?jobb mérsékelt lett, majd
megjelent egy új, radikális széls?jobb párt.

Szerbiában a helyzet kissé más: ott a széls?jobb pártból kiszakadt egy rész, mely középre húzódott, ez a
mai f? szerb kormánypárt. A korábbi széls?jobb marginális lett, s csak idén tudott ismét bekerülni a
parlamentbe. A posztkommunista baloldal Szerbiában pedig sosem volt ballib.

Megemlíthet? európai szinten: ahol hagyományosan er?s a baloldal, ott a széls?balból újbal lett és a
középbal marginális lett. Jó példa erre Görögország, ahol a középbalból kis párt lett, miközben a
középjobb ma is jelent?s er?, s?t a legnagyobb ellenzéki párt. Ahol pedig a jobboldal er?s, ott a
középjobb jelentektelenedett el.

Magyarországon a rendszerváltozás idején teljes volt még a liberális konszenzus, a f? ellentét faji és
kulturális volt inkább, de mindkét tábor a nyugatot tekintette példának. Amikor els?ként Csurka István
felmondta a konszenzust, gyorsan marginalizálódott, sosem tudott jelent?s befolyásra szert tenni. A
Fidesz pedig a 90-es évek közepén véghezvitt „nemzeti” fordulata után is alapvet? része maradt a
liberális konszenzusnak.

A magyarországi liberális konszenzus csak 2010-t?l tört meg. Megjelent a parlamentben egy széls?jobb
er? (a Jobbik), valamint egy újbalos er? is (az LMP) – más-más szempontból, de mindketten a liberális
konszezuson kívül kezdtek politizálni. Megérezve az új id?k szelét, a Fidesz is lassan szakított ezzel a
konszenzussal, 2012 tájékára tehet? a Fidesz nyilvánvaló irányváltása: ez már a Fidesz második
irányváltoztatása alapítása óta. Ami magyar sajátosság: a hivatalosan még mindig középjobb Fidesz és a
széls?jobbos Jobbik egyszerre akarja az újjobb szerepét magának.
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Autokrácia és Kornai

by maxval bircaman - szerda, október 19, 2016

http://bircahang.org/autokracia-es-kornai/

Magyarország állítólag autokrácia Kornai János szerint, erre táblázatot is készített.

A felhozott érvek azonban vagy tévedések vagy jelentésnélküli frázisok.

Gyengék azok az intézmények, melyek garantálják a kormány leválthatóságát? Dehát az egyetlen ilyen
intézmény a
szabad és demokratikus választás, melyet még Kornai is elismer!

Nincs terror, de a hatalom felhasznál eszközöket az ellenfelekkel szemben. De hiszen ez demokráciában
is így van:
melyik az a hülye kormány, mely nem harcol ellenzékével?

Represszív eszközök a parlamenti ellenzék ellen? Melyek ezek?

Szinte minden fontos tisztségre a kormány a sajét embereit nevezi ki? De hiszen ez a demokrácia lényege:
a
megválasztott kormány kormányzik, s ezt úgy is éri el, hogy saját embereivel teszi ezt. Hogyan lehetne a
kormánypolitikát érvényesítni ellenzékiek kinevezésével?

A sajtószabadságot korlátozzák jogi és gazdasági eszközökkel? Ha ezek jogi eszközök, akkor az nem
sajtószabadság. Gazdasági eszközökkel viszont mindenhol korlátozzák.

S a legnagyobb hülyeség: a kormány nem váltható le békésen. Tessék mondani, ha 2018-ban a ballibek
kapnak 2 millió szavazatot - volt nekik már 2,3 millió is -, akkor ki lesz 2018-tól kormányon?
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Az ember csak ingatja ezen a töménytelen butaságon, amit Kornai az HVG nev? izé hasábjaira hányt...
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Az angol nép hatalmas gy?zelme

by maxval bircaman - szombat, június 25, 2016

http://bircahang.org/az-angol-nep-hatalmas-gyozelme/

Az okosok, a szépek, a szakmájukban sikeresek, a fiatalok, a jóságos, modern emberek, a felszabadult
lelk?ek Anglia EU-tagságára szavaztak, míg az ostobák, a csúnyák, a lumpenek, a vének, a gonosz,
múltban rekedt emberek, a téveszmékben él?k pedig arra, hogy Anglia lépjen ki az EU-ból.

Legalábbis ez hangzik el manapság világszerte a hisztériás rohamba esett liberális megmondóemberek
szájából és médiáiktól.

Hát igen, szomorú dolog ez a demokrácia nev? izé, hogy felel?tlen állampolgárok csak úgy szabadon
szavazgathatnak, nem véve figyelembe a mindig igazat mondó, jöv?belátó bölcsek tanácsait, ahelyett,
hogy a mindig okos liberális elitemberek irányíthatnának szabadon, hiszen övék a tökéletes igazság
ismerete.

Hol hallottuk már mindezt? Tessék megkapaszkodni: a liberálisok legnagyobb ellenségeit?l, a
kommunistáktól! Ott egész elmélet lett kiépítve arra, hogy a nép képtelen felismerni saját érdekeit, mert
tudata hamis, így kell egy bivalyer?s Párt, mely acélkézzel vezeti a népet, természetesen a nép érdekében.

Mi a valódi helyzet? Az angol nép egyszer?en megunta, hogy brüsszelita idióták packáznak az
országukkal. Anglia elég er?s az EU nélkül is, így az angolok az EU megreformálása helyett inkább
kiléptek a problémából.

 

S meg is jöttek a legfantasztikusabb liberális vészjóslatok: az Egyesült Királyságból kiválik Észak-
Írország és Skócia, Gibraltár pedig csatlakozik Spanyolországhoz, s?t London független állam lesz!
Ezekb?l egyedül Skócia kiválásnak van meg a valós esélye. Észak-Írországban hiába szavazott 56 % az
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EU-tagságra, a lakosság háromnegyede ellenzi az Írországgal való egyesülést. Ugyanez igaz Gibraltárra
is: bár ott 96 % szavazott az EU-tagságra, kb. ugyanennyien szavaznának a Spanyolországhoz csatlakozás
ellen. Londonban pedig hiába szavazott 60 % az EU-tagságra, London nem rendelkezik önrendelkezési
joggal a brit alkotmány szerint.

Kitérnék arra is, amir?l kérdést kaptam: miért szavaztak az emberek Gibraltáron, s miért nem szavaztak
sehol a többi brit külbirtokon. A válasz: a 16 brit külbirtok közül csak 2 EU-tag: Akrotíri-Dekélia és
Gibraltár, ezért a többin nem is lehetett népszavazás. Akrotíri-Dekéliában pedig azért nem volt
népszavazás, mert ez az egyetlen brit külbirtok, melynek nincs polgári irányítása és nincs állandó, saját
lakossága sem: ott mindenki vagy külföldi állampolgár vagy a brit hadsereg alkalmazottja,

A lényeg: az angol nép sikeresen megvívta függetlenségi harcát. S velük együtt hatalmasat buktak a
magyar ballibák is. Azaz csupa jó hír.

 

Magyarország - és a többi keleti tagállam - érdeke jelenleg azonban más, mint az angol népé: ez az EU
megváltoztatása. S csak ha ez nem megy, jön a kilépés.

Öt évet adunk a brüsszelitáknak, hogy távozzanak és adják át az EU-t az európaiaknak! Ha nem megy, 
leromboljuk az EU-t.

https://www.youtube.com/watch?v=VIEt_tZCHbM 
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Az egyközpontú világ vége

by maxval bircaman - kedd, március 29, 2016

http://bircahang.org/az-egykozpontu-vilag-vege/

Az egyközpontú világnak immár hivatalosan is vége.

A Szovjetúnió legy?zése utáni évtizedben úgy t?nt mindenki számára: itt az Amerika-központú világ
hosszú id?re. Amerika maga is elhitte ezt, így nem tett semmit helyzete bebiztosítására.

Hála Istennek, ez nem maradt így.

Kína gazdasági nagyhatalom lett, ami magával hozta politikai-katonai er?södését. Ez már a 90-es évek
kezdetén elindult, miután a kínai nép sikeresen leverte a Tienmen-téri puccsot, melynek célja az ország
feldarabolása és a nyugati nagyt?kének való kiárusítása volt.

 

Váratlanul a nyugat számára, a totálisan legy?zött és csúnyán megalázott Oroszországnak alig 10 év
kellett, hogy feltámadjon hamvaiból. Elvesztette ugyan az ország területének 23 %-át, mégis képes volt
magát újraépíteni. Az orosz nép a szemétdombra küldte a liberalizmust: a 90-es évek orosz
liberalizmusa sok szenvedést és gyötrelmet hozott a népnek. Aztán az új, oroszpárti orosz vezetés lassan
megvalósította a legfontosabb célokat: felmondta a nyugat kiszolgálását, független irányt vett fel, letörte a
szegénységet és a nyugatpárti, liberális oligarchákat, s nem utolsósorban er?s fegyverkezési programot
indított, hogy minden elért célt meg is tudjon védeni.
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A kezdet Putyin hatalomra kerülése, a fordulópont az oszétiai háború volt, amikor a nyugat ráuszította a
liberális Grúziát, kövessen el agressziót az orosz szövetséges Dél-Oszétia ellen: a nyugati bábmesterek
célja ezzel Oroszország fejl?désének megállítása volt. Az eredmény azonban pont az ellenkez? lett:
Oroszország egyesült egyetlen közös akaratban és 3 nap alatt visszaverte a grúz agressziót, majd a
szánalmas szankciókat szimplán kinevette.

 

A végs? pont pedig most a szíriai polgárháború, melyet Oroszország megnyert. A nyugat ma már
kénytelen ismét elismerni: Oroszország független nemzetközi tényez?, mely nélkül nem oldható meg a
világ egyetlen konfliktusa sem.

 

_______________________________________________
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Az egyéb balosodó jobbosokról

by maxval bircaman - csütörtök, február 11, 2016

http://bircahang.org/az-egyeb-balosodo-jobbosokrol/

A magyar ballibekr?l már sokszor írtam.

A magyar balosokról nem írtam sokat, de nem is szükséges, mert mennyiségük minimális, s eleve
számtalan apró csoportra oszlanak. Vannak zöld újbalosok (LMP), vannak hagyományos széls?balosok
(Munkáspárt), vannak egyebek is (pl. Mebal, 4K). Ezek közül a legsikeresebb az LMP, de ez a párt
valójában sem eszmei irányának köszönheti népszer?ségét, hanem annak a szimpla ténynek, hogy
valamiféle alternatívát kínál azoknak, akik nem akarnak se Fideszt, se ballibeket, se Jobbikot.

De én most egy harmadik csoportról szeretnék írni: ezek azok az emberek, akik félúton vannak a ballib és
a baloldal között. Azaz már felismerték a liberalizmus tarthatatlanságát, de mégse hajlandók még
lemondani róla, valamiféle újabb ötvözetet keresnek a két eszmerendszer kombinálására.

Ezeket az embereket én a következ? csoportokba osztom én személyesen:

kamuzók,
hivatásosak,
reform-ballibek,
rögeszmés antifasiszták,
ingadozók.

A kamuzók csoportja azokból áll, akik szimpla politikai megbízást töltenek be, azaz nyomniuk kell
továbbra is azt a téveszmét, hogy a ballibaizmus bukása ellenére mégis a liberalizmus az igazi baloldal.

Ezekhez hasonlóak a hivatasásosak - azok, akik pénzügyi okokból mondják azt, amit mondanak: hiszen
elt?nne a sok pénz, ha nyíltan antiliberális álláspontra állnának. Aztán vége lenne az arany „civil”
életnek, melyben Soros, a Norvégiai Köztársaság követsége, vagy más hasonsz?r? felforgató szervezet
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pénzén lehet d?zsölni.

Sajnos Magyarországon a civil szó az idegen pénzen él?, idegen megbízást teljesít? emberek szinonímája
lett. Pedig ezek álcivilek. Az igazi civil dolgozik, majd szabadidejében civilkedik, leszámítva persze a
szerencsés módon vagyonos embereket. De az nem civil, aki abból él, hogy ? civil. Ez ilyenkor egy
munka: ezen az alapon nevezhetnénk a BKV-sof?rt is civil hobbivezet?nek, vicces lenne, nem? A BKV
buszvezet?je pénzért teljesíti a BKV utasításait – ugyanígy a Soros-támogatott pénzért teljesíti Soros
utasításait – különbség nincs.

Vannak aztán a reform-ballibek. ?k a liberalizmusból átemelnek egyes értékeket – pl. feminizmus,
homoszexualizmus, stb. – és komolyan hiszik, hogy ezek a valamiféle modern baloldal legfontosabb
elemei. A liberalizmust elutasítják, de annak legvadabb szövegeit megtartják, s?t azokkal „egészítik ki” a
balos eszmevilágot.

A rögeszmés antifasiszták azok, akik mindent valamiféle torz fasizmus-elméleten keresztül igyekeznek
magyarázni. Számukra fasiszta az, aki védi a hagyományos emberi értékeket, ezért ez a csoport
valamiféle antifasiszta frontot hallucinál, melyben liberálisok, ballibek, balosok, széls?balosok együtt
menetelnek a „fasiszta diktatúra” ellen.

Az ingadozók csoportjával semmi gond természetesen, ?k szellemi fejl?désük egyik szakaszán állnak.
Akkor sincs gond velük, ha történetesen tévednek.

_______________________________________________
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Az ellenség gonosz!

by maxval bircaman - kedd, január 05, 2016

http://bircahang.org/az-ellenseg-gonosz/

Magyar belpolitikai betegség az ellentétes eszmét nem ellenvéleménynek, hanem gonoszságnak hinni,
híveit pedig a jobbik esetben félrevezetett, agymosott szerencsétleneknek, rosszabb esetben pedig
rosszindulatú, tudatlan alakoknak hinni.

Megéltem ezt a fideszesek részér?l is, els?sorban 2002 és 2006 után, a Fidesz két választási veresége
kapcsán. Akkor „bölcs” fideszes megmondóemberek magyarázták, hogy a Fidesz valójában csak azért
vesztett, mert az ország nagy része ostoba birka, s a magyarok birkanép. Azaz vannak egyrészt az
öntudatos „polgárok”, ?k a Fideszre szavaznak, s van még a „komcsi” „birkanép”, mely agymosott
debilekb?l és lefizetett korruptakból áll. Meg egyébként is: mind a 850 ezer volt párttag és azok
rokonsága a ballibekre szavaz, így míg ki nem hal ez a birkanép, nem lesz igazi változás.

Érdekes módon, amióta 2010 óta ugyanez a „birkanép” immár hatalmas bizalmat szavaz folyamatosan a
Fidesznek, a fideszes megmondóemberek immár nem birkanépeznek... Mi lett, a birkák hirtelen 
öntudatos polgárok lettek?

Azóta  a ballib megmondóemberek birkanépeznek. Hiszen számukra nem lehet más magyarázat a ballib
pártok vereségére, mint hogy az emberek hülyék. Csak a ballib megmondóemberek kezdetben nem
komcsiztak, csak nácizták – ma már a változatosság kedvéért ?k is komcsiznak.

Pedig mi is a Fidesz hatalmas sikerének a titka? Tulajdonképpen egyetlen dolog: nem ballibek. Mást
mondanak, mint amiben kötelez? volt hinni 1990-2010 között. S mivel ez a kötelez? eszmeiség a
lakosság zöme szemében megbukott, a kisember érthet? módon arra szavaz, ami ezzel ellentétes. A
magyar politikában három párt van, mely mást mond: a Jobbik, az LMP, s a Fidesz. A Jobbik túl
radikális, az LMP túl értelmiségi, így hát marad a Fidesz f? er?ként. Ennyi az egész.
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Az er? ébred

by maxval bircaman - szerda, január 06, 2016

http://bircahang.org/az-ero-ebred/

A két ünnep között sikerült megnéznem a Star Wars VII. részét. Még Karácsony másodnapján töltöttem
le. Moziba nem szeretek járni, mert nagy a tülekedés, büdös van, s nem tudom bármikor félbeszakítani a
filmet. Otthon jobb filmet nézni, heti átlagban 20-25 filmet kezdek el nézni (azért írom így, mert ha
megérzem, hogy hülyeség, abbahagyom a nézést).

Az általam egyik legutáltabb filmtípus a fantasy. (Utált további típusok: krimi, pornó, romantikus
vígjáték, mesefilm, zenés film.) Alapjában viszketek az ilyesmit?l, mert szinte mindegyik ugyanarról
szól.

Íme egy átlagos fantasy film. A dolgos és jószív? törpék az erd?ben élnek, a kastély mellett. A kastély ura
X, a nagyon jó király. Mindenki egész nap mosolyog, mintha amerikai ügyintéz? lenne, b?ség van, s még
a legszegényebb törpe is aranypapucsban csoszog. Teljes a harmónia az emberek, a törpék és minden más
erdei lény között. Igenám, de egyik nap megjelenik X unokatestvére, Y, aki nagyon gonosz ember,
megöli X-et, a trónját elfoglalja, X testvérét, Z-t pedig bezárja a kastély legbüdösebb odújába. Y azonnal
k?kemény diktatúrát vezet be, minden jövedelemre 101 %-os adót vet ki, s aki nem fizet, azt
megkínoztatja magántest?rségével, melynek tagjai három méter magas, fekete, nyálas-sz?r?s,
hiperagresszív és szadista lények, a qwertek. Amikor pedig Y nem tud magával mit kezdene, a legszebb
ember- és törpesz?zeket arra kényszeríti, mutassanak be neki erotikus sóm?sort. Az egyik emberlegény,
Poi Uy nem bírja tovább az elnyomást, s felkelést szervez. Poi Uy a mókusok, sólymok, büdösborzok,
pandák és vakondok élén, együtt a törpékkel és az emberekkel  bevonul a kastélyba, ahol 20 perc harc
után megöli Y-t. Aztán kiszabadítja Z herceget, aki Poi Uynak adja csodaszép lánya kezét, valamint
kinevezi ?t alkirálynak (Poi Uy és a csodaszép herceglány már eleve évek óta titokban szerelmesek
egymásba). S vége a filmnek, alig 2 és fél óra alatt.

Az ilyeminél én a 10. percben kezdek általában álmosodni, s a 20. percben már mélyen alszom.

Tudtam, hogy a Star Wars is er?sen kezdett elmenni ebbe az irányba, dehát a Star Wars a Star Wars, s
nem lehet kihagyni. Az els? (negyedik) részt 11 évesen láttam még, miután 5 órát álltam sorba a Corvin
mozinál. Meg nagyon tetszett Leia is, a korkülönbség ellenére (nálam 11 évvel id?sebb).
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Kellemesen meglep?dtem: sokkal rosszabbra számítottam.

S Leia most is nagyon szép, 10 évet letagadhatna korából.

 

_______________________________________________
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Az Eurovíziós Dalfesztivál I. el?dönt?je

by maxval bircaman - szombat, május 14, 2016

http://bircahang.org/az-eurovizios-dalfesztival-elodontoje/

Amióta a liberalizmus legvadabb áramlata, a homoklobbi vette át totálisan az Eurovíziós Dalfesztivált, a
színvonal évr?l évre csökken. Nem csoda, hiszen amikor egy érdekcsoport kisajátít mindent, ez még
akkor is jellemz?en rossz eredményekhez vezet, amikor ez a csoport jó célokért küzd – hát mi várható, ha
rosszak a célok?

Kevesen ismerik pl.  a fesztivál álságos „politikamentességét”, s ennek részeként zászlópolitikáját . A
politikamentesség azt jelenti: politikai téma csak olyan lehet, mely tetszik a liberális agytrösztnek. Ennek
része a zászlópolitika: csakis a résztvev? államok és az EU zászlója vihet? be a néz?térre, minden más
tiltott, még az egyes résztvev? államok regionális zászlói is (azaz nem illegális, szeperatista mozgalmak
zászlói, hanem HIVATALOS zászlók is!) – egyetlen kivétel van: a homoklobbi szivárványos zászlaja, azt
lehet vinni, s?t manapság már ez a leggyakoribb zászló a fesztiválon!

Hozzátenném: a homoklobbi zászlaja egyébként lopás, ez az ?si inka zászló, melynek természetesen
semmi köze a perverzióhoz. Ahogy Hitler lopta a horogkeresztet Indiából, ugyanúgy lopta a homoklobbi
a szivárványos zászlót Dél-Amerikából.

Csodálkoztam is, hogy a két m?sorvezet? egyike se volt homokos, ez mindenképpen eredmény  a bécsi
szörnyszül?tt szakállas áln?höz képest, bár sikerült azt azért elérni, hogy az egyik m?sorvezet? egy
er?sen maszkulin típusú, 210 centiméter körüli n? volt: de - utánanéztem - legalább egy normális,
heteroszexuális n? mégiscsak, ami megnyugtató hír.

Idén az el?adók két nagy csoportra voltak oszthatók: az énekelni nem tudó, tehetségtelenek csoportja, s a
szánalmasak csoportja. Az énekelni nem tudó, tehetségtelenek csoportja volt a népesebb.

Az énekelni tudó versenyz?k  - pl. San Marino és Oroszország képvisel?je - is fokozottan szánalmas
produkciót mutattak be.

                                235 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Összesen egy résztvev?t fedeztem fel az el?dönt?n, aki énekelni is tudott, de szánalmas se volt: az osztrák
résztvev?t. ? csak szimplán unalmas volt, de ez most ebben a mez?nyben nem is számít.

A magyar versenyz? nagyot alakított: sikerült mindkét csoportba bekerülnie: a magyar énekes nemcsak
énekelni nem tud, de sikerült röhejessé is tennie magát. Érezhet? volt a produkción a homoklobbi keze
is: miközben egy elmeháborodott sámánhasonmás ok nélkül egy hatalmas dobot ütögetett, a három darab
háttérénekes srác vetk?zni készül? mozdulatokkal vonaglott, valószín?leg az egész koreográfia egy
homokos bárból lett ellesve.

Valójában az Eurovízió manapság a haldokló, álkonzervatív, Merkel-Cameron féle agymenés zenei
aláfestése. Ez talán a legjobb kifejezés az egészre.

Eljutottunk oda, hogy pár eredetileg is paródiának szánt "eurovíziós" szám dallamasobb, mint bármelyik
valódi szerepl?...

https://www.youtube.com/watch?v=UGNXJLS8xZs 
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Az igazi iszlám

by maxval bircaman - szombat, október 01, 2016

http://bircahang.org/az-igazi-iszlam/

A liberális médiák egyik új mániája minden iszlamista terrorista akció során el?adni a lemezt: az
elkövet?k nem muszlimok, mert az iszlám a béke vallása. A liberális politikusok ezen bugyutaság
elismétése során szeretnek muszlim lelkészekkel is szelfizni. Ez a mai liberális divat: ökörködni és
elmosódótt, szar fényképet készíteni saját magukról.

A tézis szerint a radikális iszlámon alapuló iszlamizmus az iszlámtól idegen, az égb?l leesett valami.

Lássuk azonban a valóságot!

A keresztény politikai filozófiája és politikai története teljesen eltér az iszlámétól.

A kereszténységnek valójában nincs is politikai filozófiája, mert hát Jézus is azt mondta „országom nem
ebb?l a világból való”, azaz a kereszténység számára nem az evilági létezés a lényeg. Természetesen
amikor a kereszténység sokak vallása lett, s méginkább miután államvallás lett, ki kellett találni egyfajta 
keresztény politikai filozófiát. De ez alapvet?en kényszer volt, s soha sem rendelkezett hitbéli
jelent?séggel.

A  keresztény politikai filozófia 2 f?típusa a keleti és a nyugati volt. A nyugati elképzelés szerint a földi
életben két szint van, lelki és anyagi, az el?bbi az Egyház dolga, az utóbbi meg az uralkodóé. Mivel pedig
a lelki els?bbséget élvez, az uralkodók alá vannak rendelve lelki ügyekben az Egyháznak. Innen a
katolikus tézis, hogy a római pápa a világi uralkodók felett áll. Ismert neve ennek papocezarizmus, f?
megalapítója Szent Ágoston, IV-V. századi püspök, a keresztény teológia egyik legnagyobb alakja.

A keleti elképzelés ezzel szemben a hatalom egységét hirdette, azaz a világi uralkodó posztja miatt része
az Egyház vezetésének, a lelki és az anyagi szint nem lehet egymással ellentétben. Ennek köznapi neve
cezaropapizmus, f? megalapítója szintén egy IV-V. századi püspök, Aranyszájú Szent János, szintén a
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keresztény teológia egyik legnagyobb alakja. (Az ortodoxia szempontjából külön jelent?sége Szent
Jánosnak, hogy ? alkotta meg a bizánci szertartásrendent, melyet mind a mai napig használ az ortodox
templomok 99 %-a (és természetesen a bizánci rítusú katolikusok 100 %-a is).) Szent jános egy bibliai
szakasz - Tesszalonikaiaknak írt 2. levél, 2. fejezet, 7. szakasz – alapján arra a következtetésre jut, hogy
az állam feladata a gonosz feltartóztatása, azaz egy államban kell élnie az összes kereszténynek, mely
állam vezetésének szerepe, hogy együtt az Egyházzal távol tartja a gonosz er?ket.

A 3. f?típus kés?bbi, ez a protestantizmus politikai filozófiája. Ennek lényeg a szekularizmus, azaz az
állam és az egyház elválasztása. A kereszténység szerepe immár nem intézményes itt, hanem csak a
keresztény hív? uralkodók személyén keresztül érvényesülnek a keresztény értékek.

De mindegyik tan a 3 közül közös egyben: a politikai államtan nem szerves része a keresztény tanításnak,
a kérdés nem dogmatikai, nem is hitbéli. Mindezek miatt a keresztény államiság történelme sem hatott ki
a keresztény tanításra. A kereszténység UGYANAZT tanította mindig: üldözött vallásként,
államvallásként, s a mai, ateista környezetben is. Miért? Mert a politikai állameszme nem szerves része a
hittételeknek.

A helyzet teljesen más az iszlám esetében. Az iszlám politikai filiozófiája szerves része az iszlám
vallásnak, nem kés?bbi filozófiai tanítás. Az iszlám állam a kalifátus, ez az ideális állam, s minden más
rossz.

A korai iszlám eleve azzal kezdett a VI. században, hogy megkezdte a kalifátus kiépítését. S amikor
ellenségekbe ütközve kénytelen volt abbahagyni a birodalomépítést, ez kényszer?en mérsékelte a vallást
is.

Míg a keresztény hittélek és gyakorlat nem változtak, ill. csak olyan kérdésekben változtak, melyek nem
érintették a hit alapjait, az iszlám esetében a két dolog egymással szétszakíthatatlan kapcsolatban állt.

A mai iszlám radikálisok valójában nem mondanak mást, mint a korai, eredeti iszlám. Akik eltérnek az
eredeti tanoktól azok éppen azok, akik a kés?bb, már mérsékl?dött tanokat követik.

Lehet nem szeretne a radikális iszlámot, de azt állítani róluk, hogy nem igazi muszlimok vagy hogy

                                238 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

meghamisították a „béke vallását” kb. olyan, mint azt állítani, hogy az egynem?ek „házasságát”
támogatók az igazi kereszténynek, míg az ellenz?k meg álkeresztények, vagy hogy a Jézus
feltámadásában hív?k eretnekek, míg az azt csak jelképesen értelmez?k az igazi, rendes keresztények!

A radikális iszlám éppenhogy annak jegyében született, hogy az iszlámot megtisztítsa a vallást mérsékl?
kés?bbi elvekt?l és visszavezesse a hív?ket Mohamed tanításaihoz. Azaz ezek az emberek semmiképpen
sem áliszlám, s?t ellenkez?leg: ?k képviselik az eredeti tanítást.

_______________________________________________
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Az ország megosztása

by maxval bircaman - szerda, szeptember 14, 2016

http://bircahang.org/az-orszag-megosztasa/

Folyton halljuk a ballib megmondóemberekt?l, hogy micsoda szörny? dolog, hogy Orbán megosztotta az
országot.

De mi is a valódi helyzet?

A normális az, ha egy ország meg van osztva. Az emberek természetszer?en oszlanak csoportokra,
valamint az emberek más dolgokat gondolnak ugyanarról. Azaz az emberiség sok részre oszlik, sok
szempontból, egyetlen országon belül is.

Demokráciákban pedig mindez adottság, amin kételkedni antidemokratizmus.

A liberális "nem meg osztás" valójában azt takarja: legyen mindenki liberális. De ki akarna liberális
diktatúrát, ahol mindenki egyenruhában mondja azt, amit kell és szabad?

Az ideális helyzet a megosztottság kétségtelenül létez? negatív hatásának kiküszöbölésére nem a
megosztottság megszüntetése, hanem a folytonos vita, azaz legyen kommunikáció a különböz? nézeteket
vallók között, a különféle álláspontúak ne akarják egymást a földbe tiporni, hanem vegyék tudomásul: a
vitában való gy?zelem nem kell, hogy az ellenfél megalázásval járjon.

Nyilván ez lenne az ideális helyzet. Sajnos azonban éppen a liberálisok tették mindezt tönkre a 90-es
évek elején: ?k ugyanis azt mondták, hogy van az "igazság", azaz az mit ?k mondanak, s minden más
meg mucsaiság, bunkóság, elavult eszme, fasizmus, antiszemitizmus. Az ellenoldal reakciója erre meg
ugyanez lett sajnos...

_______________________________________________
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Az osztrák választások után

by maxval bircaman - vasárnap, május 29, 2016

http://bircahang.org/az-osztrak-valasztasok-utam/

Vesztett Ausztriában az újjobbos jelölt, nyert az újbalos.

Ausztriában most a "széls?jobb" jelölt ellen az egész mainstream elit kénytelen volt egy rendszeridegen
jelölt mögé beállni. Mert bárhogy is hazudnak és csúsztatnak most a liberális médiák, a valóság egy: most
itt két rendszerkritikus ember küzdött meg egymással. Ez pedig nem más, mint a rendszer vége.

A magyar ballibek öröme vicces, ki érti, hogy a rendszerh?, konformista magyar ballibek miért éljenzik
saját vereségüket. Persze értem: pártérdekb?l igyekeznek csúsztatni, e csúsztatás f? ereje a Kett? Mérce
blog, melynek alapvet? módszere az újbalos értékek összemosása a liberális értékekkel.

Nem a józan liberalizmus nyert Ausztriában, hanem a liberálisok voltak kénytelen fogcsikorgatni beállni
a számukra kisebbik rossznak t?n? rendszerkritikus jelölt mögé. Az átlag kisember teljesen józanul nem
akar ballibeket, azaz nem akar se Tony Blairt, se Cameront, se Merkelt, se Hollande-ot, se hasonló
ultraliberálisokat.

A liberális pártok - legyenek azok "jobboldaaiak" vagy "baloldaliak" - folyamatosan veszítik el a saját
törzsszavazóikat. Ami természetes, mivel ezek a pártok ma már ultrajobbos liberálisok. A baloldalt ma a
"populisták" képviselik, legyen az balos, vagy jobbos verzió.

El?bb-utóbb a balos és a jobbos "populisták" egyesülnek. Ez Görögországban már tény: ott koalícióban
kormányoznak együtt.

_______________________________________________
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Az Észak-Kaukázus viszonyai

by maxval bircaman - péntek, november 04, 2016

http://bircahang.org/az-eszak-kaukazus-viszonyai/

A Kaukázus felosztása déli és északi részre manapság politikai alapon történik jellemz?en, nem földrajzi
alapon.

Dél-Kaukázus az, ami nem része Oroszországnak, Észak-Kaukázus pedig az, ami része.

Azaz most a 6 független dél-kaukázusi államról nem lesz szó, ezek: Abházia, Azerbajdzsán, Dél-Oszétia,
Grúzia, Karabah, Örményország.

Az Észak-Kaukázus tehát az európai Oroszország legdélibb része. Földrajzilag ez a Fekete-tenger és a
Kaszpi-tenger között elterül? terület. Közigazgatásilag ide tartozik 7 autonóm köztársaság: Adigea (a
térképen: 1), Csecsenia (2), Dagesztán (3), Észak-Oszétia (4), Ingusétia (5), Kabardino-Balkária (6),
Karacsaevo-Cserkeszia (7) valamint 2 megye, a Krasznodari (8) és a Sztavropoli (9). Id?nként ide
sorolják az Asztrahanyi és a Rosztovi megye, valamint Kalmükia déli részét is, de ezeket én most
kihagynám az egyszer?ség kedvéért.

 

Az egész terület összesen kb. 2 és félszer nagyobb Magyarországénál, lakossága pedig kb. 16 millió f?.

A Kaukázus azért érdekes vidék, mert ez a világ etnikailag harmadik legsokrét?bb régiója, s ez különösen
igaz az Észak-Kaukázusra.

A jelent?sebb számú népek felosztása:
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indoeurópaiak: oroszok, oszétok, örmények, ukránok - az oszétok az indoeurópaiak iráni ágához
tartoznak,
türkök: azeriek, balkárok, karacsajok, kumikok, nogajok,
északkelet-kaukázusiak:

nakhok: csecsenek, ingusok,
dagesztániak: agulok, avarok, cahurok, darginok, lakok, lezginek, rutulok, tabaszaranok,

északnyugat kaukázusiak: cserkeszek.

Érdekesség, hogy az orosz nyelvhez való idomulás, s?t annak anyanyelvként való felvétele sem
változtatja az emberek orosszá a Kaukázusban. Az etnikai, nemzeti tudat megmarad teljesen függetlenül a
nyelvt?l. Ebben a vonatkozásban talán az ír példa releváns: az írek 95 %-a egy szót se beszél írül, mégis
töretlen az ír nemzeti öntudat.

A cserkeszek 12 törzsre oszlanak, ezeket az orosz statisztika külön-külön nemzetiségnek tekinti, az
Észak-Kaukázusban 3 törzs él: az adigék, a szoros értelemben vent cserkeszek, s a kabardinok (egyébként
a cserkeszek saját elnevezése cserkeszül "adige"). A cserkeszek száma világszerte kb. 3,5 millió, ennek
fele Törökországban él, míg Oroszországban kb. 720 ezer ember határozta meg magát cserkesz
nemzetiség?nek a legutóbbi népszámláson. A harmadik legtöbb cserkesz lakossággal rendelkez? állam
Jordánia, ahol kb. negyedmillióan élnek közülük.

Az oroszországi cserkeszekkel kapcsolatos politikai probléma, hogy jelenleg 3 autonóm köztársaságban
élnek jelent?s számban és céljuk egyetlen közigazgatási egységben való egyesülés, melyet lehetetlenné
tesz az egyes csoportok közti idegen lakosságú terület, ahol a cserkeszek nem alkotnak többséget. A
cserkeszek aránya a 3 autonóm köztársaságban:

Adigea - 26 %,
Kabardino-Balkária - 57 %,
Karacsaevo-Cserkeszia - 12 %.

A 3 köztársaságban a cserkeszek konfliktusban állnak a többiekkel, ez Adigeában els?sorban a helyi
orosz többség. Karacsaevo-Cserkesziában a karacsajok és az oroszok, míg Kabardino-Balkáriában a
kisebbségben lév? balkárok. A balkárok és a karacsajok türk népek, azaz semmilyen kapcsolatban nem
állnak a cserkeszekkel etnikai, nyelvi értelemben. A közös csupán a szunni iszlám vallás, márpedig ebben
e térségben a vallás másodlagos tényez? a nemzetiséghez képest.
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cserkesz szépségkirályn?választás

Adigea sajátossága, hogy nevében és jelképeiben cserkesz (Adigea zászlaja a hagyományos cserkesz
zászló, rajta a 12 csillaggal, mely a 12 cserkesz törzset jelképezi), bár lakosságában orosz többség?,
viszont a cserkesz nemzetiség?ek er?sen felül vannak reprezentálva a politikai és gazdasági életben,
jelenleg mind az államf?, mind a kormányf? cserkesz. Furcsa módon ezt a központi hatalom (Moszkva)
kifejezetten támogatja. Ennek oka az a nemzetiségi politika, amit az orosz állam a II. csecsen háború óta
alkalmaz a régióban: azaz pozitív diszkrimináció a helyi nem-orosz nemzetiségek részére, e nemzetiségek
elitjének b?séges finanszírozása, s ezzel annak biztosítása, hogy ezek a nem-orosz nemzetiségek
ellenálljanak minden szeparatista gondolatnak. A helyi muszlim elitek felveszik a harcot a radikális
iszlám ellen, s e h?ségüket Moszkva megjutalmazza. Ez az egész modell lényege. A helyi orosz többség
meg kénytelen tudomásul venni mindezt, ill. ha nem veszi tudomásul, marad az elköltözés Oroszország
más részeire.

 

a 2000-ben épült hatalmas mecset Adigea f?városában

A régióban a f? veszélyforrás a Szaúd-Arábia által finanszírozott radikális iszlamista szervezetek
tevékenysége. Ezen szervezetek politikai képvisel?je a Kaukázusi Emirátus nev? terrorszervezet, mely
ma is aktív. Ez a szervezet az, mely Szíriába is küld kaukázusi harcosokat a szír kormány elleni iszlamista
er?k támogatása céljából.

A vallást illet?en hozzá kell tenni, hogy a helyi szunnita muszlim lakosság szinte teljesen egészében az
egyiptomi-török hanafi irányzat híve, míg a Szaúd-Arábiából támogatott hanbali irányzat - ahová a
legtöbb iszlamista is tartozik - alapvet?en modern import a környéken.
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Adigea zászlaja

Az 5 jelent?sebb türk nép az azeriek, a balkárok, a karacsajok, a kumikok, s a nogajok.

Dagesztán lakosságának 5 % azeri. Az azeri egy eredetileg kaukázusi nép, mely eltörökösödött. A többi
türk népt?l a f? eltérésük vallási: az iszlám siíta változatát követik. A dagesztáni azeriek jelent?s része
orosz anyanyelv?, a többiek azeri-orosz kett?s nyelv?ek.

A balkárok és a karacsajok történetének tragikus esemény a Sztálin általi kitelepítés szül?földjükr?l
1944-ben. Csak Hruscsov alatt mehettek haza. A balkárok azok a bolgárok, akik nem tartottak a többi
bolgárral se a mai Bulgáriában, se a mai Csuvasföldre/Tatársztánba, hanem a Kaukázusba mentek, ahol
keveredtek helyi népekkel. A balkárok száma világszerte összesen 125 ezer, ebb?l 108 ezer Kabardia-
Balkáriában él, ahol a lakosság 13 %-át alkotják.

https://www.youtube.com/watch?v=C7o33nICJuE 

balkár nyelv? híradó

A karacsajok száma világszerte összesen 225 ezer, ebb?l 194 ezer Karacsaevo-Cserkessziában él, ahol a
lakosság 13 %-át alkotják.

A másik két türk nép hazája Dagesztán. A kumikok száma világszerte összesen 505 ezer, ebb?l 432 ezer
Dagesztánban él, ahol a lakosság 15 %-át alkotják. A kumikok a középkori kazárok utódai.
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A nogajok száma világszerte összesen 130 ezer, ebb?l 40 ezer Dagesztánban él, ahol a lakosság 2 %-át
alkotják. A nogajok a középkori Nogaj Kánság, az Arany Horda egyik részeleme mai utódai. A romániai
és bulgáriai tatár kisebbség szintén nogajok, bár magukra a "tatár" nevet használják.

Az északkelet-kaukázusiak nakh ágához tartozó csecsenek és ingusok szintén deportálva lettek
1944-ben, 1956-ban lettek visszaengedve szül?földjükre. A két nép nyelve egymáshoz olyan közeli, hogy
kölcsönös értés áll fenn. A csecsenek száma világszerte összesen 1,7 millió, ebb?l 1,2 milió Csecseniában
él, ahol a lakosság 96 %-át alkotják. Dagesztán lakosságának 3 %-a szintén csecsen. A csecsenek
Oroszország 6. legnagyobb létszámú népe. Jelent?s számú csecsen él Oroszországon kívül is, els?sorban
Törökországban.

 

Csecsenia f?városának központja

Az ingusok száma világszerte összesen 700 ezer, ebb?l 370 ezer Ingusetiában él, ahol a lakosság 95 %-át
alkotják. Jelent?s ingus kisebbség él Oroszországon kívül is, els?sorban Törökországban, Szíriában és
Jordániában.

A területen 8 dagesztáni nép él (a "dagesztáni" szót nem földrajzi, hanem etnikai értelemben
felfogva): agulok, avarok, cahurok, darginok, lakok, lezginek, rutulok, tabaszaranok. Érdemes ezeket a
népeket nagyokra és kicsikre felosztani.

A nagyobbak:

Az avarok száma világszerte összesen 1 millió, ebb?l 850 ezer Dagesztánban él, ahol a lakosság
30 %-át alkotják, ez a legnagyobb dagesztáni nép. Azonosak azokkal az avarokkal, akik a mai
Magyarország területén voltak a magyar honfoglalás el?tt. Az avarok zöme kett?s avar-orosz
nyelv?. Az avar nyelv és az orosz nyelv Dagesztán de facto közvetít? nyelve jelenleg a különböz?
nemzetiségek között, sok esetben az avar megel?zi ebben az oroszt.
A darginok száma világszerte összesen 600 ezer, ebb?l 490 ezer Dagesztánban él, ahol a lakosság
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17 %-át alkotják. A darginok zöme kett?s dargin-orosz nyelv?.
A lakok száma világszerte összesen 195 ezer, ebb?l 160 ezer Dagesztánban él, ahol a lakosság 6
%-át alkotják. A lakok zöme oroszul is beszél anyanyelvként a lak mellett.
A lezginek száma világszerte összesen 680 ezer, ebb?l 390 ezer Dagesztánban él, ahol a lakosság
13 %-át alkotják. A lezginek zöme háromnyelv?: a lezgin mellett oroszul és törökül is beszélnek.

A kisebbek:

Az agulok száma világszerte összesen 35 ezer, ebb?l 28 ezer Dagesztánban él, ahol a lakosság 1
%-át alkotják. A többség beszél oroszul is, az agul nyelv egészen 1990-ig nem rendelkezett
írásbeliséggel.
A cahurok száma világszerte összesen 30 ezer, ebb?l 10 ezer Dagesztánban él, ahol a lakosság
kevesebb, mint 1 %-át alkotják. A cahurok többsége beszél cahur nyelven, mellette azonban szinte
mindenki beszél oroszul és törökül is.
A rutulok száma világszerte összesen 40 ezer, ebb?l 28 ezer Dagesztánban él, ahol a lakosság 1
%-át alkotják. A török nyelv ismerete köztük széles körben elterjedt.
Az tabaszaranok száma világszerte összesen 150 ezer, ebb?l 120 ezer Dagesztánban él, ahol a
lakosság 4 %-át alkotják.

Az agulok, a cahurok, a lakok,  a lezginek, a rutulok, s a tabaszaranok egymás közeli rokonai, a 
kaukázusi albán nép mai leszármazottai. Ez a 6 nép baráti viszonyt ápol a türk kumikokkal a mai
Dagesztánban. Dagesztánról elmondható, hogy két tábor létezik, mintha politikai pártszövetségekr?l
lenne szó, csak ez itt etnikai alapú. Ez az el?bb említett tábor az egyik. míg a másik tábor az avarok,
darginok és a dagesztáni oroszok tábora.

https://www.youtube.com/watch?v=8kNrSR7pvMk 

?rosz Micimackó rajzfilm, avar nyelvre szinkronizálva

A politika igyekszik hangsúlyt teremteni a két tábor között, példa erre a jelenlegi helyzet: a parlament
elnöke kumik, míg az államf? avar, a kormányf? pedig dargin.
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furcsa, de itt nem az: az orosz uralom ellen harcoló XIX. századi Samil imám emlékm?ve Dagesztán
f?városában, orosz nyelven

Oroszország 10 leggazdagabb embere között van egy lezgin nemzetiség?, ? Szulejman Kerimov. A
magyar focirajongók valószín?leg hallottak róla, ugyanis az ? tulajdona az Anzsi Mahacskala klub, ahol
Dzsudzsák Balázs játszott.

A területen él három indoeurópai nép is - ill. több is él, de csak a jelent?sebbeket jelöltem a térképen.
Összesen 440 ezer örmény él itt, els?sorban a Krasznodari és a Sztavropoli megyében. Az örmények
legnagyobb része ókeleti keresztény, egy jelent?sen kisebb rész pedig katolikus.

Az oszétok - ez egy iráni nép - száma világszerte összesen 670 ezer, ebb?l 460 ezer Észak-Oszétiában él,
ahol a lakosság 63 %-át alkotják. Az oszétok azonosan a Magyarországon ismert jászokkal, a jászok
tulajdonképpen a nyugatra vándorolt oszétok. A mai oszétok nagy része orosz anyanyelv?, az oszét nyelv
er?sen veszélyeztett, a fiatal nemzedék alig használja, manapság az oszét szerepe amolyan ünnepélyes
használat + kötelez? tantárgy az iskolákban. Ez azonban nem vezet náluk az identitás megváltozásához,
az orosznyelv? oszét nem válik orosszá. Az oszétok az egyetlen jelent?s iráni nép, mely keresztény
vallású: az oszétok ortodox keresztények.

Él a területen elszórtan kb. 200 ezer ukrán is, de többséget sehol se alkotnak, ezért a térképen nem lettek
jelölve. Az itt él? ukránok szinte teljes egészében ortodox keresztények és orosz anyanyelv?ek.

Természetesen az oroszok a legnagyobb nép a térségben, a lakosság felét alkotják. Viszont Csecseniában,
Dagesztánban és Ingusetiában az oroszok aránya minimális, 5 % alatti, míg Észak-Oszétiában, Kabardino-
Balkáriábna, és Karacsaevo-Cserkesziában nagyjából a lakosság negyedét alkotják. Az egyedüli észak-
kaukázusi autonóm köztársaság, ahol az oroszok abszolút többségben vannak Adigea.
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Az évforduló kapcsán

by maxval bircaman - vasárnap, május 08, 2016

http://bircahang.org/az-evfordulo-kapcsan/

Május 8-án, ill. - orosz számítás szerint - 9-én van az európai világháború végének évfordulója.

Ennek kapcsán kaptam a kérdést: miben volt jobb a Szovjetúnió Németországnál, egyáltalán jó volt-e
bármiben is.

A hasonlóságok valóban nagyok: mindkett? világuralmat akart, mindkett? totalitárius rendszert
terjesztett, mindkett? kegyetlenkedett, mindkett? agresszor volt.

De mégis, akkor mi az, amiben a Szovjetúnió jobb volt?

Nos, pár dologban:

a szovjetek által er?szakolt eszme minden népre vonatkozott, nem voltak fels?rend?ek és
leigázandóak,
a szovjetek nem likvidáltak egész falvakat, nem akartak kiirtani senkit etnikai vagy vallási alapon,
a szovjetek céljai között nem szerepelt a német nép kiirtása vagy orosszá változtatása,
a szovjetek nem akartak a megszállott országok területére szovjet telepeseket elhelyezni,

Mert egyébként sosem voltam a szovjet eszme híve, bár ma már differenciáltabban kezelem ezt is, mint
korábban, de most is távol áll t?lem a mai oroszok egy részének hozzállása, mely a szovjet id?szakot
idealizálni igyekszik.
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Azok a rohadék oroszok!

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 22, 2016

http://bircahang.org/azok-rohadek-oroszok/

A 90-es években aktív voltam az akkor kezd?d? bolgár internetes közösségekben. Különösen a 90-es
évek els? felében volt jellemz?, hogy a legtöbb netez? bolgár nem bulgáriai volt, hanem Bulgáriából
nyugatra - els?sorban Észak-Amerikába - kivándorolt ember.

Ezen emberek nagy többségére jellemz? volt az öngy?lölet, minden bolgár dolog elutasítása. Mivel a mai
magyar kitántorgók egy - szerencsére kisebb! - része között hasonló érzelmek tapasztalhatóak meg,
lefordítottam magyarra pár akkor írt paródiámat. Íme ez az els?! Kérem figyelembe venni: ez egy 20 éves
írás.

Azok a rohadék oroszok!

Már két évtizede szorgalmasan hallgatom a híreket.

S nagyon mérges vagyok azokra a rohadék oroszokra. Egyre rosszabb és rosszabb dolgokat tudok meg
róluk. Most már majdnem sikítani tudnék az "orosz" szó hallatán.

Megtudtam például, hogy az oroszok - a rohadékok! - néhány évvel ezel?tt megtámadtak egy Grenada
nev? államot, mert nem tetszett nekik az ottani kormány politikája. Fogták magukat az oroszok - a
rohadékok! - és egyszer?en lerohanták Grenadát, majd ott bábkormányt segítettek hatalomra.

Utána ezek az oroszok - a rohadékok! - leváltották a panamai elnököt. Egyszer?en megtámadták Panamát,
ott elfoglalták az elnöki palotát, s elrabolták az elnököt. Most a panamai elnök egy orosz börtönben van,
és az oroszok - a rohadékok! - bírósági eljárást folytatnak ellene, mivel megsértett valamiféle orosz
törvényeket.
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Majd azt is hallottam, hogy az oroszok - a rohadékok! - olyannyira elszemtelenedtek, hogy már ?k döntik
el, hogy ki demokratikus és ki nem. Aki kiszolgálja az orosz érdekeket, az demokratikus. Aki viszont nem
szolgálja ki az orosz érdekeket, az antidemokratikus.

S azt is megtudtam a hírekb?l, hogy az orosz érdekek a világ minden pontján jelen vannak, s?t még az
?rben is. Aki ezt nem hajlandó elismerni, az terrorista, fasiszta, kommunista, és antiszemita, s?t néha
mind a négy egyszerre.

Aznap meg meghallottam, hogy az oroszok - a rohadékok! - már itt vannak, a közelben. Megtámadtak
Boszniában egy televízió-állomást, mivel az oroszellenes híreket és kommentárokat közölt. Egyszer?en
leállították a televízió-állomás munkáját, s most helyette egy új tv-csatornát hoztak létre, amely már
csakis oroszbarát híreket közöl.

Pillanat… most mondják, hogy mindezt nem is az oroszok - a rohadékok! - csinálták, hanem az
amerikaiak. Ó, hát az egészen más!
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Ballib adópolitika

by maxval bircaman - hétf?, október 24, 2016

http://bircahang.org/ballib-adopolitika/

A ballib adópolitika lényege.

Egy mondatban: 

a picit is jobban keres? kisembert gazdagnak nyilvánítani, majd agyonadóztatni,
a nagyt?késeknek meg adókedvezményt adni, ha megígérik, hogy minden profitot kivisznek az
országból.
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Ballib népszavazási kampánycikk

by maxval bircaman - szerda, szeptember 28, 2016

http://bircahang.org/ballib-nepszavazasi-kampanycikk/

Miután elolvastam 50 darab ballib kampánycikket a népszavazásról, írok egy 51. cikket én, gondoltam,
megírom A Tökéletes Ballib Kampánycikket. Íme ez az:

Emberek! Európai magyarok! Ballibák!

A csúnya, cigány Orbán már majdnem megbukott, mert hatalmas az elégedetlenség az országban,
mindenki Gyurcsányt és Bajnait akarja, ezért most gy?löletkampány indult a figyelem elterelése céljából.

Eközben Orbán a valóságban támogatja a migrációt, hiszen immár több tízezer iszlámfundamentalista és
ex-szovjet b?nöz? embernek adott el állampolgársági ofsórkötvényt. Orbán tehát terrorista maffiózókat
importál, miközben terhes anyákat és csecsem?ket gyilkol pengekerítésével.

Tavaly nyáron Orbán két emberiségelleni b?nt is elkövetett: nem engedte tovább a menekülteket, majd
pedig átbuszotatta ?ket Ausztriába. Ezenkívül egyszerre regisztrálni próbálta ?ket, majd nem regisztrálta
?ket. Pedig mindezt tiltja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata!

Az igazi tény az, hogy az iszlamista migráns kell nekünk, mint egy falat kenyér, mert így európai. Persze
?k nem is akarnak jönni, mert Magyarországon élni rosszabb, mint Afganisztán elaknázott vidékén.

Jézus is megmondta, aki bezzeg naponta simogatott iszlamista segélyvadászokat, de ez az álkeresztény
kormány még Jézusnak is kész ellentmondani!

Egyébként pedig összeurópai egyeztetés kell. Az összes tagállam tökfejének össze kellene jönnie valahol,
valamikor és konszenzusra jutnia, majd bizottságokat alakítani, melyek átteszik a gyakorlatba a
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megoldást. Már majdnem meg is volt a tökéletes konszenzusos megoldás a menekültkérdésre, amikor a
tárgyalásolat megzavarta Orbán antiszemita kerítése, s ezért ma sincs megoldás. A konfliktuskeres? ,
minden párbeszédet elehetetlenít?, cigány, rasszista Orbán az egyetlen akadálya a megoldásnak.

A kerítés miatt szenvednek ezrével a menekültek, megállította ?ket menedék találásában, ezzel együtt a
kerítés felesleges, senkit sem állított meg.

Igen, nem tévedés, a kerítés antiszemita. Orbán egyenesen Auschwitz kerítésér?l vette az ihletet. Ha
sikere lesz  a népszavazáson, azonnal kilépteti az országot az EU.ból, aztán szögesdróttal vesz körbe
minden települést, majd pedig gázkamrákba irányít mindenkit, aki nem rá szavazott.

Már majdnem rajtunk is eluralkodott a gy?lölet! De szerencsére az utolsó másodpercben észre térített
bennünket a haladó és egyre gyorsabban menetel? él? balliba lelkiismeret gágogása, így végül
gy?lölködés helyett szeretésrohamunk lett, s csúnya bezárkózás helyett tágasan kinyíltunk mint a
tangóharmónika. Mert így európai, így haladó, így izé..., mindegy: így bukhat Orbán!

Aki elmegy népszavazni, az egy megvezetett rasszista birca. Aki pedig nem megy el és nem szavaz
egyszerre igennel és érvénytelenül, az is egy megvezetett rasszista birca. Aki pedig a kett? között
ellentmondást vél látni, az agymosott orbánfasiszta.

Éljen Európa, éljen Washington, éljen a Köztársaság!
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Ballib patkányozás

by maxval bircaman - vasárnap, március 27, 2016

http://bircahang.org/ballib-patkanyozas/

Megtörtént, amire számítottam.

Amikor tavaly meghalt Göncz volt köztársasági elnök, két f? esemény zajlott a hozzászólók között:

abszurd személyi kultusz,
patkányozás.

Az el?bbi csoport bármilyen megjegyzést Göncz-cel kapcsolatban, ami nem szuperlatívuszokban reagálta
le életét az elhunytnak heves gágogással, trágárkodással és m?felháborodással reagálta le. Amikor
leírtam: Göncz ötödrangú politikus volt, megkaptam minden fanatikus ballibt?l, hogy ezzel
tisztességtelen ember lettem, ugyanis halottgyalázást követtem el.

Pedig mióta halottgyalázás egy közszerepl? halálakor az illet? pályájának kritikus elemzése?

A patkányozás is butaság, bebizonyítatlan - és szinte biztosan hamis - vádak sorolása egy halottról
valóban nem helyes dolog - sosem az, de különösen nem pont elhunyta pillanatában. Nekem volt egy
közös ismer?söm Göncz-cel, így én történetesen biztosan is tudom, hogy a Göncz besúgóságáról szóló
mítoszok NEM igazak. Ezzel együtt Göncz sosem tetszett nekem, még liberális koromban sem tetszett, s
ennek f? oka az a mértéktelen személyi kultusz, melyet a ballib megmondóemberek kreáltak köré.

De most meghalt a "másik oldal" embere - Pozsgay.

Érdekes módon most a ballib kommentel?k elemeznek is, patkányoznak is - most ez nem halottgyalázás?

                                255 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Pozsgay valóban els?rangú politikus volt, a rendszerváltás egyik f? személyisége. Én nem szerettem, s
akkor sem szerettem, amikor érdemein felül ünnepelt ember volt a rendszerváltozás el?tti 1-2 évben -
egyszer?en nem szeretem a személyi kultuszt. De el kell ismerni: az események egyik f?szerepl?je volt
akkoriban,

Most a legf?bb vád ellene, hogy gerinctelen volt. Persze tudjuk, ballib nyelven a "gerinctelen" szó
mindenkit jelent, aki nem ballib, s Pozsgay sosem volt ballib, így ebb?l a szempontból tényleg nagyon
gerinctelen ember volt. De a szó eredeti, igazi értelmében Pozsgay sosem volt az: ha az lett volna,
meghúzódott volna a háttérben vagy egyenesen az MSZP reformereinek biztos gy?ztes csapatához
csatlakozott volna, s akkor ? lehetett volna a liberálissá vált MSZP egyik f?embere a 90-es években. ?
azonban nem így tett, hanem elveinek megfelel?en cselekedve inkább marginalizálta magát a politikában.
Abszolút elvh? ember volt, sosem volt köpönyegforgató.

Nyugodjon békében!

_______________________________________________
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Biszku

by maxval bircaman - hétf?, április 04, 2016

http://bircahang.org/biszku/

Meghalt Biszku Béla, s ismét el?jött a vita az elvh?ségr?l, gerinctelenségr?l, meg hasonlókról.

S megint el?jöttek az abszurdabbnál abszurdabb álláspontok.

Szóval tisztázzuk az alapokat!

Az elvh?ség NEM azt jelenti, hogy valaki nekünk tetsz? véleményt hangoztat, hanem csupán azt, hogy
az illet? önmagával koherens. Az iszlamista terroristákkal szinte semmiben se értek egyet, de nem
merném kétségbe vonni egy pillanatra se elvh?ségüket: hiszen ez akkora mérték?, hogy saját életüket is
készek feláldozni elveikért, ez pedig hatalmas bátorság mindenképpen.

A gerinctelenség pedig NEM azt jelenti, hogy valakinek változik a véleménye, hanem csak azt:
véleményváltozásának oka nem valamely vélt vagy valós érdek.
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Bolgár politikai válság

by maxval bircaman - hétf?, november 14, 2016

http://bircahang.org/bolgar-politikai-valsag/

Láttam a magyar médiákban több elemzést a tegnap óta kialakult bolgár helyzetr?l. Közös jellemz?jük:
valamit elmondanak, de nem látják az összképet.

Ezért pár szó, hogy valójában mi is történt.

El?járóban pár bolgár sajátosságról, melyek a magyar alkotmány- és választási jogban nem léteznek.

A bolgár választási jog – a legels?, 1990-es választásokat és egy részleges aránytalanítási próbálkozást
2009-ben leszámítva – maximálisan arányos, azaz minden párt kb. annyi mandátumot szerez, amennyi
listás szavazatot kap, az eltérés csak abból adódik, hogy az országosan 5 % alatt teljesít? pártok nem
kapnak mandátumot, az ? részük arányosan elosztódik a többi párt között. Ennek eredménye: a
kormánytöbbség ritkán nagy, szinte mindig koalíciós kormányok vannak, s ezek stabilitása jellemz?en
ingatag. A kommunista rendszer bukása óta már 9-szer volt parlamenti választás, alig 4 alkalommal tudta
a parlament kitölteni teljes mandátumát eddig.

A másik a bolgár alkotmány. Az új alkotmány nagyon korán, a rendszerváltozás legelején lett
megalkotva, s tele lett téve a legkülönböz? abszurd elemekkel, melyeket a korabeli politikai harc tett
szükségessé. Íme pár – legalábbis magyar szempontból – furcsa elem.

Az alkotmányváltozás sokkal nehezebb, mint a magyar jogban. A bolgár alkotmányjog különbséget tesz
kis és nagy alkotmányváltoztatás között. A kicsikhez a mindenkori parlament teljes létszámának
kétharmada kell, azaz mint Magyarországon. Viszont az alapvet? jelleg? változtatások a „nagy”
változtatásokhoz tartoznak, ezekhez külön alkotmányozó nemzetgy?lés összehívása szüksége, mely csak
akkor hívható össze, ha a normál parlament ezt kétharmaddal megszavazza, s?t az alkotmányváltoztatás
tervét is el kell fogadnia a parlamentnek, amit?l a megválasztott alkotmányozó gy?lés nem térhet el: azaz
vagy megszavazza vagy nem, de más alkotmánymódosítási javaslatot nem tárgyalhat.
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Mindennek eredménye, hogy hatályban van egy rakás alkotmányos szabály, melyr?l mindenki tudja,
hogy felesleges, de mivel ezeket nehézkes eltörölni, azok hatályban vannak mégis. Íme pár ilyen furcsa
szabály, melyek egyike se létezik Magyarországon:

köztársasági elnök mellett van köztársasági alelnök is, aki a valóságban semmilyen saját
hatáskörrel nem rendelkezik,
parlamenti képvisel? nem lehet kormánytag, a két tisztség összeférhetetlen,
a kormány bármikor megbuktatható egyszer? többséggel, nem szükséges a helyére új kormányt
jelölni,
ha lemond vagy megbukik egy kormány, s a parlament nem képes a helyére újat választani, a
leköszön? kormány mandátuma azonnal megsz?nik, helyére a köztársasági elnök ideiglenes
kormányt nevez ki, mely el?készíti a következ? választásokat.

Néhány szó a jelenlegi bolgár politikai spektrumról. Nagyjából 5 tömböt lehet meghatározni:

1. Nacionalisták - jelenlegi erejük kb. 15 %, éppen mostanában egyesültek. Nem lehet ?ket se a
baloldalon, se a jobboldalon egyértellm?en elhelyezni, a kett? keveréke, a gazdaságpolitika eleve nem
fontos számukra, de ha el kell ?ket helyezni ezen a skálán, inkább baloldaliak. Külpolitikailag a
teljesmérték? oroszbarátságtól és nyugatellenességt?l a semlegességig terjednek. Társadalompolitikailag
konzervatívok. F? témák: migrációellenesség, az iszlám veszély, török neoimperializmus, a nyugati
törekvések elutasítása. Magyarra fordítva talán egyfajta Jobbik, természetesen a zsidókérdés nélkül, ami
Bulgáriában hagyományosan érdektelen ügy. (A bolgár nacinalisták kedvelik Izraelt, ugyanis benne
muszlimellenes er?t látnak.)

Jobboldal (nem magyar, hanem nyugati értelelemben) – mely azonban két egymástól jól elkülönül? részre
oszlik.

2. „Hagyományos” jobboldal – jelenlegi erejük kb. 10 %, ezek a rendszerváltozás kori antikommunista
formációk utóda. Egyértelm?en  liberális-konzervatív jobboldal. Külpolitikailag  teljesmérték?
nyugatpártiság, de társadalompolitikailag inkább konzervatívok. F? témák: közeledés Európához,
elszakadás Oroszországtól, baráti viszony a törökökkel, antikommunizmus, korrupcióellenes harc.
Magyarra fordítva talán a kései MDF-nek felel meg: azaz liberális gazdaságpolitika, de liberális
társadalmi törekvések nélkül.
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3. „Új” jobboldal - jelenlegi erejük kb. 30 %, ezek a hagyományos jobboldalból kiábrándultak, akiik
viszont nem nyitottak a baloldal felé. Egyértelm?en  liberális-konzervatív jobboldal, de egyes újjobbos és
nacionalista elemekkel. Külpolitikailag  er?s nyugatpártiság, de oroszellenesség nélkül.
Társadalompolitikailag egyértelm?en konzervatívok. F? témák: közeledés Európához, stabilitás,
antikommunizmus, korrupcióellenes harc, baráti viszony a törökökkel, de a bulgáriai török párt ellenzése.
Képvisel?je az éppen ma lemondott GERB kormánypárt. Ez magyarra fordítva talán a 10-15 évvel
ezel?tti Fidesz.  Sokan a GERB pártot azonosítják a Fidesszel, de ez csalóka álláspont: stílusában valóban
Fidesz, azaz totális egyszemélyi vezetés, autoritárius stílus, de tartalmilag jóval közelebb áll a
hagyományos középjobbhoz, mint a Fidesz.

4. Baloldal - jelenlegi erejük kb. 25 %, ez a legheterogénebb rész. A hív? kommunistáktól egészen a
liberálisokig terjed, azaz mintha magyarul a DK-tól a Munkáspártig mindenki együtt lenne. A magyar
helyzett?l az eltérés az, hogy a liberálisok aránya itt nem dönt? (szinte csak a vezetésben vannak ilyenek),
s az szavazótömeg sokkal balosabb. Gazdaságpolitikailag a reformkommunizmustól a jobbos
liberalizmusig minden megtalálható itt. Társadalompolitikailag egyértelm?en konzervatívok, ez is fontos
különbség a magyar „baloldalhoz” képest. További sajátosság a magyar „balhoz” képest: a bolgár
baloldal nyitott a nacionalizmus és a vallás felé. Külpolitikailag a teljesmérték? oroszbarátságtól és
nyugatellenességt?l a semlegességig terjednek.

5. Törökök és más muszlimok – ez nem politikai irányzat, de mivel a bulgáriai muszlimok gyakorlatilag
egy tömbként szavaznak, mégis szükséges felsorolni ezt mintha külön er? lenne. -Jelenlegi erejük kb. 10
%. A f? török párt nincs jó viszonyban a török kormányzattal, egyértelm?en antiiszlamisták, az
iszlamizmus mérsékelt, török verzióját is elutasítják. Hivatalosan liberálisok, de ennek sok jelent?sége
nincs, mivel ez alapvet?en egy kisebbségi tömb. Egyértelm?en nyugatpártiak, de Oroszországot illet?en
nem elutasítóak. Természetesen antinacionalisták, de szó sincs bármilyen liberális szellem?
társadalompolitikai törekvésr?l.

Mi történt tehát most?

A GERB vezére, Bojko Boriszov miniszterelnök a teljes siker hitében elindította a parlament elnökét mint
köztársasági elnökjelöltet. A cél: hatalmas gy?zelem elérése. mely a koalíciós partnereket (a nacionalisták
egy része és a hagyományos jobb egy része) respektálta volna, továbbá egy olyan ember felemelése a
köztársasági elnöki székbe, akir?l biztos lehet, hogy sose fog „önállóskodni”.  Boriszov el?re kijelentette:
lemond, ha a jelöltje nem nyeri meg a választásokat. Ennek akkor nem is volt tétje, mindenki biztos volt a
GERB gy?zelmében az elnökválasztáson.
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Id?közben azonban történt pár fontos esemény.

A bolgár közvélemény súlyos hibának vélte a bolgár kormány döntését, hogy az nem a Visegrádi Négyek
politikáját támogatta a migrációs kérdésben, hanem ehelyett ingadozni próbált a visegrádiak és a német
kormány között. Az egyébként  a mérsékeltséget szeret? bolgár közvélemény  ezt már felesleges,
indokolatlan félelemként szemlélte. A bolgár közvélemény egyértelm?en Orbán-párti és Merkel-ellenes!

Szintén visszatetszést keltett Boriszov túlságosan baráti viszonya a török vezetéshez, a közvélemény
szimpla gyávaságként élte meg pl. azt, hogy Boriszov több török ellenzékit azonnal átadott a török
hatóságoknak.

Emellett az se tetszett sokaknak, hogy Boriszov gyakorlatilag elszabotálta a bolgár ENSZ-f?titkárjelöltet.

Boriszov nyilatkozata, hogy az orosz hader?k szíriai m?veletei meggy?zték az Oroszország elleni
szankciók szükségességér?l az átlagember számára gyávaságnak, indokolatlan szolgai igazodásnak t?ntek
a nyugathoz.

A szocialisták kiváló jelöltet választottak: Rumen Radev tábornok sosem volt párttag, s?t semmilyen
politikai szerepet soha nem játszott kampánya kezdete el?tt. Így hitelesen volt képes megjeleníteni a
kívülr?l jött, elitellenes figurát. Óvatos oroszpárti nyilatkozatai szintén m?ködtek: ezzel szimpatikus lett
az oroszpártiak számára (ez Bulgáriában komoly szavazótábor és teljesen független a pártszimpátiától),
viszont nem tett radikálisan oroszpárti kijelentéseket se, amivel elriasztotta volna a mérsékelten
nyugatpárti szavazókat. Két tipikus mondata e tekintetben „Oroszország megsértette a nemzetközi jogot a
Krím bekebelezésével, viszont tudomásul kell vennünk, hogy ott már orosz zászló leng” és „nem
támogatom, hogy Bulgária egyoldalúan felmondja az Oroszország elleni szankciókat, de államf?ként
lobbizni fogok más európai vezet?k körében a szankciók megszüntetése érdekében”.

Így az eredmény: bár a bolgár gazdaság nincs válságban, s?t lassú, stabil növekedés tapasztalható, az
elnökválasztás egyfajta protesztszavazássá változott. A független, de gyakorlatilag szocialista jelölt már
az elnökválasztás els? fordulójában els? lett. Pár százalékos vereség még nem lett volna gond, de a
második fordulóban a szocialista jelölt majdnem 25 %-kal több szavazatot kapott a kormánypárti
jelöltnél. S ami még megalázóbb: a hagyományos jobboldalt leszámítva minden párt szavazótábora
többségében a szocialista jelöltre szavazott, s?t még a hagyományos jobboldal táborának harmada is a
szocialista elnökjelöltre szavazott! Plusz még a hagyományosan jobboldali nagyvárosokban is a
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szocialista jelölt nyert. (Speciális bolgár érdekesség, hogy az egymással leginkább szemben álló törökök
és nacionalisták gyakran UGYANARRA szavaznak: most is ez történt.)

A nemzetközi helyzet szintén Boriszov ellen játszott. A bolgár elnökválasztás két fordulója között lett
Donald Trump az USA új elnöke. Az ezzel kapcsolatos f? remény: az USA ki fog békülni
Oroszországgal, így még inkább gyávaságnak t?nt a kormányf? pár friss, a nyugat mellett elkötelez?
mondata. Az átlagember számára ez így jött le: maga az USA fog kibékülni az oroszokkal, mi meg
harcolunk ellenük?

Fontos aláhúzni: Radev támogatottsága nem a szocialista párt támogatottsága. A hamarosan várható
parlamenti választásokon szinte biztos, hogy Boriszov fog nyerni.

A külön érdekesség a jöv?t illet?en: Boriszov valószín?leg most meg fogja valósítani a bolgár átlagember
egyik vágyálmát: az aránytalan választási rendszert. Valamilyen ismeretlen okból a bolgár választók
zöme meg van gy?z?dve róla, hogy a többségi, aránytalan választási rendszer jobb parlamentet
eredményez, mint a listás, arányos modell.

Ha ez megtörténik,  a következ? kormány stabil lesz. De kérdés, hogy a GERB párt lesz-e az új választási
rend gy?zetese.

 

bolgár mém: az új elnök és alelnök hasonlóságát egy amerikai vígjátéksorozat f?szerepl?ivel korán
észrevették

_______________________________________________
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Bolgár írásreformok

by maxval bircaman - péntek, június 03, 2016

http://bircahang.org/bolgar-irasreformok/

A cirill ábécé Bulgáriában lett megalkotva, 893-ban. A megalkotó: Kliment Ohridszki.

?z eredeti ábécében 45 bet? volt. Ez ebben a formában változatlan is maradt Bulgária török uralom alá
kerüléséig.

 

A török uralom alatt több spontán változás zajlott az ábécében, egyes bet?k használata abbamaradt, s
megjelentek új bet?k is, s egyes bet?k ejtése megváltozott. A Temesközbe vándorolt bolgárok teljesen el
is hagyták a cirill ábécét, áttérve a szerb-horvát latin ábécére (ma is azt használják).

Azonban egységes szabály nem tudott kialakulni, hiszen nem volt ehhez meg az önálló államiság, ill.
olyan szervezet, mely ki tudott volna alakítani egy mindenki által elfogadott egységes írást.

Ez csak 1869-ben történik meg, amikor még emigrációban (Romániában) megalakul a kés?bbi Bolgár
Tudományos Akadémia el?dje, melynek egyik els? lépése volt a bolgár ábécé meghatározása.

Ki lettek hivatalosan dobva az ábécéb?l azok a bet?k, melyek eleve csakis görög nevek átírására voltak
használatosak (zöld színnel). Továbbá törölve lettek a nyelvben már régóta nem létez? hangokat jelöl? és
az ugyanazok hangokat duplán jelöl? bet?k (piros színnel). Egy bet? egyszer?sítve lett (kék szín), s egy új
bet? pedig hozzá lett adva az ábécéhoz (barna szín). Sajnos egy létez? hangot jelöl? bet? is meg lett
sz?ntetve (lila szín). Így az ábécé 32 bet?s lett.
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Az ábécé etimológiai elven alapult, ennek keretében maradt meg az a szabály, hogy a mássalhangzóra
végz?d? szavak végén kötelez? maradt a ? vagy a ? magánhangzó írása, annak ellenére, hogy a szóvégi ?
és ? bet? nem volt kiejtend?. ? ? magánhangzó eredetileg lágy mássalhangó utáni ? hangot jelentett, a
bolgárban azonban már a középkorban megsz?nt ez a jelentése, akkortól egyszer?en ? hangot jelöl, szó
végén pedig nem volt ejtve. A ? bet? eredeti ejtése a bolgárban megmaradt mind a mai napig, de már a
középkorban nem volt ejtve a szavak végén.

1899-ben a bolgár közoktatási miniszter írásreformot hajt végre. Ennek lényege teljesen indokolatlan:
egy önálló hangot nem jelöl? bet? visszakerül az ábécébe (zöld színnel) és egy létez? hangot jelöl? bet?
pedig megsz?nik (piros színnel). Ez utóbbi lépés miatt a bolgár írás máig logikátlan a nével?k és az
igeragok esetében: akkortól érvényes az a szabály, hogy a rövid nével?kben és az igeragokban szerepl?
?+? hang ? bet?vel írandó, így az írás alapján nem tudható, hogy a ? mikor jelöli eredeti hangértékét és
mikor ?+? hangot. (Iskolázatlan bolgárok egyik jellemz?je, hogy keverik a kett?t, ez kb. olyasmi, mint a
magyarban a j/ly keverése, csak a különbség az, hogy míg a magyarban ez természetes nyelvfejl?dés
eredménye, addig a bolgárban ez egy átgondolatlan írásreform miatt van így.)

A posztkommunista Bulgáriában a kommunista írásreformot volt szokás szidni, pedig a valóságban az
1899-es reform sokkal abszurdabb volt.

 

1921-ben a baloldali kormányzat ismét írásreformot fogad el: törölnek 3 bet?t. Ezzel a szóvégi, nem ejtett
? és ? bet? használata is megsz?nik - ugyanez történik egyébként az 1918-as orosz írásreform esetében is.
Hozzá kell tenni, hogy - ellentétben a bolgárral - az oroszban a kora középkor óta nem létezik az ? és
? magánhangzóként.

1923-ben a baloldali kormányzat elleni puccs után visszaállításra kerül az 1899-es szabályzat.
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A kommunista hatalom 1945-ben csinálja az utolsó írásreformot, ez a máig hatályos norma.

A reform részben indokoltnak mondható: az 1921-es reformmal azonos módon a szóvégi, nem ejtett ? és
? bet? használata megsz?nik. Más részr?l viszont  a reform folytatja az 1899-es írásreform abszurditását,
most már a rövid nével?kben és az igeragokban szerepl? ? hang is ? bet?vel írandó, így az írás alapján
nem tudható most már az sem, hogy a ? mikor jelöli eredeti hangértékét és mikor ? hangot. Megsz?nik 2
bet? (piros színnel), ezzel a bet?k száma 30 lesz. Ezek közül a ? bet? megsz?nése pedig - bár ez nem jelöl
önálló hangot a legtöbb bolgár nyelvjárásban - megsz?nteti az egyes bolgár nyelvjárésok írásbeli
egységét. A ? ejtése eredetileg er?sen nyitott "e" hang - mint az angol "man" szóban -, de ez az ejtés csak
egyes déli bolgár nyelvjárosokban maradt meg, a keleti nyelvjárásokban "?" lett, míg a nyugatiakban "?".
Az 1945-es reform bonyolult szabályokat eszelt ki, hogy a ? mikor írandó ? és mikor ? alakban, azaz
semmiféle egyszer?s?dés nem következett ebb?l.

 

A mai bolgár helyesírás tehát alapvet?en szóelemz? alapú, a következ? sajátosságokkal:

egy bet? "felesleges", nem jelöl önálló hangot, hanem két hang kapcsolatát jelöli a ? bet?
valójában teljesen ugyanaz, mint a ??,
két bolgár hangnak, a "??" és a "??" hangoknak nincs saját bet?jük, a "??" hangnak eredetileg
volt, 1869-ban sz?nt meg, míg a ??-nek sosem volt,
az ? és a ? bet? bizonyos esetekben A/?, bizonyos esetekben viszont ?/?? jelentés?,
olyan szavakban, ahol az ? és a ? váltakozik egymással, a helyesírás az irodalmi normán alapszik,
melyet gyakorlatilag senki sem beszél, mivel a bolgár irodalmi norma egyik nyelvjáráson sem
alapszik, hanem egyfajta nyelvjárásfeletti keverék.

Érdekes megnézni, hogy mi  a helyzet a macedón nyelvvel. A macedón irodalmi nyelv 1945-ben került
létrehozásra a bolgár nyelv délnyugati nyelvjárásai alapján. A macedón ábécé eltérései az 1869-es bolgár
íráshoz képest, íme:
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Lényege:

visszahozza az S bet?t (sárga),
a ?? hang jelölésére átveszi a szerb ábécéb?l a ? bet?t (zöld),
az ? bet? helyére - szerb hatásra - a J bet?t teszi (zöld),
töröl 7 bet?t (lila), bár ezek közül a ? törlése indokolatlannak tekinthet?,
behoz két bet?t szerb hatásra (zöld),
létrehoz két teljesen egyedi bet?t (kék).

_______________________________________________
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Bolgár-magyar akcentus

by maxval bircaman - szerda, augusztus 10, 2016

http://bircahang.org/bolgar-magyar-akcentus/

Hosszú id? óta van kapcsolatom bolgárul beszél? magyar anyanyelv?ekkel és magyarul beszél? bolgár
anyanyelv?ekkel. Terveztem sok id? óta a két akcentus jellemz?inek rövid felsorolását. Íme tehát!

Természetesen  a mássalhangzókat illet?en a legkisebbek a problémák.

A sztenterd bolgárban hiányoznak a magyar palatális zárhangok - gy, ny, ty -, viszont ezek a hangok
el?fordulnak allofónként egy sor bolgár nyelvjárásban bizonyos magánhangzók el?tt.  Emiatt ezek a
hangok könnyedén kiejthet?k a legtöbb bolgár számára. Gondot akkor szoktak okozni, ha ezek a hangok
szó végén vagy mássalhangzó el?tt állnak, ez esetben a közepes szint? nyelvbeszél?k gy, ny, ty helyett
d+j, n+j, t+j hangkapcsolatot mondanak.

Ugyannek a fordítottja is gond lehet. A magyarok hajlamosak a bolgár ?, ?, ? + ?, ??, ? (d. n, t + ja, jo, ju)
kapcsolatokat magyar gy, ny, ty alakban mondani, s?t esetenként i el?tt is. ez a sztenterd bolgárban hibás,
bár egyes nyelvjárásokban el?fordul, míg i el?tt valóban csak pár nyelvjárásban létezik. A magyar ejtés
bolgár fülnek nyelvjáriasnak, esetleg "oroszosnak" t?nik. Természetesen a sztenderd bolgár ejtés
elsajátítása nem probléma a magyarok számára, hiszen a hibás "sztotyinka" helyett minden magyar
képes "sztotinka" változatot ejteni.

A szóvégi obsztruens zöngés mássalhangzók a bolgárban zöngétlenednek, így a bolgárok számára
nagyon furcsa, hogy a magyarban ez nem így van. A közepes szint? nyelvbeszél?k jellemz?en -
helytelenül - zöngétlenítik a magyar szóvégi zöngés mássalhangzókat. Ugyanez az oka a magyarok
akcentusának is a bolgárban. A magyarban a szóvégi zöngés mássalhangzók nem zöngétlenednek, így a
magyarok számára nagyon furcsa, hogy a bolgárban ez történik. Így a magyarok számára külön feladat
megtanulni, hogy a bolgár szavak végén nem lehetnek obsztruens zöngés mássalhangzók. s azokat
helyettesíteni kell az illet? hangok zöngétlen párját. Két példa: a magyar "Balázs" név bolgár fül számára
természetellenes, hogy a végs? zs nem s-nek ejt?dik, ilyen a bolgárban nem lehetséges, a bolgár
nyelvtanulónak külön meg kell tanulnia, hogy ez a "zs" nem lesz "s". Ugyanez fordítva: a bolgár
vezetéknevek kb. 85 %-a -??/-?? (-ov/-ev) végz?dás?, az utolsó "v" bolgárul mindig "f", ezt a
magyaroknak külön meg kell tanulniuk.
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További két mássalhagzó van, mely gondot szokott okozni: a h és az l.

A magyar "h" hang valójában 4 különböz? hang lehet:

posztpalatális réshang, ha szótag végén, mély magánhangzó után áll,
proveláris réshang, szótag végén, magas magánhangzó után áll,
magánhangzók között: zöngés gége-közelít?hang
s minden más esetben pedig: zöngétlen gégehang közelítáhang.

E négy közül a második egyezik a bolgár ? (h) hanggal, a bolgárok jellemz?en ezt ejtik minden más
esetben is. Mivel azonban a magyar nyelvben a négyféle h nem önálló fonéma, a magyar fül ezt az
akcentust jellemz?en nem érzékeli, azt nem tekinti durva eltérésnek. Fordítva a helyzet ugyanez. A bolgár
h mindig proveláris réshang, lehet zöngétlen és nagyon ritkán zöngés. A hibás magyar ejtés nem felt?n?,
esetleg akkor t?nik furcsának, ha a hang a szó elején áll, ez esetben a magyar gégehang ejtés a bolgár fül
számára kissé furcsa, de ismétlem: nem t?nik durva eltérésnek.

A legproblémásabb mássalhangzó a l! A magyar l minden esetben - kivéve gy, ny, ty el?tt - alveoláris
oldalhang. Ilyen hang a bolgárban nem létezik. A "normál" bolgár ? (l) hátrább ejtett, mint a magyar, s
bár a két ejtés egymáshoz közeli, a bolgár fül ezeket egyértelm?en megkülönbözteti. Ha egy bolgár
parodizálni akarná a magyar akcentust, biztosan éppen az l hibás ejtése lenne az els? ötlete. A bolgár ? (l)
hangnak létezik egy palatális oldalhang allofónja is egyes nyelvjárásokban, a bolgár fül - tévesen - ezzel a
hanggal azonosítja a magyar ejtést.

A bolgárok egy része a bolgár ? (l) hangot a sztenterd ejtést?l eltár?en veláris közelít?hangként ejti, ez
különösen a fiatalabbak között terjedt el. Azonban ez is teljesen hiányzik a magyarból.

Az eredmény: a bolgárok jellemz?en képesek a helyes magyar l-ejtésre, s ha helytelenül is ejtik az, ez a
magyar fül számára nem t?nik durva eltérésnek, kivéve ha egy bolgár veláris közelít?hangként próbálja
ejteni a magyar l-t. Fordítva viszont a hibás magyar ejtés maximálisan sérti a bolgár fült.

Tapasztalatom: a bolgár ? (l) ejtése a legnehezebb az összes bolgár mássalhangzó közül a magyarok
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számára. S a legtöbb magyar sosem sajátítja el ennek a hangnak a helyes ejtését.

Térjünk át a magánhangzókra! A legnagyobb problémák itt vannak.A két nyelv magánhangzó-rendszere
között kevés a közös elem. Lássuk el?ször az általános problémákat:

a magyarban  a hangsúly rögzített, a bolgárban bármelyik szótagon lehet: hozzáteszem, ez
mindkét nyelv anyanyelvi beszél?i számára viszonylag gyorsan elsajátítható (a pontosság
kedvéért: a magyar hangsúly is lehet máshol, ez megesik kérd? mondatokban, ill. hosszabb
szavakban lehet két hangsúly is),
a magyarban a hangsúlytalan szótagok ugyanúgy ejtend?k, mint a hangsúlyosok,  a hangsúly
csupán egy kis pluszt ad, ezzel szemben a bolgárban a legtöbb magánhangzó ejtése eltér?
hangsúly alatt és hangsúlytalan helyzetben: a bolgárok számára a magyar beszéd "mekegés",
nagyon nehéz megtanulniuk, hogy a hangsúlytalan magánhangzók ejtése azonos a
hangsúlyosokéval, a bolgár beszéd pedig a magyarok számára id?nként "elharapós", nagyon nehéz
megtanulniuk, hogy a bolgár hangsúlytalan szótagok mások, mint a hangsúlyosak, hozzáteszem,
hogy itt a magyarok dolga a nehezebb, a bolgárok haladó szinten képesek a magyar "mekegés"
elsajátítására,
a magyarban vannak rövid és hosszú magánhangzók, a bolgárban minden magánhangzó rövid,
kivéve hangsúlyos helyzetben, amikor enyhén hosszabb az ejtés, de akkor sem olyan hosszú, mint
egy magyar hosszú magánhangzó: a bolgárok számára abszurd jelenség, hogy egy hangsúlytalan
magánhangzó hosszú lehet és egy hangsúlyos magánhangzó pedig rövid lehet, márpedig mindkét
eset nagyon gyakori a magyarban, a magyarok helyzete ebben az esetben könnyebb, a magyarok
hibája jellemz?en csak az, hogy a bolgár hangsúlyos magánhangzókat túl hosszan ejtik.

Lássuk most magukat a hangokat. A sztenderd magyarban 14 magánhangzó van, míg a sztenderd
bolgárban 6 magánhangzó lehet hangsúlyos helyzetben, melyek közül csak 2 fordulhat el hangsúlytalan
helyzetben is, a többi 4-b?l hangúlytalan helyzetben 2 magánhangzó lesz.

A 14 magyar magánhangzó: a , á, e, é, i, í, o, ó, ö, ?, u, ú, ü, ?.

A hosszú magánhangzók alapból nehezek a bolgárok számára, különösen azok a hosszú magánhangzók,
melyek nem a szó els? szótagjában állnak: ez teljesen természetellenes a bolgár nyelv számára. Alapból a
hosszúság is gond, a bolgár magánhangzók hosszabbak hangsúly alatt, de nem olyan hosszúak, mint a
magyar hosszú magánhangzók.
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A rövid magyar magánghangzók közül nem gond a bolgárok számára az i. Emellett kisebb gondot okoz
csak az e, az o, és az u. A bolgárok az e hangot kicsit zártabban ejtik, de az eltérés nem jelent?s. Az o és
az u esetében a bolgárok ejtése tökéletes, ha ezek a hangok a szó elején állnak, más esetben azonban
hajlamosan a két hangot egyformán ejteni, a magyar füllel valamiféle o és u közti hangot mondva.

Legnagyobb gondot az a, az ö, és az ü jelenti a bolgárok számára. Mindegyik teljesen hiányzik  a
bolgárb?l, hozzá közeli hang sincs. Kevés bolgár képes az a helyes ejtését elsajátítani, helyette jellemz?en
egy a és o közti hangot ejtenek. Az ö és az ü elsajátítása már könnyebben megy, de itt jellemz?en a
legtöbb bolgár keveri ezt a két hangot.

Ami a magyarokat illeti a bolgár magánhangzókat illet?en, a dolog szintén er?sen problémás. A
legnagyobb gondot a magyarban ismeretlen magánhangzó-redukció jelenti: a 6 bolgár magánhangzó - ?,
?, ?, ?, ?, ? - közül a sztendert nyelvben 4 másképp ejtend?, ha hangsúlytalan szótagban áll: az ? és az ?
/?/-ra redukálódik, míg az ? és az ? pedig /?/-ra. A magyaroknak külön meg kell tanulniuk ezt -
jellemz?en  alegtöbb magyar képtelen ezt hibátlanul elsajátítani, így a magyar nem-redukció a bolgár fül
számára vicces géphangnak t?nik.

A bolgár a a magyarban hiányzik fonémaként, de nem gond elsátítása, hiszen allofónként el?fordul a
magyarban is. Csak azt nem tudja elsajátítani, aki nagyon nem akarja.  A bolgár ? már nehezebb a
magyarok számára, ez a röviden ejtett magyar é és a magyar e közé esik. A legnehezebb természetesen a
bolgár ?, ezt a magyar igyekeznek ö-vel helyettesíteni, pedig a két hangnak egymáshoz nagyon kevés
köze van. Az ? ejtése magyar hangokkal kb. ez: magyar ö hang, de hátrébb ejtve, s ajakkerekítés nélkül,
vagy magyar röviden ejtett é, de egészen hátul ejtve.

_______________________________________________
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Buzi go home?

by maxval bircaman - vasárnap, július 03, 2016

http://bircahang.org/buzi-go-home/

Kamingautolok, bár azt hiszem, tudják rólam sokan azt, amit le fogok írni. Persze nem abban az
értelemben teszem ezt, ahogy ezt egyesek híresztelik rólam.Én szerveztem az els? magyarországi
“melegbüszkeség”-ellenes demonstrációt, még 1998-ban volt. Akkor összesen 5-en, azaz öten gy?ltünk
össze tiltakozni a Vörösmarty téren. Szóval ez egész más volt, mint az azóta megszaporodott, sajnos
els?sorban újnyilas szervezés? homoszexualitás-ellenes tüntetések.Kés?bb kicsit még bele is remegtem,
hogy én indítottam be egy olyan tüntetéssorozatot, melynek er?sen kérdéses elemei lettek a kés?bbiekben.
Ez is az oka annak, hogy bár mindvégig homofób voltam, ma is az vagyok, soha semmilyen közösséget
nem vállaltam a továbbiakban egyetlen ellentüntesésel sem.Annak idején így számolt be rólam
a www.budapestpride.hu:

1998 – III. Magyar Meleg és Leszbikus Film- és Kulturális Fesztivál (..) A négy naposra b?vült
fesztivált ebben az évben a Közép Európai egyetemen rendezték meg, és ett?l az évt?l vált a
filmfesztiválok részévé a felvonulás. Több mint félezren vonultak föl zeneszóval, zászlókkal és
transzparensekkel. Nem feledkezhetünk meg az els? ellentüntet?nkr?l sem, aki BUZI GO HOME
feliratú táblájával várta a menetel?ket.

Ha ez most egy hollywoodi film lenne, most az következne, hogy kell? hatásszünet után elismerem, hogy
id?közben magam is ráeszméltem, hogy homoszexuális vagyok. Nos, mindenkit ki kell ábrándítanom:
nem ez következik. Most is ugyanúgy 101%-ban heteroszexuális vagyok, mint mindig, most is elborzaszt
a homoszexuális szex akár legtávolabbi gondolata is. A férfiakra szexuális értelemben úgy tekintek, mint
a kutyámra, azaz sehogy. Kizárólag n?k érdekelnek ebb?l a szempontból.

Azonban változás kezd?dött bennem, amikor megláttam, hogy miféle alakok sorakoznak fel az “én”
oldalamon. A hideg is kiráz, hogy ilyen alakokkal vagyok egy csoportban. Így lettem semlegesebb a
kérdésben, bár meg?rizve eredeti alapvet?en homofób hozzáállásomat.

Nem a nézeteimet változtattam meg, hanem azok formáját bíráltam felül.
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ez a kép jelent meg kis tüntetésünkr?l  a másnapi sajtóban

Id?közben jött egy megrázó személyes élmény is. Új munkahelyi közösségemben a legjobb kapcsolatot
egyik n?nem? kollégámmal alakítottam ki. Emberileg nagyon kellemesnek találtam, nagyon sok volt a
közös témánk is, s sok mindenben olyan vonásokat fedeztem fel benne, melyek nagyon rokonszenvesek
voltak. Ritkán fordult el? hasonló eset eddigi életemben. Mivel ? is szimpatizált velem, jó kapcsolatba
kerültünk egymással. Már-már úgy t?nhetett, hogy megcsalom a feleségemet, s szeret?m van, pedig err?l
szó sem volt, szimplán munkahelyi baráti viszony, semmi más. Aztán szép lassan kiderült a kedves hölgy
magánéletér?l is egy-két érdekesség, pl. az, hogy semmilyen szempontból nem érdeklik a férfiak, mivel
100%-ban leszbikus. Tehát kiderült, hogy egy homoszexuális ember a kedvenc kollégám, s?t a barátom
lett. Kérdezte is, hogy megyek-e én is mint heteroszexuális támogató az idei melegbüszkeségre.
Mondtam, hogy az azért kissé visszás lenne, ha én is mennék… Bevallom, nem mertem neki elárulni, hogy
én voltam az els? ellentüntetés szervez?je… Aztán mondta, hogy egyébként ? sem megy, mert nem ért
egyet azzal, hogy a felvonulás a homoszexuálisokat alapvet?en nem egyenrangú, normális állampolgárok
képében kommunikálja a lakosság felé, hanem valamiféle madártollas exhibicionistákként, ami szerinte
nem helyes, mert szerinte a homoszexuálisok 95%-a nem exhibicionista.

Ez után az élmény után határoztam el – kb. 10 éve -, hogy levelet írok a magyarországi homokos
közösségnek, bocsánatot kérve. Azt hiszem, valahol meg is jelent a levelem. Persze tudom, volt alkalom,
hogy a levelem fel lett használva propagandaként, hogy “lám, az els? ellentüntet?nk megtért”. Pedig nem
“tértem meg”, maradtam homofób.

Viszont miért kellett bocsánatot kérnem? Több okból is:

Nem ismertem senkit közelebbr?l a homokosok közül, így túlságosan általánosító véleményen
voltam. Nem tudtam, hogy a homokos közösség jelent?s rész nem ért egyet a homokbüszkeség-
menettel.
Plakátom felirata – Buzi go home! – indokolatlanul sért? volt.
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Azóta mindig elmondom: nem a homoszexuálisok ellen harcolok, hanam az egész jelenség és a
homoklobbi ellen. S mindig hajlandó vagyok kiállni homofóbként a homoszexuálisok bántalmazása ellen.

Egyébként vicces módon az én “buzi go home!” mondatomat kés?bb használta irónikusan a
magyarországi homokos mozgalom is.

_______________________________________________
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Cameron és Orbán

by maxval bircaman - szombat, január 09, 2016

http://bircahang.org/cameron-es-orban/

Kialakulóban van egy cseh-lengyel-magyar-szlovák antibrüsszelita blokk, ez nagyon jó hír.

Az EU távlati célja az egység, azaz abszurdum az egyes tagállamokat külön kezelni, ahogy ezt most
Cameron akarná. Ha pedig tényleg ezt akarja az egyik magország (Anglia), akkor a periféria ebbe esetleg
bele is egyezhet, ha kap cserébe valamit.

Jelenleg Lengyelország ellen koordinált brüsszelita támadás van folyamatban (mértéke sokkal nagyobb,
mint az Orbán elleni hasonló akciók), s a lengyelek bizony hajlandók lesznek a támadás leállításáért
cseréne megadni Londonnak azt, amit akar. S a lengyel kormány maga mellett tudhatja Csehországot,
Magyarországot és Szlovákiát, s?t valószín?éeg Horvátországot és Szlovéniát is. (A szlovén nép épp most
decemberben törölte el népszavazáson a márciusban bevezetett egynem? "házasságot" hatalmas
többséggel, azaz ezzel jelezte: az eddig keleti mintaállamnak számító Szlovénia sem hajlandó meghajolni
a brüsszeliták el?tt.)

Viszont hozzá kell tenni: ha megbomlanak az alapok, vége az EU-nak. De jelenleg talán ez a kisebbik
rossz.

Nem engedhetjük meg egy liberális, antihumanista, háttérhatalmista EU-szuperállam létrejöttét, ezt a
szörnyet agyon kell verni még kölyökkorában! Egyébként egy keresztény alapú, emberközeli EU-
szuperállammal semmi gond, azaz nem a nemzetországi különállás a cél, ez csak eszköz lehet. A végcél
az EU liberális alapjaink lecserélése humanista alapokra.

Ismétlem: észre kell venni a lényeget: kialakulóban van egy cseh-lengyel-magyar-szlovák antibrüsszelita
népi blokk, s ez nagyon jó hír. Valójában ez az utolsó esély az EU megmentésére.

Orbánnak most nagyon észnél kell lennie, mert jelenleg esély van, hogy Londont fel lett használni a
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népek érdekéért vívott kontinentális harcban.

Itt most Merkelt és Cameront kell lassan egymás ellen fordítani. majd mindkett?t?l kikövetelni
engedményeket. S ez el is érhet? ravasz, ügyes kelet-európai politizálással.

_______________________________________________
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Castro 90 éves

by maxval bircaman - kedd, augusztus 16, 2016

http://bircahang.org/castro-90-eves/

Nem akarok Fidel Castróról megemlékezést írni. Nem érdemli meg. De eszembe jutott 1981, amikor az
55. születésnapja volt.

Tehát 1981-ben, Fidel Castro 55. születésnapján, Kádár ajándékot akart küldeni a szakállasnak.

Nos, a Párközpontban ekkor a Kádár-titkárság pánikba esett, mert kiderült a Külügyminisztérium
augusztusban nem küld futárokat sehová. Szerencsére akadt egy okos ember ott, aki kitalálta: szólni kell a
külügy, a külker, meg a honvédelmi minisztereknek, ellen?rizzék nem megy-e véletlen akkor Kubába
valamilyen hivatalos kiküldött, hiszen az is képes lesz elvinni Kádár ajándékát, nem kell ehhez
diplomáciai futár.

Megnézték: kiderült, a kereskedelmi tanácsos éppen utazni készül Havannába. Aki az apám volt akkor.
Szóval hivatták, rábízták.

Mivel így az ajándék miatt az utazás kiemelt fontosságúvá vált, VIP-elbánásban részesültünk. Ez volt
életem egyetlen alkalma, amikor Ferihegyen a VIP-termen keresztül utaztam.

A különbség mellbevágó volt, pl. nem volt semmilyen vámvizsgálat, ss az útlevélvizsgálat se úgy zajlott,
hogy sorba álltunk egy üvegablak el?tt, ahol egy zord ember köszönés nélkül alaposan megnézte az
okmányainkat, hanem úgy, hogy megjelent italokat kínálva egy hosztessz és udvariasan elkérte az
okmányainkat, majd azokat visszahozta 1 perccel kés?bb lepecsételve. S persze a csomagfeladás se a
szokásos módon ment, azaz verekedés még 100 emberrel egy hosszú sorban, hanem úgy, hogy megjelent
egy test?r kinézet? ember és megkérdezte mely csomagok lesznek feladva, majd elvitte azokat.

Aztán leszálláskor észleltük: az összes b?röndre rá lett ragasztva egy VIP-matrica. Ez vicces volt.
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S persze beszálláskor minden más utas el?tt egy fegyveres sof?r vezette kisbusz szállított ki minket a
géphez, ahol a pilóta személyesen tisztelgett is nekünk.

S persze a normál üzleti osztály? repül?jegyeinket els? osztályúra cseréltek. Csak Madridig. A Madrid-
Havanna járaton maradt nekünk a turistaosztály, akkoriban a szabály az volt, hogy a hivatalos
kiküldötteknek csak Malév gépen jár az üzleti osztály. S az már nem jutott eszébe senkinek, hogy Kádár
elvtárs ajándéka nem utazhat Madrid és Havannak között szimpla turistaosztályon.

Szóval ez volt életem egyetlen VIP-utazása.

Kádár elvtárs ajándéka egyébként egy népm?vészeti motívumokkal díszitett üres b?rtáska volt, pont elfért
benne két üveg ital. Az már a havannai magyar nagykövet feladat volt, hogy tegyen bele 2 üveg tokaji
bort.

_______________________________________________
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CIA-jelentés

by maxval bircaman - vasárnap, december 11, 2016

http://bircahang.org/cia-jelentes/

Hatalmas hír: az orosz médiák és intézmények jelent?sen befolyásolták az amerikai elnökválasztást.

Vicces dolog ez. Az amerikai médiák és intézmények évtizedek óta befolyásolják számtalan országban a
politikai folyamatokat, a választásokat. Mármint ahol nem avatkoznak be direkt módon, azaz nem
tartanak pl. "humanitárius" bombázást.

Visszanyalt a fagylalt? Csak addig kell a nyílt társadalom, az eszmék szabad áramlása, míg nekünk jó?
Ha nekünk nem jó, akkor minden stornó? Viccesek vagytok...

 

_______________________________________________
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Civil-e?

by maxval bircaman - csütörtök, június 23, 2016

http://bircahang.org/civil-e/

Civil csak az lehet, aki független.

Vigyázat: a függetlenség nem jelent semlegességet. S?t az igazi civil nem semleges, hanem er?sen
részrehajló, hiszen kiáll valami mellett. Ez nem gond. A gond csak az, ha valakinek a léte attól függ, amit
támogat. Ha ez a helyzet, az az ember nem civil.

Aki más pénzén civil, az nem civil, ez nyilvánvaló. Az ilyen ember neve lobbista, szép szóval, vagy
pedig csúnyább szóval: befolyási ügynök.

A magyar ballib "civilek" 95 %-ban nem civilek. Nem civil sem a 800 bérgágogó és bérreteg?, sem
Pumukli és el?l kockás, hátul soros álpedagógusai, sem az éhségmenetel? ballib milliomosok, mint ahogy
nem az sem a Fekete N?vér, sem a Fehér N?vér, sem a N?vér A Szürke 50 Árnyalatában.

Soros és a Norvégiai Köztársaság fizetett lobbistái nem civilek. Pont.

Itt közbeszólnak sokan: nem lehet pénz nélkül civilkedni. Csak ez nem igaz, mert lehet. Lehet
adományokat szedni, természetesen korlátozott értékhatárral sok embert?l, s - igen, ez a megdöbbent?
lehet?ség is fennáll! - lehet dolgozni is, ami mellett szabadid?ben civilkedni.
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Clinton és Trump

by maxval bircaman - vasárnap, november 06, 2016

http://bircahang.org/clinton-es-trump/

Mi köztük a valós különbség?

A baloldal-jobboldal skálán mindketten jobboldaliak. Amerikában a baloldal gyenge, Bernie Sanders jó
eredménye kifejezetten szokatlan volt idén.

A liberális-konzervatív skálán Clinton egyértelm?en liberális. Viszont Trump nem egyértelm?en
konzervatív, e tekintetben ? inkább semleges, középen van. Pontosan ez döbbentette meg a
republikánusok vezetését idén: a szavazótábor látványosan hátat fordított a legjelent?sebb er?sen
konzervatív jelölteknek, s velük szemben a hozzájuk képest egyenesen liberális Trump lett a nép
kedvence. Trump valójában nacionalista liberális, míg Clinton kozmopolita liberális: az eltérés
másodlagos kérdésekben van.

Az igazi eltérés az elitista-populista skálán van. Clinton az oligarchia embere, míg Trump a
kisembereké.

De ez miért érdekeljen minket, akik nem vagyunk amerikaiak? Mindez amerikai belügy. Persze mégis
fontos ez, hiszen az USA a világ vezet? nagyhatalma, így minden ottani esemény kihat az egész világra.

Ami számunkra fontosabb az az amerikai külpolitikai eltérés a két jelölt között.

Mindkét jelölt védi az amerikai érdekeket. Ebben semmi gond: minden normális, egészséges ország
vezet?jének ez a f? feladata. Ellenben míg Trump csak az amerikai érdekeket védi, Clinton számára
további szempont a liberalizmus messianisztikus hévvel való terjesztése is a világban. Trump nem akar
háborút – hacsak ez nem elkerülhetetlen Amerika érdekei számára -, s hajlandó kiegyezni a többpólusú
világrenddel, míg Clinton számára nincs más elfogadható megoldás, mint az Amerika vezette liberális,
globális rend.
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Számunkra Trump gy?zelme a jobb megoldás. Nem azt mondom, hogy Trump jó és Clinton rossz, hanem
azt, hogy Clinton a sokkal nagyobb rossz kettejük közül.
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Csak nem értik

by maxval bircaman - kedd, november 29, 2016

http://bircahang.org/csak-nem-ertik/

Írtam már többször is arról a furcsa magyar jelenségr?l, amikor a magyar ultraliberálisok igyeznek két
széken ülve hadakozni Orbánék ellen.

A módszer lényege: egyszerre hibáztatni Orbánt baloldali érvekkel, hogy miért nem antikapitalista,
közben pedig jobbos, liberális érvekkel azért hibáztatni ?t, miért antikapitalista. E m?faj legnagyobb
mestere az Együtt-PM nev? ma már de facto elhalt formáció, a Kett?s Mérce blog és TGM. Részben az
MSZP is igyekszik felzárkózni ide, bár azért még mindig inkább a liberális oldalon állnak.

Ami Orbánt illeti, természetesen csepet sem antikapitalista. Orbán jelenlegi eszméje a koreai-japán-
szingapúri nemzeti kapitalista modell lehet, ami persze ökörség, mert Magyarországon ehhez minden
elem hiányzik, de cikkem célja nem Orbán hibáinak elemzése.

Szinte szánalmas az az izzadságszag? igyekvés, hogy a nyugati rendszerkritikus fejlemények, a
populizmus feljövetele valamiféle olyan kontextusban látszódjon, melyben Orbán a másik oldalon van.
Mintha a magyar modell része lenne a nyugati statusquónak, ezáltal a rendszerellenesség valahogy Orbán
ellen dolgozna.

Az ?szintébb, de mindenesetre gondolkozni képes liberálisok ezzel szemben felismerik a valóságot:
Orbán rendszere ezen az oldalon van, nem a másikon, azaz a nyugati rendszerkritikusok és Orbán közti
eltérés csak árnyalatnyi, míg ezen rendszerkritusok és a magyar ballib f?sodor között szakadék tátong.
Gyakorlatilag a magyar ballib eszmeiség szinte minden eleme olyasmi, ami ellen a nyugati
rendszerkritikusok küzdenek. A magyar ballibek semmiben sem részei a lázadásnak, s?t éppen ellenük
lázad a világ. Ha Magyarországon is lesz lázadás, az nem Orbánt fogja elsöpörni, hanem a ballibeket
törölni a színpadról teljesen.

S mindez teljes független attól, hogy a populizmus lehet balos és jobbos, s ezen belül is számtalan
irányzatú: a magyar ballibek egyik részbe se férnek bele.
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Megdöbbentem olvastam a napokban a HVG egyik filmkritikáját, melybnen ismét ugyanez merül fel. Az 
egyik kedvenc filmem kapcsán ismét megismétl?dik  a hazugság - ill. lehet, hogy a szerz? nem hazudik,
hanem komolyan hisz ebben, ez esetben az illet? csak szimplán egy idióta -, hogy a filmbéli leírt valóság
valamiképpen a populizmus valósága, pedig a vak is láthatja: a filmbéli valóság a továbbfejlesztett
liberális rend valósága.

A sorozatot pedig ajánlom, a legtöbb része jó. Az 1. évad 2. része, a 2. évad 3. része, s a 3. évad 1. része a
legjobb.

 

Az 1. évad 2. részét egyszer?en kötelez? megnézni mindenkinek! Írtam már róla régebben.

A magyar liberálisoknak pedig: aki két székén próbál ülni, szinte mindig leseggel  a földre...

_______________________________________________
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Csal-e a terem?

by maxval bircaman - szombat, január 23, 2016

http://bircahang.org/csal-e-a-terem/

Mint volt netes kaszinóalkalmazottnak sokszor teszik fel a fenti kérdést.

A választ részletezni kell.

Az onlájn szerencsejátékszolgáltatók által kínál játékok gazdasági értelemben 3 csoportba
oszthatók:

a nem a ház elleni játékok,
a ház elleni játékok matematikailag modellezhet? alcsoportja,
a ház elleni játékok matematikailag nem modellezhet? alcsoportja.

A nem a ház elleni játékok azok, melyekben a “ház” (azaz az onlájn szolgáltató) nem vesz rész
játékosként, azaz csak szervez?. Ilyen pl. a póker és a bingó. Mindkett?ben a játékosok
kizárólag egymás pénzét nyerik el, a terem nem ad semmit, azaz nincs kockázata.

Ezekben a ház haszna onnan származik, hogy a befolyt összegb?l egy részt lecsíp jutalék
címén. Pl. egy átlagos, szabványos 10 dolláros pókerversenyen a 9 résztvev? befizet összesen
90 dollárt, viszont a nyereményalap csak 80 dollár, azaz 10 dollár a terem jutaléka. Készpénzes
játékokban meg minden egyes potból lekerül egy adott százaléknyi összeg (jellemz?en 1-2 %,
de ez maximalizálva van).

Azaz a terem nem kockáztat semmit, ezért nem kapcsolódik semmilyen érdeke a csaláshoz,
hiszen neki mindegy ki nyer: a jutaléka minden esetben ugyanaz az összeg lesz.
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Azaz ezekben a játékokban a terem – minden erre vonatkozó összeesküvéselmélet ellenére – 
nem csal.

A ház elleni játékok matematikailag modellezhet? alcsoportjához azok a játékok tartoznak, ahol
a terem játékosként résztvesz és saját pénzt kockáztat, ilyen pl. a blackjack és a rulett.

Ezen játékok azonban eleve úgy vannak kitalálva, hogy hosszú és középtávon mindig a terem
nyer. Pl. az európai rulettben a kaszinó esélye kb. 3 %-kal nagyobb a játékosokénál. (Az
amerikaiban ennek a duplája nagyjából.) Ez az összeg hatalmas nyereséget jelent egy nagyobb
forgalmú terem esetében.

Nincs miért csalni tehát, a csalásmentes játék esetében is a terem oldalán van a matematika.

Igen, rövid távon vesztes lehet a terem, de ez már középtávon kompenzálódik. S persze ott van
minden kaszinó f? fegyvere a rövid távú veszteség ellen: a tétmaximalizálás. Nagyon-nagyon
kevés kaszinó van a világon, ahol korlátlanul lehet tétet tenni.

A ház elleni játékok matematikailag nem modellezhet? alcsoportja a sportfogadás. Ez az
egyetlen játéktípus, ahol akár hosszú távon is veszteséges lehet egy terem. Ezért ez az
egyetlen eset, ahol a szolgáltatók valóban csalnak, persze ez sem csalás jogilag. Egyszer?en a
termek folyamatosan vizsgálják a sportfogadó játékosok eredményeit, s a nagyon sikeres
játékosoknál (akik profik a sportban, s képesek jól megjósolni egyes eredményeket) a
megtehet? tétet maximalizálják, jellemz?en akár nevetséges mértékben is. Láttam eseteket,
ahol 1 dollárra volt maximalizálva a tét. A cél: az ilyen sikeres játékosok ne tudjanak nyerni,
azaz fejezzék be a fogadást az adott teremnél.

A fordított csalás esete, azaz a csaló játékos esete más kérdés. Itt minden terem (legyen az
onlájn vagy offlájn) komoly er?ket használ minden csalás kisz?résére. Minden onlájn teremnél
van csalásellenes osztály – ahol én dolgoztam, ott három ilyen osztály is m?ködött: egy a
pénzügyi csalásokra, egy a játékbeli csalásokra, s egy a jogosulatlan el?nyökre.

Mindegyikre egy-egy példa:
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pénzügyi csalás: pl. amikor más személy bankkártyájával fizet be valaki, vagy a
sajátjával, de aztán letagadja a befizetést és visszaköveteli a pénzét (chargeback),
játékbeli csalás: ez tipikusan a pókerben fordul el?, pl. több játékos összebeszél
egymással és ismerteti egymással saját lapjait, vagy robotjátékos használata egy játékos
által, vagy pl. direkt vesztés a másik játékos számára való pénzátadás céljából,
jogosulatlan el?ny: ez a leggyakoribb, ennek f? alakja a csak egyszer felvehet?
kezd?bónuszok többszöri felvétele hamis személyazonosságok felhasználásával.

Természetesen nincs lehet?sége egyetlen teremnek se arra, hogy minden csalást kisz?rjön. De
a csalások 99 %-át gyorsan kisz?rik.

_______________________________________________
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Csúnya populisták

by maxval bircaman - szerda, április 06, 2016

http://bircahang.org/csunya-populistak/

Az Örülök Vincent blog azon kevés magyar politikai blogok egyike, melyet nem olvasok rendszeresen:
felesleges, mert minden cikk ugyanarról szól: miért nem hajlandó a rohadék és genetikailag silány
magyar nép 90 %-os többséggel hatalomba emelni még ezen a hétvégén a ballibeket. De most a
napokban egyik cikkük megjelent az Index címlapján, így végigolvastam. 

A cikket a blog hiszteroliberális f?muftija, Jótündér nick írta: ez már eleve biztosíték, hogy a cikken jót
lehet majd röhögni.

Maga a cikk konkrét aprópója nem érdekes: a Jobbikról ír. Magam nem vagyok híve a Jobbiknak:
valójában egyetlen pártnak se vagyok a híve, de a Jobbik irányvonalát kifejezetten totális zsákutcának
tekintem, mely hosszú távon csak a ballibeket segíti. Hozzáteszem: elismerem, hogy a Jobbik sokat javult
az utóbbi pár évben, a legidegesít?bb ökörségeiket – keresztényellenes pogánymánia, ?störténeti
magyarkodások, krónikus zsidófixáció - már levetette, de még most sem ért el arra a szintre, hogy az
ember hajlandó legyen tiszta lelkiismerettel rájuk szavazni.

A Jobbik-téma mögött azonban maga a cikk szimptomatikus: gyakorlatilag az egész egy hatalmas
segélykiáltás a ballib agytröszt részér?l. Panaszkodás az egész: vajon miért van az, hogy még a fiatalok
sem liberálisok, s?t ?k még kevésbé azok. (Tény: Magyarország korosztályilag legliberálisabb rétege a
nyugdíjasok!) Szívszaggatóan jajjveszékel a cikkíró: hogyan lehetséges, hogy a nyugat 25 év alatt sem
volt képes saját értékrendjét ráer?szakolni az  országra.

A valóság: nem Magyarország a kivételes hely, mely disszonáns módon másként gondolkozó, hanem az
egész térség ilyen. Az ok: a kelet-európai embernek még megvan a természetes értékrendje, melyet nem
képes a liberális agymosás se megváltoztatni. S?t, van egy rossz hírem a ballibeknek: a nyugat-európai
emberek is ébrednek. Hosszú távon ugyanis a rossz sosem képes gy?zni.

S igen, populisták vagyunk, s büszkék vagyunk erre! A populista szó nem más, mint a háttérhatalom 
szitokszava, amikor valakire nem sikerül ráilleszteni a náci vagy fasiszta jelz?t. De mit is jelent
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populistának lenni valójában: az elnyomás ellen harcolni, a liberális kizsákmányolást ellenezni, a népet
védeni, a kisember oldalán állni – ki ne akarna ezek után büszkén populista lenni?
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Címlapon

by maxval bircaman - szombat, november 12, 2016

http://bircahang.org/cimlapon/

Vicces, részben bolgár témájú cikk az Index f?oldalán  ma.

Részben ír az egyik bolgár elnökjelöltr?l, de elhallgat egy nagyon súlyos tényt: a független elnök mögött
a Bolgár Szocialista Párt áll, mely UGYANANNAK az európai pártszövetségnek a tagja, melynek a
magyar MSZP és a DK is.

Ez valahogy kimaradt... vicces...
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Demokráciát!

by maxval bircaman - szerda, szeptember 21, 2016

http://bircahang.org/demokraciat/

A 90-es években aktív voltam az akkor kezd?d? bolgár internetes közösségekben. Különösen a 90-es
évek els? felében volt jellemz?, hogy a legtöbb netez? bolgár nem bulgáriai volt, hanem Bulgáriából
nyugatra - els?sorban Észak-Amerikába - kivándorolt ember.

Ezen emberek nagy többségére jellemz? volt az öngy?lölet, minden bolgár dolog elutasítása. Mivel a mai
magyar kitántorgók egy - szerencsére kisebb! - része között hasonló érzelmek tapasztalhatóak meg,
lefordítottam magyarra pár akkor írt paródiámat. Íme ez az els?! Kérem figyelembe venni: ez egy 20 éves
írás.

Szabadságot! Demokráciát!

Mi, primitív vademberek és sötét egyének, akik a Balkán-félsziget széles mez?it és legel?it lakjuk,
ezennel Amerikához, az emberi civilizáció bölcs?jéhez, a jó emberek országához, a nagy és
legy?zhetetlen amerikai néphez, s a nagy amerikai felszabadító hadesereghez fordulunk azzal a kéréssel,
hogy vegyen minket végre anyai atomerny?je alá.

Mi vademberek immár 1300 éve* igyekszünk integrálódni a szabadság, testvériség, egyenl?ség,
demokrácia eszméihez, de ez mind  a mai napig nem sikerült. Ehelyett folyton bajt keverünk, így
megzavarva a nagy szabadságszeret? amerikai nép nyugodt álmát. Például még most sem semmisítettük
meg  teljes hadiipari komplexumunkat, pedig közismert, hogy a demokrácia és a világbéke szabályai
értelmében senkinek - kivéve a szabadságszeret? amerikai népet - nincs joga fegyverekkel kereskednie!
De mi vadak csak nem tudjuk megérteni még ezt az elemi igazságot se!

Tehát ünnepélyesen kérjük az amerikai kormányt és minden szabadságszeret? amerikai polgárt, hogy
teljesítse következ? igényeinket:
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Távolítsátok végre el nyelvünkb?l a gy?löletes cirill ábécét, a kommunizmus és oroszbarátság ezen
ominózus jelképét. Ugye tudja mindenki, hogy hány embert mészároltak le a kommunisták?!

Kérjük azonnal bombázzátok le a DZU Sztara Zagora-i üzemét**, ahol szégyentelen kalóz CD-k
kerülnek gyártásra. Ha kell, romboljátok le egész Sztara Zagorát! Tisztában vagyunk azzal, hogy
senkinek, kivéve a szabadságszeret? amerikai népet, nincs joga birtokolnia a CD-k gyártásához szükséges
technológiát- ez az egyik alapja a modern demokráciának! Adj a vadembernek CD-gyártósort, s a végén
atomháborút fog kiprovokálni!

Kösznjük, hogy elküldtétek hozzánk Nemzetközi Valutaalapotok képvisel?jét gazdaságunk vezetésére,
szeretjük is ?t, de ? egyszer?en nem nem elég nekünk, ezért kérjük, hogy küldjetek egész csapatnyi
embert ezen intézményb?l, mely megtestesíti az az amerikai emberek önfeláldozó szeretetét a világ
bennszülöttei és vademberei felé. Ha igazán szerettek bennünket, küldjetek 240*** neves önzetlen
együttm?köd?t a Világbanktól, hogy ?k legyen parlamenti képvisel?ink. Ígérjük, hogy szeretni fogjuk
?ket, és követni fogjuk ?ket életünk árán is!

Azt akarjuk, hogy státuszunk "társult állam" legyen, társulni szeretnék hozzátok, a jó emberek országához
- ugyanazt szeretnénk, amit a puertoricói embereknek is megadtatok. Tisztában vagyunk azzal, hogy a
valódi függetlenség azt jelenti, hogy egyenesen ti kezelitek a küls? stratégiai és védelmi kapcsolatainkat!
Hisz tudjátok hány milliárdba kerül nekünk eltartani különböz? nagykövetségeinket?! Ha megkapjuk a
társult állam státuszt, ezt a sok pénzt meg fogjuk takarítani, és velük végre élelmezni tudjuk
Szandanszkiban az elnyomott macedón kisebbség szegény árváit.

S kérünk benneteket, hogy azonnal fogadjatok ne minket NATO nev? jótékonysági szervezetetekbe, a
lehet? leghamarabb, és népszavazés nélkül! Nem elég, hogy elfogadtok minket mint a legjobb szolgáitok,
s szenvedtek haszontalanságunk miatt, álmatlan éjszakákat töltve miattunk, hogy a lehet? legjobban
irányítsátok vad Bulgáriánkat, még mindennek a tetején népszavazás is legyen?! A vad és felel?tlen
embereknek nem szabad népszavazniuk! Még csak az kellene, hogy prostituáltak, pásztorlegények és
komcsik döntsenek! Ti úgyis tudjátok, mi a legjobb nekünk, s ezt jobban tudjátok, mint mi!

S küldjetek nekünk több ezer tanárt tanítani nekünk az angol nyelvet, a világbéke és a haladás szent
jelképét!

S jöjjenek ezerrel kotrógépek építeni a cs?vezeték Burgasz és Alaszka között, melyen édes illatú amerikai
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gáz folyik majd, hogy vége lehessen a totalitárius Gazprom-csöveinknek, melyek csak rontják a tájat.

S ha marad egy kis id?tök, kérünk benneteket, evangelizáljatok minket! Küldjetek nekünk több ezer
elkötelezett fiatalt - mormonokat, a baháiakat, krisnásokat, jehovistákat és szcientológusokat - tanítsanak
meg minket, hogy mit jelent az igazi kereszténység, hogy végre elsüllyedjen a moslék ortodoxiánk - ez a
csúnya, kommunista, KGB-s, oroszbarát szekta!

1300 év bolgár iga elég volt! Demokráciát akarunk! Várunk rátok!!!

Megjegyzések a magyar olvasóknak:

* A balkáni bolgár állam el?ször 681-ban került megalapításra.
** A DZU egy bolgár üzem, mely informatikai termékek gyártásával foglalkozott, többek között
rendelésre kalóz CD-ket is gyártott, 1999-ben magyar tulajdon lett, s áttért háztartási elektronikai
termékek gyártására.
*** A bolgár parlament 240 képvisel?b?l áll.

_______________________________________________
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Disznóólban

by maxval bircaman - kedd, szeptember 27, 2016

http://bircahang.org/disznoolban/

A 90-es években aktív voltam az akkor kezd?d? bolgár internetes közösségekben. Különösen a 90-es
évek els? felében volt jellemz?, hogy a legtöbb netez? bolgár nem bulgáriai volt, hanem Bulgáriából
nyugatra - els?sorban Észak-Amerikába - kivándorolt ember.

Ezen emberek nagy többségére jellemz? volt az öngy?lölet, minden bolgár dolog elutasítása. Mivel a mai
magyar kitántorgók egy - szerencsére kisebb! - része között hasonló érzelmek tapasztalhatóak meg,
lefordítottam magyarra pár akkor írt paródiámat. Íme ez az els?! Kérem figyelembe venni: ez egy 20 éves
írás.

Képek a Disznóólból

A múlt héten érkeztem haza a Bulgáriának nevezett disznóólból. Tíz napot voltam ott, de még ma is
rémálmaim vannak, izzadva ébredek, s akkor nyugszom csak le, mikor konstatálom, hogy immár a
minden jó hazájában, a jó emberek országában, az USA-ban vagyok.

De hadd meséljek én leginkább rémálomszer? tapasztalataiimat a Bulgária nev? disznóólból! Már az els?
nap, az els? órában, még a repül?téren találkoztam egy csoport koldussal, akik a padokon feküdtek.
Képtelen vagyok rájönni, ezek a sötét balkáni vademberek miért nem foglalnak maguknak szobát a
Sheraton Szállodában, ahelyett hogy padokon fetrengenek, amivel zavarják a rendes amerikai polgárokat
okmányaik fénymásolásában.

Aztán a Központi Vasúti Pélyadudvar mellette egy csoportnyi romára (ex-cigányok) bukkantam, akik
ragasztót szipuztak nejlonzacskóból. A mai napig nem tudom felfogni, hogy eme hátrányos helyzet?
kisebbség képvisel?i miért nem használnak inkább kiváló min?ség? tisztított kokaint, ahogy ezt én is
teszem, itthon Nebraskában.
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De amin a legjobban ledöbbentem, amikor láttam, hogy az aljas bolgárok egyszer?en nem akarnak
beletör?dni, hogy ugyanazért a munkáért 50-szer alacsonyabb fizetést kapnak, mint a nagy Egyesült
Államok lakosai! Ezek az emberek tényleg nem veszik észre, hogy ha nem hajlandóak dolgozni 50-szer
kevesebbért, ezzel Fidel Castrót, Kadhafi ezredest és az észak-koreai kormányt támogatják?

Tehát most tele vagyok megoldatlan kételyekkel, melyek ma is fejfájást okoznak.

Most, amikor ismét itthon vagyok, a jó emberek országában, az USA-ban, rögtön kapcsolatba is léptem
egyik szintén ex-bolgár barátommal Szvincso Szvincsevvel*, aki a CIA-nak ugyanabban a fióktelepén
dolgozik, ahol én is alkalmazásban vagyok részmunkaid?ben, s együtt úgy döntöttünk, hogy egy honlapot
fogunk létrehozni a lehet? legundorítóbb fényképekkel a Bulgária nev? disznóólról, hadd lássa az
egész világ, hogy mi milyen okos srácok vagyunk, s hogy lássa a CIA is, hogy mennyire hálásak vagyunk
az általa nekünk nap mint nap biztosított min?ségi ételekért és italokért.

Prof. Dr. Emi Grantov

a pontymigrációs tudományok doktora

*beszédes név, kb. Disznófi Disznó

_______________________________________________
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Drábik és a hülyeség

by maxval bircaman - vasárnap, január 10, 2016

http://bircahang.org/drabik-es-hulyeseg/

Kiváncsiságból, Cordon unszolására meghallgattam a híres videót. Szinte teljes egészében tömény
zagyvaság.

F?bb butaságok:

1. Jézus a pénzhatalom ellen tanított. Nem, nem tanított, Jézusnak nincs semmilyen politikai tanítása. A
pénzváltók ki?zése a templomból mint a pénzhatalom elleni harc elmélet röhejes.
2. Jézus Istene nem ugyanaz, mint a zsidó Isten. De ugyanaz. A "bosszúállás Istene" és a "megbocsátó
Isten" ellentét csak a kereszténységet nem ért?k bomlott agyában létezik.
3. Jézus tanítása és a judeo-keresztény vallás két külön dolog, az utóbbi az el?bbi elferdítése. Közismert
ateista halandzsa, vicces ugyanezt most széls?jobbos néz?pontból visszahallani. Sajnos a magyar
széls?jobb súlyosan fert?zött a keresztényellenes újpogány tanokkal.
4. Jézus nyomán igazságos állam jött létre. Nem jött létre, Jézus nem akart soha semmilyen államot
építeni. Drábik keveri a kereszténységet az iszlámmal.
5. A kereszténység tiltotta a kamatot. Nem igaz, csak az uzsorakamatot tiltotta.
6. A zsidók találták ki a kamatot. Nem igaz, a kamat akkor is létezett már, mikor még nem volt egy zsidó
se a világon.
7. Izabella királyn? és a "córdobai muszlim kalifátus". A gond csak az, hogy Izabella a XV. sz. végén
uralkodott, Córdoba pedig a XIII. sz. óta nem muszlim. Drábik keveri a granadai emirátussal.
8. 300 askenázi zsidó bankár uralja a világot. Röhejes ostobaság.
9. A zsidók segítették hatalomra Hitlert, Izrael létrehozása céljából. Ugyanaz.

Ami Drábik mondanivalójának baloldali szellemiség? részét illeti, igaza van. De semmi újat nem mond,
közismert közhelyeket mond: pl. ha a társadalomban túl nagy a vagyoni különbség, a szegények jogai
kisebbek lesznek a gazdagokénál. Igen, így van, na és?

Szóval a pogány Drábik foglalkozzon közgazdaságtannal, ami a szakmája, s ne halandzsázzon vallásról,
s legf?képp meg ne káromolja a kereszténységet. Zsidó összeesküvéselméleteivel pedig csak lejáratja a
kevés értelmeset is, amit mond.
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Egy újabb mítosz cáfolata

by maxval bircaman - péntek, június 24, 2016

http://bircahang.org/egy-ujabb-mitosz-cafolata/

K?kemény ballib mítosz, hogy a kitántorgók az ? híveik.

A szavazatok azonban ezt számokkal cáfolják.

Normál parlamenti szavazás esetében nem tudható, hogy hogyan szavaztak a külképviseleteken szavazók,
ugyanis a szavazatokat nem számolják meg helyben, azokat hazaküldik.

Viszont szerencsénk van: az EP-választásokon a helyzet más, hiszen itt a szavazás tisztán listás, ami
miatt a külképviseleti szavazatokat is külön összesítik. Még nagyobb szerencsénk van: 2014-ben volt
magyar parlamenti és EP- választás is, így az adatok ugyanarra az id?szakra vonatkoznak!

Lássuk hány százalékot kaptak az egyes pártlisták összesen és csak a külképviseleteken leadott
szavazáson!

 

Látható: két pártlista van, mely külföldön jelent?sen több szavazatot kapott, az Együtt-PM és az LMP.
Az el?bbi két és félszer, az utóbbi háromszor népszer?bb volt külföldön, mint összeségében. A ballib
tábor két pártja - a DK és az MSZP - viszont külföldön feleannyi szavazatot kapott, mint összességében.

Összesítve a 3 ballib pártlista eredményét, arra a - ballibek számára mellbevágó - eredményre jutunk,
hogy míg összességében megszerezték a szavazatok 27,90 %-át, a külképviseleti szavazatoknál arányuk
csak 26,39 %, azaz külföldön még valamivel kevesebb is az elért eredményük. A kitántorgók nem rájuk
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szavaznak...

Tény tehát: a Fidesz népszer?sége alacsonyabb volt a külképviseleti szavazáson, mint összességében:
51,48 % helyett csak 45,36 %, de így is a Fidesz nyert fölényesen a külképviseleti szavazáson, ráadásul a
Fidesz mínusz 6 %-a nem a ballibekhez ment, hanem az LMP-hez! A ballibek népszer?sége pedig
hibahatáron belül azonos belföldön és a kitántorgók között.

_______________________________________________
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Elbukott az álpedagóguspuccs

by maxval bircaman - szerda, március 30, 2016

http://bircahang.org/elbukott-az-alpedagoguspuccs/

Tombolnak a ballibák, Orbán kifogta még azt a kevés szelet is a kockás-soros tiltakozásból, ami benne
volt.

Pedig mindent szépen eltervezett Soros és brüsszelita b?ntársai. Egy látszólag politikamentes, szakmai
tiltakozás, mely mögött a sötétben meg tudják kaparítani a hatalmat a ballibek és átadni az országot ismét
a nagyt?kének, közben minimálbért és t?keadót csökkentve.

Ez van: a ballibek álmok ismét szertefoszlottak. Nem lesz Gyurcsány és Bajnai miniszterelnök, nem zúg
ismét a ljberalizmus debil hangja a közmédiákból, nem vonulnak fel a budapesti kisiskolások kockás-
soros egyenruhában a nyári homokság perverz menetén.

Mi a valóság? Az, hogy a nagy többség nem akar se ballib országrontást, se Soros-Pumuklikat, se nyugati
gyarmatosítást. Ez van...

_______________________________________________
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Ellendrukkernek lenni

by maxval bircaman - szombat, június 18, 2016

http://bircahang.org/ellendrukkernek-lenni/

Elmebetegség ez. Egy ország lakosa saját országa ellen drukkol sportban.

Nem arról van szó, hogy valaki nem drukkol - ez természetes, hiszen sokakat nem érdekel egy adott
sport. Itt kifejezetten csak az ellendrukkerségr?l van szó, azaz az idegen ellenfélnek való drukkolásról.

Két esetben tapasztaltam ilyet eddig: a Szovjetúnióban és Izraelben. Szovjet észtek intenzíven drukkoltak
a szovjet csapat mindenkori ellenfelének, bárki is legyen az. S a másik eset: az izraeli arabok
ellendrukkersége.

Dehát mind a két eset érthet?: az illet?k ezzel is azt fejezték ki, nekik nem hazájuk az az ország, melynek
állampolgárai, ?k kényszerb?l részei ennek az országnak, de az országnak ?k ellenségei, mert egy másik,
saját országot szeretnének ennek az országnak a kárára.

De olyat, hogy valaki nem ellensége országának, s csakis azért ellendrukker, mert nem tetszik neki az 
éppen hatalmon lév? kormány - nos, ilyet csak Magyarországon tapasztaltam...

Az osztrákok kedden csak egy meccset vesztettek, amivel semmi gond. A magyarok el?tt is ez áll, a
csoportból továbbjutnak, de szinte biztosan vesztenek a nyolcaddönt?ben. Nincs esélye a magyar
csapatnak a legjobbak ellen, ez nyilvánvaló. De mindegy is ez: ez csak sport. De viszont a nagy csatát a
ballibák vesztették el, akik komoly kampányt építettek fel a magyar csapat rossz játékára. S most mindez
okafogyott le.

Mint az internetadó esetében 2 éve: amikor Orbán visszavonta, a ballibek tombolni kezdtek és nagyon 
megsért?dték: elvették jól kidolgozott tervüket.
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Elnökválasztás

by maxval bircaman - szombat, november 05, 2016

http://bircahang.org/elnokvalasztas/

Elnökválasztás, de nem az USA-ban, hanem Bulgáriában.

Holnap lesz Bulgária történelmének 8. elnökválasztása, ezen belül a 6. közvetlen választás (els? két
alkalommal még a parlament választotta az államf?t, 1992 óta  aválasztás közvetlen).

Egyedülálló Bulgáriában, hogy nem csak köztársasági elnököt, hanem köztársasági alelnököt is
választanak. Bulgária az egyetlen európai ENSZ-tagállam, melyben létezik alelnöki poszt. (Azért írom
így, mert Abházia a másik európai ország, ahol van alelnök.)

A bolgár köztársasági elnök gyenge, bár a gyakorlatilag kizárólag ceremoniális magyar köztársasági
elnökhöz képest rendelkezik bizonyos többletjogokkal is. A bolgár köztársasági elnök többletjogai a
magyar államf?höz képest: az Alkotmánybíróság tagjainak egyharmadát ? nevezi ki, 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. Ezek 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. Mindezt leszámítva, funkciója ceremoniális, az ország valódi vezet?je a
miniszterelnök.

 

a szavazólap

A jelöltséghez a követelményrendszer abszurdan alacsony, így most is 21 jelölt neve fog szerepelni a
szavazócédulán, tehát a szavazócédula kb. 1 méter hosszú lesz. S lesz a szavazólapon az új "senkit se
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támogatok" opció is.

? jelöltek kb. fele fantomjelölt, azaz teljesen jelentéktelen, esélytelen, ismeretlen személy. Ez minden
bolgár választás sajátossága. Viszont most más választásokhoz képest több a komoly, ismert jelölt.

Lássuk a fontosabb jelölteket!

A kormánykoalíció - mely jelenleg 3 pártból áll - képtelen volt közös jelöltben megállapodni, így
mindegyik párt saját jelölttel indul. A miniszterelnök Bojko Boriszov pártja n?t indított, a parlament
elnökét, a felmérések szerint 20 % szavazatra számíthat.

 

Cecka Cacseva, 58 éves jogász, a kormányf? pártjának jelöltje

A két kisebbik kormánypárt egyike, a liberális-konzervatív Reform Tömb Trajcso Trajkov volt minisztert
indítja. A kormányt kívülr?l támogató - azaz a kormánykoalíciónak nem részei hivatalosan, de
megszavazták a kormány megalakulását- nacionalisták közös jelöltet indítottak az ellenzéki
nacionalistákkal, a jelölt Kraszimir Karakacsanov, a Bels?-Macedóniai Forradalmi Szervezet nev?
nacionalista párt elnöke, parlamenti képvisel?. Ez is bolgár sajátosság: az egyik kormánypárt közös
jelöltet indít az egyik ellenzéki párttal!

 

Trajcso Trajkov, 46 éves közgazdász
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Kraszimir Karakacsanov, 51 éves történész és jogász

A legnagyobb ellenzéki pártnak, a szocialistáknak nincs hivatalos jelöljük, a valóságban azonban van,
csak az illet? jelölt jogilag független, ez Rumen Radev tábornok, aki idén ment nyugdíjba a bolgár
légier?t?l. A felmérések szerint 17 % szavazatra számíthat. A kisebbik baloldali párt - mely  a
szocialistákból szakadt ki pár éve, s valamivel balrább áll a centrum felé orientálódó szocialistákhoz
képest - eredetileg közös jelöltet akart indítani a szocialistákkal, de nem sikerült megállapodniuk, így
saját jelüljük van Ivajlo Kalfin, volt EP-képvisel? és volt külgyminiszter személyében. Ismét helyi
furcsaság: ez  akisebbik baloldali párt tavalyig a kormánykoalíció legkisebb, negyedik tagja volt.

 

Rumen Radev, 53 éves hivatásos katona

 

Ivajlo Kalfin, 52 éves közgazdász

A szocialista párthoz köthet? további 3 jelölt! Függetlenként elindult Plamen Oresarszki, volt szocialista
miniszterelnök, id?közben beállt mögé a bulgáriai törökök pártja, valamint Tatjana Doncseva, volt
szocialista parlamenti képvisel?, aki pár éve kilépett a pártból. Doncsevát támogatja a volt cár volt pártja
is, mely ma már parlamenten kívüli törpepárt. Egy volt szocialista párti miniszterelnök-helyettes,
Alekszandar Tomov szintén indul a választásokon,  a felmérések szerint ? a legesélytelenebb hármójuk
közül.
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Plamen Oresarszki, 56 éves közgazdász

 

Tatjana Doncseva, 56 éves jogász

 

Alekszandar Tomov, 62 éves közgazdász

További 3 jelölt van még, akik ismert emberek, tehát rendelkeznek valamilyen eséllyel. Ketten
milliárdosok, az egyik Veszelin Mareski, akinek 250 gyógyszertára van az országban (ahol most ezt írom
is van 500 méteres körzetben két darab!), továbbá tavaly benzinkutakat is elkezdett felvásárolni, a másik
Nikolaj Banev, befektetési alapkezel?. Mareski alapvet?en centrista és mérsékelt, míg Banev baloldali és
er?sen oroszpárti. Reális esélyük egyiküknek sincs, a bolgár átlagember nem hisz a nagyon gazdag
embereknek.

 

Veszelin Mareski, 49 éves üzletember
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Nikolaj Banev, 57 éves üzletember

A harmadik tavalyig nacionalista színekben volt parlamenti képvisel?, majd azonban szakított pártjával,
miután az támogatni kezdte akormányt: V?lizar Encsev, újságíró, volt nagykövet, volt hírszerz? a
kommunista titkosszolgálatnál.

 

Velizar Encsev, 63 éves újságíró

A bolgár politika sajátossága, hogy a bal-jobb ellentét nem a f? ellentét. Legalább ilyen er?s a
nyugatbarát-oroszbarát ellentét is. A jobboldali nyugatbarát ember inkább szavaz egy baloldali
nyugatbarátra, mint egy oroszbarát jobboldalire, s ugyanez fordítva még er?sebb: az oroszbarát
antikommunista számára az oroszbarát kommunista mindenképpen a kisebbik rossz a nyugatpárti
antikommunistához képest. A miniszterelnök pártja, a török párt, s a Reform Tömb NATO-pártiak er?sen,
a többi párt vagy enyhén NATO-párti, vagy egyenesen NATO-ellenesek, de a miniszterelnöki párt is
mindig aláhúzza, hogy az orosz kapcsolat nagyon fontos. Gyakorlatilag az egyetlen er?, mely
határozottan támogatja az oroszellenes szankciós nyugati vonalat a Reform Tömb.

Tovább fontos tényez? a bolgár politikában a "török kérdés" - akit a törökök támogatnak, az esélytelenné
válik.

Mostanában a migránskérdés is kiemelten fontos a kampányban. Gyakorlatilag mindenki kijelenti, hogy
a magyar példát látja helyesnek. A szocialisták itt a kormányt azzal támadják, hogy az nem építi elég
gyorsan a határkerítést. A múlt héten az EP-ben 3 bolgár képvisel? megszavazott egy migránspárti
határozatot, amire a reakció az lett, hogy a bolgár szocialisták elnöke kijelentette, hogy a 3 képvisel?
szavazatával a pártvezet?ség nem ért egyet.

Mivel a gy?zelemhez 50 % kell, kizárt dolog, hogy bárki is nyerjen most azonnal. A második
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fordulóban pedig minden megtörténhet. Ott minden nem bal-jobb alapon fog eld?lni, hanem nyugati-
orosz alapon: a nyugatpártiak elmennek majd szavazni a nyugatpártibb jelöltre, míg az ellentábor pedig a
kevésbé nyugatpárti jelöltre.

_______________________________________________
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Eurovízió 2016.

by maxval bircaman - hétf?, május 16, 2016

http://bircahang.org/eurovizio-2016/

Vége az idei eurovíziós dalfesztiválnak. Persze a fesztivál csak nevében zenei.

Az idei verseny azonban létfontosságú politikai következtetések levonására ad alkalmat.

Oroszország álláspontja messze a legnépszer?bb, az orosz résztvev? fölényesen els? helyet ért el a
közönségszavazáson. A pánikba esett háttérhatalom csak a zs?riszavazatok intenzív manipulálásával
tudta megakadályozni az orosz gy?zelmet.

Az összes nyíltan homokos szám csúnyán leszerepelt, els?sorban a izraeli perverz srác. Európa nép nem
akar homoszexuális lenni!

Az ukrán számmal a háttérhatalom valamiféle oroszellenes hisztériát igyekezett kelteni, ez azonban
csúnya félreértés. A grúz Sztálin által 1944-ben deportált krími tatárok ügye nem Oroszország sara, az
mindenki számára nyilvánvaló.

_______________________________________________
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Ez baloldal?

by maxval bircaman - vasárnap, április 10, 2016

http://bircahang.org/ez-baloldal/

Bár régóta kifejezem azt a véleményemet, hogy az, ami Magyarországon baloldalnak nevezi magát nem
áll semmilyen kapcsolatban a baloldallal, az ember néha mégis meglep?dik.

Mint az ATV csatorna gyakori néz?je, tegnap ismét ilyen megdöbbenés ért.

Ez az érzés az Egyenés Beszéd egyik adásának nézese közben ért. Érdemes végignézni. Az ízig-vérig
jobboldali hisztérikus minidiktátor Vágó Isván, aki magát ki tudja miért baloldalinak véli semmi gondot
nem lát abban, hogy a munkavállalók ki vannak szolgáltatva munkaadóiknak, és minden ezt csökkent?
próbálkozást demagógiának vél.

Röhejesek vagytok, ballib véglények... Csak az ilyen vágók ne kerülhessenek többé hatalomra, mert k?
kövön nem fog maradni.

_______________________________________________
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Ezek tényleg elhiszik ezt...

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 11, 2016

http://bircahang.org/ezek-tenyleg-elhiszik-ezt/

Ritkán szoktam cikket írni más cikkér?l, mert ilyenkor a legjobb az eredetit kommentelni. De most
kivételt teszek.

Az MSZP blogja írt egy teljesen vicces cikket.

A cikk 3 legfontosabb megállapítása egyszer?en választ kíván külön cikk formájában is.

Íme az els? megjegyzés:

tévedtek azok az el?rejelzések, amely azt jósolták, az internet-email-Facebook-twitter és az online
lapok világában már nem lehet propagandát folytatni, mert a befogadó nem passzív, van
lehet?sége ellen?rizni az információt, és több forrást is megvizsgálni

Azaz ezek az emberek - a liberálisok - tényleg azt hiszik, hogy a nyílt tájékoztatás, a szabad
információáramlás ?ket segíti? Pedig észrevehették volna, hogy pl. az internet az ? hatalmas kudarcuk. A
szabad hozzáférés révén az embereknek éppenhogy kinyílt a szemük, ami pont a liberális propaganda
ellen hat. A liberalizmus nagy ereje eddig éppen abban rejlett, hogy médiát fenntartani iszonyú drága
mulatság volt, ami miatt csak a "helyes" vélemények kaptak teret. Az internet rendkívül olcsóvá tettte a
médiatartalom-gyártást, ma már - a legszegényebb országokat leszámítva - az átlagember is megengedheti
magának, hogy saját médiát tartson fenn.

A következ? megállapítás:
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egyfel?l milliók vannak ma Magyarországon, akik csak az állami médiából, bulvárhíradókból,
helyi lapokból és rádiókból, tévé- és rádiószpotokból, óriásplakátokról tudnak tájékozódni

Azaz az átlagember birca, s mindent elhisz. Ha igaz lenne, sose tudott volna Orbán hatalomra jutni,
hiszen el?tte a médiák 90 %-a liberális kézben volt.

S végül:

Másfel?l tele a net a olyan emberekkel, akiknek ugyan meglenne a lehet?ségük többféle forrást
összevetni és hozzáférni alternatív információkhoz, de hiányzik bel?lük a kritikus gondolkodás
képessége, és csak a végtelenül egyszer? világképükhöz illeszked? adatokat veszik észre. ?k
olvassák a Hihetetlen magazint, és hörögnek a kommentekben.

Azaz jajj de csúnya dolog a sajtószabadság, ha az átlagember nem liberális következetetéseket von le a
szabad információáramlásból.

Hihetetlen, de a magyar ballibek a legnagyobb összeesküvéselmélet-hív?k. Szerintük Orbánék hatalmon
lételének egyetlen oka, hogy valamiféle pokoli ügy van a háttérben, mely nélkül ma a ballibek lennének
hatalmon.

_______________________________________________
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Fiatal bolgár értelmiségiek nyilatkozata

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 26, 2016

http://bircahang.org/fiatal-bolgar-ertelmisegiek-nyilatkozata/

A 90-es években aktív voltam az akkor kezd?d? bolgár internetes közösségekben. Különösen a 90-es
évek els? felében volt jellemz?, hogy a legtöbb netez? bolgár nem bulgáriai volt, hanem Bulgáriából
nyugatra - els?sorban Észak-Amerikába - kivándorolt ember.

Ezen emberek nagy többségére jellemz? volt az öngy?lölet, minden bolgár dolog elutasítása. Mivel a mai
magyar kitántorgók egy - szerencsére kisebb! - része között hasonló érzelmek tapasztalhatóak meg,
lefordítottam magyarra pár akkor írt paródiámat. Íme ez az els?! Kérem figyelembe venni: ez egy 20 éves
írás.

Nyilatkozat!

Mi, a határontúli bolgár értelmiség él? és örökké ébren lév? lelkiismerete fel vagyunk háborodva egyes
úgynevezett hazafiak szánalmas próbákozásai miatt, melyekkel megpróbálják dicsérni a Bulgária nev?
disznóól úgynevezett eredményeit! Ilyen eredmények természetesen nem léteznek, ezek csakis egyes
magukat ma hazafiaknak nevez? volt kommunista besúgók beteg agyában vannak.

Néhány úgynevezett ember arról próbál írni az interneten, hogy az illegális Bulgáriai Köztársaság bolgár
állam. Mi, persze, nem tudjuk elfogadni ezt a véleményt, amíg van még akár csak egy cseppnyi szovjet
gáz is Bulgáriában, mert ez hazánkat szolgafölddé alacsonyítja le, a Gonosz Birodalmának Dunától délre
fekv? tartományává. Tehát ezek az egyedek valójában szovjet állampolgárok, nem igazi hazafiak, ?k a
lehet? legalacsonyabb kommunista söpredék, olyasmi, ami a mi szüleink is voltak, de nekik azóta
megbocsátottunk, mióta bebizonyosodott, hogy immár új, ?szinte antikommunisták, amit leginkább azzal
igazoltak, hogy pénzt adtak nekünk, hogy kivándorolhassunk Észak-Amerikába.

Meddig fogtok, kommunista elvtársak, él?sködni a Bulgária nev? illegális disznóólban? Fogjátok szovjet
hattútavaitokat és takarodjatok el Szibériába, ahol csinálhattok, amit akartok, de minket hagyjatok békén.
Szemben veletek mi 1989. november 10-én 13 óra és 19 perckor* megbocsátottunk magunknak és
szüleinknek, öt másodperc alatt lelkes kommunistákból buzgó antikommunistákká lettünk, így
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megtisztulva szellemileg minden bûntõl. Aki ezen 5 másodperc alatt lezajlott mély szellemi fejl?désünket
nem ismeri el, az rohadt kommunista!

Azonnal állítsátok helyre a tarnovói alkotmányt**, aztán jöhettek söpörni a téli szennyez?déseket az
utcákon, de csak miután letettétek azt esküt észak-amerikai gazdáinknak.

Már a kutyák sem hajlandóak közösülni Szófia utcáin, nem veszitek észre, elvtársak, hogy 50 éves
uralmatoknak vége? Tehát kuss nektek,  azonnal húzzatok melózni, éjjel-nappal, a mi bölcs
útmutatásainka alapján, így képesek lesztek felépíteni egy tisztességes országot, ahová mi is szívesen
visszatárünk majd valamikor, feltéve természetesen, hogy havi 15 ezer dollár fizetést biztosítotok
számunkra. Ti majd maximum 1000 dollárt fogtok kapni - ez is sok nektek, szemét hazafiacskák! De
nekünk, fels?bbrend? észak-amerikai fajnak jogos, magasabb igényeink vannak.

Taváris, panyimájes?

Dr. Dr. Prof. Emi Grantov Prof.

Édesvízi cápák entrópiája tanszék

szám?zve a komcsik által Észak-Amerikába

a haladó határontúli bolgár közösség szócsöve

Megjegyzések a magyar olvasóknak:

* Ebben az id?pontban mondatták le Todor Zsivkovot.
** A kommunista hatalomátvétel el?tti bolgár alkotmány neve, egy id?ben az antikommunista
bolgár mániákus vágya volt ezen alkotmány visszaállítása, mintha valamilyen csodaszer lenne.
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Fischer Iván

by maxval bircaman - hétf?, május 09, 2016

http://bircahang.org/fischer-ivan/

Fischer flashmobozik.

Fischer flashmobozik, mert még több pezsg?t és kaviárt akar a csúnya Orbántól - emberileg ez teljesen
érthet?.

Fischer még amolyan régivágású balliba, aki képtelen feldolgozni, hogy a nép nem akar ballib
kormányzatot.

_______________________________________________
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Furcsa hivatalos nyelvek

by maxval bircaman - szerda, augusztus 24, 2016

http://bircahang.org/furcsa-hivatalos-nyelvek/

A világ legtöbb országában az a hivatalos nyelv, mely a lakosság többségének anyanyelve. De megesik
ritkán, hogy a lakosság többségének anyanyelve nem hivatalos nyelve egy adott országban. Na, ezek a
valóban érdekes esetek.

Hivatalos nyelvként a következ?t veszem figyelembe:

az illet? ország jogrendje szerinti hivatalos nyelvet,
ha az illet? ország jogrendje nem állapít meg hivatalos nyelvet, akkor azt a nyelvet, melyet az
állam ténylegesen használ.

Az amerikai kontinensen egyetlen ilyen eset sincs, míg Európában egy van, egy sajátos eset.

A brit tengerentúli terület Akrotíri és Dekélia egyetlen hivatalos nyelve az angol, miközben a lakosság
legnagyobb részének anyanyelve a görög. De ez a helyzet sajátos, a görög anyanyelv? lakosság ugyanis
ciprusi állampolgár, a brit hatóság pedig nem végez valódi polgári kormányzati funkciókat. Akrotíri és
Dekélia úgy m?ködik mint egy katonai támaszpont, azzal a sajátossággal, hogy a terület jogilag nem része
Ciprusnak.

Ázsiában 3 olyan ország van, ahol a többségi nyelv nem hivatalos nyelv: Bhután, Indonézia, Pakisztán.

Bhutánban a hivatalos bhutáni nyelv csak a lakosság 25 %-ának az anyanyelve, a legnagyobb helyi
nyelv a nepáli, ami viszont "külföldi" nyelvnek min?sül a helyi hagyományok szerint. Ezt er?síti az is,
hogy a nem-bhutáni anyanyelv?ek zöme is bhutáánival közeli rokonnyelvet beszél.
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Indonéziában az egyetlen hivatalos nyelv az indonéz (ez a maláj nyelv helyi sztendertje), azonban ez
csak az ország második legnagyobb nyelve, a lakosság kb. 17 %-ának az anyanyelve. Az ország
legnagyobb nyelve a jávai, mely a lakosság 34 %-ának az anyanyelve.

Az ok a holland gyarmati státuszból 1945-ben függetlenné vált Indonézia tudatos politikája. Többnyelv?
ország helyett szeretettek volna egyetlen nyelvet kiemelni, így kialakítva az addig valójában nemigen
létezett indonéz nemzeti identitást. A lakosság többszáz nyelven beszél az országban, ezek közül 20 nyelv
1 millión felüli anyanyelvi közösséggel rendelkezik! Kellett egy közös állami nyelv, az indonéz vezetés
pedig el akarta kerülni azt a helyzetet, hogy a közös nyelv a volt gyarmatosítók nyelve (a holland) legyen.
A választás azért esett a malájra, mert ez hagyományosan a térség f? közvetít? nyelve évszázadok óta.

Az indonézesít? program maximálisan sikeres lett, ma Indonézia lakosságának 79 %-a beszél indonézül,
közülük 17 % anyanyelvként, 62 % pedig anyanyelve mellett második nyelvként. Ennek mellékterméke
persze az, hogy a többi nyelv szerepe vissza lett szorítva, az oktatás nyelve kizárólag az indonéz (a helyi
nyelvek csak tantárgyak az alapfokú iskolákban), a médiák is szinte teljesen indonéz nyelv?ek.

Pakisztán esete kicsit hasonló. Pakisztánban hivatalos nyelv az urdu és az angol (az angol hivatalos
státuszának megszüntetése hivatalos terv), miközben az urdu csak a lakosság alig 11 %-ának az
anyanyelve. Az urdu a hindusztáni nyelv egyik sztendertje - a másik sztendert a hindi, a két nyelv
valójában ugyanaz a nyelv tehát, az eltérés kulturális alapja els?sorban vallási: az urdu a muszlimok
nyelve, a hindi pedig a hinduké. A különbség talán összehasonlítható a szerb-horvát különbséggel. Az
urdut arab bet?kkel írják, s sok perzsa és arab jövevényszó van benne, míg a hindi ragaszkodóbb a
szankszkrit eredethez és indiai írással (devanagari) írják. Már a brit gyarmatosítás idején (amikor a mai
Banglades, India és Pakisztán egy ország voltak még) a helyi muszlimok egymás közti f? közvetít?nyelve
az urdu volt, s ezt a hagyományt vitte tovább a független Pakisztán.

Óceániában 3 ország van, ahol szintén nem a f? anyanyelv a hivatalos nyelv: Mikronézia, Pápua Új-
Guinea, Salamon-szigetek.

Mikronézia egy 4 államból álló szövetségi állam, Az ország területe alig 700 km2, ez viszont 4
szigetcsoportot jelent (ez a 4 állam), melyek közti távolság majdnem eléri a 3 ezer km-t. Minden
államnak saját nyelve van, az ottani lakosság f? nyelve. Szövetségi szinten viszont - az amerikai gyarmati
id?k hagyományaként - az angol az egyetlen hivatalos nyelv, melynek anyanyelvi beszél?i szinte
egyáltalán nincsenek, s?t a lakosság 95 %-a nem tud angolul egyáltalán.
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Pápua Új-Guinea a világ nyelvészeti csúcsa. A Magyarországnál kb. 5-ször nagyobb ország arról híres,
hogy ott beszélik a világ legtöbb nyelvét. A világ kb. 7 ezer nyelvéb?l kb. minden nyolcadik nyelv pápua-
új-guineai! Emellett sajátosság, hogy a legnagyobb helyi nyelvet is alig 200 ezren beszélik, ez kb. a teljes
lakosság 3 %-a. Azaz Pápua Új-Guineában egyszer?en nincsenek  a szó igazi értelmében vett többségi
nyelvek: nagy számú 1-3 %-os arányú nyelv van, s még sokkal több 1 % alatti.

Az ország hivatalos nyelve az angol, valamint 2 kreol nyelv: a tok pisin és  a hiri motu. A két kreol nyelv
anyanyelvi beszél?inek száma együttesen a lakosság 3 %-a, viszont ezeket a nyelveket a lakosság nagy
része beszéli idegen nyelvként. Az adatok szerint a lakosság 60 %-a beszéli a tok pisint, s kb. 5 %-a pedig
a hiri motut. A hiri motu maláj alapú kreol. a tok pisin pedig angol alapú kreol.

A kreol nyelvek a pidzsin nyelvek "fejl?dési" foka. A pidzsin olyan nyelvet jelent, mely egy létez? nyelv
egyszer?sített alakja, amit idegen anyanyelv?ek használnak egymás közti kommunikációra. Amint egy
pidzsin nyelv egy adott csoport anyanyelvévé vélik, ezt a pidzsin kreolosodásának nevezzük. Ez a
jeleneség leginkább az amerikai kontinensen figyelhet? meg, ahol a behurcolt néger rabszolgák - mivel
külöböz? afrikai népekb?l származván nem volt közös nyelvük - kialakítottak egy saját közös nyelvet,
jellemz?en a gazdáik nyelvének (jellemz?en angol vagy francia) egyszer?sített verzióját, mely lassan a
következ? nemzedékek anyanyelvévé vált. A karibi térségben szinte minden volt angol gyarmaton van
ilyen nyelv, viszont ott az a sajátosság van, hogy a lakosság jellemz?en kétnyelv?, azaz a kreolon kívül
beszéli az kreol alapjául szolgáló európai nyelvet is. Pl. Jamaikában szinte mindenki beszéli a jamakai
kreolt és a szabványos angolt is anyanyelvként: a jamaikai kreolt csak egymás közt használják informális
helyzetben, míg hivatalos helyzetben vagy idegenekkel áttérnek a szabványos angolra.

Pápua-Új Guineában a helyzet csak annyiban más, hogy a tok pisin anyanyelv?ek nem kétnyelv?ek, azaz
csak tok pisinül beszélnek, angolul nem tudnak. A tok pisin nyelv neve egyébként az angol "talk Pidgin"
kifejezést takarja. A nyelv f? szerepe szóban van, írásban a használata jóval ritkább. A helyi elit is ezt a
nyelvet használja, de csakis szóban és kevésbé hivatalos helyzetben, azaz pl. a parlamentben a vita tok
pisinül megy, majd a hivatalos nyilatkozatok angolul történnek, s a kiadott jogszabályok meg kizárólag
csak angolul. Az elithez tartozás jele az, hogy valaki tud angolul... ennek f? oka az, hogy az angol az
oktatás nyelve, tehát aki járt iskolába, az angolul is beszél.

A tok pisin hangzása olyan, mintha valaki direkt hibásan beszélne angolul. íme az egyik pápua-új-guineai
tv-csatorna tok pisin nyelv? hírm?sora:

https://www.youtube.com/watch?v=bqqUFEutjls 
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A Salamon-szigetek helyzete részben hasonló. A kb. 600 ezres lakosságú országban 70 nyelvet
beszélnek, egyik se emelkedik ki a többi közül. A legelterjedtebb nyelv a pijin - mely kölcsönösen érthet?
a tok pisinnel -, ami szintén egy angol alapú kreol nyelv, de ez is csak a lakosság 4-5 %-ának az
anyanyelve. Viszont idegen nyelvként a salamon-szigetiek 70 %-a beszél pijinül, ez az ország f? nyelve
tehát.

Az eltérés Pápua Új-Guineához képest, hogy a Salamon-szigeteken csakis az angol a hivatalos nyelv, bár
anyanyelvi beszél?i gyakorlatilag nincsenek.

Végül jöjjön Afrika, az a földrész, ahol az országok többségében a legnagyobb helyi nyelv nem hivatalos
nyelv.

Afrikában többféle ok van erre.

A legf?bb ok: az egyes országok etnikai sokfélesége. A mai határok - nagyon kevés kivétellel - a
gyarmati határok eredményei, melyeket földrajzi alapon húztak meg a gyarmattartó államok, figyelembe
se véve az etnikai elvet. Azaz még a legnagyobb afrikai népek is jellemz?en több ország között vannak
felosztva.

A másik ok, hogy az egyes helyi nyelvek együttéltek a gyarmatosítók nyelvével, a helyi nyelveket 
visszaszorítva amolyan családi nyelv szintjére, miközben minden "fontosabb" dolog európai nyelven
zajlott. Ez az illet? államok függetlensége után is megmaradt. Így a mai helyzet az, hogy - az arab Észak-
Afrikát és Etiópiát leszámítva - nem létezik olyan afrikai ország, ahol csak valamely a helyi nyelv lenne
hivatalos.

Ennek alapján az afrikai országokat - ismét az egészen más helyzet? arab Észak-Afrikát és Etiópiát
leszámítva - fel lehet osztani a következ? részekre:

1. Olyan országok, ahol a helyiek nagy része teljesen átvette a gyarmatosítók nyelvét, azaz a
lakosság nagy része egy anyanyelv?, s ez a nyelv valamelyik európai nyelv. Erre talán a legjobb
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példa Angola. Az ország gyarmatosítása a portugálok által még a XV. sz. végen elkezd?dött, s a
portugál gyarmatosítási politika sajátossága volt a lakosság egyfajta integrálási terve, melynek f?
eleme a portugál nyelv terjesztése volt, els?sorban a "gyenge er?szak" módszerével (pl. jobb állást
kaphatott az, aki tudott portugálul, az ilyen ember státusza privlegizált lett az egyszer?
"bennszülöttéhez" képest).  Ez a következetes politika szinte teljes sikert ért el Angola
tengermenti részein, ott a lakosság a XX. sz. elejére már csak portugál nyelv? lett. Ehhez járult a
városok hatása a XX. sz. folyamán, a városokba migráló vidékiek második nemzedéke már
portugál nyelv? lett. Ezzel szemben Angola bels? részein a portugál mindvégig idegen nyelv
maradt, a helyi eredeti nyelvek maradtak a f? nyelvek. Valójában Angolában ez az ellentét volt
sokáig a f? választóvonal: a portugál anyanyelv? angolaiak és a nem-portugál anyanyelv?
angolaiak között. Az Angola függetlenné válása (1975) utáni 27-éves polgárháborúban is
szerepet játszott ez: a látszólag tisztán ideológiai harc - a szovjet-kubai támogatású kommunista
MPLA és az amerikai-brit-délafrikai támogatású nyugatpárti UNITA között - részben azt is
jelentette, hogy a portugál anyanyelv?, valamint a portugált második nyelvként is beszél?
angolaiak álltak a "kommunista" oldalon, míg a portugált csak idegen nyelvként tudók vagy azt
egyáltalán nem beszél?k az "antikommunista" oldalon. Ma, bár Angola lakosságának alig 2-3 %-a
etnikailag portugál vagy kevert angolai-portugál, a lakosság 25 %-ának a portugál az egyetlen
anyanyelve, valamint további 40 % kett?s anyanyelv?, melyb?l egyik a portugál.

2. Olyan országok, melyek etnikailag szinte teljesen egyszín?ek, mégis a helyi többségi nyelv
valamely európai nyelvvel együttesen hivatalos.Jó pl. erre Burundi, ahol a lakosság 99 %-a
kirundi anyanyelv?. mégis a kirundi az angollal és a franciával együtt hivatalos nyelv, s bizony,
nem a kirundi van els? helyen tényleges használatban, hanem a francia - aki nem hiszi, nézegessen
burundi hivatalos honlapokat.

3. Olyan országok, ahol van egy er?s helyi többségi nyelv, mégis csak a volt gyarmatosítók nyelve
hivatalos. Például Malawi, ahol a legnagyobb helyi nyelv a lakosság 60 %-ának az anyanyelve,
mégis az angol a egyetlen hivatalos nyelv.

4. Er?sen multietnikus államok, ahol eleve képtelenség lenne kiválasztani egy hivatalos nyelvet.
Ahol ezt megteszik (pl. Dél-Afrikában, ahol 11 nyelv rendelkezik hivatalos státusszal!) ott is az a
tényleges helyzet, hogy az európai nyelv abszolút els?bbséget élvez.

Fentiek alól egyedül Kelet-Afrika egyes részein mutatkozott kitörési lehet?ség, de a folyamatok ott sem
fejez?dtek még be. A szomáli nyelv és a szuahéli nyelv er?s jelenléttel büszkélkedhetnek, de még ezek
nyelvterületén sem ez a két nyelv az egyetlen hivatalos nyelv. Fekete-Afrikában mindenesetre a szuahéli
az egyetlen sikeres példa, hogy egy helyi nyelv sikeresen használható minden lehetséges célra.

Országok, ahol van egy er?s többségi (50 % feletti) nyelv, mégsem az a hivatalos nyelv: Botswana,
Egyenlít?i Guinea, Ghána, Lesotho, Malawi, Mauritius, Namíbia, Niger, Togo, Zöld-foki-szigetek.

Er?sen multietnikus államok (a legnagyobb nyelv aránya is 50 % alatt van), ahol csak valamelyik
európai nyelv hivatalos: Benin, Bissau-Guinea, Burkina Faso, Dél-Szudán, Elefántcsontpart, Gabon,
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Gambia, Guinea, Kamerun, a két Kongó, Mali, Nigéria, Sierra Leone, Szenegál. Zambia.

Közép-Afrika speciális eset, a francia mellett hivatalos nyelv a helyi sango nyelv is, mely nem a többségi
nyelv, de az ország hagyományos közvetít? nyelve. Hasonló eset Kenya, Tanzánia és Uganda, ahol az
angol és szuahéli a hivatalos nyelv, bár ez utóbbi nem a legnagyobb helyi anyanyelv egyik országban
sem.

Van, ahol az arab játszik szerepet, bár nem az arab a legnagyobb helyi anyanyelv: ez a helyzet
Dzsibutiban, ahol az arab és a francia a hivatalos nyelv, Mauritániában, ahol csak az arab a hivatalos
nyelv, bár csak a lakosság kb. harmadának az anyanyelve, s Csádban, ahol az arab és a francia a hivatalos
nyelv.

Végül Etiópia, ahol az egyetlen hivatalos nyelv az amhara, mely létszámban csak az ország második
nyelve, anyanyelvi beszél?inek aránya 30 %. Ennek oka történelmi, az amhara hagyományosan az etióp
identitás nyelve, míg a többi nyelv "kisebbséginek" számít.

_______________________________________________
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Fél nemzedék kellett hozzá

by maxval bircaman - péntek, április 15, 2016

http://bircahang.org/fel-nemzedek-kellett-hozza/

A bulgáriai helyzet a rendszerváltozás idején jelent?sen különbözött a magyarországitól.
Ennek f? oka az volt, hogy az átlagbolgár sokkal kevesebb ismerettel rendelkezett a világról, mint az
átlagmagyar. Ennek pedig az oka az ország eltér? földrajzi elhelyezkedése és a kommunista diktatúra
keményebb mivolta.

Míg Magyarországnak ott volt a nyugati élbolyba tartozó Ausztria jó példának és a Magyarországnál
jóval szegényebb Szovjetúnió ellenpéldának, addig Bulgária nem volt határos a Szovjetúnióval és
mindkét kapitalista szomszédja – Görögország és Törökország – pedig Európa legszegényebb kapitalista
államai közé tartoztak.

Plusz az utazási korlátozások. Magyarországról a 80-as években már szinte mindenki szabadon
utazhatott nyugatra háromévente egyszer, Bulgáriából viszont egészen a rendszer bukásáig csakis a
korlátozott létszámú csoportos utazás és a meghívólevélre történ? kiutazás volt opció.
Azaz az átlagmagyar tudta félig-meddig milyen az élet a gazdag nyugaton, az átlagbolgár meg nem.
Ennek következménye pedig az volt, hogy az átlagbolgár értékítélete a nyugatról sokkal irreálisabb volt,
mint az átlagmagyarnak. Az átlagbolgár meg volt gy?zödve róla, hogy a nyugat valamiféle mesebeli
csodavilág, ahol mindenki mosolyog, nincs kizsákmányolás, alig kell dolgozni, s csillagászati fizetések
vannak.

Így hát a kommunista rendszer bukása, majd a kapitalizmus bevezetése után minden bolgár várta, hány
hét ill. legfeljebb hány hónap után fog beköszönteni Bulgáriában is ez a tejjel-mézzel folyó
csodabirodalom. Voltak persze pesszimista bolgárok: szerintük esetleg várni kell 3-4 évet a
csodaállapotokra. De az egész ország várta a csodát. A politikai ellentáborok között is inkább geopolitikai
nézeteltérések voltak: azaz nyugatpártiak oroszpártiak ellen, de – mivel Oroszország is rendszert váltott –
ez nem hatott ki a vázolt csodavárásra. Az oroszpártiak ellenezték pl. a NATO-t, de nem kevésbé hitték,
hogy a kapitalizmus csodavilág.

Aztán csoda történt valóban, csak fordított csoda: az életszínvonal viszaesett és nem n?tt. (Valójában
Bulgária csak 2010-re érte le az 1989-es életszínvonalat ismét, csak 2011 óta enyhén magasabb az a
kommunista korszakbelihez képest. Azt, hogy ez így lesz SENKI se hitte volna el a 90-es években...)
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Jöttek a kérdések: miért nem köszöntött be a csodavilág? Többféle álmagyarázat is született, a f?bbek:

a csúnya kommunisták ellopták az ország vagyonát – részben igaz, hogy a volt kommunista
nomenklatúra sok pénzt lopott el, de ez nem lehetett valódi ok,
a mi bolgár kapitalistáink csúnya, buta kapitalisták, nem tudják helyesen építeni a kapitalizmust –
ez meg részben se igaz, a bolgár kapitalista semmiben sem különbözik a nyugatitól,
a nagyfokú b?nözés gátolja a femelkedést – talán ez volt az egyetlen értelmes és releváns érv,
valóban túl er?s volt a bolgár maffia a 90-es évek közepéig és valóban sok mindent gátolt ez, de a
maffia visszaszorítása után sem változott a helyzet, azaz mégsem lehetett ez a f? ok.

Aztán a tömeges bolgár migráció és a nyugattal való közeli megismerkedés meghozta az eredményt: az
átlagember rájött, hülyeség volt minden, amiben hitt. Akkor született egy vicc:

Két f? oka van annak, hogy utálom Marxot: az egyik, hogy minden, amit a kommunizmusról
mondott röhejes butaság volt, a másik meg, hogy minden, amit a kapitalizmusról mondott, az meg
bezzeg igaznak bizonyult!

_______________________________________________
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Gágogás a lakástulajdon ellen

by maxval bircaman - szombat, március 12, 2016

http://bircahang.org/gagogas-lakastulajdon-ellen/

A nyugat egyik hatalmas fájdalma, hogy hatalmas a saját lakásban él? emberek aránya Kelet-Európában.

A hatalmas mennyiség? lakástulajdonos a kommunista diktatúra egyik pozitív öröksége. A
kommunizmus tiltotta a lakáskiadást, azt t?kési életmódnak tekintette. Ezért az lakáskiadásból él?k
lakásait államosította, ebb?l lett a sok "tanácsi lakás", viszont a saját lakásban él?kt?l a lakást a legtöbb
esetben nem vette el a rendszer. Majd a rendszer vége felé lehet?vé vált a tanácsi lakások megvétele a
f?bérl?k által. Így a saját lakásban él? emberek száma 90 % felé emelkedett a 90-es évek elejére
Magyarországon.

Hasonló a helyzet egész Kelet-Európában. Kis különbségekkel, pl. Bulgáriában sosem létezett tanácsi
lakás, az államosított lakásokat eleve tulajdonba adták, s az újépítés? panellakásokat is mindig tulajdonba
adták, nem f?bérleményként állandó használatra.

Igenám, de a nyugat nem akar sok lakástulajdonost. A lakástulajdonos már tulajdonosi érzésekkel bír,
nehezebb ?t ide-oda rángtani, befolyásolni, az ilyen ember veszélyesen önálló.

Ezért immár negyedszázada megy a bérlakás agresszív propagandája. Jellemz?en álérvekkel, hog
mennyire nem éri meg a saját lakás, mennyire gátolja a mobilitást. A kelet-európai ember viszont ezt
sosem vette be, a kelet-európai ember - még a liberális, nyugatpárti ember is! - saját lakást akar, ezt
fontos életviteli alapnak fogja fel.

Jelenleg az EU-ban a saját lakásban él?k aránya 65 %, viszont a kelet-európai tagállamokban ez az arány
átlagosan 90 % feletti. A legnagyobb Romániában: 97 %, a legkisebb Lengyelországban: 60 %. Ez az
arány Magyarországon elenleg 87 %, ami csökkenés a 90-es évekhez képest, de így is nagyon magas.
Ezzel szemben Németországban pl. az emberek kevesebb mint fele él saját lakásban.
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Ez áll valójában a lakáshoz jutást segít? CSOK program elleni liberális propaganda mögött: hatalmas
dühöt váltott ki ez a kormánytervezet, mert az eleve magas lakástulajdonosi arányt még jobban növelni
fogja. Márpedig a liberális nyugatnak könnyen manipulálható, gyökértelen bérl?kre van szükség, nem 
büszke lakástulajdonosokra. A sok lakástulajdonos gátolja a térség kizsákmányolását, s a nemzeti
vagyon átszívását nyugatra.

A nyugat helyi komprádor ügynökei, a ballibek joggal vannak elkeseredve a CSOK miatt! Bevallom, én
is ezt tenném a helyükben.

_______________________________________________
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Ha kitilt egy liberális média

by maxval bircaman - péntek, január 22, 2016

http://bircahang.org/ha-kitilt-egy-liberalis-media/

Ha kitilt egy liberális média, pl. egy onlájn lap, blog, fórum, stb., egyesek azt mondják: ez a média nem is
liberális, hiszen a liberalizmus megenged?.

Ennél nagyobb tévedés nincs is, ez egy ballib mítosz ismétlése.

Nem, ha egy liberális média kitilt téged, akkor pontosan ezzel bizonyítja, hogy az a média valóban
liberális. Egy igazi liberális ugyanis inkább meghalna, de akkor se engedne ellenvéleményt elhangzani.

_______________________________________________
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Ha lesz háború

by maxval bircaman - vasárnap, február 07, 2016

http://bircahang.org/ha-lesz-haboru/

Ha lesz háború, most lesz.

Szíriában a helyzet elindult a végs? stádiumba.

 

A szír kormány hadereje az iráni és az orosz segítségnek köszönhet?en nyerésre áll. 

A térképen jelöltem a jelenlegi körülbelüli helyzetet:

zöld - szír kormány,
sárga - kurd er?k,
piros - Iszlám Állam,
kék - nyugatbarát terroristák.

A piros szín nagysága megtéveszt?, mivel az elfoglalt területek zöme lakatlan. Szíriában a lakosság zöme
az ország nyugati felében és északon van.

Az, aki az egész háborút elindította most azon gondolkozik, tegyen-e úgy, mint Líbiában, vagy hagyni
veszni szövetségeseit. Líbiában is ez történt: a kormányer?knek még kb. 1-2 hetük volt hátra a terroristák
legy?zéséhez, amikor a nyugat beavatkozott a terroristák oldalán, ily módon meggátolva a kormányzati
er?k biztos gy?zelmét.
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Nehéz megmondani, a liberális agytröszt miben sántikál: hagyja veszni Szíriát vagy mindenáron küzdeni
fog érte. Ha ez utóbbi lesz, sietniük kell, ugyanis id?közben a kormányer?k gyakorlatilag szövetségben a
kurd er?kkel folyamatosan növelik területüket, valószín?leg még 2 hét és Aleppo kormánykézre kerül
(ezen a héten elvágták a szír kormányer?k Aleppo közvetlen összeköttetését Törökországgal). Aleppo
Szíria legnagyobb városa (nagyobb a f?városnál tehát) és a nyugatpárti terroristák általi elvesztése a
háború végét jelentené. Utána már csak egyes terrorista gócpontok egyenként való levadászása maradna.

Ami biztos: Irakhoz hasonlóan Szíriában is kurd autonóm terület lesz, gyakorlatilag független
államként. Most már a szír kormány akkor se lesz képes ezt visszavonni, ha akarná ezt.

A f? vesztes nem is a nyugat, hanem Törökország. Törökország be fog avatkozni ebbe, mert nem
hagyhatja az eseményeket így. A kérdés csak az, hogy a nyugat ebben támogatni fogja-e a törököket. Ha
igen, annak komoly következményei lehetnek, az atomháború sem kizárt.

Törökország meg fogja próbálni kiprovokálni, hogy az orosz hader? török területet támadjon, majd erre
hivatkozva fogja kérni a NATO segítségét.

Ami biztos: Görögország meg fogja tagadni a NATO-alapszerz?désben el?írt kötelezettségeit, s nem fog
segíteni Törökországnak. A görög semlegesség gyakorlatilag az Oroszországgal való szövetséget jelenti
majd. Nem kizárható, hogy más országok is a görög modell alapján fognak lépni: Csehország, Szlovákia,
Magyarország. Románia és Bulgária pedig meg fogja próbálni a végtelenségig elhúzni a döntést.

A világháború megel?zésében a legfontosabb szerepe a kelet-európai NATO-tagoknak lesz. Ha ugyanis
ezek együtt kinyilvánítják semlegességüket, nem valószín?, hogy Obama jelképes segítségnél többet
nyújt a törököknek.

A következ? napokban és hetekben sok minden fog eld?lni, ez biztos. Vagy ez lesz a nemzetközi
liberalizmus Sztálingrádja, vagy nagyon sokan meg fogunk halni az atomgombák árnyékában.
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Hamis hír, de érdemes odafigyelni

by maxval bircaman - kedd, január 26, 2016

http://bircahang.org/hamis-hir-de-erdemes-odafigyelni/

Terjed az utóbbi hetekben egy hamis hír a keresztény médiákban.

A hír lényege: az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy idén március 1-t?l b?ncselekmény lesz
kiskorút megkeresztelni, ez ugyanis ellenkezik az ENSZ által 1989-ben elfogadott Gyermekvédelmi
Egyezmény 3. pontjával, mely szerint a gyermekek érdekeinek védelme a legf?bb irányelv, valamint az
1950-ben elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. pontjával, mely szerint a vallás- és
lelkiismereti szabadság egyéni jog.

A történet igazságalapja az, hogy pár éve egy megromlott kapcsolatú olasz szül?pár gyerekét a katolikus
apa megkereszteltette, az ateista anya ellenkezése ellenére, annak tudtán kívül. Ezután az anya – akinek a
bíróság megítélte a gyerek felügyeleti jogát – felszólította a katolikus egyházat, vonja vissza a gyerek
keresztségét. A katolikus egyház ezt természetesen megtagadta (valójában nem is tehetett mást, hiszen a
keresztség nem vonható vissza). Erre az anya a bírósághoz fordult: kötelezze az egyházat a keresztség
visszavonására. A bíróság megállapította, hogy nincs joghatósága az ügyben (nincs joga az állami
bíróságnak beavatkoznia egy egyház bels? szertartásaiba), így érdemben nem is foglalkozott a kérdéssel.
Ezután fordult a n? Emberi Jogok Európai Bíróságához, annak megállapítását kérve, hogy a keresztelés
sértette a gyerek jogait. Az Emberi Jogok Európai Bíróság pedig kimondta: a hivatkozott egyezmények
NEM tiltják kiskorúak keresztelését, s az ilyen keresztelés pedig NEM értelmezhet? úgy, hogy sértené a
gyerekek jogait.

Magyarul: maga a hír kamu.

Viszont érdemes odafigyelni, ugyanis mindez jól mutatja a keresztényellenes lobbi hátsó gondolatait.
Ami ma még abszurdum, 20-30 év múlva nem biztos, hogy az lesz. A homoklobbi is azzal indított, hogy
ne legyen b?ncselekmény az, hogy két feln?tt egymással mit csinál, akkor se, ha azt a társadalom
betegesnek tartja, s látjuk mára hová fajult mindez: homokosok terrorizálják országok népeit, hisztizve
követelve, hogy mindenki vegye át az ? törpekisebbségi értékrendjüket.
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Hangtani alapok

by maxval bircaman - hétf?, február 01, 2016

http://bircahang.org/hangtani-alapok/

A szakért?k egyik betegsége, hogy szeretik a dolgokat túlbonyolítani. Az ok: így látható, hogy ?k
mekkora szakért?k.

Nekem a célom ellenkez?: minden szakmai témájú írásomnál (legyen az nyelvészet, történelem, politikai
földrajz, nemzetközi jog, ezek  a kedvenc területeim) igyekszem a lehet? legegyszer?bben elmagyarázni a
dolgokat.

Itt most a nyelvészet egyik területét,  a hangtant, pontosabban annak alapjait mutatom be a lehet?
legegyszer?bb módon.

A hangtan alapja a beszédhang. A beszédhang minden olyan önálló hangegység, melynek van nyelvi
szerepe.

Fonetika és fonológia. Leegyszer?sítve: a fonetika a hangok fizikai jellegzetességével foglalkozik, míg
a fonológia  a hangok nyelvi szerepével. A fonetika magukkal a hangokkal foglalkozik azok fizikai
mivoltában. a fonológia pedig a fonémákkal és az allofónokkal.

A fonéma: olyan hang vagy hangok összesége, mely jelentésmegkülönböztet? szerepet játszik. Az, hogy
mi egy fonéma ez nyelvenként változik. Egy egyszer? példa erre: az angol nyelvben a man és a men
szóban lév? magánhagzó két önálló fonéma, míg a magyarban (legalábbis a magyar irodalmi nyelben) ez
egy fonéma - pontosan ez is az oka annak, hogy egy angolul tanuló magyar számára nagy nehézséget
okoz a két hang hibátlan megkülönböztetése.

Általaban az idegen akcentus egyik oka éppe ez: az y nyelvet tanuló x anyanyelv? ember saját x nyelvi
beidegzed?seidet használja y nyelvben is, azaz:
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más a fonéma-képzete (lásd a már említett példát),
egyes y nyelvi hangok hiányoznak az x nyelvb?l, így azokat a tanuló azok legközelebbi x nyelvi
megfelel?ivel helyettesíti (példa: az angol open szó második magángangzója a magyarban nem
létezik, így a legtöbb magyar helyette magyar e-t vagy ö-t mond).

A allofón pedig olyan hang, mely jelentésmegkülönböztet? szerepet nem játszik, s az adott nyelvben egy
adott fonéma konkrét megjelenési alakja:

kötelez? allofón: a hangkörnyezet alapján kötelez?en realizálódik,
opcionális allofón: ejtése szabad választás függvénye.

Példa a magyarból mindkett?re:

az l normál esetben alveoláris (majd kés?bb leírom ez mit jelent), de gy, ny és ty el?tt palatális
lesz (azaz úgy ejt?dik, mint ahogy az ly-t ejtették annak a j-vel való azonosulása el?tt) - de egy
magyar ezt észre se veszi, a változás automatikus, a magyar beszél? számára ez ugyanaz
afonéma, míg mondjuk egy szlovák számára ez két önálló fonéma.
a magyar irodalmi nyelvben nem létezik "rövid á" hang, viszont a magyarok egy része ejti ezt
egyes szavakban, pl. a halló és a Svájc szó els? magánhangzójaként, de ett?l függetlenül ezt nem
mindenki mondja így, s semmiképpen sincs ilyen önálló fonéma a magyarban.

A beszédhangok két f? kategóriája: obsztruensek és szonoránsok:

obsztruensek - a hang a légáram akadályozásával képz?dik.
szonoránsok - a hang folyamatos légáram áramlással képz?dik

Az obsztruensek csakis mássalhangzók lehetnek, míg a szonoránsok lehetnek magánhangzók és
mássalhangzók is.
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Az, hogy mi a magánhangzó és mi a mássalhangzó minden magyar számára pofonegyszer? kérdés, hiszen
a fogalmak magyar neve eleve választ ad a kérdésre:

a magánhangzó az, ami önállóan ("magán") is tud szótagot alkotni,
a mássalhangzó meg az, ami csak más hanggal ("mással") együtt tud csak szótagot alkotni.

A mássalhangzók a légáram típusa szerint lehetnek:

tüd?vel képzett mássalhangzók - a tüd?b?l kiáramló leveg? mozgása által képz?dik a hang,
fels? hangszallagrés (glottális ejektív) hangok - a légáram a hangszalagrész felfelé való
mozgatásából ered,  a tüd? nélkül,
alsó hangszallagrés (glottális implozív) hangok -  a légáram a hangszalagrész lefelé való
mozgatásából ered, a tüd? nélkül,
alsó nyelvhangok (csettint?hangok) -  a légáram a nyelv lefelé való mozgatásából ered, a tüd?
nélkül,
tüd?-ejektív hangok - a légáram a hangszalagrész felfelé való mozgatásából ered,  a tüd?
részvételével,
tüd?-csettint? hangok - a légáram a nyelv lefelé való mozgatásából ered, részvételével.

 

Fontos megjegyzések

A szó szoros értelmében természetesen az orrhangok is zárhangok, hiszen zár képz?dik a szájban.
Azonban a hangtan csak a tisztán szájban megnyiló zárhangokat nevezi zárhangoknak, míg az
orrhangokat - melyek tulajdonképpen orrüregben megnyíló zárhangok- nem.
Minden oldalhang egyben közelít?hang is, de náluk oldalt van a légáram haladása, míg a "normál"
közelít?hangoknál középen. A hangtan tehát jellemz?en csak az aközéps? légáram?
közelít?hangokat nevezi szimplán közelít?hangoknak.
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A magyarban csakis tüd?vel képzett mássalhangzók léteznek, s ez így van szinte minden európai
nyelvben, ilyen hangok Európában csak egyes kaukázusi nyelvekben fordulnak el?.

Ami a csettint?hangokat illeti, azokat a legtöbb magyar egy dél-afrika vígjátékból ismerheti, ahol a
f?szerepl? egy busmen és busmen nyelven beszél az egész filmben. A busmen nyelv - és sok más dél-
afrikai nyelv - arról híres, hogy több csettint? mássalhangzót is használ.

https://www.youtube.com/watch?v=31zzMb3U0iY 

xhosa nyelvi tanulóvideó

A mássalhnagzók felosztása. Két f? szempontot kell figyelembe venni: a képzés módját és a képzés
helyét.

A felosztás a képzés módja szerint:

Obsztruensek:

réshangok (frikatívák) - az akadály a szájban van és részleges,
zár-réshangok (affrikáták) - az akadály kezdetben teljes, majd részlegessé válik,
zárhangok (okkluzívák) - az akadály a szájban van és teljes.

Szonoránsok:

közelít?hangok (approximánsok) - a hangképz? szervek csak megközelítik egymást vagy csak kis
er?vel érintik egymást,
orrhangok (nazálisok) - a légáram akadályozva van a szájban, de távozik az orron keresztül,
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oldalhangok (laterálisok) - a légáram a nyelv mentén halad, de a nyelv akadályozza azt,
perg?hangok (tremulánsok) - a légáram rezegtetésel képz?dött hangok.

A fenti kategóriák feloszthatók alkategóriákra is, de ezek használata alapszinten nem feltétlenül
szükséges. (Talán csak a perg?hangok között tartanám szükségesnek az alkategóriákat a pontosabb
megkülönböztetés érdekében. Itt az alkategóriák: "normál" perg?hangok, rés-perg?hangok, flapok,
tapok.)

 

a szürke mez?k jelentése: "normál" alkategória

Fontos ismérv a mássalhangzóknál a zönge megléte vagy hiánya, így vannak zöngés és zöngétlen
mássalhangzók. Ha a hangszalagok rezegnek, akkor a mássalhnagzó zöngés, ha pedig nem, akkor
zömgétlen.

A szonoráns hangok (a magánhangzók is) alapesetben mindig zöngések. Ezen belül a magánhangzók és
az orrhangok csakis zöngések lehetnek. A közelít?hangok, az oldalhangok és a perg?hangok többnyire
szintén zöngések, de itt el?fordulnak zöngetlen hangok is.

Az obsztruens hangok esetében a helyzet fordított: ezek alapesetben zöngétlenek. Viszont itt gyakoriak
a zöngés hangok is.

A felosztás a képzés helye szerint (a számok az ábrán):
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bilabiális (ajakhangok) - a képzés az alsó és a fels? ajkakkal történik - 1,
labiodentális (fog-ajakhangok) - a képzés a fels? fogsorral és az alsó ajakkal történik - 2,
dentális (foghangok) - a képzés a fels? fogsorral és a nyelvvel történik - 3,
alveoláris (fogíny-hangok) - a képzés a fels? fogínnyel és a nyelvvel történik - 4,
posztalveo-palatális vagy posztalveoláris (fogíny-szájpadlás hangok) - a képzés a fels?
fogínnyel és a szájpadlással történik - 5,
prepalatális (fogmeder-hangok) - a képzés a fogmederrel és a szájpadlással történik - 6,
palatális (szájpadlás-hangok) - a képzés a szájpadlás tetejével és a nyelvvel történik - 7,
veláris (hátsó szájpadlás hangok) - a képzés a hátsó szájpadlással és a nyelvvel történik - 8,
uvuláris (nyelvcsap-hangok) - a képzés a nyevcsappal történik - 9,
laringeális (gége-hangok) - a képzés a gégével történik - 10.

 

 

A fenti kategóriák feloszthatók alkategóriákra is, s ezek használata - ellentétben a képzés módja
alkategóriáitól - jellemz?en szükséges is, az egyes hangok megfelel? megkülönböztetéséhez. Íme a
részletes felosztás:

a szürke mez?k jelentése: "normál" alkategória

Íme egy táblázat, mely egyszerre mutatja a képzés módja és a képzés helye szerinti f? kategóriákat:

 

zöld - el?fordul a magyarban, sárga - a magyarban nincs, de más nyelvben el?fordul, piros- egyetlen
emberi nyelvben sem fordul el?

                                335 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Szeretnék mindegyik magyarban is létez? kategóriára egy-egy példát mondani:

 

a * jelentése: nem minden magyar beszél? ejti így

Egy adott mássalhangzó beszédhang kategorizálása 5 ponton mehet tehát végbe jellemz?en:

kiejtés módja,
képzés helye,
szájüreg vagy orrüreg hang-e,
középs? vagy oldalsó hang-e,
zöngésség szerinti besorolás.

Egyes jellemz?ek kihagyhatók, hiszen maguktól értet?d?ek. Pl. a kiejtés módja szerint orrhnag
nyilvánvalóan csakis orrüreg hang lehet, azaz ezt felesleges hozzátenni. A kijetés módja szerint oldalsó
hangok pedig mindenképpen oldalsóhangok a "középs? vagy oldalsó hang" pont szerint.

A képzés módja és a képzés helye szerinti kategóriák lehetséges kapcsolatát már bemutattam táblázat
alakjában. Lásd feljebb!

A szájüreg- és az orrüreghangokat illet?en elmondható, hogy  a képzés módja szerinti orrhangok
természetesen orrüreghangok, míg a többi képzési mód esetében szájüreg-hangok vannak. Lehetséges
azonban az szájüreghangok esetében is az orrhangosított ejtés, ahogy fordítva is, az orrüreghangok
esetében a szájüregesített ejtés (a magyarban egyik sincs). Ezek tekinthetjük egyfajta átmeneti
kategóriának.

(A magánhangzók esetében lehetséges szájüreg- és orrüreghang, a magyarban az utóbbira nincs példa, de
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pl. a franciában és a lengyelben van ilyen. Átmenetet jelentenek a orrhangosított ejtés? magánhangzók, ez
a magyarban is megvan: minden orrhang el?tti magánhangzót így ejtünk.)

Ami a középs? vagy oldalsó hang kategóriákat illeti, a kiejtés módja szerinti oldalhangok – mint már
említettem – természetesen oldalhang e kategória szerint is, hiszen innen a képzési mód neve. Az
orrhangok pedig természetesen nem lehetnek oldalsó hangok.  Minden egyéb lehet mindkét kategória, bár
az oldalsó hangok ritkák.

Térjünk most át a magánhangzókra. Ezeket érdemes két ismérv alapján figyelembe venni:

száj nyitottsága (6 fokot megkülönböztetve),
a nyelv helyzete szerint (5 fokot megkülönböztetve).

A táblázatban a függ?leges sor az el?bbi, a vízszintes sor az utóbbi.

 

zöld - el?fordul a magyarban, sárga - a magyarban nincs, de más nyelvben el?fordul

Fontos ismérv a magánhanzóknál az ajakkerekítés megléte vagy hiánya, így vannak ajakkerekítéses és
ajakkerekítés nélküli magánhangzók.  A hátsó/mély magánhangzóknál a magas/zárt, közép-magas/közép-
zárt, fels?-közép és alsó-közép magánhangzók mindig ajakkerítésesek, míg az 
elüls?/magas magánhangzóknál a fels?-közép, alsó-közép, közép-alacsony/közép-nyitott és
alacsony/nyitott magánhangzók mindig ajakkerekítés nélküliek, az összes többi lehet mind a kett?.

Szeretnék mindegyik magyarban is létez? kategóriára egy-egy példát mondani:
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a * jelentése: az irodalmi nyelvben nincs meg, de egyes magyar nyelvjárásokban létezik

Végül egy vicces, de egyébként abszolút tudományos videó: egy kanadai nyelvész a kamaszok által
kiadott furcsa hangokat kategorizálta fonetikailag:

https://www.youtube.com/watch?v=ZY2R_K3NFPo 

Megjegyzés. Jelen cikkben nem az IPA (jelöléseit és) kategóriáit használtam, mivel ezek túl sz?kek.
Helyette a Luciano Caneperi olasz nyelvész professzor javított verzióját igyekeztem alkalmazni, melyet a
prof szerényen canIPA néven nevezett el.

_______________________________________________

                                338 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Harc a romlásért

by maxval bircaman - péntek, szeptember 16, 2016

http://bircahang.org/harc-a-romlasert/

Kétségbeesetten harcol a nemzetközi nagyt?ke a túlélésért.

Múlt hétf?n ismét letiltott le 1 hétre a Facebook, mert hozzászóltam egy cikkhez, s az volt a véleményem,
hogy ne fogadhassanak örökbe gyereket a homoszexuális "párok". Ilyen az amerikai szólásszabadság:
szabadon mondhatod azt, ami tetszik a hatalomnak.

A nagyt?ke érdekelt az emberiség romlásában, ezért van telenyomva pénzzel minden lehetséges tényez?,
mely el?segíti az emberiség bukását. Azaz nem arról van itt szó, hogy a világoligarchák homokosok
lennének. Nem, dehogy azok: nem több köztük a homokos, mint amennyi a homokosok átlaga a világban.
Ez csupán egy eszköz a számukra.

Mint ahogy eszköz a pedofília, az iszlamizáció, az oroszellenesség, a ferencista eretnekség, az abortusz,
az áltolerancia, a feminizmus, s még sok egyéb gyomorforgató undorítóság is. Mindez eszköz a
hatalmasok kezében. Ez a mai helyzet: a háttérhatalom háborút visel ellenünk, az emberiség ellen.

Kezd kimenni az irányítás az oligarchia alól, a liberalizáció leállt. Ezért most kegyetlen harcot vívnak
ellenünk, egyszer? emberek ellen.

_______________________________________________
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Hogy hangzanak?

by maxval bircaman - csütörtök, november 10, 2016

http://bircahang.org/hogy-hangzanak/

Hogyan hangzanak a magyar rokonnyelvei? Íme egy gy?jtés.

Hozzá kell tenni: a magyarnak közeli rokonnyelvei nincsenek, csak távoliak.

A permi nyelvek:

https://www.youtube.com/watch?v=XEvdYHl3V8o 

komi (anyanyelvi beszél?k száma: 230 ezer)

https://www.youtube.com/watch?v=URSfcNYg780 

udmurt (anyanyelvi beszél?k száma: 320 ezer)

A volgai nyelvek:

https://www.youtube.com/watch?v=iLJogkYmp0I 
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mari (anyanyelvi beszél?k száma: 230 ezer)

https://www.youtube.com/watch?v=epSU23pJGK4 

mordvin (anyanyelvi beszél?k száma: 430 ezer)

A balti-finn nyelvek:

https://www.youtube.com/watch?v=K8LMWOY6390 

észt  (anyanyelvi beszél?k száma: 1,1 millió)

https://www.youtube.com/watch?v=bxICAjK5d3U 

finn  (anyanyelvi beszél?k száma: 5,4 millió)

A többi balti-finn nyelv - izsór, lív, vepsze,  vót - mind a  kihalás szélén áll, ma már alig léteznek
egynyelv? anyanyelvi beszél?ik, s kétnyelv? anyanyelvi beszél?ik is nagyon kevesen vannak, a
legnagyobb nyelv - a vepsze - esetében is alig 4 ezer anyanyelvi beszél? van, mindenki egyben finn és
orosz anyanyelv? is.

https://www.youtube.com/watch?v=mnb4JyIxaP4 
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vepsze ima

Az obi-ugor nyelvek: hanti, manysi. A manysi kihalásának kérdése csak id?t?l függ, ma már alig 1 ezer
anyanyelvi beszél?je van. A hanti esetében a helyzet kicsit jobb: 10 ezer ember anyanyelve ma is. ?z azt
jelenti: gyakorlatilag csak népdalokra használatos.

https://www.youtube.com/watch?v=wahzkRKBzB8 

hanti

https://www.youtube.com/watch?v=1AsBIuyxAl4 

manysi

A lapp:

https://www.youtube.com/watch?v=wjwQkOzzSAg 

lapp  (anyanyelvi beszél?k száma: 30 ezer)

A szamojéd nyelvek: 4 mai nyelv, közülük az enyec, a nganaszán, s a szülkup a kihalás határán állnak. A
nyenyecnek 22 ezer anyanyelvi beszél?je van.
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https://www.youtube.com/watch?v=nw5FsURuPh0 

nyenyec kisebbségi m?sor orosz tv-csatornán

_______________________________________________

                                343 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Hogyan lett meg a kétharmad?

by maxval bircaman - szerda, január 13, 2016

http://bircahang.org/hogyan-lett-meg-a-ketharmad/

Hogyan lett meg a kétharmada a Fidesznek 2014-ben?

Nem ment el szavazni 39,84 %, ?k mind fideszesek (azt mondták a ballib megmondóemberek, aki nem
megy el, az a Fideszre szavaz, s én hiszek nekik). Aki meg elment, abból 44,97 % a Fideszre szavazott, az
a teljes lakosság 27,05 %-a.

Tehát: a lakosság összesen 66,89 %-a Fidesz mellett van. Tehát a kétharnad pont megvan.

_______________________________________________
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Hogyan lettek az ukránok?

by maxval bircaman - péntek, november 18, 2016

http://bircahang.org/hogyan-lettek-az-ukranok/

Nyugaton sokan nem értik, hogyan lehetséges, hogy az orosz és az ukrán identitás gyakran átmegy
egymásba, sokszor egyetlen családon belül is megesik, hogy a család egyik része orosznak, a másik rész
ukránnak vallja magát.

A magyarázat a két nemzetiség egymástól való kés?i elkülönölése, s ezen elkülönülés megszakítottsága a
történelem folyamán.

A keleti-szláv törzsek eredeti területe a mai Ukrajna északi és középs? része, a mai Belarusz középs? és
keleti része, s az ezekkel határos mai orosz területek lehettek, északon egészen a Ladoga-tóig.

Az orosz állam alapítása 862-ben történt. Hozzá kell tenni, az „orosz” ekkor még minden keleti-szlávot
jelentett, oroszul különbséget is szokás tenni ???? és ?????? között, bár melléknévként mindkett?
???????. Az eredeti „orosz” nevet a mai oroszok megtartották, míg a másik három kelet-szláv nép más
nevet választott, kivéve a ruszinokat, akinek saját nevük ????? szintén a Rusz szó egyenesági
leszármazotja.

a keleti szláv törzsterület a IX. század közepén

Az orosz állam megalapításának sajátossága, hogy azt nem szlávok, hanem vikingek alapították meg. Az
orosz ?skrónika szerint két szláv és két finnugor törzs elhívták Rurikot, hogy uralkodjon felettük. Az
állam központja Novgorodban volt, ez akkoriban jelent?s város volt, míg ma kisváros – nagyjából félúton
fekszik a mai Moszkva és Szentpétervár között.

Az állam lakossága kb. fele-fele arányban lehetett szláv és finnugor, vékony viking uralkodó réteggel. A
Rurik-dinasztia természetesen hamar elszlávosodott, ahogy ez a finnugor lakosság zömével is megtörtént.
Az orosz uralkodók egészen a XVI. sz. végéig a Rurik-dinasztiából származtak.

Az új állam azonnal terjeszkedni kezdett, déli irányban a többi keleti-szláv törzs felé és keletre a finnugor
területek – a mordvák és marik földje – felé. 882-ben a f?város átkerült Kijevbe, innen az állam neve
„Kijevi Rusz”.

A XII. században elkezd?dött a központi hatalom meggyengülése. Három hatalmi központ alakult ki:
északon Novgorod központtal, nyugaton Kijev központtal, keleten pedig Vlagyimir központtal (jelenleg
kisváros a mai Moszkvától kb. 200 kilométerre keleti irányban). Érdekes fejlemény, hogy a három állam
egészen más politikai rendszert fejlesztett ki. A kijevi államban er?sen hatott a közép-európai, els?sorban
lengyel befolyás, lassan rendi monarchia kezdett kialakulni. A novgorodi államban a skandináv minta
hatott: ott oligarchikus köztársaság lett, az államot a gazdag polgárok által megválasztott tanács
irányította, a fejedelem pedig gyakorlatilag a tanács által kinevezett f? tisztvisel? volt. A vlagyimiri
államban pedig a mongol-türk hatás hatott: patrimoniális monarchia alakult ki.
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A vlagyimiri állam hamarosan meghódította a kijevi állam keleti felét, magát Kijev várost is, azonban ez
nem változtatott azon, hogy hamarosan mindhárom állam független léte véget ért. Ennek oka a magyarul
tatárjárásnak nevezett esemény, mely a mongolok nyugati terjeszkedését jelentette. Míg Magyarországon
a tatár (mongol) uralom ideiglenes jelenség volt, az orosz földeken a mongolok tartósan berendezkedtek,
létrehozva Arany Horda nev? államukat.

A novgorodi állam tudatosan az Arany Hordának való behódolást választotta a svédek fel?l érkez?
veszéllyel szemben 1240-ben. A vlagyimiri állam már 2 évvel korábban az Arany Horda vazallusa lett.
Kicsit kés?bb ugyanaz lett a sorsa az immár Galíciában létez? nyugati-orosz államnak.

A mongol uralom gyengülése azonban keleten és nyugaton más-más eredményt hozott. A nyugati részek
már a XIV. sz. közepén felszabadultak a mongol uralom alól, azonban a terület nem nyerte vissza
függetlenségét, hanem felosztásra került Lengyelország és Litvánia között. A hatalmasra n?tt Litvánia – a
XV. század elejére magában foglalta a mai Belarusz és Ukrajna legnagyobb részét, de a mai Oroszország
középnyugati részeit is – sajátos állam volt, 10 % litván és 90 % szláv lakossággal, a f? hivatalos nyelv a
rutén (gyakorlatilag a keleti-szláv nyelvjárások nyugati részén alapuló nyelv) volt. A keleti részeken a
vlagyimiri állam meghódította Novgorodot, az egyesült állam f?városa Moszkva lett.

Így tehát létrejött a els? szakadás. Keleten a független, Moszkva központú állam. Nyugaton pedig a litván
és lengyel uralom alatt él? többi keleti-szláv. Úgy tekinthet?, hogy az el?bbiek utódai a mai oroszok, az
utóbbiaké pedig a mai belaruszok és ukránok. (A ruszinok szakadtak el a legkorábban, tulajdonképpen ?k
azok a keleti-szlávok, akik magyar uralom alá kerültek már a X. században.)

A helyzet azonban bonyolultabb ennél, mivel a szétszakítottság nem maradt meg. Az orosz állam a
nyugati területeket idegen uralom alatt lév? orosz területeknek tekintette, így Moszkva egyik célja azok
visszaszerzése lett. Ez szinte teljesen sikerült is a XVII. század középére, amikor Ukrajnában felkelés tört
ki, Bogdan (ukránul: Bohdan) Hmelnyickij vezetésével a lengyel uralom ellen, a felkel?k 1654-ben
kimondták csatlakozásukat Oroszországhoz.

Így tehát a keleti és nyugati lakosság ismét egy államba került 400 év után. Lengyel uralom alatt csak a
mai Belarusz legnagyobb része és Ukrajna nyugati sávja maradt, ez a rész 120 évvel kés?bb lett felosztva
Ausztria és Oroszország között – lásd Lengyelország három felosztása -, amikor Galícia osztrák uralom
alá került, míg a többi keleti-szláv terület Oroszország rész lett.

Az orosz részen az ukránokat és a belaruszokat egyszer?en az orosz nép sajátos, területi csoportjának
tekintették, az „ukrán” szó eleve nem volt használatos, helyette a „kisorosz” elnevezés volt divatban.
Viszont az osztrák uralom alatti, galíciai ukránok se nevezték magukat ukránnak, ?k a „rutén” elnevezést
kedvelték, a szó számukra a Kijevi Russzal való kapcsolatra utalt, míg az „ukrán” szót kissé sért?nek
tekintették, hiszen a szó jelentése eredetileg „határmenti ember”. Az „ukrán” szó gyakorlatilag csak a
szovjet korban vált egyedülállóvá, a szovjet állam ezt az elnevezést kizárólagossá tette, kijelentve, hogy a
„kisorosz” pejoratív, orosz soviniszta íz? elnevezés.

Míg Ausztriában egyértelm?en nem hatott az orosz befolyás, ott az ukrán identitás meger?södött, s ez
megmaradt azután is, hogy ez a terület a háború után Lengyelországé, majd 1939-t?l – lásd Molotov-
Ribbetrop paktum - a Szovjetúnióé lett. Ezzel szemben a szovjet Ukrajna keleti és középs? részen vagy
eleve sosem alakult ki ukrán identitás vagy ez az orosz identitással párhuzamos volt.
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A küzhidelemmel ellentétben, a vallásnak kevés a szerepe az ukrán identitásban. Ami tény: a katolikus
ukránok – ez kb. az ukránok 15 %-a – esetében szinte kizárólagos az ukrán identitás, de ennek oka inkább
földrajzi: a katolikus ukránok zöme azon a területen él, mely 1939 el?tt Lengyelországhoz tartozott, azaz
évszázadok óta nem állt semmilyen kapcsolatban Oroszországgal. Viszont az ortodox ukránok – a
lakosság 85 %-a – között el?fordul ugyanúgy a tiszta ukrán identitás, mint a kevert identitás.

_______________________________________________
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Hogyan lettem antiszemita?

by maxval bircaman - kedd, március 01, 2016

http://bircahang.org/hogyan-lettem-antiszemita/

Megtudtam: antiszemita vagyok.

Bár ez nem újdonság, hiszen már FSP bérblogger világosan megmondta nekem tavaly, hogy antiszemita
vagyok, mert aki nem nem tapsol lelkesen a budapesti amerikai követség ügyvív?jének, az antiszemita,
mégis kicsit meglepett ez a második meger?sítés. Ráadásul ezúttal ez a jelzés sokkal fontosabb helyr?l, a
Népszabadság szerkeszt?ségéb?l érkezett, így immár nem vehetem félvállról. A Népszabadság nev?
egykor még olvasható napilap a tulajdonosváltás óta a ballib agytröszt egyik k?kemény fegyveréve
nemesedett, azaz nem babra megy immár a játék.

Bevallom, amióta a Népszabadság átalakította NolBlog rovatát Rákosi-módszer?, ultraliberális agymosó
szitokszóróvá, ahol manapság FSP és Gusztustalan Jehu típusú, magukból kivetk?zött és er?sen
agyament, levitézlett, balliberális nyugalmazott megmondóemberek az urak nagyon-nagyon ritkán
kommentelek. Olyannyira ritkán, hogy emlékszem minden kommentemre. A legutolsó kommentem
február 20-án volt Gusztustalan Jehu „blogger” egyik hányására - kb. egy mondatot írtam be, tartalma kb.
az volt, hogy „Jehu, mára nem csak teljesen megbolondultál, de rosszindulatú is lettél”.

Február 27-én ismét benéztem a rovatba, s megint be akartam írni egy kommentet egy másik cikkhez,
ekkor fogadott a következ? üzenet:

 

Mivel korábban tudtam kommentelni, de már nem tudok, a következtetés nyilvánvaló: egy darab
kommentem alapján sikerül kideríteni antiszemita nézeteimet. Nyilvánvaló tehát: Gusztustulan Jehu
álblogger cikke elleni egyet nem értés antiszemitizmusnak számít.
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Ha komolyan venném a szennylappá ledegradálódott Népszabadságot, akár sikerrel is perelhetném ?ket
rágalmazás miatt, de én nem veszem komolyan ?ket, minek tenném? Legyenek csak meg saját b?zl?
liberális okádékjukban FSP-vel és Gusztustalan Jehuval, simogassák egymást homokpedótoleránsan,
vegyék be a liberális szexbe saját unokáikat is, aztán versenyezzen ki a nagyobb tahó és ki képes
aljasabban rágalmazni másokat. Végülis jobb ez így nekünk, a csendes többségnek: az ilyen
aljanépeknek van már egy így saját diliketrecük, ahol kitombolhatják magukat. Csak egy gondom van:
nehogy kijöjjenek onnan, mert akkor kénytelenek leszünk preventív céllal likvidálni ?ket egy alapos
rovarirtási akció keretén belül... persze csak virtuálisan, mert nem vagyunk hajlandók átvenni ezen
emberszabásúak és szüleik módszereit.

_______________________________________________
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Hogyan ne legyünk idióták?

by maxval bircaman - hétf?, december 12, 2016

http://bircahang.org/hogyan-ne-legyunk-idiotak/

A maximalizmus igencsak káros dolog, mert az ember el?bb-utóbb belefárad.

 

Ismerek olyan embereket, akik célul t?zik ki, ?k márpedig kitörnek a liberális rendb?l, az igazságtalan
társadalomból, a fogyasztói elhülyülésb?l. Nos, a legtöbbjük csúnyán végzi: miután rájön, hogy nem
képes kitörni, feladja az egészet.

Olyan ez kicsit, mint a fogyókúra: sokan ott követik el a hibát, hogy drasztikus eredményeket várnak
gyorsan, majd mikor ez nem következik be, feladják, s még jobban meghíznak, mintha el se kezdtek
volna fogyókúrázni.

Az életet illet?en ugyanazt javaslom, mint amit a dietetikusok a fogyókúrával kapcsolatban:
mértékletesség, türelem, kímélet, céltudatosság, értelem.

Az ezredforduló környékén teljesen elmerültem a fogyasztói társadalomban, s rádöbbentem hamarosan:
az életem teljesen értelmetlenül elfolyik valahová, magam sem tudom hová. Akkoriban még liberális
voltam, ennek ellenére azt éreztem, ez így abszolút értelmetlen.

Mit tesz ilyenkor az ember? Elkezd radikálisan változtatni, majd abból nem sül ki semmi. Van pl. ez a
divat, hogy "nekem nincs tévém". Pedig miért ne lenne? Pl. hiába nincs tévéd, ha az interneten
hülyeségeket nézel.
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Megosztom, hogy én mit NEM csinálok, csak pár dolog, de azt hiszem értelmes pontok:

Nem nézek sóm?sorokat, értelmetlen vetélked?ket, tehetségkutatókat, reggeli beszélget?s
m?sorokat, egyéb bulvárt a tévében. Szinte kizárólag csak közéleti m?sorokat nézek tévében.
Úgyszintén nem nézek filmet kereskedelmi csatornán, ahol reklám van. Ha véletlenül felfigyelek
egy jó filmre valamelyik kereskedelmi csatornán, letöltöm a netr?l, majd megnézem reklám
nélkül.
Nem járok moziba, az új filmeket letöltöm a netr?l, s ha jók, végignézem ?ket.
Nem követem figyelemmel a sztárok, celebek életét semmilyen formában, ilyen hírek csak
véletlenül jutnak el hozzám.
Nem olvasok semmilyen bulvár jelleg? sajtót.
Elvetésük helyett pont az ellenkez?jét teszem: intenzíven használom a modern technikákat. A
FaceBook pl. egy nagyszer? eszköz médiák követésére. Az okostelefon nagyszer? arra, hogy az
ember útközben hallgasson értelmes anyagokat: nem feltétlenül csak zenét, hanem akár
hangkönyveket, el?adásokat is. A laptop és a tablet pedig nem feltétlenül értelmetlen játokokra
kell, hanem olvasásra hosszabb úton.

Figyelem: minden elentétes véleménnyel szemben a netr?l való illegális letöltés nem erkölcstelenség! A
kultúra közös tulajdona az emberiségnek, annak kisajátítása profit célolból erkölcstelen. Természetesen
vigyázni kell, mert a hatalom esetleg megtorolhatja a törvénysértést (ez a veszély szerencsére Kelet-
Európában nem túl nagy, azaz Magyarországon se az), de erkölcsi furdalásunk ebb?l ne legyen: minden
kultúra és minden tudás szabad!

Mindezzel sok id?t spórolok. S bár most sincs annyi id?m, amennyi kellene (ennek oka: a kényszer?
munkába járás), mégis hatalmas mértékben megn?tt az id?m a 15 évvel ezel?tti állapothoz képest.

_______________________________________________
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Holokausztrianon

by maxval bircaman - péntek, január 15, 2016

http://bircahang.org/holokausztrianon/

Mi a közös a két f? magyar szellemi tábor – a ballibek és a nemzetiek – f? hobbija, a holokausztozás és a
trianonozás között?

Az, hogy mindkett? annyira túl lett tolva, hogy ma már az átlagember egyiket se veszi komolyan.

Pedig valójában mindkét esemény komoly dolog.

A zsidó holokauszt valószín?leg a magyar történelem második leggyilkosabb eseménye, csak a tatárjárás
a XIII. században hozott nagyobb arányú pusztítást nála. S a magyar kormányzat súlyos felel?ssége, hogy
ez megtörténhetett, ugyanis a magyar kormányzatnak lehet?sége lett volna ellenállnia, ami minden
esetben csökkentette volna az áldozatok számát.

Viszont ha ez a téma válik a mai magyar társadalom f? témájáva, az csakis azt a reakciót idézi el?, ami
manapság meg is történik: sokan a sok ismételgetés miatt már a történelmi tényeket is tagadják.

Kicsit olyan ez, mint a háborús téma a Brezsnyev-kori szovjet filmgyártásban. A filmek 80 %-a a
háborúról szólt, ami miatt a háborús téma már mindenkinek a fülén jött ki. Sok film röhejes elemein meg
az átlagember már röhögött – mintha mai hollywoodi akciófilmekb?l lettek volna egyes jelenetek. Lásd
egy egész század állig felfegyverzett német század sem képes elbánni az egy darab pisztollyal és 5
golyóval rendelkez? orosz partizánnal, s hasonlók.

Trianon esete hasonló. Nyilvánvalóan tragikus, ha egy ország elveszti területe nagyobb részét, s az még
inkább, ha egy nép jelent?s része hirtelen külföldre kerül, jellemz?en másodrend? állampolgári státuszba.
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De amikor ez a f? téma, ráadásul válogatott butaságokkal keverve (Trianon le fog járni 2019-ben, soha
senki nem vesztett ennyit még, világtragédia, népirtás volt, stb.), akkor az ember kezdi az egész témát már
nem igazán komolyan venni.

Én magam akkor döbbentem rá, hogy a hülyeség mindig képes újratermel?dni, amikor pár éve nemzeti
érzelm? fiatalok tiltakozást szerveztek az Auchan áruház ellen, mert ott Trianon márkanévvel árusítottak
hatdarabos borospohár-készleteket.

Természetesen érthet?, hogy egy-egy érdekcsoport számára a téma szent.

A holokauszt elszenved?i közül sokan még élnek, s még sokkal több az áldozatok ma él? rokonsága. Alig
3 nemzedéknyi id? telt el, s ez túl kevés a feledéshez. Aki bármilyen módon személyesen érintett, az nem
fogja ezt elfeledni. Talán a század közepére nyugszik majd meg a helyzet.

Trianont illet?en pedig a téma tabu volt a kommunizmus alatt, s emiatt hirtelen el?jött a téma hatalmas
er?vel a rendszerváltás után. S itt is megvan a személyes elem: ma is él kb. 3 millió magyar a szomszédos
államokban.
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Holokauszttagadás

by maxval bircaman - kedd, január 26, 2016

http://bircahang.org/holokauszttagadas/

A mai, modern, hanyatló liberális társadalmak egyik beteges vonása a politikai korrektség, azaz csak
bizonyos nézeteket szabad hangoztatni, másokat nem.

A diktatúrákban is így szokott ez lenni: az emberek tudják mit szabad mondani és mit nem.

Mint kommunista diktatúrában feln?tt, szocializálódott ember  ezt már megtanultam kisgyermek
koromban. Hányszor hallottam nagyszüleimt?l és szüleimt?l a következ? mondatokat:

Ilyet nem szabad mondani.
Err?l nem szabad beszélni.
Halkabban, azt akarod baja essen apádnak?
Ha meghallják mit mondasz, szüleid elvesztik állásukat!

Id?nként visszakérdeztem „de igaz-e, amit mondok vagy nem?”, amire általában – szerencsére szüleim,
nagyszüleim, a többi rokon elég ?szinte ember volt – azt a választ kaptam „persze, hogy igaz, de nem
szabad mondani”.

Úgy harmadikos általános iskolás koromban már kiválóan tudtam, hogy mi az, amir?l nem szabad
beszélni sosem, s mir?l lehet id?nként beszélni, s mir?l pedig bármikor.

Egy id?ben ez még lelki gondot is okozott: miért kényszerítenek arra, hogy hazudjak? De hamar
rájöttem: az igazság magunknak való, nem közszemlére. Ha üldözik a véleményt, akkor hazudni nem
b?n, mint ahogy egy udvarias, kegyes hazugság kimondása sem az.
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A liberalizmus és a kommunizmus között a különbség csak az, hogy a liberalizmusban ritkán jár börtön
az íratlan, „szent” szabályok megsértéséért, jellemz?en a hatalom „csak” egzisztenciálisan próbálja
lehetetlenné tenni a másképp gondolkozókat.

A huszas éveimben másfél évig tagja voltam egy vallási szektának, ott ugyanazt tapasztaltam: a
kommunista diktatúránál is abszurdabb cenzúrát és íratlan szabályokat, melyeket az emberek nem mertek
megsérteni. Ott id?nként még kérdezni se volt szabad. Err?l egy karikatúra:

 

 A nap, amikor Brad rákerült a bajkever?gyanúsak listájára – "Elnézést, a kézikönyv nem engedélyez
ilyen kérdést."

A nyugati liberalizmusban a szentek szentje a holokauszttagadás, s?t egyes országban még a
holokausztrelativízálás és a holokauszt egyediségének tagadása is, ezekért még börtön is jár id?nként.

Bár holokauszttagadó nem vagyok (mi okom lenne tagadni egy valós történelmi eseményt?), én magam is
holokausztrelativizáló vagyok: tagadom, hogy a zsidók irtása a II. vh. során valamiféle egyedi,
megismételhetetlen esemény lett volna, melyet ki kellene emelni a hasonló események sorából és fel
kellene helyezni valamiféle vallási tézisként a fellegekbe.

Természetesen egyébként a holokauszttagadás ugyanolyan abszurd, mint bármely más valós történelmi
esemény tagadása. De ennél még abszurdabb ezt b?ncselekménynek nyilvánítani.

Az a társadalom, ahol eszméket és gondolatokat tiltanak a XXI. században önmagáról állítja ki a nem túl
el?nyös bizonyítványt.

Érdekes persze, hogy a liberálisok eközben gond nélkül kritizálják azt, hogy a középkorban
b?ncselekmény volt eretneknek lenni. Pedig az akkori állam ugyanabból indult ki: az eretnekség
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abszurdum, hiszen hazugság, Isten tanítását tagadja, azaz közérdek kriminalizálása.
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Hová süllyedt a NolBlog?

by maxval bircaman - szombat, február 13, 2016

http://bircahang.org/hova-sullyedt-a-nolblog/

Rámegy az ember a majdnem 2 hete megsz?nt NolBlog oldalára és mit lát? Álblogot els?sorban.

Lássuk mib?l is áll a tartalom.

A Népszabadság szerkeszt?ségi munkatársának repülésügyi cikkei most is jelen vannak. Továbbra se
érthet? persze, hogy minek kell egy szerkeszt?ségi cikksorozatot blognak nevezni, de mindegy, ez itt a
legkisebb baj.

Aztán jön a levakarhatatlan bérblogger, FSP, aki minden reggel megnézi merr?l fúj a szél, majd ír egyet a
hatalmasokat megtámogatandó. Lapos, évekkel ezel?tt lejárt szavatosságú humorba csomagolt ballib
marhaságok, melyeken valószín? a szerz? is elaludna, ha ingyen kellene csinálnia.

Íme egy FSP-sabloncikk: hahaha xxx fújj csúnya Orbán ha-ha-ha de vicces vagyok ma is xxx lop a Fidesz
ha-ha-ha xxx éljen a nyugat xxx éljenek a ballibák xxx ha-ha-ha segítség fasizmus van meg diktatúra ha-
ha-ha xxx Orbánék ellenek ha-ha-ha xxx ha-ha-ha jajj de jó milyen okos vagyon én – az xxx-ek helyére
csak be kell írni a napiparancsot a ballib agytrösztt?l.

Aztán ott van PuPu, aki korábban még arra is képes volt, hogy önállóan gondolkodjon, de most már mint
bérblogger ? is kénytelen err?l leszokni. Eddigi írásaiban is mindig ott volt a liberó farok, azaz a kötelez?
orbánozás, témától függetlenül, most már azonban az egész írás egy hatalmas liberó farok, pontosabban
a farok szó félrevezet?, ugyanis az írásnak se füle, se farka.

S végül ott van Jehu, a blogger, aki személyes sértésként éli meg, hogy nem liberális az egész
viágmindenség. Itt enyhe anyázásokkal kerítve jönnek a 90-es évek elejének százezerszer megunt ballib
sablonjai. Van itt minden: a nyugat rákosista stílusú tapsolva éljenzését?l egészen a kódolt
antiszemitizmus kutatásáig: tulajdonképpen minden kódolt antiszemitizmus, ami nem egyezik a blogger
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véleményével.

S kész. Más nincs.

_______________________________________________

                                358 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Három álom

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 18, 2016

http://bircahang.org/harom-alom/

A kommunista, a liberális, s a nacionalista eszme mind utópia.

A kommunista álom alapja az, hogy az emberek el fogják fogadni az anyagi egyenl?ségét, akkor is
törekedni fognak a dolgok jobbítására, ha ebb?l nem származik személyes hasznuk. A valóság: az ember
igazságtalannak tartja, ha munkája gyümölcséb?l csak annyiban részesedik, mint az, aki ebben a
munkában nem vett részt. Az átlagember ez csakis érzelmi kötelekéken belül fogaja el, viszont szélesebb
keretekben ezt ugyanolyan elfogadhatatatlannak tartja, mint annak ellenkez?jét: a kizsákmányolást.

A liberális álom alapja az, hogy az emberek elfogadják, hogy az emberek csak egyének, s közösségi
kötelékek és kötelezettségek nem léteznek, ill. csaki egyének önkéntes akarata mentén lehetnek. Aki
gazdagabb, annak jogai lesznek, mert ügyesebb. Aki meg szegény, az is lehet gazdag, ha igyekszik. A
valóság: egy sor emberi közösség természetesen alakult ki, az emberek nem fogadják el a közösség felett
él?sköd?ket, s akkor se ismerik el az el?jogokat, ha azok esetleg valós teljesítményen alapulnak.

A nacionalista álom alapja: a nemzeti, nemzetiségi identitás mindenek felett áll. Az idegen elemek pedig
elfogadják ezt a rende. A valóság: el?bb-utóbb mindenki saját nacionalista közösséget akar, ami felborítja
a rendet, ami oda vezet, hogy er?szak alkalmazása szükséges az álom fenntartásához, azaz mindig lesznek
nyertes és vesztes etnikumok.

A három álom közös vonása: egyik se m?ködik.

_______________________________________________

                                359 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

H?vös gágogás

by maxval bircaman - csütörtök, november 03, 2016

http://bircahang.org/huvos-gagogas/

Ismét egy fanatikus ballib blog, mely nem t?r ellenvéleményt.

Századszorra se értették meg a ballibek, hogy a kereszténydemokrácia NEM egy vallás, s nem a
kereszténység politikai platformja.

A kereszténydemokrácia egy jobbközép liberális-konzervatív POLITIKAI irányzat, nem vallás. Aki
szerint képes akár beszennyezni - de akár dics?íteni is - a kereszténységet, az idióta.

A cikk további elismétli a mai liberális közbeszéd egyik kötelez? hazugságát, hogy az Iszlám Államnak
semmi köze az iszlámhoz. Már megírtam, ez hazugság, az Iszlám Állam h?en követi az iszlám
tanításokat.

 

A cikk direkt hamis információkat is terjeszt, azt mondja: "a külföldön kötött egynem? házasságokat
megtiltani nemzetközi jogi és diplomáciai bonyodalmakhoz vezet" – teljesen téves. Mindez semmilyen
bonyodalomhoz nem vezet. Tessék megnézni egy alapfokú nemzetközi magánjogI tankönyvet: a
nemzetközi magánjog egyik alaptétele, hogy minden állam fenntartja a jogot, hogy az értékrendjével
ellenkez? idegen jogi tényeket semmisnek tekinti. Pl. a többnej?séget se ismeri el a magyar jog, pedig van
ország, ahol ez legális. A többnej? vagy az egynem? házasság a magyar jog számára semmis.
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Idegennyelvi tévhitek

by maxval bircaman - szombat, december 31, 2016

http://bircahang.org/idegennyelvi-tevhitek/

Megfigyeltem több országban pár közös tévhitet, mely az átlagemberek - azaz a nyelvvel nem profi
szinten foglalkozók - elképzelésében él.Íme pár ezek közül.

A saját nyelv fonetikai készletének abszolutizálása.

Nagyon elterjedt jelenség azt hinni, hogy az anyanyelvünk hangkészlete pont ideális, azaz nem kell a
benne meglév?nél több hang, minden új hang felesleges, viszont az összes benne meglév? hang
szükséges is. Ennek következménye az idegennyelv?ek kiejtésének viccesként való felfogása.

Amikor mi egy idegen nevet nem ejtünk ki az illet? idegen nyelv szabályai szerint, hanem helyette az ott
lév? hangokat helyettesítjük a hozzájuk a mi nyelvünkben legközelebb es? hangokkal, abban nem látunk
semmi furcsát, ezt teljesen természetesnek látjuk. (Tegyük hozzá: ez teljesen természetes is.) Ha viszont
ugyanezt teszi egy idegennyelv? ember, azt humorosnak találjuk. Pedig ? ugyanazt teszi, s ez teljesen
természetes is.

Amikor azt halljuk, hogy Hitler nevét az oroszuk g hanggal ejtik az elején, azt viccesnek találjuk. Viszont
azt meg mi nem értjük, miért nevetnek rajtunk a lengyelek, hogy mi Hruscsov nevét h-val ejtjük az elején.
Szerintünk a Hitler h-ja szükséges elem, azaz az oroszok "hiányosak", viszont a Hruscsov eredeti els?
hangja meg csak a magyar h verziója, nem is igazi hang, amolyan "felesleges elem" csak, ami nyugodtan
helyettesíthet? magyar h hanggal.

Ugyanez fordítva is megesik. Amikor idegennyelv? környezetben egy harmadik nyelv? névvel
találkozunk. Ha ebben a harmadik nyelv? névben olyan hang van, mely a mi nyelvünkben megvan, de az
idegennyelv? környezet nyelvéb?l hiányzik, hajlamosak vagyunk az illet? idegen nyelven beszélve is
kimondani az illet? hangot, hiszen mi tudjuk mi a helyes kiejtés. Ez azonban hiba: idegen nyelven
beszélve nem helyes nem alkalmazni az illet? idegen nyelv hagyományait a hanghelyettesítésére. Azaz ha
oroszul beszélünk Hitlerr?l, ne mondjunk magyar h-t, hiába helyes ez az eredeti németben!
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A saját nyelvtan abszolutizálása

Ugyanaz, mint az el?z?: azt hisszük, hogy ami nyelvi eszkös nálunk létezik, az szükséges, viszont ami
nálunk hiányzik, az felesleges is. Pl. az alanyi/tárgyas ragozás szükséges elem, viszont a nyelvtani nem
felesleges.

Sokan nagyon megdöbbennek, amikor ugyanezt a tévhitet más nyelv? emberekt?l is meghallják.

Magyart tanuló idegenekt?l hallottam, hogy a magyar nyelv primitív, mert se a nemeket nem
különbözteti, se az igeid?k terén nem eléggé kifejez?. Természetesen ez butaság, ugyanaz a butaság,
mint amikor egy magyar hiányol egy idegen nyelvb?l olyan elemeket, melyek a magyarban megvannak.

Analítika contra szintetika

Ehhez kapcsolódik az is, hogy a szintetikus típusú nyelvek - azaz ahol kevés a nyelvtan - beszél?i és az
analítikus típusú nyelvek - ahol sok a nyelvtan - beszél?i egymás nyelvét primitívnek tekintik.
Természetesen nem igaz ez a vád, a nyelvtani kifejezés módjának semmi köze a primitívséghez.

Kifejez?ség

A legnépszer?bb tévhit: a mi nyelvünk kifejez?bb. Ennek alapja jellemz?en az, hogy mindenki legjobban
saját anyanyelvén tud, így azon természetesen jobban tudja magát kifejezni, s ezt tévesen kiterjeszti
mindenki másra is.
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Illiberális demokrácia?

by maxval bircaman - péntek, szeptember 23, 2016

http://bircahang.org/illiberalis-demokracia/

A demokráciának van több korlátozott alakja.

Egyik a népi demokrácia. Ez azt jelenti: a marxista elvekre alapszik az illet? demokrácia, csak ezeken az
elveken belül érvényesül a demokratizmus. Azaz illegális más elvek alapján politizálni. A népi
demokráciában minden legális er? kötelez?en kell, hogy vallja a szocializmus építésének programját, nem
akarhat magántulajdonon alapuló gazdaságot, stb-

A másik a polgári demokrácia. Ez azt jelenti: a vagyonos polgárok vannak hatalmon, nem lehet
megkérd?jelezni a magántulajdon szentségét, a kapitalizmus feltétlen érték.

A polgári demokrácia sz?kített alakja a liberális demokrácia: ez olyan polgári demokrácia, ahol a liberális
elvek kötelez?ek mindenkire.

A "népi", a "polgári", a "liberális" mind korlátozó tényez?k, azt jelzik, ez a demokrácia korlátozott.

Az illiberális demokrácia valójában azt jelenti: fosztóképz?k nélküli, teljes demokrácia.
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Ismét cirill

by maxval bircaman - vasárnap, június 19, 2016

http://bircahang.org/ismet-cirill/

A mai bolgár ábécé kialakulásáról már volt szó, lássuk most a többi szláv cirill ábécét.

A macedónról már volt szó, a bolgár kapcsán, a montenegrói saját cirill ábécé pedig csak tervezet, így
marad 5 ábécé: orosz, ukrán, belarusz, ruszin, szerb.

Az eredeti cirill ábécé 45 bet?b?l állt. Közülük 19 jelölt magánhangzót (sárgával jelölve), 25
mássalhangzót, 1 bet? pedig (a ? bet?) nem jelölt hangot (pirossal jelölve), csak számot. (Minden bet?nek
volt szám jelentése is, a számként való használat a kés? középkorban megsz?nt.)

 

Fonológiailag az óbolgár nyelvben (erre lett létrehozva a cirill ábécé) 11 magánhangzó hang létezett.
Miért volt tehát 19 magánhangzó bet?? A magyarázat kett?s:

Mivel a cirill ábécé alapja legnagyobb részben a görög ábécé, valamint az ábécé f? célja a görög
nyelv? egyházi szövegek bolgárra fordítása volt, így több olyan görög bet? is bekerült a cirill
ábécébe, mely bolgár szempontból felesleges volt. Két bet? - a ? és a ? - kizárólag a görög ? és ?
bet?k átadására szolgált, olyan jövevényszavakban, melyekben az eredeti görögben ezek a bet?k
áltak. Bolgárban az ? ejtése teljesen azonos volt az ? ejtésével, az a ? ejtése pedig az ? ejtésével.
Az óbolgárban - a mai bolgárhoz képest - több mássalhangzó volt: 7 mássalhangzó (a táblázatban
zölddel jelöltek) mindig lágy volt, ezen kívül létezett további 15 kemény és 15 lágy
mássalhangzó, melyeket azonban "páronként" csak 1-1 bet? jelzett, azaz összesen 15 bet? (kékkel
jelölve). Írásban a lágy mássalhangzókat a következ? módon lehetett megkülönböztetni az
ugyanazon bet?vel jelzett kemény mássalhangzóktól:

ha a lágy mássalhangzó után mássalhangzó következett, a lágy mássalhangzót jelz? bet?re
aposztróf - ` - került, bár ezt a jelölést nem alkalmazták teljeskör?en, az aposztrófot sok
esetben egyszer?en elhagyták, amikor egyértelm? volt, hogy melyik hangról van szó,
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ha a lágy mássalhangzó után magánhangzó következett, a lágyságát a magánhangzó
jelezte, mégpedig a következ? módon:

lágy mássalgangzó utáni ?, ?, ?, ?, ? esetében a magánhangzó írása megváltozott
és ?, ?, ?, ?, ? lett (ugyanezek a bet?k jelezték a j+hang kapcsolatot is szó elején és
magánhangzó után),
?, I, ?, ? magánhangzó kizárólag lágy mássalhangzó után következett, így ezeknél
nem volt szükség a lágyság jelölésére, ugyanúgy, ahogy ? és ? pedig mindig csak
kemény mássalhangzó után jött (az ? és az I ejtése azonos volt, ejtésük
magánhangzó és lágy mássalhangzó után /ji/ volt, kivéve az ? köt?szót, ahol
ejtése /i/ volt.

A fentiekb?l látható, hogy az óbolgár magánhangzórendszere kiterjedtebb volt a mai bolgárénál. Míg a
mai bolgárban 6 magánhangzó fonéma van (?, ?, ?, ?, ?, ?), addig az óbolgárban e 6 mellett volt
még további 5: ?, ?, ?, ?, ?. Az ? és az ? orrhangú E és O, a szláv nyelvekb?l ez a két hang kihalt azóta,
csak a lengyelben maradt meg, a mai lengyel helyesírás ? és ? bet?kkel jelöli ?ket. Az ? azonos a mai
orosz ?-vel, a bolgárból elt?nt ez a hang még a középkorban. Az ? minden szláv nyelvb?l kihalt
fonámaként, a mai oroszban el?fordul allofónként. Az ? - /æ/ - a mai bolgárban csak egyes déli
nyelvjárásokban fordul el?, az irodalmi nyelvb?l hiányzik.

Látható, hogy minden hangnak - a lágy mássalhangzókat leszámítva - saját bet?je volt, azonban van még
egy kivétel, a /j/ hang, melyet az ? bet? jelzett, amely egyúttal a /ji/ kapcsolatot és az /i/ mássalhangzót is
jelezte. Ennek kényelmetlensége felismerésre került már a XV. században, azóta került használatba a
cirill bet?s szláv nyelvekben az ? bet?, a /j/ mássalhangzó jelölésére, míg az ? maradt csak az /i/
magánghangzó jelölésére. (A szerb cirill ábécében a ? bet? helyett a J bet? használatos ugyanerre.)

Az ? bet?r?l szintén elmondható: ez görög hatás. A görögben az ?? bet?kapcsolattal lett jelölve az /u/
hang, ezt vette át a eredeti cirill írás, azonban - mivel ennek nem volt sok értelme a bolgárban -
hamarosan az írás ? bet?t kezdett használni helyette, s az eredeti ? a XIV. századtól már nem fordul el?.

A  táblázatban lilával jelölve van 3 darab "felesleges" mássalhangzó bet?. Ezek oka ismét a görög.
Ezek olyan jövevényszavakban voltak használatban, melyekben az eredeti görögben ezek a bet?k áltak.
A ?, ?, ? bet?k a görög ?, ?, ? bet?ket jelölték. A görög ? hang eleve hiányzik a bolgárból, így a bolgárok
számára a ? azonos volt a ?-vel. Ez a három bet? hivatalosan csak a XIX. sz. végén lett törölve a bolgár
ábécéb?l.

E bevezetés után lássuk az egyes cirillbet?s szláv nyelveket!
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orosz

Az oroszban jelenleg 33 bet? van. A táblázatban pirossal jelölt bet?k spontán módon kerültek ki a
használatból. A zölddel jelölt bet?ket I. Péter cár írásreformja törölte, ezek az oroszban már nem létez?
és görög hangokat jelöltek. A 3 kékkel jelölt bet? pedig Lenin írásreformjával sz?nt meg, egyik sem
jelölt önálló hangot. A XV. században került használatba a cirill bet?s szláv nyelvekben az ? bet?, a /j/
mássalhangzó jelölésére. Az ? speciális orosz találmány a XVII. sz. végér?l, az eredeti szláv ábécében
hiányzó j+o ill. lágyság+o jelölésére, kötelez?en használandó bet?ként csak a kommunista id?szakban lett
bevezetve, ma azonban használata ismét visszaes?ben van: elfogadottnak számít E-ként való írása is.

 

Az orosz nyelv sajátossága, hogy az ? és ? bet?k szerepe megcserél?dött: míg az ? volt az eredeti
ábécében a "kemény e", addig az oroszban ez lett a "lágy e", viszont az ? alapján lett kialakítva az
orosz ? ? "kemény e" jelölésére. Ez szintén I. Péter reformjának része volt. Ugyanekkor lett hivatalosan
bevezetve az ? bet? is az az eredeti ? helyére.

Szintén orosz sajátosság, hogy az eredetileg magánhangzót jelöl?  ? és ? bet?kb?l keménységjel és 
lágyságjel lett.

Az oroszban mindig kemény a ?, ?, ?, ?,  s mindig lágy a ?, ?, ?. Az összes többi mássalhangzó bet? - ?,
?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? - jelölhet kemény és lágy mássalhangzót is: a lágyság jelölése a bet? utáni
lágyító magángangzóval vagy lágyságjellel történik. Ha lágyító magánhnagzó magánhangzó másik
magánhnagzó után vagy mindig kemény mássalhangzó után áll, akkor jelentése /j/ + az illet?
magánhangzó.

Fontos tudni: az oroszban er?s magánhangzó-redukció van (azaz a hangsúlytalan magánhangzók ejtése
jelent?sen eltér ugyanezen magánhangzók hangsúly alatti ejtését?l), ezt azonban az írás nem jelöli. De
ennek elemzése meghaladná e cikk kereteit.
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ukrán

Az ukránt érdemes az oroszhoz hasonlítva vizsgálni. Az ukrán írásból ugyanúgy kihullottak a megsz?nt
és görög hangokat jelöl? bet?k. Ugyanúgy ? lett az eredeti ? helyett. Az eredetileg magánhangzót jelöl? ?
bet?b?l ugyanúgy lágyságjel lett. S szintén kialakult az ? bet?, a /j/ mássalhangzó jelölésére. Megsz?nt
bet?k: zöld, új bet?k: sárga.

 

Lássuk most a különbségeket az ukrán ábécében az oroszhoz képest!

Az ukránban nincs ? - helyette, az orosszal azonos szerepben, aposztróf - ` - használatos.

Míg az orosz nyelvben az ? és ? bet?k szerepe megcserél?dött, addig az ukránban nem: az ?
maradt "kemény e", a "lágy e" jelölésére pedig az ? alapján ki lett kialakítva az ?.

Az eredi szláv ábécében az I jelentése /ji/, ezt a mai ukránban külön bet?, az ? jelöli - ez a bet? már a
korai bolgár ábécében kialakult, de ott kihalt, az ukrán ábécében a XIX. században lett visszaállítva. Az
/i/ magánhangzót az ukránban pedig az I jelöli.

Az ? bet? az ukránban külön hang, ezt a nyugat-ukrán nyelvjárásokban /?/ formában ejtik, a többi
nyelvjárásban pedig [?] formában, azaz azonosan az orosz ?-vel. Személyes tapasztalatom, hogy - bár az
irodalmi nyelvben az [?] szabálytalannak számít - 10 ukránból 9 pontosan így ejti mégis.

Fontos: míg az I csak lágy mássalhangzó mögött állhat, addig az ? mindig kemény mássalhangzó után.

Speciális ukrán bet? a ?, ez a /g/ hangot jelöli, ellentétben a ? bet?vel, mely pedig a /h/ vagy a /?/ hangot.
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A ? bet?nek egy id?ben politikai jelent?sége is volt: a Szovjetúnión kívül él? ukránok használtak, míg
Ukrajnában tiltva volt, "szovjetellenes" bet?nek számított. Hivatalosan csak Gorbacsov idejében lett
bevezetve Ukrajnában is.

Az ukránban mindig kemény a ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, s mindig lágy az ?. Az összes többi
mássalhangzó bet? - ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? - jelölhet kemény és lágy mássalhangzót is: a lágyság jelölése a
bet? utáni lágyító magángangzóval vagy lágyságjellel történik. Ha lágyító magánhangzó magánhangzó
másik magánhangzó után vagy mindig kemény mássalhangzó után áll, akkor jelentése /j/ + az illet?
magánhangzó. Ehhez hozzá kell tenni, hogy mindez csak az irodalmi nyelvben és a nyugat-ukrán
nyelvjárásokban érvényesül, mivel a kelet-ukrán nyelvjárásokban a ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? is lehet lágy.

Fontos tudni: az ukránban - ahogy az oroszban - er?s magánhangzó-redukció van (azaz a hangsúlytalan
magánhangzók ejtése jelent?sen eltér ugyanezen magánhangzók hangsúly alatti ejtését?l), ezt azonban az
írás nem jelöli.

belarusz

A belaruszt érdemes szintén az oroszhoz hasonlítva vizsgálni. A belarusz írásból ugyanúgy kihullottak a
megsz?nt és görög hangokat jelöl? bet?k. Ugyanúgy ? lett az eredeti ? helyett. Az eredetileg
magánhangzót jelöl? ? bet?b?l ugyanúgy lágyságjel lett. S szintén kialakult az ? bet?, a /j/ mássalhangzó
jelölésére. Megsz?nt bet?k: zöld, új bet?k: sárga.

 

Az ukránhoz hasonlóan, a belaruszban nincs ? - helyette, az orosszal azonos szerepben, aposztróf - ` -
használatos.

A belaruszban nincs ?, helyette I van.
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Az orosszal azonos módon az ? és ? bet?k szerepe megcserél?dött: míg az ? volt az eredeti ábécében a
"kemény e", addig a belaruszban ez lett a "lágy e", viszont az ? alapján lett kialakítva a belarusz ? ?
"kemény e" jelölésére.

Speciális belarusz bet? a ?, ez a /w/ hangot jelöli, mely az oroszból hiányzik, de az ukránban is megvan,
viszont az ukránban nincs külön jele, az ukrán ? egyaránt jelölhet /v/ és /w/ hangot.

A belaruszban mindig kemény a ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, s mindig lágy az ?. Az összes többi mássalhangzó bet?
- ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? - jelölhet kemény és lágy mássalhangzót is: a lágyság jelölése a bet?
utáni lágyító magánhangzóval vagy lágyságjellel történik. Ha lágyító magánhangzó másik magánhangzó
után vagy mindig kemény mássalhangzó után áll, akkor jelentése /j/ + az illet? magánhangzó.

A belarusz helyesírás sajátossága, hogy egyedül a keleti-szláv nyelvek közül, jelöli a magánhangzó-
redukciót. Talán ennek érzékeltetésére a legjobb az ország neve: ???????? - ami oroszosan ????????
lenne, miközben a kiejtés a két nyelvben azonos: /bj?l??ru?sj/.

Magyar médiákban folyamatosan gondot okoz, mikor lesz az orosz/ukrán/belarusz nevekben a d/n/t-b?l
gy/ny/ty, íme hát egy összehasonlítás. A három nyelv "problémás" bet?inek megfelelése.

 

ruszin

A legkisebb keleti-szláv nyelv a ruszin. Megsz?nt bet?k: zöld, új bet?k: sárga.
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A ruszin ábácét érdemes az ukránhoz hasonlítani. Az összes ukránban is meglév? ruszin bet? jelentése
azonos az illet? ukrán bet?kével. Egyetlen eltérés: az ? bet? mindig /?/-t jelöl.

Ezen túl viszont a ruszin viszont rendelkezik 3 bet?vel, melyek az ukránból hiányoznak: ezek a ?, ?, ? -
mind a három az orosszal azonos jelentéssel.

A kövekez?:  ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? mássalhangzó bet?k jelölhetnek kemény és lágy mássalhangzót is: a
lágyság jelölése a bet? utáni lágyító magángangzóval vagy lágyságjellel történik. Ha lágyító
magánhangzó magánhangzó másik magánhangzó után vagy mindig kemény mássalhangzó után áll, akkor
jelentése /j/ + az illet? magánhangzó.

szerb

Megsz?nt bet?k: zöld, új bet?k: sárga.

 

A szerb cirill ábécé az egyetlen teljesen fonetikus szláv cirill ábécé: minden bet? egy hang, s minden
hang egy bet?. A XIX. sz. elején lett kialakítva. A szerb nyelvben 4 darab lágy mássalhangzó van: a lágy
cs, a lágy dzs, a lágy l és a lágy n. Mind a négyre külön bet? lett kialakítva, ezek: ?, ?, ?, ?. Úgyszintén
külön bet? lett megalkotva a kemény dzs hangra: ?.

_______________________________________________
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Je suis ballib elmebeteg

by maxval bircaman - szerda, március 23, 2016

http://bircahang.org/je-suis-ballib-elmebeteg/

Kb. 25 éve Bulgáriában egy hivatásos tüntet? kitalálta a váltó-éhségsztrájkot.

Lényege: az egyik naplopó lumpen leül a járdára 4 órára, s nem eszik, majd feláll és elmegy enni, aztán
jön a másik naplopó elmeháborodott, szintén 4 órára. Ez az éhségsztrájk-staféta. S nem, ez nem vicc.

Azt hittem ezt a "tiltakozási" formát nem lehet felülmúlni. Tévedtem. Ma azt olvasom, hogy az
álpedagógusok terve: munkaid?n kívül sztrájkolni! S ez sem vicc.

Persze ki várhatott mást az egyenruhás - el?l kockás, hátul soros ing? - álpedagógusoktól, de ez azért ez
mégis meglep?.

Tervezem: én ezentúl meg éjszaka, alvás közben éhségsztrájkolni fogok. Rettegjen mindenki, aki nem
teljesíti követeléseimet!

_______________________________________________
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Jó hírek Washingtonból

by maxval bircaman - csütörtök, november 10, 2016

http://bircahang.org/jo-hirek-washingtonbol/

Jó hírek jönnek Washingtonból: a békepárti jelölt nyerte az elnökválasztást, míg a háborús oligarchia
meg kapott
egy kicsi, de igencsak fájó pofont. Ez jó hír, a béke esély kapott, ez már önmagában eredmény.

Jó dolgok jönnek. Az USA el fogja fogadni a többpólusú világrendet, azaz csökkenteni fogja harcát a
világuralomért. Ez elhoz egy kiegyensúlyozattabb világot, ahol nincs se "humanitárius" bombázás, se
terroristák
esztelen pénzelése csak mert egy adott kormány egy az amerikai oligarcháknak nem tetsz? kormány
szövetsége.

 

Magyarország esélye a semlegességre hosszú távon most növekszik, az atlanti civilizációhoz semmi
közünk, oda csak a balsors sodrott minket 25 éve, most talán lehet?ség lesz kiszállni.

A magyar belpolitikában ez persze Orbán kiütéses gy?zelme, reménykedjünk, hogy ezt a gy?zelmet jó
célra fogja
használni, s nem valami éktelen marhaságra.

Az amerikai embereket becsmérl?knek meg üzenem: vajon melyik másik nép lenne képes ugyanerre,
azaz a totális háttérhatalmista médiaterror közepette nem úgy szavazni, ahogy "kell"? Mindig mondtam:
az amerikai kormányzat elleni érzéseket rávetíteni az egész amerikai kultúrára és az amerikai népre
súlyos butaság jele. Szóval ma menjünk el egy amerikai gyorsétterembe, együnk hamburgert, igyunk
kólát, stb., így ünnepeljük Amerika emberi arcát!
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A Trump-gy?zelem jelent?sége ugyanaz, mint annak idén, amikor 31 éve Gorbacsov lett a szovjet vezér.
Azaz
hatalmas. A liberális rend magában a rend f?városában, New Yorkban remegett meg. Emlkszem a 31
évvel ezel?tti Gorbacsov-indulásra: éppen érettségi el?tt álltam. A mostani esemény abszolút hasonló.

Aki viszont hirtelen hatalmas változásokra számít, az csalódni fog. Ez csak egy pozitív, de lassú folyamat
kezdete.

_______________________________________________
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Jó, hogy vannak ilyenek

by maxval bircaman - szombat, szeptember 03, 2016

http://bircahang.org/jo-hogy-vannak-ilyenek/

Van egy izgága, mez?gazdasági sefteléssel foglalkozó, Seftel? vagy Sepertel? vagy Sephered nicknev?
ember a magyar neten.

Olyan velem azonos korombeli lehet kinézetre.

A minap tette közzé az alábbi ökörséget:

 

Cáfolni nem is érdemes, mert nyilvánvaló hülyeség mindenkinek aki akár alapszinten is ért a kérdéshez.

A jó csak az, hogy vannak még ilyen emberek. A mai fiatalok tudják így mi volt a megsz?nt SZDSZ
szellemisége - amihez képest még a mai DK is széls?séges magyar nacionalista szervezet -, s miért nem
szabad, hogy ilyen emberek bármiben döntési pozícióba juthassanak.

_______________________________________________
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Jól lehet-e lakni a szomszéd evését nézve?

by maxval bircaman - szombat, január 30, 2016

http://bircahang.org/jol-lehet-e-lakni-a-szomszed-eveset-nezve/

Felzárkóztatható-e Kelet-Európa? Nem a jelenlegi liberális modellel, melynek lényege az, hogy a kelet-
európai országok pénzét folyamatosan szivattyúzza ki a nyugat. Amíg nem sikerül egy er?s
fejszevágással ezt levágni, a probléma mindig meglesz. Addig csak apró lyuktöméseket lehet végezni, de
a probléma alapjában így nem oldható meg.

Ez kb. olyan, mint mikor egy házon az eresz eltörik, csurog mindenhonnan a víz, s az emberek azon
vitáznának hová vezessék a felesleges vizet, ahelyett, hogy az ereszt kicserélnék vagy megjavítanák, hogy
ne legyen vízcsurgás.

Amíg az ország által megtermelt haszon java külföldre szökik, nincs megoldás. Ez olyan, mintha úgy
akarnánk jóllakni, hogy nézünk a szomszédot ahogy eszik az ebédl?nkben. Még SOSEM volt olyan eset
az emberiség történelmében, hogy egy ország így, ezzel a módszerrel lett volna gazdag. Ha így valóban
ez lenne a megoldás, ma Kongó lenne a világ leggazdagabb országa.

Hihet?-e pl. komolyan az Audi németországi és magyarországi gyárában a munkás fizetése azért havi
nettó 2500 ill. 700 euró, mert a németországi munkás 3,5-szer többet csinál? Pontosan ugyanazt csinálja a
két munkás, ugyanúgy – a valóságban.

Tévedés azonban azt gondolni, hogy pl. az Audi vagy más konkrét cég lenne a hibás. Egy cég
természetesen azért fektet be, hogy kivigye aztán a hasznot. Miért ne vinné? Hiszen ezért fektetett be.
Azaz  a probléma nem egyszer?síthet? le, ez rendszerhiba, nem az Audi “gonoszsága”. Eleve miért lenne
gonoszság nyereségre szert tenni? Természetesen nem az.

A probléma alapvet?en politikai, s nem vihet? le X vagy Y cég szintjére.

Kínában ott van a világ minden cége, s viszik ki a hasznot hihetetlen nagyságban. Mégis miért nem gond
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ez? Mert a kínai gazdaságnak nem uralja a külföldi t?ke a 80 %-át, mint ahogy ez Magyarországon van,
azaz az ország gazdasága alapvet?nek magának az országnak termel. S persze emiatt az idegen t?kének
hatalma sincs Kína felett, s?t a dolog fordított.

Itt a kérdés a mérték. Az idegen befektetés pont olyan, mint a bor:

ha nincs, az nem jó,
ha mértékkel van, hasznos,
ha meg egyfolytában fogyasztjuk, az egészségkárosító.

Magyarország problémája strukturális. A rendszerváltozással az ország beállt egy káros
modellre, mely a nyugatot gazdagítja. Aki id?sebb, emlékszik, a 80-as évek végén az egész
ország azt harsogta: mindegy kié a tulajdon, ez nem számít. Nos, azóta kiderült: ez fatális
tévedés. S pl. nyugaton igenis bajnak élik meg, ha a tulajdon idegen.
Kelet-Európa belement egy káros, félgyarmati modellbe, s most nagyon nehéz ebb?l
kilábalni. A 4 országból álló keleti tömb most éppen ezen dolgozik, s ezért ez a sok alpári
támadás pl. Orbán, ill. most már inkább a lengyel kormány ellen. A nyugat retteg, hogy
elveszti jól tejel? félgyarmatait, retteg, hogy a népek sorra szavazzák le a nyugati
érdekeket képvisel? helyi komprádor burzsoáziát, s helyette népi vezet?k kerültek
hatalomra mind a 4 államban. Retteg a nyugat, hogy helyi embereiket a nép kiröhögi: lásd
a múlt hétvéget, amikor a Megbokrosodott alig 1400 embert tudott összetrombitálni, a
nyugat kiszolgálását követel? tüntetésre.

Mi is a probléma gyökere? Az, hogy a magyar gazdaság idegen kezekben senyved. S az idegeneknek
pedig nem érdekük a gazdaság távlati fejlesztése, az ? érdekeik csupán a haszon megtermelését és
kivételét lehet?vé tev? keret m?ködtetése.

Olyan ez, mint egy lakás. Ha bérled, nem fogsz alapvet? javítást végrehajtani, mert minek költenél erre.

Lassú építkezés kell ehhez. Egy 30-éves negatív folyamatot nem lehet azonnal megfordítani. Pont ez
történik manapság. A 4 országból álló keleti tömb most éppen ezen dolgozik.

Az állam pénze a gazdaságból van. Ha az kiviszi a haszon zömét, az állam adóbevétele is drasztikusan
csökken. Azaz nincs pénz fejleszteni.
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S hiába adóznak a befektet?k, akkor is KIMEGY a haszon, nem az országban teremt jólétet, hanem
máshol.

Nem lehet jólakni abból, hogy az ember nézi, hogyan ebédel a szomszédja.

Egyetlen gazdaság sem lehet idegen kezekben, ez a kulcs. Aláhúzom: az idegent nem faji/nemzetiségi
értelemben kell érteni, mert nem ez számít. Lehet a tulaj kongói is, ha nem viszi ki a hasznot. Ugyanígy: a
hasznot kivív? magyar meg káros.

A jelenlegi kormány az els? a rendszerváltozás óta, mely meglátta a megoldást, s lépni próbál. S vele
együtt halad Csehország, Lengyelország és Szlovákia. Brüsszel retteg. Ezek az országok megértették:
nem szabad bent maradni a nyugati szakadékban, s h az EU nem változtatható meg, segíteni kell 
szétroppantását.

_______________________________________________
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Karácsony

by maxval bircaman - csütörtök, január 07, 2016

http://bircahang.org/karacsony/

Ma van a juliánus naptár szerint Karácsony.

A naptárkérdés örök vita ortodox körökben, amióta 1923-ban egy ortodox konferencia megvizsgálta a
naptárkérdést és megvitatta, hogy mi legyen azzal a problémával, hogy a naptár elmarad a természett?l,
azaz lassan siet a naptár a valósághoz képest.

A nyugati naptárreform (XIII. Gregorius pápa) a XVI. században megváltoztatta a naptárkompenzáció
módját. Ez azonban nem oldotta meg a f? problémát: a kompenzáció csak egy hosszú, 400-éves
id?szakon keresztül érvényesül, s akkor is csak részlegesen. Lásd: a téli napforduló ma nem december
25-én van, amikor kellene lennie, hanem 3 nappal korábban.

Az 1923-as konferencia kidolgozott egy új naptárt, az újjuliánus naptárt, mely majdnem teljesen azonos
a nyugati gregoriánus naptárnál (bár valamivel pontosabb nála), s megtett pár f? megállapítást:

a naptár nem dogmatikai, hanem csak kánonjogi kérdés,
ami a mozgó dátumú ünnepeket illeti, nem indokolt az egyházi ciklust megzavarni, azaz javasolt
az eredeti juliánus naptár megtartása,
ami a fix dátumú ünnepeket illeti, megfontolandó az újjuliánus naptár bevezetése, a hív?kre
tekintettel, azért, hogy az egyházi naptár egyezzen a világi naptárral (mely a gregoriánus naptárral
egyezik).

Mivel az ortodox részegyházak egy része elfogadta a konferencia ajánlását és a másik rész meg nem
(ezek az újnaptáristák és a réginaptáristák), azóta nincs közös, egységes naptár az ortodoxiában.

Az újnaptáristák f? érve: feleslegesen megzavarja a hív?ket, ha pl. Karácsony a polgári naptár szerinti
január 7-én van és nem december 25-én.
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A réginaptáristák f? érve: két eltér? naptárrendszer használata az egyházi naptárban káoszt okoz, semmi
értelme kényelmi okokból megváltoztatni egy több évszázados hagyományt, akkor is, ha ez nem
dogmatikai jelleg? hagyomány.

Kezdetben újnaptáristák csak a görög nyelv? ortodox részegyházak lettek (azaz: a konstantinápolyi, az
alexandriai, az antiochiai, a görög és a ciprusi), bár itt sem volt teljes egység: a jeruzsálemi egyház maradt
réginaptárista. Aztán sorra csatlakoztak hozzájuk mások is. Mára újnaptárista: az albán, az amerikai, a
bolgár, a cseh-szlovák,a román egyház még.

Jelenleg réginaptárista: a jeruzsálemi, a grúz, a lengyel, az orosz, s a szerb egyház. Ezek az elismert,
kanonikus ortodox részegyházak, a legtöbb nem-elismert ortodox részegyház (az abház, a macedón, a
montenegrói, valamint a 2 ukrán egyház) szintén réginaptárista. A nem-elismert egyházak egyébként
teljes mértékben ortodoxok, mind a hit, mind az apostoli folytonosság tekintetében, viszont mivel jogi
státuszuk kialakítása nem kanonikus módon történt, nem állnak közösségben a „hivatalos” egyházakkal
(itt is azonban vannak egyedi esetek, amikor kvázi-közösség áll fenn mégis).

A lengyelek sokáig újnaptáristák voltak, tavalyel?tt tértek vissza a régi naptárra.

Egyes újnaptárista egyházak esetében sajnos szakadás is történt, azaz a hívek egy kisebb része dogmatikai
kérdésnek tekintette a naptárkérdést, így miután az illet? részegyház újnaptárista lett, az ezzel egyet nem
ért?k új egyházat alapítottak: ilyen kivált, új réginaptárista egyház létezik Bulgáriában, Görögországban
és Romániában. Ezek a szakadár egyházak teljes mértékben ortodoxok, mind a hit, mind az apostoli
folytonosság tekintetében, azonban nem állnak közösségben a „hivatalos” egyházakal.

Ami a nem-khalkedóni ortodoxiát illeti, réginaptárista az alexandriai (kopt) egyház, az etióp, az eritreai és
az örmény egyház. S a gregoriánus naptárt használja az antiochiai és az indiai egyház.

Ami az asszíreket illeti, két csoportjuk van, pont a naptár miatt váltak ketté, bár manapság ismét
egyesülni igyekeznek.
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Manapság a régi naptár híveinek egyik fontos érve: legyen december 25. az ateisták Karácsonya, ezzel
semmi gond, hiszen így január 7. marad az „igaz keresztények” Karácsonya.

Az új naptár hívei viszont rámutatnak: a Karácsony mint ünnep pont azért került bevezetésre a II.
században, hogy keresztény tartalmat adjon az akkori „ateista Karácsonynak”, a téli napforduló
ünnepének. Azaz abszolút tévút engedményt tenni az ateizmusnak azzal, hogy most odaadjuk neki a
Karácsonyt, csináljanak vele amit csak akarnak, minket nem érdekel, mert nekünk már van egy „igazi”
Karácsonyunk máskor.

Nehéz dönteni, mind a két félnek igaza van. A probléma csak olyan területeken nem áll fenn, ahol a
nyugati ateista kultúra befolyása jelentéktelen.

_______________________________________________
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Katolikus-ortodox egyesülés?

by maxval bircaman - hétf?, február 15, 2016

http://bircahang.org/katolikus-ortodox-egyesules/

Újabban sokan írnak a lehetséges katolikus-ortodox egyesülésr?l. De vajon lehetséges ez?

 

Valójában a köznapi ember számára látható különbségek éppen azok, melyek nem valódi különbségek.

Az például, hogy a nyugati egyház racionálisabb, míg a keleti misztikusabb igaz volt már a kés?
ókorban, s ez nem okozott gondot, s?t a kett? kiválóan kiegészítette egymást. Ennek következménye sem,
hogy míg a nyugat mindig igyekezett jogi keretet adni a dogmáknak, addig a kelet számára ez
feleslegesnek t?nt.

Nem beszélve persze a rítusbeli különbségekr?l, melyekr?l a tájékozatlan átlagember azt hiszi, hogy
ezek egyházi különbségekr?l. Sokan hiszik, hogy a katolicizmus egyenl? a latin rítussal, míg az ortodoxia
pedig a bizánci rítussal. Valójában ez is csak annyira igaz, hogy a katolikusok 95 %-a latin rítusú, míg az
ortodoxok 99 %-a pedig bizánci rítusú, de ezek csak rítusok közti különbségek, nem dogmatikaik.
Mindkét egyház elismeri az összes keresztény rítust, csupán hagyomány kérdése, hogy melyiket
használjuk.

Az egyik látványos különbség pl. éppen rítusbeli: a papok házassága. A legtöbb ortodox pap házas, s?t
ez szinte kötelez? minden papnak - aki nem házas, az jellemz?en szerzetes. Valójában a katolicizmusban
is csak a latin rítusban kötelez? a n?tlenség, a katolikus papok kb. 5 %-a (a nem latin rítusúak) szintén
házasok.

A legismertebb dogmatikai különbség, a filioque sem valódi különbség. Itt valójában arról van szó, hogy
a kérdés ortodox magyarázata kiterjedtebb, pontosabb, míg a katolikus magyarázat leegyszer?sít?bb. A

                                381 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

katolicizmus számára nem lényeges annak aláhúzása, hogy különbség van a Szentlélek eredete és hatása
között, míg az ortodoxia számára e kett? megkülönböztetése fontos: a valóságban tehát a katolikus
filioque nem hamis dogma, hanem leegyszer?sítés.

A másik közismert különbség sem valós különbség: ez a válás kérdés. Míg a katolicizmusban a házasság
örökre szól, az csak érvényteleníthet?, addig az ortodoxiában lehetséges a válás és az újraházasodás.
Azonban itt is figyelembe kell venni, hogy valójában a két egyház egyetért abban, hogy a házasság örökre
szól. A különbség abból ered, hogy az ortodoxiában létezik az akribeia-ikonomia elv: az akribeia azt
jelenti, hogy szigorúan ragaszkodunk egy szabályhoz, míg az ikonomia azt, hogy kivételt teszünk egy
szabály alól abban az esetben, ha ezt egy magasabb cél igényli. Az ortodoxia az ikonomia elvét
alkalmazza pl. a éppen a válásnál: azaz ha egy házasság megromlik és szétesik, s a felek új házasságot
akarnak, az Egyház ezt indokolt esetben elfogadja, úgy okoskodva, hogy ez így a kisebbkik rossz.

Lássuk azonban a valódi különbségeket.

Ádám és Éva b?nét illet?en a katolicmus számára Szent Ágoston tanítása a mérvadó ezt illet?en, míg az
ortodoxia - bár elismeri Ágostont sok minden mást illet?en - tévesnek tekinti Ágostonnak ezt a tantását. A
lényeg: Ágoston - és a katolicizmus - szerint az els? emberpár b?ne miatti felel?sség átörökl?dik minden
más emberre is. Pontosan ezért alakult ki a katolikus tanítás Sz?z Mária szepl?telen fogantatásáról is:
hiszen ett?l az átörökl?dött b?nt?l valahogy mentesíteni kellett a megtestesült Isten szül?anyját. Ezzel
szemben az ortodoxia tagadja ilyen átörökl?d? b?n létezését, az ortodoxia szerint abszurdum, hogy
bárkinek is b?nössége legyen olyasmiért, amit nem követett el személyesen. Az ortodoxia így eleve nem
átörökl?d? b?nr?l, hanem eredeti b?nr?l beszél. Az ortodox tanítás szerint Ádám és Éva utódai nem
örököltek b?nt, csupán a b?n következményét, azaz az eredeti b?n miatt Ádám és Éva természete
megromlott, s ezt a romlott természetet örökli minden ember természetes (mondhatni: genetikai) úton, de
egyetlen ember sem születik b?nösnek. Pontosan ezért nem létezik az ortodoxiában Sz?z Mária
szepl?telen fogantatása sem, hiszen nincs rá eleve szükség: nincs szükség speciális kivételezésre
a megtestesült Isten szül?anyját illet?en.

Fontos alapvet? eltérés a dogmák eredete és természete. Bár mindkét egyház egyetért abban, hogy a
dogma csak az, amit Isten személyes adott át tanításként az Egyháznak annak alapítása idején és
közvetlenül el?tte, a katolicizmus a dogmafejl?dés tanát vallja. A dogmafejl?dés tana azt jelenti, hogy az
Egyház nem minden dogmára döbbent rá azonnal, volt amit csak kés?bb értett meg. Azaz a katolicizmus
számára létezhetnek új dogmák: ezekr?l azt vallják, hogy ezek korábban is léteztek ugyan, de csak egy
kés?bbi id?pontban váltak nyilvánvalóvá az Egyház számára. Ezzel szemben az ortodoxia tagad
bármiféle dogmafejl?dést, azt vallja: minden dogma megadott az els? id?kben, legfeljebb azok pontos
megfogalmazása lehet kés?bbi, de maguk a dogmák tartalma az I. századtól is jelen volt. Ennek
gyakorlati következménye: míg az ortodoxiában nem létezik hatalom, mely dogmát kimond, addig a
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katolicizmusban ennek semmi akadálya, katolikus zsinat és a római pápa jogosult kimondani új dogmát,
azt állítva, hogy ez egy eredeti dogma, mely csak most vált az Egyház számára nyilvánvalóvá.

S természetesen a legnagyobb különbség szervezeti jelleg?.

Az ortodoxia számára minden püspök egyenl?, a közöttük lév? különbségek nem isteni eredet?ek,
hanem csupán egyházjogi jelleg?ek: a püspökök vezet?je egy adott nagyobb területen az érsek vagy a
metropolita, de ?k is csupán els?k az egyenl?ek között az adott területen, nem f?nökeik a többi
püspöknek - ugyanígy az egyes autokefál egyházak vezet?i sem teljhatalmú f?nökök az adott
részegyházban, hanem az adott egyház tiszteletbeli els?i. S végül ugyanez van az egyetemes Egyházban
is: a római pápa az els? az egyenl?ek között a részegyházi vezet?k között (1054 óta a római pápa nem
tudja ellátni ezt a funkciót, mivel megszakította a közösséget, így azóta ideiglenesen a konstantinápolyi
pátriárka, a korábbi tiszteletbeli második látja el azóta ezt a szerepet).

Ezzel szemben a katolicizmusban a püspök f?nöke az érsek, az érséké pedig a prímás érsek (esetleg
metropolita vagy pátriárka), annak f?nöke pedig a bíborosi testület, mely felett áll a római pápa, aki az
egész Egyház egyszemélyi, korlátlan feje. A katolicizmusban ez annyira jelen van, hogy püspöknek csak
a római pápa engedélyével lehet bárkit is felszentelni.

Gyakorlatilag minden katolikus papnak két f?nöke van: a helyi püspök és a Vatikán, a bíborosi testület és
a római pápa személyében. Ezzel szemben egy ortodox pap f?nöke csakis a helyi püspöke, az érsek és a
pátriárka sem adhat számára utasítást.

Mindebb?l következik az abszurd katolikus tanítás a római pápa tévedhetetlenségér?l, mely mind
dogmatikailag, mind történelmileg keresztényellenes eretnek tanítás. Él? ember nem lehet sosem
tévedhetetlen, ráadásul több római pápai tévedésr?l is tudunk.

Együtt lehet persze m?ködni sok területen, de egyesülés csak egyetlen módon képzelhet? el: ha a
katolicizmus lemond minden 1054 óta bekövetkezett "dogmafejl?désér?l", s lemond arról az alaptalan
igényér?l, hogy a római pápa az Egyház teljhatalmú uralkodója lenne, aki ráadásul még tévedhetetlen is.
Amíg ez nem következik be, nincs mir?l tárgyalni. ¡No pasarán!

_______________________________________________
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Kelet esése

by maxval bircaman - csütörtök, február 04, 2016

http://bircahang.org/kelet-esese/

A talán legérdekesebb statisztika az egyes országok vásárlóer?n számított egy f?re jutó GDP-jének
változása.

Utána néztem ezeknek az adatoknak az európai volt kommunista országok esetében. Az adatok a XIX. sz.
utolsó évét?l a XX. sz. utolsó évéig terjednek, 25 évenként. Az adatok az éppen létez? világátlag GDP-
hez képest számított országadatokat mutatják.

Összehasonlításnak itt van pár nyugat-európai országa adata is.

A fels? táblázat:

piros – a legrosszabb év,
zöld – a legjobb év.

 

Az alsó táblázat:

piros – csökkenés,
narancssárga – stagnálás,
zöld – növekedés.
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Az egyes mai országok mai területére átszámítottak az adatok.

Érdekes összefüggések:

az egyedüli Romániát leszámítva mindegyik keleti állam csúcsideje 1975,
1975 és 2000 között a visszaesés mindegyik országban legalább 20 %-os, de Bulgáriában és
Romániában 40 % feletti.

Érdemes ezt összehasonlítani a nyugati országok adataival. Van ezek után még bárkinek kérdése, hogy
létezik-e a nyugati pénszivattyú, melyet a kelet-európai pénzeket átteszi nyugatra?

_______________________________________________
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Keleti-szláv nyelvek

by maxval bircaman - szombat, augusztus 20, 2016

http://bircahang.org/keleti-szlav-nyelvek/

Az egyes keleti-szláv nyelvekr?l a legfontosabb adatok. Nem adatokat szeretnék azonban megismételni,
ezek bárhol megtalálhatók, hanem olyat is hozzátenni, ami sokaknak új lehet.

A szláv nyelvek 3 ága: keleti, nyugati, déli.

A 3 ág szétválása a VI. században kezd?dött és a XI. században ért véget. Ennek talán legnagyobb
bizonyítéka az a tény, hogy amikor Cirill és Metód létrehozza a IX. században az els? szláv sztendert
nyelvet, ezt a Thesszaloniki környéki szláv nyelvjárások alapján teszi, azaz bolgár alapon, viszont a
nyelv tökéletesen érthet? a nyugati-szláv Moráviában is, majd pedig a X, sz. végét?l az ezen a nyelven
írott egyházi könyvek a mai Ukrajna és Oroszország területén, azaz a keleti szlávoknál is elterjednek és
használatba kerülnek.

*

A keleti ághoz 4 nyelv tartozik, nagyságrendben: orosz, ukrán, belarusz, ruszin. Eredeti neve a közös
el?dnek: rutén nyelv, de ezt a mai oroszok óorosznak hívják, ugyanígy az ukránok óukránnak, stb. -
mindegyik elnevezés valójában megfelel a valóságnak, hiszen rutén = óorosz = óukrán = óbelarusz =
óruszin. Az eredeti "rutén" név csak a mai ruszinoknál maradt meg, hiszen rutén = ruszin.

A 4 nyelv egymástól politikai okokból kezdett szétválni, amikor Litvánia meghódított jelent?s keleti szláv
lakosságú területeket a XV. sz. elején. Ezzel párhuzamosan lassan kialakult az egységes új orosz állam
Moszkva központtal. Így lassan kialakult a nyugatrutén és a keletrutén nyelv, az el?bbib?l lett a mai
belarusz, ruszin, ukrán, utóbbiból a mai orosz.

A 4 keleti-szláv nyelv írásbeliségének közös jellemz?je, hogy mind a cirill ábécét használja. Az orosz és
az ukrán ábécében 33, a belaruszban 32, a ruszinban 36 bet? van. Az egyes ábécékr?l már írtam itt
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részletesebben.

A legrégibb fennmaradt kelet-szláv nyelvemlék Nyestor ??????? ??????????? ???? (Elmúlt id?k
elbeszélése) cím? m?ve, mely a XII. sz. elején keletkezett, egyházi szláv nyelven íródott, de keleti-szláv
sajátosságokkal.

Hangtani közös jellemz?k. Kevés magánhangzó fonéma, nincs hosszúság szerinti eltérés, viszont
jellemz? egyes hangsúlytalan magánhangzók redukciója. A mássalhangzóknál sok a fonéma, aminek f?
oka a kemény-lágy "párok" jelenléte. Az egyes nyelvek között több eltérés is van. A belaruszban hiányzik
a kemény-lágy pár a d, r és t hangokból, a lágy d és t lágy dz és c hanggá változik, pl. a "nap" szó oroszul
????, míg belaruszul ?????. Viszont csak a belaruszban van kemény-lágy fonéma pár a k és /x/
hangokból. A kemény-lágy dz és c viszont az oroszból hiányzik, de jelen van a három másik nyelvben. A
kemény-lágy b, f, m, p, v hiányzik a sztendert ukránból és a ruszinból, míg a belaruszban és az oroszban
jelen vannak, azonban ezeket a fonémákat ejti - a sztendert szerint "hibásan" - az ukránok nagy része is.

Az oroszból és a ruszinból hiányzik a /w/ fonéma, a másik két nyelvben jelen van: az ukránban a ? bet?
ejtése id?nként ez, míg a belaruszban külön bet? jelöli: a ?. Az orosz jellemz?je, hogy csak veláris h hang
van benne (mint a magyar "technika" szóba), írása ?, míg az ukránban és a ruszinban van veláris h és
gégehang h is (ez utóbbi mint a "magyar" lehet szóban), az el?bbi jelölése ?, az utóbbié ?. Az oroszban
csak nyelvjárási szinten és allofónként jelenlév? /?/ a belaruszban önálló fonéma, a ? bet? jelöli.

A magánhangzókat illet?en a ruszinban 7, a többi három nyelvben 6 magánhangzó fonéma van. Az
írásban eltérések vannak. Az orosz és belarusz ? bet? az ukránban és a ruszinban a ? bet?nek felel, míg az
orosz és belarusz ? bet? ukrán és a ruszin megfelel?je az ? bet?. Csak az oroszban, a belaruszban és a
ruszinban van ? bet?, az ukrán helyette két bet? kombinációját használja: ?? vagy ??. Az orosz ? a másik
három nyelvben I. Az orosz, belarusz és ruszin ábécében szerepel az ?, ilyen bet? az ukránban nincs, az ?
felel meg, bár ehhez hozzá kell tenni, hogy a sztendert ukránban az ? ejtése nem azonos az orosz ?
ejtésével, annál ugyanis nyitottabb és el?rébb ejtett hang, viszont - az orosz hatására - a legtöbb ukrán az
orosz ?-vel azonos hangot ejt az ukrán ? helyén, csak a nyugat-ukrán nyelvjárásokban jellemz? a
határozott nem ?-ejtés. A ruszinban pedig létezik mindkét hang: azaz a sztenderd ukrán ejtés? ? és a
orosszal azonos ejtés? ? is.

Ami ebb?l következik: az ukrán és a ruszin ? és ? bet? nem "lágyít"!
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Fontos tudnivaló, hogy mind 4 nyelvben m?ködik a magánhangzó-redukció (szabályait nem írnám most
le), azaz a fenti ejtés csak hangsúly alatti magánhangzókra igaz maradéktalanul.

Míg az orosz, az ukrán és a ruszin szóelemz? írású, a belarusz helyesírás er?sen fonetikus jelleg?, azaz az
írás maximálisan tükrözi a kiejtést. Innen származik az a rejtély, hogy miért írják át magyarul a belarusz
elnök nevét egyszer Lukasenko, egyszer meg Lukasenka alakban -  egyszer?en az el?bbi az orosz, utóbbi
meg a belarusz változat átírása (????????? és ?????????).

Közös nyelvtani jellemz?k. Kiterjedt névszóragozás (az oroszban és a belaruszban 6 eset, az ukránban és
a ruszinban 7, a hívóeset a plusz). Az igéknél befejezett és befejezetlen szemlélet megkülönböztetése, a
befejezett szemlélet? igéknél múlt id? és jelen id?, a befejezetlen szemlélet?eknél múlt, jelen, jöv?
(kivéve a belaruszt, ahol régmúlt is van).

*

Az orosz a legnagyobb szláv nyelv. Anyanyelvi beszél?inek száma kb. 180 millió.

Hivatalos nyelv a következ? országokban (zárójelben: a lakosság hány százalékának anyanyelve az
orosz): Abházia (10 %), Belarusz (69 %), Dél-Oszétia (1 %), Izrael (14 %), Kazahsztán (26 %),
Kirgizsztán (14 %), Oroszország (93 %), Tadzsikisztán (2 %), Transznisztria (62 %), Türkmenisztán (12
%), Üzbegisztán (14 %).

Nem hivatalos nyelv, de a lakosság jelent? része orosz anyanyelv? a következ? országokban: Észtország
(a lakosság 24 %-a orosz anyanyelv?), Lettország (34 %), Litvánia (7 %), Moldova (11 %), Ukrajna (43
%).

Azerbajdzsánban, Grúziában, Karabahban és Örményországban az orosz anyanyelv? lakosság aránya
minimális, de a lakosság jelent?s része beszél oroszul idegen nyelvként. Az egész volt Szovjetúnióban a
nem orosz anyanyelv?ek által beszélt idegen nyelvek között ma is messze az orosz van az els? helyen, ez
alól egyedül Azerbajdzsán a kivétel. ahol a legbeszéltebb idegen nyelv a török, azonban külön kérdés,
hogy tekinthet?-e egyáltalán külön nyelvnek az azeri és a török, e kett? között a tényleges különbség kb.
annyi, mint a brit angol és az amerikai angol között.

                                388 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Oroszországban a lakosság 93 %-a orosz anyanyelv?, azonban csak 85 % a kizárólag orosz anyanyelv?, a
maradék 8 % kett?s anyanyelv?, azaz az orosz mellett van más anyanyelve is. (Oroszország lakosságának
81 %-a mondta magát orosz nemzetiség?nek a legutóbbi népszámláláson.)

A mai orosz sztendert nyelv a XVIII, században alakult ki, a közép-orosz nyelvjárások alapján. ?z ok
politikai: az orosz államiság két lehetséges központja a kezdetekben Novgorod és Moszlva volt, a harcot
Moszkva nyerte meg a XV. sz. végén. Az orosz nyelv 3 f? nyelvjáráscsoportja: az északi, a középs?, s a
déli. A sztendert nyelvet beszél?k beszédében is mind a mai napig megérezhet?, hogy az illet? északi
vagy déli.

Az orosz nyelv bemutatására egy id?járásjelentés:

https://www.youtube.com/watch?v=rTeLvU8ZO94#t=00m03s 

*

Az ukrán anyanyelvi beszél?inek száma kb. 33 millió.

Hivatalos nyelv a következ? országokban (zárójelben: a lakosság hány százalékának anyanyelve az
orosz): Transznisztria (16 %), Ukrajna (68 %).

Összehasonlítva az orosz és ukrán adatokat, látható, hogy az összadat 100 % felett van, ez azonban nem
elírás, ennek oka, hogy az ukrán anyanyelv?ek egy jelent?s kisebbsége egyben orosz anyanyelv? is.
Ugyanez még inkább igaz Transznisztriára, ahol gyakorlatilag a teljes ukrán anyanyelv? lakosság egyben
orosz anyanyelv? is.

Bár 2014 óta az orosz már nem hivatalos nyelv Ukrajnában, a valóságban ma is az orosz az ország
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leginkább használt nyelve szinte minden téren. Jellemz?, hogy sokan, akik egyébként magukat nem
határozzák meg orosz anyanyelv?ként is szívesebben használják az oroszt. Ez még inkább igaz Ukrajna
keleti és középs? részére, míg a nyugati részen a helyzet ellentétes: ott az orosz csak második helyet tölt
be az ukrán után.

Az orosz nyelv dominanciája nem áll kapcsolatban a politikával, azaz pl. a legtöbb nyugatpárti,
oroszellenes ukrán is inkább oroszul beszél.

Az orosz nyelv dominanciájanak oka többrét?. El?ször is, a két nyelv nagyon közeli egymáshoz,
középszinten kölcsönösen érthet?k, eleve ez a két nyelv csak a XVI. századtól vált el egymástól.

A másik f? ok politikai. Az ukrán többség? területeken az állami hatalom a lengyel nyelvet akarta
meghonosítani a XVIII. sz. kezdetét?l (ez a lengyel-litván állam ideje), az ukrán ekkor családi nyelv
szintjére süllyedt. A lengyel-litván állam megsz?nése után pedig - amikor annak területét egymás közt
felosztotta Ausztria, Oroszország és Poroszország - az osztrák részen folytatódott a lengyel er?s hatása,
míg az orosz részen pedig az orosz lett bevezetve mint egyedüli államnyelv. A XIX. század kezdedét?l az
osztrák részen az állam támogatni kezdte az ukránt, annak szerepe megn?tt, az orosz részen viszont az
ellenkez? folyamat kezd?dött: az orosz hatóságok igyekeztek az ukrán nyelv szerepét visszaszorítani, ez a
politika egészen az 1905-ös forradalomig tartott: 1863-1905 között tilos volt az ukrán nyelv használata a
közéletben és az iskolai tanítása is. Érdekes, hogy ennek ellenére mégis az orosz részen alakult ki a mai
modern ukrán nyelv, annak alapjait a XIX. sz. els? felében tették le, a legnagyobb alak Tarasz Sevcsenko
író, aki egyébként maga is többet írt oroszul, mint ukránul. Maga az "ukrán" szó is az orosz részen alakult
ki, az osztrák területen a "rutén" szó volt sokáig a népszer?bb. Ma azonban a "rutén" elnevezés csak a
ruszinoknál maradt meg.

Az els? világháború után az ukrán többség? területek keleti része lengyel uralom alá került, ismét
megkezd?dött a lengyel nyelv terjesztése az ukrán rovására, A szovjet területen ennek fordítottja zajlott: a
kommunista kormányzat az ukránt kifejezetten támogatta az orosszal szemben! Ez a politika azonban a
30-as évek közepén véget ért, amikor ismét az oroszosítás lett a hivatalos irány. Sztálin halála után az
oroszítást leállították, majd - különösen az egyébként ukrán nemzetiség? Hruscsov alatt - az ukrán
szerepe megn?tt. A 70-es évek elejét?l mindez ismét megfordult: újra az oroszítás lett a hivatalos politika,
egészen Gorbacsov idéig tartott ez. A gorbacsovi id?k - s különösen Ukrajna függetlensége - óta az ukrán
nyelv szerepe folyamatosan növekszik, de - minden politikai irány ellenére - az ország ma is kétnyelv?,
orosz-ukrán a gyakorlatban.

Egy példa, ez egy népszer? politikai vitam?sor az egyik ukrán tv-csatornán (a régió szokásai szerint
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iszonyúan hosszú, TÖBB MINT NÉGY órás m?sor), az összes felirat ukránul van, de a beszélgetés 70-80
%-ban oroszul megy, a m?sorvezet? csak oroszul beszél, az ukránul beszél?ket is oroszul kérdezi, a
résztvev?k is, miközben a számítógépes monitorokon ukrán nyelven van felírva minden, érdekes kett?s
nyelv? viták iz zajlanak, az orosz-ukrán arány a beszédben a m?sor során kb. 70:30:

https://www.youtube.com/watch?v=fbEq5xaqs8g 

A sztenderd ukrán nyelv alapja a mai közép-ukrajnai nyelvjárás, azaz nem a nyugat-ukrán, ennek okát
az el?bb már vázoltam. Nyelvjárási szinten az ukrán nyelv folytonos a belarusszal és az orosszal, azaz
északi irányban a ukrán nyelvjárások lassan a belarusz nyelvbe mennek át, míg keleten és délen ugyanaz
történik az oroszt illet?en. Az orosz hatása óriási, azaz az ukránok nagy része nem úgy beszél ukránul.
ahogy azt "kellene" az ukrán nyelvvéd?k szerint, ez látható pl. a hangtanban: az ukránban a lágy
mássalhangzó fonémák száma "hivatalosan" kisebb, mint az oroszban, mégis az átlagember lágy
fonémákat használ azokban az esetben, amikor oroszul lágy fonéma lenne az adott szóban, de err?l már
írtam a bevezet? részben.

*

A belarusz ukrán anyanyelvi beszél?inek száma kb. 7 millió.

Hivatalos nyelv egyetlen országban: Belarusz (lakosság 58 %-ának anyanyelve).

Összehasonlítva az orosz és belarusz adatokat, látható, hogy az összadat 100 % felett van, ez azonban
nem elírás, ennek oka, hogy a belarusz anyanyelv?ek többsége egyben orosz anyanyelv? is.

Amit leírtam az ukránról érvényes a belaruszra is, azaz lengyel és orosz hatás a XVIII. sz. kezdetét?l. Az
ukránokkal ellentétben azonban a belaruszok ezt természetesen fogadták, a belarusz nyelv visszaszorult
lassan a falvakba, míg a városok lengyel vagy orosz nyelv?ek lettek. A belarusz nemzeti ébredés is
kés?bb, az ukrán után fél évszázaddal, csak a XIX. sz. végén kezd?dött.
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A szovjet kezdeti id?k történései is azonosak: míg a lengyel uralom alá került belarusz terüleken
kifejezetten er?szakos lengyelesítés indult, a szovjet területen az új, kommunista kormányzat fejleszteni
kivánta a belaruszt minden szinten. Ennek sikeres azonban jóval kisebb volt, mint Ukrajnában: a
belaruszok zöme kétnyelv? volt, s?t egy jelent?s része csak orosznyelv?, s alapvet?en meg voltak
elégedve a belarusz nyelv tényleges "családi nyelv" státuszával.

Ez történt a függetlenség elnyerése után is: a lakosság zöme ellenezte a nyugatpárti kormányzat azon
igyekezetét, hogy visszaszorítsa az orosz nyelv szerepét az országban. Az 1994-ben hatalomra került 
Aljakszandr Lukesanka egyik kampányígérete éppen az volt, hogy visszaállítja az országban az orosz
nyelv hivatalos státuszát, Lukasenka népszavazást hirdetett a kérdésr?l 1995-ben, ezen a szavazók 83 %-a
az orosz nyelv visszállítására szavazott. Ma az országnak hivatalos nyelve mind az orosz, mind a
belarusz, azonban a gyakorlatban két nyelv súlya kb. 10 az 1-hez. A belarusz nyelv szerepe kissé
jelképes, azaz a hivatalos feliratok megvannak mind belaruszul, mind oroszul, de az élet 90 %-ban
oroszul folyik minden szinten.

Belarusz nyelv? m?sor az egyik belarusz tv-csatornán, a csatorna m?sorainak 90+ %-a egyébként orosz
nyelv?, a m?sorban szerepl? interjú is már oroszul van:

https://www.youtube.com/watch?v=nwzx0eFI-FQ 

Ritka dolog: állami eseményen belarusz nyelv használata, Lukasenka elnök belaruszul mond ünnepi
beszédet a világháborús belarusz veteránok gy?lésén:

https://www.youtube.com/watch?v=w50kXWUxNe8 

Szokták a belarusz nyelv helyzetét az ír nyelv helyzetéhez hasonlítani, de ez er?s túlzás. A belaroszok
nagy többsége legalább ért belaruszul, ha a nyelvet nem is használja a hétköznapi életben. Szóval messze
nincs "nyelvhalál" helyzet.

Egy érdekes videó. Belarusz újságítón? belaruszul kérdezi a járókel?ket Minkszben "miért nem beszélnek
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az emberek Belaruszban belaruszul?" - az emberek 90 %-a oroszul válaszol,  a válaszok jellemz?en:
"mert nincs eléggé elterjedve", "nem értek jól belaruszul", "könnyebben tudom magamat kifejezni
oroszul". "mert a szüleim is oroszul beszélnek", "nem tudok eléggé szépen, irodalmi stílusban beszélni
belaruszul, ezért feszültséget okoz belaruszul beszélni", az egyetlen belaruszul válaszoló ember válasza:
"mert a rokonságomban senki sem szokott belaruszul beszélni".

https://www.youtube.com/watch?v=KVHsXnpLErI 

*

A ruszin a legkisebb keleti-szláv nyelv, anyanyelvi beszél?inek száma kb. 80 ezer. A ruszinra jellemz?,
hogy gyakorlatilag ma már nem léteznek egynyelv? anyanyelvi beszél?i.

Sehol se hivatalos nyelv, egyetlen országban sem.

Történetileg a ruszin az a nyelv, mely a magyar uralom alá került keleti szlávok nyelvéb?l lett. Az
ukránok nem is tekintik azt önálló nyelvnek, hanem az ukrán kárpátontúli nyelvjárásának.

Nemzetiségként ma a ruszinok lehetnek kb. másfélmillióan, szétszórodva több országban, valamint van
jelent?s emigráns közösség Észak-Amerikában is. Az ukrajnai ruszinok nagy része ma már orosz - azaz
nem ukrán - anyanyelv?. Ha az ember nézeget ruszin forrásokat, szembeötl? jelenség, hogy az orosz
használata szinte demonstratív, azaz ukránellenes éllel szerepel.

A ruszinnak nincs sztendertizált változata, azaz az egyes nyelvjárásai külön-külön sztendertet alkotnak.

A ruszin mára amolyan foklórnyelvvé lett sajnos. Ha az ember ruszin nyelv? beszédet akar bemutatni,
szinte csak népm?vészeti el?adásokat tud el?hozni. A kevés kivétel egyik az Újvidéki Televízió ruszin
adása, íme onnan egy id?járásjelentés ruszin nyelven:
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https://www.youtube.com/watch?v=8wQnY3XWnAU 

_______________________________________________
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Kertész Imre

by maxval bircaman - kedd, április 05, 2016

http://bircahang.org/kertesz-imre/

Sosem értettem, miért kellett ezt az embert utálni.

 

Azt hiszem, a magát jobboldalnak nevez? magyar politikai áramlat f? hibája az etnocentrizmus, err?l
már írtam máskor is. S a hagyományos magyar nacionalizmus hagyományos antiszemita eleme egy
teljesen értelmetlen, mára er?sen kontraproduktívvá vált jelenség. S bár az utóbbi 2 évben érzem az
antiszemitizmus csökkenését olyan magyaroknál, akiknél ez alaptéma volt korábban, a jelenség még ma
is túl er?s.

Kertész egyetlen könyvét se olvastam Nobel-díja el?tt, csak a Nobel-díja késztetett arra, hogy kezembe
vegyem írásait. S azonnal pozitív meglepetést okozott számomra. Elfogultan azt hittem, a Sorstalanság
valamiféle századik, régesrég megunt, dögunalmas zsidó holokauszt-jajjgatás lesz, amib?l az ember ma
már ösztönösen elalszik. S nem, a könyvr?l 10 oldal után rádöbbentem: nem, ez nem az, ez tényleg
értékes, s általánosan fontos írás.

Ha van valaki, aki zsidóként felszólalt a holokausztkultusz ellen, az pont Kertész. S ha van valaki, aki
nem áll ki a zsidó holokauszt bántóan rasszista egyediségtana mellett, az is pont Kertész.

Kertész gondolkodó ember volt, utálta az igazságtalanságot és a demagógiát, s képes volt saját magát is
felülbírálni. Ez utóbbi az oka annak, hogy utolsó éveiben a ballib agytrösz már er?sen fanyalogva
emlegette Kertész nevét. A ballibek Kertésze ma már nem az Imre, hanem az Ákos nev? szerencsétlen
véglényke...

Az meg, hogy amolyan Szentmihályi Szabó Péter - nyugodjon persze ? is békében - féle tehetségtelen
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?sbunkók gyalázták Kertészt teljesen lényegtelen kérdés.
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Kett?s Mérce

by maxval bircaman - szombat, november 12, 2016

http://bircahang.org/kettos-merce/

Kedvenc liberális olvasmányom a Kett?s Mérce.

Igen, liberális, bár ?k ez ellen tiltakoznának, mert ?k baloldalinak hazudják magukat. Mindenesetre a
legjobb magyar álbaloldali blog a Kett?s Mérce, a f? álbaloldali magyar megmondóember TGM is
gyakran ír oda, amikor éppen nem az ultrajobbos, de legalább nyíltan ultraliberális HVG-nek és Magyar
Narancsnak ír.

Szóval mindenkinek ajánlom a Kett?s Mérce blogot, aki szeretne megismerkedni, hogyan kell magas
szinten, m?velten, okosan ?zni az álbalos ipart.

Nagyon izgalmas ez az egész paradigma mely az álbalos agyakban létezik. A világ náluk 3 részre oszlik:

vannak a csúnya fasiszták: ezek azok az emberek, akik támadják a liberalizmust, de nem úgy,
ahogy ?k,
vannak a csúnya liberálisok: az ? érdemük kett?s, egyrészt viszik bizonyos tekintetben –
els?sorban társadalmpolitikai kérdésekben - a „progresszió” zászlaját, ebben nem csúnyák,
viszont minden másnak ?k is fasiszták, innen ered másrészt az az érdemük, hogy ?k a kisebbik
rossz,
s van a tökéletes és teljes igazság tudásával felvértezett „baloldal”: ?k, bár természetesen ezek az
emberek marxi értelemben cseppet sem baloldaliak.

Ki számít e körök agyában liberálisnak? Nagyjából a tényleges liberalizmus globalista szegmense, azaz
azok, akik hisznek a szabad piacban, a szabad kereskedelemben, a nyitott társadalomban, a
nemzetekfelletiségben, s abban, hogy mindezek megoldást adnak a világ minden társadalmi és jóléti
kérdésére.
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Figyelem! A liberalizmus konzervatív szegmense, azaz azok, akik nacionalisták, nem hisznek a
nemzetekfelettiségben, nem hisznek a teljes nyitottságban, s nem gondolják, hogy a liberális modell
önmagában megold minden kérdést, azaz az állam szerepét is fontosnak tartják vagy pedig éppen
ellenkez?leg, az államot csökkenteni akarják, de a nemzeti kereteket helyesnek tekintik – ezek fasisztának
min?sülnek ezen eszmei kör számára.

A széls?jobb, az újjobb, a jobbos populizmus ezen körök számára ugyanaz, mint a liberális-
konzervatívizmus, ezek csupán lépcs?fokok a fasizmuson belül – a széls?jobb nyílt fasizmus, a
konzetvatívizmus burkolt, míg a többi a kett? között van.

Ezek az emberek baloldaliak? Természetesen nem, az igazi baloldal nem így gondolkodik a világról. Az
igazi baloldal számára a kapitalizmushoz való viszony a f? mérce. S számára mindenki jobboldali, aki a
t?kés rendet elfogadja, akárcsak kisebbik rosszként is.

Ki akkor ezek? Egy posztmodern zagyvaság, mely lecsíp mindenb?l valamit, majd azt egy abszurd izévé
gyúrja össze. A liberalizmusból veszik a közösségi identitás tagadását, az ultraindividualizmust, a
marxizmusból az osztályelméletet, s mindkett?b?l a messianisztikus hitet az egyetlen igazságban.
Figyelem: egyikb?l se azt veszik, ami JÓ az adott eszmében!

Tulajdonképpen a „ballib” lenne rájuk a helyes szó, ha ez a szó már nem lenne foglalt már valami másra.

_______________________________________________
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Korrupcióellenes harc

by maxval bircaman - kedd, május 24, 2016

http://bircahang.org/korrupcioellenes-harc/

A korrupcióellenes harc nem más, mint a háttérhatalom eszköze a szófogadatlanok elhallgattatására.

Két ország, ugyanaz a példa.

Romániában a Washingtonból vezérelt Korrupcióellenes Különleges Ügyészség olyan teljhatalommal
rendelkezik, amit Robespierre és Sztálin is kissé eltúlzottnak mondanának. Akire rámutat ez a hivatal,
annak vége. Bíróság, bizonyítás nem szükséges, elég a hivatal szava.

A cél egyetlen: az USA ilyen módon igyekszik elérni, hogy Románia szófogadó terep legyen az
Oroszország elleni harcban. Ma már amerikai agresszív támaszpont is épül az országban.

A másik példa Brazília. A demokratikusan megválasztott baloldali elnököt éppen a napokban távolították
el hivatalából, korrupciós vádakkal. Washington keze ismét ott dereng, a kampányt több, Washington
által támogatott brazil politikus vezényelte le.

Az üzenet egyértelm?: lophatsz, ha szót fogad nekünk, de ha nem fogadsz szót, akkor hiába nem vagy
korrupt, akkor is rád fogjuk.

 

Ha manapság korrupt politikusról hallok a médiákból bárhol a világon, els? gondolatom: vajon milyen
amerikai érdekeket sérthetett meg az illet? politikus?
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Korunk 3 f? eszméje

by maxval bircaman - kedd, október 11, 2016

http://bircahang.org/korunk-3-fo-eszmeje/

Korunk 3 f? eszméje és azok egymáshoz való kapcsolódása, röviden.

Három eszme: a kommunizmus, a liberalizmus és a nacionalizmus. A lényegüket kés?bb fogom
részletesebben vázolni - ezt régóta tervezem, de ez több id?t igényel, hiszen felületes elemzésnek értelme
nincs -, most csak a kapcsolatokat írnám le.

 

Bár manapság a liberalizmus számít a "progresszív" eszmének, valójában ez a legrégibb a 3 közül.

Mind a nacionalizmus, mind a kommunizmus kés?bbi eszme, melyek a liberalizmussal szemben jöttek
létre. A liberalizmus alapja az egyén, míg a nacionalizmus és a kommunizmus alapja a közösség - a
nacionalizmus esetében ez nemzeti/faji alapú, míg a kommunizmus esetében osztályalapú.

Meg kell jegyezni, a kommunista eszme és a liberális eszme között a távolság valamivel nagyobb, mint a
nacionalista eszme és a liberális eszme között. Ennek oka az a tény, hogy a korai liberalizmus maga is
nacionalista volt sok tekintetben, pontosabban volt egy nacionalista és egy kozmopolita verziója. A
nacionalista verzió nevezhet? egyszer?en "francia" verziónak is, ez az a liberalizmus, mely a XVIII. végi
Franciaországban jött létre: lényege a nemzetállamok keretein belüli liberális rend megteremtése, míg a
kozmopolita változat a "brit" verzió (ez korábbi a franciához képest). A kett? között az alapvet?
különbség: a nacionalista liberalizmus er?s nemzetállapot akar építeni, legalábbis ideiglenesen, amíg a
liberális rend gy?z, mert ezt tekinti a liberális rend kifejl?dése ideális keretének, míg a kozmopolita
liberalizmus rögtön a világállam felé törekszik, a nemzetállami kereteket akadálynak tekintve.

A liberalizmus lassan eltolódott a kozmopolita verzió felé, ez a XIX. sz. végén és a XX. sz. elején
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következett be, korábban éppen a nacionalista verzió volt a f? változat. (A magyar Kossuth Lajos pl.
nacionalista liberális volt, s ebben nem tért el semmiben kora f?sodrú liberalizmusától.)

A liberalizmus nacionalista verziója ma jellemz?en konzervatívizmus néven szerepel, de nem szabad
elfelejtenni: ez NEM antiliberális konzervatívizmus, hanem a liberalizmuson BELÜLI konzervatívizmus,
másképp konzervatív liberalizmus esetleg nemzeti liberalizmus. Az eredeti konzervatívizmus, azaz az,
mely eleve ellenezte a liberalizmust a kezdetekt?l fogva sosem nevezte magát konzervatívizmusnak, s?t
ellenfelei se nevezték így ?t.

Az antiliberális nacionalizmus ett?l különálló jelenség, bár eredetében ugyanonnan származik azonban. A
liberalizmus nacionalista irányzatának er?s csökkenése kellett ahhoz, hogy ez az önálló nacionalista irány
létrejöhessen. Ez nagyon érdekes dolog, hiszen így az eredetileg mindenképpen liberális nacionalista
eszme szembefordult eredetével. A liberalizmus el?tti korban ugyanis nacionalista eszme nem létezett.
Azt lehet mondani leegyszer?sítve, hogy a nacionalista eszme arra épül, hogy nem tagadva a liberalizmus
f? értékeit, azokat korlátozni akarja nemzeti kereteken belül, s?t egyes esetben ezt egyenesen faji alapon
kívánja tenni.

Azaz egy részt van egy tiszta nacionalizmus, mely nemzeti/faji keretekben gondolkozik, s ezeken belül
ismeri el a liberális alapelveket, s van egy nacionalista liberalizmus, mely els?sorban liberalizmus
keretekben gondolkodik, ezekhez a nemzetállamot tekintve az ideálisnak. S végül lehetséges egy másfajta
konzervatívizmus is, mely a nacionalizmus és a liberalizmus között áll, ez kombinálni igyekszik a két
eszmét. Itt tulajdonképpen fokozatokról beszélhetünk.

A liberalizmus nagyobbik ellenfele nem a nacionalizmus, hanem  a kommunizmus. A kommunizmus
elutasítja liberalizmus mindkét verzióját és természetesen az önálló nacionalista irányt is.

Mindhárom eszme kombinálható 3 párba, aszerint, hogy mi bennük a közös.

Közös vonás a liberalizmusban és a nacionalizmusban: a szabad piacban való hit, mely - akár els?rend?
tényez?ként, akár másodlagos tényez?ként - képes rendezni a társadalmat. Velük szemben a kommunista
eszme számára a szabad piac csupán a gazdasági hatalommal rendelkez?k uralmának álarca. Innen
következik: bár mindegyik eszme számára alapvet? az egyének egyenl?sége, ez csak a kommunizmus
számára jelent anyagi egyenl?séget, a másik két eszme számára az egyenl?ség csakis esélyegyenl?séget
jelent: a liberalizmus ezt általános értelemben veszi, míg a nacionalizmus nemzeti keretek között, de
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mindkett? számára az anyagi egyenl?tlenség igazságos, hiszen ez számukra az egyének teljesítményének
eredménye. A nacionalizmus tulajdonképpen a liberális anyagi egyenl?tlenség természetes mivoltát
kiterjeszti a nemzeti közösségek közötti viszonyokra is, azaz vannak tehetségesebb és tehetségtelenebb
népek/nemzetek, így köztük meglév? különbségek természetesek és nem igazságtalanok, a fajelmélet
pedig ez egyenesen veleszületett, biológiai tényez?kre vezeti vissza (pl. a négerek természett?l fogva
lusták, ezért kell rabszolgáknak lenniük). A náci fajelmélet széls?ség e tekintetben, de alapvet?en
ugyanez kisebb mértékben jellemz? minden liberális eszmére: hiszen ez a kései gyarmatosítás alapja is.

Közös vonás a liberalizmusban és a kommunizmusban: mindkét eszme szerint az államnak lassan meg
kell sz?nnie a társadalmi fejl?dés során, a kommunista eszme szerint az állam egy adott id?pontban
teljesen meg fog sz?nni, helyét felváltja az önigazgató közösség, míg a liberális eszme szerint az
államnak csupán minimális szerepe lehet a társadalmi rend fenntartására, minden mást a piac szabályoz (a
liberális eszme nacionalista verziójában az államokból több van, az egyes államok is versenyeznek
egymással piaci alapon, míg a liberális eszme kozmopolita verziójában a végs? stádium egy minimalista
világállam). Ezekkel szemben a nacionalizmus szerint az er?s állam alapvet? érték, ez adja az egyéni
megvalósulásának egyetlen lehetséges keretét.

Közös vonás a nacionalizmusban és a kommunizmusban: mindkét eszme szerint az egyén
megvalósulásának ideális kerete a közösség, míg a liberalizmus szerint a közösség mindenképpen csak 
ideiglenes kényszer lehet, mely mindenképpen másodrend? az egyénhez képest.

A lehetséges f? kombinációk a három eszme között:

L-N: konzervatívizmus,
L-C: szociáldemokrácia, szociálliberalizmus.
N-C: nemzetiszocializmus, fasizmus.

Az egyes kombinációk annak függvényében mások és mások, hogy melyik a kiindulópont és milyen
mérték? az elemek vegyítése.

S természetesen nagyon sok a közös vonás a három eszmében is, ezek a kommunizmus, a liberalizmus és
a nacionalizmus közös alapjai. Ezek többek között: a felvilágodás igenlése, a materializmus, az egyén
abszolút szabadsága, Isten elutasítása társadalmi értelemben.
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Kubai lányok

by maxval bircaman - kedd, november 15, 2016

http://bircahang.org/kubai-lanyok/

A kubai lányok esete, pont olyan, mint az amerikaiké.

Ahogy az amerikai vicc mondja: távoli, egzotikus szépségek, azaz minél távolabbról nézed ?ket, annál
szebbeknek látszanak.

Amerikát csak filmekb?l ismer? emberek számára megdöbbent? élmény szokott lenni az els? látogatás az
USA-ban. A sok amerikai film alapján sok szép n?re számítanak, aztán kiderül a mellbevágó valóság: tele
az ország úgynevezett "plusz szájz" modellel, magyarul iszonyúan elhízott, igénytelen kinézet? n?vel, s a
filmbéli állítólagos átlagamerikai n? csak egy vékony réteg.

Hát, Kubával a helyzet hasonló. Elterjedt a hír a gyönyör? kubai n?kr?l, míg Kubába érve jön a valóság: a
kubai n?k nagy része csúnyán el van hízva, különös tekintettel  a derékb?ségre és a fenék méretére.

https://www.youtube.com/watch?v=PZ_pn2V353M 

Aki tehát azt hiszi, minden sarkon Gloria Estefan fog szembejönni, az igencsak meglep?dik.

A kubai n?k helyzete: az említett  "plusz szájz" model a többség és van egy nagyon szép, gyönyör?, de
vékony réteg. Középs? helyzet szinte nincs. Aki szép, az nagyon szép, de a többség nem szép.
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Káosz a magyar ellenzékben

by maxval bircaman - kedd, október 18, 2016

http://bircahang.org/kaosz-a-magyar-ellenzekben/

Rutinból az ellenzék igyekezett gy?zelmet hirdetni a népszavazás érvénytelensége kapcsán, de ?k is
tudják: ez vereség valóban számukra.

A Fidesz hatalmas mennyiség? embert volt képes mozgósítani. Nem volt elég ez az érvényességhez, de a
bojkott-mozgósítás ennek a negyedét se tudta elérni, s ezt minden ballib elemz? jól tudja. Kimondta ezt
nyíltan persze nem szabad, hiszen ezt követeli meg a politika szabálya.

Kiderült: a ballib taktika nem m?ködik.

Ennek nyilvánvalóvá válása kiélezte a ballib belharcokat azonnal.

A ballib tábor 3 f? eleme más-más módon reagált. A DK hisztériázik, utolsó esélyként igyekszenek most
radikális szólamokkal mozgosítani a liberalizmus mellett, s mindenért a többi ballibet hibáztatni. A DK f?
ellensége természetesen nem a Fidesz, hanem az MSZP, ez a kezdetekt?l így van. A DK addig nem fog
megállni, míg a ballib térfél egyedüli játékosa nem lesz. Most ehhez a módszer: a ballib civilek
összegy?jtése a párt alatt.

Az MSZP kezdetben megpróbált balra elmenni, elhatárolódva finoman a DK-tól, de gyorsan a fejükre
koppintottak, így most ismét jobbra halad.

A ballib törpepártok (Együtt, PM, stb.) folytatják eddigi demagógiájukat: balos szövegekkel mozgósítani
a liberalizmus mellett. Észlelték, semmi esélyük önálló er?vé válni, de a két nagy ballib párt sem kér
bel?lük. Egyetlen esélyük: az LMP-hez igazodni, ami sajnos - mivel Schiffer már nem az LMP elnöke -
esélyes is. Így nem kizárt, hogy megvalósítják ismét a Bajnai-projektet. Éles helyzetben viszont szinte
kizárt bejutásuk a parlamentbe.
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A nem-ballib ellenzék - a Jobbik és az LMP - helyzete sem jó. A Jobbik gyakorlatilag téma nélkül
maradt, összes népszer? témáját elvitte a Fidesz, egyedül a korrupcióellenesség maradt meg nekik, dehát
ez a ballibeknél se m?ködött, s náluk se fog. A korrupció témája Magyarországon nem mozgósít senkit. A
Schiffer néküli LMP pedig láthatóan irányt vesztett: nem tudja mit kellene kezdeni.

2018: Fidesz - 60 %, az egymással ismét összefogdosó DK-MSZP - 25 %, Jobbik - 15 %.

_______________________________________________
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Két fasizmus

by maxval bircaman - hétf?, február 01, 2016

http://bircahang.org/ket-fasizmus/

Az olasz változat alapvet?en konzervatív volt: a kapitalizmus el?tti állapotokat akarta visszahozni. A
német változat viszont forradalmi volt: új társadalmat akart építeni.

Hogyan engedték meg a kor hatalmasai ezen eszmék hatalomra jutását? Úgy, hogy kompromisszumot
kötöttek ezekkel az eszmékkel.

Németországban a német nagyt?ke hathatós támogatása nélkül sosem jutott volna hatalomra Hitler. Mit
adott Hitler cserébe? Beszüntette az ipari nagyt?ke elleni harcot, s?t teljesen megbékelt vele, a célpont
kizárólag a pénzügyi t?ke lett. A nagyt?ke számára pedig Hitler volt a kisebbik rossz  a kor másik
népszer? eszméjéhez, a kommunizmushoz képest,

Közismert, hogy a Hitler hatalomra jutása el?tti utolsó szabad német választásokon a náci párt nem tudta
megszerezni a többséget, csak a mandátumok egyharmadát - pontosabban 34 %-át - szerezték meg. A
nácik f? ellenfelei közül a szocdemek 21 %-ot, a kommunisták 17 %-ot, a kereszténydemokraták pedig 12
%-ot szereztek.

Hitler azért kellett a háttérhatalom képvisel?inek, hogy biztosítsa a továbbiakban is hatalmukat. Nem volt
a kedvencük, de mivel más nem volt - a hagyományos liberális szervezetek cs?döt mondtak - csak ?
maradt. Így hát hatalomra segítették.

S Hitler végezte a feladatát: sosem nyúlt a német nagyt?kéhez, csak a zsidó t?ke kisajátítása volt
megengedve neki.

A  túl nagyra n?tt és túl er?s Németország legy?zéséhez szükség lett aztán a Szovjetúnió szövetségére. A
szövetség pont addig tartott, amíg elengedhetetlen volt: Hitler legy?zéséhez.
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Ma már minderre nincs szükség. Nem kellenek se demagóg jelszavak, se fáklyás felvonulások, se
horogkeresztek. Bele lett nevelve az emberekbe, hogy az a jó, ha a világ vagyonának 80 %-át 300 ember
birtokolja, pedig ilyen valószín?leg utoljára a tatárjárás idejében lehetett.

A liberálfasizmus letisztultabb eszme, önelegend?...

_______________________________________________
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Kétféle rendszerváltás

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 25, 2016

http://bircahang.org/ketfele-rendszervaltas/

A kommunista Kelet-Európában a rendszerváltás 2 féle módon zajlott le.

A centrumhoz közelebb civilizáltabb módon, a távolabbi vidéken vadabbul.

A két módra jó példa Magyarország és Bulgária.

A magyar rendszerváltás teljesen rendezett volt. Minden el? volt készítve, alapos tervek voltak, a nép
szinte észre se vette az egészet: még nagy tüntetések se igen voltak, s amikor voltak, azok jólfésült,
alaposan ellen?rzött, teljesen békés tüntetések voltak, valójában nem is igazi tüntetések, hanem amolyan
tömeges félállami megemlékezések. A politika gyorsan rutin lett, semmi egzotikum nem jelent meg. A
gazdasági változások is rendezetten zajlottak. A legvadabb infláció sem haladta meg a 40 %-ot.
Pozitívum: a b?nözés nem növekedett meg, a hatalom ezt sosem engedte meg. Nagyon gyorsan, nagyon
szervezetten minden tulajdon át lett adva nyugati t?késeknek.

Bulgária más tészta. Bulgáriában egymást érték a tüntetések, sokszor er?szakosak is voltak ezek, a bolgár
parlament épülete többször is meg lett támadva. Több száz párt alakult, a politikusok jöttek-mentek. A
gazdaság pedig kétszer is teljes káoszba merült, az infláció két ízben is meghaladta az éves 500 %-os
szintet. S mindez társult hatalmas b?nözéssel: a legkisebb vállalkozásoktól is védelmi pénzt szedtek
maffiák, nem volt ritka a robbantás, s?t a gyilkosság sem. A b?nözés és a politika sokáig össze volt
fonódva, s nem csak a fehérgallérops b?nözés (az nyugaton is része a politikának), hanem az igazi,
er?szakos, durva b?nözés is. Tíz év kellett, míg nyugalom és stabilitás lett, míg az ország átadott mindent
a nyugati t?késeknek.

Szóval kétféle úton ugyanaz az eredmény.

_______________________________________________
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Közvetlen elnökválasztás

by maxval bircaman - hétf?, május 09, 2016

http://bircahang.org/kozvetlen-el-nokvalasztas/

A ballibeknek is vannak id?nként értelmes ötleteik, ezt el kell ismerni.

Jól emlékszem, 15-20 éve még szinte kódolt antiszemitizmusnak számított a téma, hiszen az akkori
hivatalos ballib tabu szerint a nép által választott államf? egy parlamentáris köztársaságban gyengíti a
demokráciát, demagógia, valamint kibicsaklik miatta a piac láthatatlan keze.

Jó hír: a ballibek a fenti ökörségüket felülvizsgálták. Persze az ok nem elvi, hanem gyakorlati: így
remélik a Jobbikkal és az LMP-vel közösen legy?zni a Fideszt egy esetlegesen kiírandó közvetlen
elnökválasztáson. De ez nem von le semmit a jó ötlet értékéb?l.

Észre kell venni: a közvetetten választott elnök a parlamentáris köztársaságban egy teljesen felesleges
figura, értelme nulla. Régóta javaslom:

vagy tessék megszüntetni a köztársasági elnök posztját, esetleg azt a mindenkori miniszterelnök
lássa el, azaz legyen a két szerep egy (ritka megoldás ez, Európában csak Svájcban van így, s még
pár Európán kívüli parlamentáris köztársaságban),
vagy tessék súlyt adni a posztnak azzal, hogy azt a nép közvetlenül választja meg!

Hozzáteszem: a közvetlenül megválasztott elnök egy parlamentáris köztársaságban sem lesz ellenzéki
figura. Hiszen a parlamentáris választásokon nyertes párt jelöltje szinte biztosan meg fogja nyerni az
elnökválasztást is, ennek ellenére azonban ez mégis egy önálló legitimitással bíró tényez? lesz.

A Fidesz, ha van kell? stratégiai érzéke, ki fog állni szintén a közvetlen elnökválasztás mellett, akkor is,
ha ez most nem taktikai érdeke, hiszen a jelenlegi szabályok mentén a poszt biztosan a Fidesz kezében
marad Áder mandátumának lejárta után. Viszont itt államférfiúi okosság kell belátni: nem szabad
rövidtávú taktika miatt elveszteni egy stratégiai csatát.
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Jelenleg a világ 202 országából 48 parlamentáris köztársaság. Ezek közül:

23 országban közvetett az elnökválasztás, közülük 18 országban a parlament választja meg, 5
országban aparlament valamely más szervvel együtt,
19 országban a nép választja meg közvetlenül az elnököt,
6 országban az államf?i és a kormányf?i tisztség egyesített, a tisztség visel?jét a parlament
választja meg.

_______________________________________________

                                412 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Különleges területek

by maxval bircaman - szombat, április 16, 2016

http://bircahang.org/kulonleges-teruletek/

Pár ismert és kevéssé ismert területr?l szeretnék rövid összefoglalót írni.

Befagyasztott nemzetközi konfliktusok esetében megesik, hogy senkiföldjét jelölnek ki a harcoló felek
között.

A legrégibb ilyen európai övezet Cipruson van. Miután 1974-ben Törökország megtámadta Ciprust,
kialakult a nemzetközileg nem elismert független észak-ciprusi állam. Az ENSZ a két terület - a Ciprusi
Köztársaság és az Észak-Ciprusi Török Köztársaság - határán alakította ki a ciprusi ütköz?zónát, melynek
összterülete 364 km2. Az ütköz?övezet néhol - Ciprus f?városában - alig pár méter széles, míg máshol
több kilométer szélesség?.

Nemzetközi jogilag az egész terület a Ciprusi Köztársasághoz tartozik, azonban az ország hatóságainak
szuverenitásgyakorlása fel van függesztve.

 

A fenti térképen az ütköz?övezet mindenhol ott van jelen, ahol a zöld és a narancssárga rész érintkezik
egymással: a zöld szín az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot jelzi, a naracssárga szín a Ciprusi
Köztársaságot. A piros szín a ciprusi brit területet jelzi, a brit és a török terület között természetesen nincs
ütköz?övezet.

A ciprusi ütköz?övezet sajátossága, hogy nem lakatlan, a területen 4 település van, összesen kb. 10 ezer
lakossal.
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Az ütköz?övezet északi oldalán határkerítés van, ezeket az Észak-Ciprusi Török Köztársaság építette, míg
délr?l nincs fizikai határ, így de facto az ütköz?övezetben a Ciprusi Köztársaság jogrendje van hatályban.

*

A világ legrégibb, jelenleg is m?köd? ütköz?övezete a koreai, 1953-tól létezik. A két Korea határán van,
területe kb. 1000 km2. Lakott terület mindkét oldalon, az északi oldalon egyetlen település van, míg délen
több is. Nemzetközi jogilag a terület egyik országhoz sem tartozik, a valóságban mindkét Korea
szuverenitást gyakorol a terület saját felén, egyes jogok átadásával az ENSZ számára. Északon a területre
való belépéshez engedély kell, déle nem. Délen a terület részben adómentes: az ott lakók nem fizetnek
bizonyos adókat.

*

1967-t?l létezik egy hasonló övezet Izrael és Szíria között. A Golán-fennsík nemzetközi jogilag Szíria
részének számít, azonban 1967-ben Izrael megszállta, majd annektálta. E terület és Szíria között található
235 km2 nagyságban az ütköz?zóna. Nemzetközi jogilag a terület egésze szír, a gyakorlatban izraeli, de az
izraeli hadsereg nem léphet be a területre. A lakosság szinte teljes egészben drúz nemzetiség?, ezek egy
része izraeli állampolgár, a többség szír állampolgár vagy hontalan.

*

Néha megesik, hogy két ország megegyezik abban, hogy semleges övezetet alakít ki határán. Jelenleg
egyetlen ilyen övezet sincs, de Szaúd-Arábia két ilyen övezetet is fenntartott határán:

a szaúdi-iraki semleges övezet 1922-1981 között létezett, területe 7000 km2 volt
a szaúdi-kuvaiti semleges övezet 1922-1970 között létezett, területe 5800 km2 volt.

*
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Egyes esetekben vitás területekb?l megpróbálnak független államot létrehozni.

 

 

 

Saarföld zászlajai, id?rendi sorrendben, utolsó helyen a mai szövetségi állam zászlaja

Ilyen volt pl. Saarföld - jelenleg Németország egyik szövetségi állama - mely 1920-1935 között brit-
francia igazgatás alatti védnökség volt, majd ugyanez megismétl?dött a II. vh. után: 1957-ig a terület
francia gyámság volt. Mindkét eset közös jellemz?je: nem sikerült az új államnak saját identitást adni, így
az végül mindkét esetben visszatért Németországhoz.

 

Rheineland zászlaja

Részben hasonló eset a Rajna-vidék (Rheineland), mely azonban nem lett jogilag elszakítva
Németországtól, de francia katonai igazgatás alatt állt 1918-1925 között.
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Memel zászlaja

Németországhoz kapcsolódó eset még Memel - a terület lakosságának fele német, negyede litván
nemzetiség? volt. Az els? világháború után francia gyámság lett, azonban Litvánia 1923-ban a területet
elfoglalta, amit végül Franciaország és a többi hatalom elfogadott. Németország 1939-ban a területet
visszafoglalta és annektálta. 1945-ban Memel szovjet lett, a teljes német lakosság deportálva lett, így lett
a terület liván többség?. 1991-t?l a terület Litvánia része.

 

Danzig zászlaja, jelenleg ugyanezt a zászlót használja Gda?sk

Szintén Németországhoz kapcsolódik Danzig esete. A 95 %-ban német többség? Danzig az I. vh. után
lett elszakítva Németországból, új státusza független terület lett Lengyelország gyámsága alatt. 1939-ben
lett visszahódítva Németország által. 1945 után a teljes német lakosság deportálva lett, így lett a terület
lengyel többség?, azóta Lengyelország része (Gda?sk).

*

 

Trieszt Szabadállam zászlaja, egyezik a mai városi zászlóval

A kevert olasz-szlovén-horvát lakosságú Trieszt független állam 1947-1954 között létezett. 1954-ben fel
lett osztva Olaszország és Jugoszlávia között. A volt jugoszláv rész ma kb. fele-fele arányban oszlik meg
Szlovénia és Horvátország között.
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Fiume zászalaja

Hasonló eset a volt magyar Fiume, mely 1920-1924 között független államként m?ködött, majd
Olaszországé lett, a II. vh. után pedig Jugoszláviáé. Jelenleg Horvátország része. Magyar vonatkozása: ez 
Kádár János szül?helye.

*

 

Tangier zászlaja

A jelenleg Marokkóhoz tartozó Tangier 1923-1956 között nemzetközi város volt.

Marokkó függetlensége 1912-ben megsz?nt, ekkor az ország fel lett osztva egy francia és egy spanyol
gyámsági övezetté. A spanyol övezet Marokkó északi és déli sávján volt, a francia középen. Ezen kívül a
mai marokkói területen Ifni városa már 1860-tól spanyol gyarmat volt. (Nyugat-Szahara úgyszintén
spanyol gyarmat volt 1884-t?l, ez a terület is Marokkóé ma, bár ez nincs nemzetközileg elismerve.)

Tangier a legfontosabb kereskedelmi város volt Marokkóban, így az európai gyarmatosítók - elkelürend?
a viszályt - a városnak nemzetközi státuszt adtak, a város három kezdeti gyámja az Egyesült Királyság,
Franciaország és Spanyolország volt, ehhez kés?bb csatlakoztak más európai államok is, majd 1945 után
az USA és a Szovjetúnió is. A területet a II. vh. alatt Spanyolország megszállta, de a nemzetközi státuszt
a spanyolok nem változtatták meg, majd 1945-ben Spanyolország visszavonta egyedüli fennhatóságát,
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visszaállítva a többi állam jogát.

1956-ban a gyámságot gyakorló államok megyeztek a gyámság megszüntetésér?l, s visszaadták a várost
Marokkónak.

*

 

A Krakkói Szabad Város zászlaja, azonos Krakkó jelenlegi városi zászlajával

Krakkó esete hasonló az el?bbihez. Az 1815-ös bécsi kongresszus a várost nemzetközi várossá
nyilvánította Ausztria, Oroszország és Poroszország védnöksége alatt. A város lakossága 80 %-ban
lengyel volt. A nemzetközi státusz 1846-ben lett eltörölve, ekkor a terület Ausztria része lett.

Az I. vh. után a helyreállított Lengyelország része lett a város. 1939-1945 között Krakkó a
F?kormányzóság f?városa. A F?kormányzóság a két vh. közti azon terület volt, mely nem lett csatolva se
Németországhoz, se a Szovjetúnióhoz, hanem német irányítás alatti gyámsággá lett kikiáltva.

*

 

Nyugat-Berlin zászlaja, azonos a mai egyesített Berlin zászlajával
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A legismertebb eset Nyugat-Berlin. Sajátossága, hogy sosem lett tisztázva teljesen a státusza, pedig
1945-1991 között létezett ténylegesen. De végül megsz?nt, miel?tt státusza teljesen tisztázva lett, pedig
46 évig állt fenn.

A II. vh.-ban gy?ztes hatalmak felosztották a várost négy szektorra: amerikai, brit. francia és szovjet
szektorra. Miután megalakult 1949-ben az NDK és az NSZK, a szovjet hatóságok megszüntették saját
berlini szektorukat, Kelet-Berlin jogilag az NDK része és f?városa lett. A három nyugati hatalom ezt a
lépést nem ismerte el, saját berlini szektoraikban fenntartották hatalmukat, bár abba beleegyeztek, hogy a
három nyugati szektor gyakorlati értelemben kerüljön az NSZK irányítása alá - azaz a lakosok
nyugatnémet állampolgárok lettek, s képviseletet kaptak a nyugatnémet szövetségi szervekben. Miután
1961-ben a keletnémet hatóságok falat építettek a három nyugati szektor köré, Nyugat-Berlin fizikailag is
le lett választva a könyez? területekr?l.

A 4 gy?ztes hatalom 1971-ban megkötötte a Berlini Egyezményt, de Berlin jogi státuszát ez sem
rendezte, az egyezmény csupán rögzítette a tényleges helyzetet. Berlint illet?en a két ellentétes tábor
továbbra is másképp látta a jogi helyzetet:

a Szovjetúnió szerint Kelet-Berlin az NDK része, Nyugat-Berlin pedig speciális terület, a 3
nyugati hatalom igazgatása alatt, melyet gyakorlati kérdésekben jogosult az NSZK képviselni.
a három nyugati hatalom szerint az egész Berlin speciális terület, a 4 gy?ztes hatalom igazgatása
alatt, a terület nyugati részét  gyakorlati kérdésekben jogosult az NSZK képviselni, míg keleti
részét pedig az NDK.

Hozzá kell tenni érdekességképpen:

a szovjet álláspont nem volt koherens, mert bár saját megszállási övezetüket még 1949-ben
megszüntették, ennek ellenére továbbra is elismerték mind a 4 gy?ztes hatalom jogait egész
Berlinre, azaz a nyugati hatalmak hivatalos képvisles?i 1949-1990 között szabadon mozoghattak
Kelet-Berlinben, s a szovjet képvisel?k is mindvégig éltek ezzel a jogukkal Nyugat-Berlint
illet?en,
az NSZK hivatalosan nem ismerte el a 3 nyugati hatalom álláspontját, azaz mindvégig saját egyik
szövetségi államának tekintette Nyugat-Berlint.
az NDK is sajátos értelmezést fejlesztett ki, mely nem egyezett teljesen a szovjet állásponttal:
Nyugat-Berlint gyakorlatilag egy független államnak tekintették, melynek semmi köze az NSZK-
hoz.
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Mindebb?l sok vicces és furcsa helyzet keletkezett, például:

Nyugat-Berlin és Kelet-Berlin határán a nyugati részr?l nem volt határellen?rzés, mivel nem volt
elismerve, hogy ott határ lenne,
a Kelet-Berlinben lév? nyugati képviseletek magukat "képviselet az NDK-ban és Kelet-
Berlinben" kifejezéssel illették, ezzel aláhúzva, hogy Kelet-Berlin nem része az NDK-nak.

Az NDK hatóságai szintén minden lehet?séget megragadtak saját álláspontjuk igazolására. A 80-as évek
közepén a keletnémet vezér Honecker eldöntötte, hogy bevezeti mindenki számára a határellen?rzést,
azaz egyoldalúan hatályon kívül helyezi a négy gy?ztes hatalom megállapodását a szabad mozgásról a 4
hatalom hivatalos képvisel?i számára. A szovjet vezetéssel nem is konzultak ez ügyben, ez a Brezsnyev
halála és Gorbacsov vezet?vé válása közti interregnum idején volt, amikor a Szovjetúnió élén félig halott
személyek álltak. Honeckerék tehát döntöttek: a félhülye szovjet vénembereket nem kérdezzük, mi
függetlenek vagyunk, s kész helyzetet csinálunk, aztán meg majd csak belet?rödik mindenki.

Az új rend els? napján persze az amerikaik rögtön le is tesztelték azt. Pár 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
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.
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Moszkvából 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”.

 

a szerz? - hátulról, táskával a hátán - éppen belépni készül Nyugat-Berlinbe 1985-ben, el?l a híres
4-nyelv? tábla ("Ön belép az amerikai szektorba"), jobbra az amerikai-brit-francia katonai ?rposzt

 

jelenleg így néz ki a hely (Google Street View), a táblát ott hagyták dísznek

A jogi helyzet végül csak 1990-ben lett rendezve, amikor a 4 gy?ztes hatalom megállapodott:
megszüntetik minden jogukat Németországot illet?en, aminek eredményeképpen Berlin egyesítve lett,
valamint az NDK megsz?nt és teljes területe az NSZK része lett.
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Lesz-e népszavazás?

by maxval bircaman - szombat, február 27, 2016

http://bircahang.org/lesz-e-nepszavazas/

Nem lesz. Valójában senkinek se érdeke.

Mindenkinek csak felesleges kockázat lenne egy esetleges népszavazás.

 

Pedig látszólag mind a két téma nyer?: az emberek többsége nem akar iszlamista bevándorlást és szeretne
hétvégén is vásárolni.

A fideszes migrációs népszavazáson biztos ugyan a Fidesz gy?zelme, de a részvételi arány túl kicsi lehet,
ami így mégis romboló hatású lehet a Fideszre. Ezért nem érdeke a Fidesznek egy ilyen népszavazás
tényleges megtartása. A lényeg: a téma lebegtetése.

A boltbezárós ballib népszavazás esete nagyon  hasonló. A téma keveseket érdekel komolyan - sokkal
kevesebbeket, mint a migrációs ügy -, a részvétel nem lesz nagy rajta, ami katasztrófa lenne a ballibek
számára, hiszen ismét megmutatná minimális mozgósítási képességüket. A ballibek érdeke a témát
folyamatosan lebegtetni, ez hozza a legnagyobb politikai hasznot.

Most úgy t?nik, a Fidesz igyekszik provokálni a ballibeket, hogy bele tudjanak esni a csapdába: azaz
látszólag gátolni fogja az ügyet, megadva a lehet?séget a ballibek, hogy "nyerjenek", azaz LEGYEN
népszavazás. Ezek után a ballibek nem fogják tudni tovább lebegtetni az egészet, kénytelenek lesznek
ténylegesen elkezdeni szervezni a szavazást.
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Jóslatom: a ballibek direkt rossz aláírásokat fognak benyújtani majd, hogy aztán a választási bizottság
megállapíthassa: nincs meg a szükséges számú aláírás. Ezek után majd azt lehet mondani "a Fidesz
kitalált formai okokból megakadályozta a szavazást". Mert az, hogy a ballibek sosem csinálják meg az
egészet a valóságban, az halálbiztos. Ennyire nem buták.
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Letiltott a Facebook

by maxval bircaman - péntek, május 13, 2016

http://bircahang.org/letiltott-a-facebook/

Nem állandóra, csak egy napra.

Az ok: gy?löletbeszéd. Nem szabad ugyanis gy?lölködni többek között emberek ellen, azok "nemi
orientációja" alapján.

Ezt a gonosztettet azzal valósítottam meg, hogy feltettem oldalam profiljára egy hivatkozást egy 
cikkemre.

Mint látható cikkemb?l, abban egy szál gy?lölködés sincs. Egyszer?en leírtam álláspontomat, mely
szerint az egynem? párkapcsolat nem család. Ez kb. olyan tény, mint az, hogy nyáron hosszabbak a napok
- közismert adat. De manapság ez már gy?löletbeszédnek számít.

Egyébként nem haragszom a Facebookra: megértem, hogy üzleti érdekük nem ujjat húzni a rettegett
amerikai homoklobbival.

A többi általam használt szolgáltató - Google Plus, Twitter, Tumblr - nem tiltotta le ugyanazt. Ki érti 
ezeket???

 

_______________________________________________
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Leveles szavazás

by maxval bircaman - szerda, május 11, 2016

http://bircahang.org/leveles-szavazas/

A ballibek a külföldön él?k szavazásának kérdésében totális, 180 fokos fordulatot tettek.

Eddig a ballib dogmák szerint aki nem él az országban és szavaz, az csúnya, gonosz, jöttment, él?sköd?,
xenofób vadállat, meg a rohadék nem adózik! Emlékszünk még az állampolgársági népszavazás idején a
ballib xenofób kampányra, majd pedig ballib megmondóemberek éveken át tartó sipítozására, hogy 
micsoda tragédia az, ha egy állampolgár él szavazati jogával.

 

Most viszont követelik, hogy a Londonban mosogató magyarok is szavazhassanak levélben.

Mindegy, persze mindenkinek joga van véleménye megváltoztatásához...

A valódi kérdés valójában egész más: A leveles szavazást nem kiterjeszteni kellene, hanem teljesen 
megsz?ntetni.

Aki nem veszi a fáradságot és nem megy el az urnához, az NE szavazzon. Ilyen egyszer? az egész. Ennek
semmi köze a jogosultsághoz. Minden állampolgár szavazhasson, ez így helyes, de ne legyen senki 
priveligizált  helyzetben csak azért, mert nem él belföldön. Azaz ne legyen leveles szavazás senkinek,
mert igazságtalan és indokolatlan.

Egyébként meg a jelenlegi ballib sírás nem ?szinte. Valójában mi gátol meg bárki, a Londoni
Kalifátusban mosogató magyart is abban, hogy felmondja magyarországi lakcímét, s így szavazhasson
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aztán levélben?

_______________________________________________
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Levél

by maxval bircaman - szombat, július 02, 2016

http://bircahang.org/level/

Kedves Homokos Embertársunk!

Megértjük problémádat, hiszen sokszor valóban könnyebb az embernek a homokba dugnia a fejét,
mintsem szembesülni a nehéz igazsággal. De ehhez jogod van, Isten által adott szabad akaratoddal élhetsz
ahogy akarsz. Viszont kérünk ne akarj mindenkit megtéríteni b?nöd elfogadására, mi sem tesszük ezt
saját b?neinket illet?en. Továbbá kérünk: legyél toleráns és fogadd el, hogy a normális többség nem
hajlandó normálisnak elismerni a b?nön alapuló életviteledet. Ha akarod, b?nözz, de lehet?leg 4 fal
között, s légy szíves, hagyd békén társadalmi rendünket, ne uszíts ellene.

Köszönjük megértésedet, minden jót kívánva:

keresztények egy csoportja

_______________________________________________
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Liberalizmus és kereszténység

by maxval bircaman - szombat, szeptember 10, 2016

http://bircahang.org/liberalizmus-es-keresztenyseg/

A ballibek kedvenc szövege, hogy az egyházak ne politizáljanak, hanem maradjanak a templomok falai
mögött. Ezt gágogják immár negyed évszázada.

Természetesen ha valaki ugyanezt az érvet használja bármi másra, pl. azt mondja, hogy a homokosok
csak a négy fal mögött vállalják fel magukat, ugyanezek a liberálisok mélyen fel vannak háborodva.
Dehát ez már csak az unalomig megszokott ballib kett?s mérce, melynek alapelve: a liberálisok szent joga
beleszólni mindenbe, míg mindenki más ne merjen saját sz?k területén kívül merészkedni.

Természetesen a kereszténységen belül is m?ködik a liberális kett?s mérce. Emlékezzünk csak vissza:
amikor a Hit Gyülekezet még er?sen ballib volt politikailag, a ballibeknek egy szava se volt e felekezet
politizálása ellen, ellenben most, amióta ez a felekezet több kérdésben is antiliberális álláspontot képvisel,
már hallatszik az egyre er?s?d? ballib gágogás. S természetesen a ballib Iványi metodista felekezetének
politizálása ellen sincs ballib panasz.

Most vált  a helyzet azonban viccessé. A ballib megmondóemberek követelik manapság, hogy a magyar
keresztény egyházak kövessék többek között a vatikáni argentín sómen-celeb migráció- és
iszlamistapártoló álláspontját. Hogy is van ez? A ballibek, akik szerint az egyházaknak nem szabad
politizálniuk, kötelesek politizálni? Furcsa...

Nézzük, mi a valóság! A keresztény egyházaknak nem feladatuk a napi politikával foglalkozniuk, s?t ha
ezt megteszik, szinte mindig hibáznak. Ellenben általános értelemben kötelességük politizálni, utat
mutatandó, hogy mi az a politikai álláspont, mely nem egyeztethet? össze a keresztény elvekkel. Pl. el
kell ítélni a rasszizmust, a pedofíliát, a homoszexualizmust, az eutanáziát. az egynem?ek "házasságát", az
ateizmust, a keresztényellenességet, stb. - ezek egyike sem egyeztethet? össze a keresztény elvekkel. De
abban, hogy erre vagy arra a pártra szavazzunk, az egyházaknak nem lehet kötelez?, általános
útmutatásuk. S arra se lehet, hogy mi legyünk a véleményünk a migrációról - ugyanis  a keresztény
elvekkel tökéletesen összeegyeztethet? mind a migráció támogatása, mind az ellenzése, mind a
semlegesség ebben a kérdésben.
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Egyébként meg simán lehet valaki egyszerre liberális és keresztény. Természetesen ebben az esetben a
keresztény elvekbe ütköz? liberális elveket nem vallhatja. De simán hihet valaki a liberális elvek 99
%-ában, ezek ugyanis nem ellentétesek a kereszténységgel.

_______________________________________________
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Liberalizmus és tolerancia

by maxval bircaman - csütörtök, november 03, 2016

http://bircahang.org/liberalizmus-es-tolerancia/

A magyar antiliberálisok zöme NEM ismeri a liberalizmust, s azt hiszi, volt valami korai, jó liberalizmus,
mely elfajult. Nos, ez totális tévedés.

Pont a klasszikus liberalizmus egyik tana a "tabula rasa" elmélet, azaz az ember agya, tudata sz?z, s
minden az oktatástól függ. S ha helyesen oktatjuk az embert, az eleve liberális lesz, mert ez a természetes
és racionális igazság. Ezt nem a csúnya Soros találta ki a Bilderberg-konferencia uzsonnaszünetében,
hanem ez XVII. századi liberális alaptanítás.

Azt hiszem érthet?, hogy egy liberális se hajlandó elfogadni, ha valaki nem liberális, hiszen ez
ellentmond egy liberális axiómának. Azaz az, hogy pl. Orbán hith? liberálisból évek során antiliberálissá
vált rejtély minden liberális számára, erre csak az lehet a magyarázat, hogy vagy Orbán megbolondult,
direkt gonosz alak lett, vagy valami titkozatos er? lefizette ?t. Egy dolog nem lehet: átgondolta, s elvetette
a liberalizmust, mert az átgondolás csakis a liberalizmus elfogadásához vezethet.

Ha van tehát intoleráns eszme, a liberalizmus els? helyen áll e tekintetben. A liberalizmus SEMMI köze a
tolaranciához. A liberalizmus a mássághoz pont úgy viszonyul, mint a Vatikán 200 éve a
vallásszabadsághoz: elvetette, mert a római pápa szerint a vallásszabadság lényege csak egy: a tévedéshez
való jog.

Aki nem liberális, az fasiszta vagy kommunista - ez így viccnek hagzik, pedig valóság. A modern
liberalizmus szerint tényleg fasizmus minden, ami nem liberalizmus.

_______________________________________________
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Liberalizmusvita

by maxval bircaman - szombat, március 05, 2016

http://bircahang.org/liberalizmusvita/

A liberálisok egyik kedvenc módszere a szómágia. Ennek jellemz? példája az az álláspont, hogy csak 2
lehet?ség van a világban: diktatúra és liberális demokrácia. Azaz ami nem diktatúra, az csakis liberális
demokrácia lehet, tehát fordítva: ami nem liberális demokrácia, az mindenképpen diktatúra. A liberálisok
a nem liberális demokráciákat egyformán diktatúrának nevezik, az egyetlen különbség, amit
megengednek ebben az, hogy esetleg beszélnek a diktatúra er?sebb és gyengébb fokáról.

Valójában mindez abszurd álláspont, a saját vágyálmak kivetítése és azoknak valamiféle független máz
adása, miközben valójában egy er?sen részrehajló állásponttal szembesülünk.

A valóságban ami nem diktatúra, az demokrácia.

Most kizárva a hagyományos monarchiákat és a marxista rendszereket a kategorizálásból, melyek
beletehet?k a kett? bármelyikébe, attól függ?en, mit értelmezünk demokrácián és diktatúrán. Ezek
speciális esetek.

Mi a diktatúra?

A diktatúra jellemz?i:

a hatalom nem váltható le,
a hatalom nem a népszuverenitásból eredeztetik,
nincs jogállamiság,
nem biztosítottak az emberi és polgári jogok.

                                431 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ezen belül lehet enyhébb (autoritárius) és keményebb (totalitárius) egy diktatúra. A különbségek a 2
között:

pluralizmus: lehet korlátozott vagy teljesen hiányzó,
civil szféra: lehet korlátozott vagy teljesen hiányzó,
hivatalos ideológia: lehet, hogy ilyen nincs is, s lehet az is, hogy van,
médiák: korlátozott vagy minden a hatalom kezében.

Ahol a diktatúra egyik jellemz?je sem teljesül, az demokrácia. Ha valamelyik teljesül, akkor az diktatúra
vagy valamely speciális eset (monarchia, marxista állam).

A liberális demokrácia két axiómára épít:

a társadalom minden tagja nagyjából azonos anyagi helyzetben van, nincs senkinek se
behozhatatlan er?fölénye,
a társadalom minden tagja képes független, értelmes döntést hozni.

Az el?bbi elv a klasszikus liberalizmus alapja: a társadalom magántulajdonosok közössége. Ez azonban
utópia, s?t éppen a liberalizmus az, mely az ellenkez? irányba hatott: meggyorsította az egyes egyének
közti különbségek növekedését. Ez máig így van: a különbségek egyre növekednek. Ezt a problémát a
XIX. századi liberalizmus is látta, s úgy igyekezett kivédeni, hogy a szavazati jogot vagyoni cenzushoz
kötötte: azaz meghatározott egy minimális jövedelmet vagy vagyont, mely alatt az egyén nem bírt
szavazati joggal.

Ami pedig az utóbbit illeti, a tömegdemokrácia léte bizonyította képtelenségét: az átlagember nem hoz
sem független, sem értelmes döntést, manapság a választások eredménye a kampánytól függ, s a
kampányt pedig az nyeri meg, akit jobban kedvelnek a médiák.

Azaz a modern liberális demokrácia nem más, mint egy féldiktatúra, ahol a háttérhatalom - a hatalmasok,
a gazdagok - megválasztatják a nekik tetsz? kormányzatot. Ha pedig a nép másképp dönt, ott van a
háttérhatalom két fegyvere:
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a küls? nyomás, azaz hiába választ egy ország népe bármilyen kormányt, ha az nem teljesíti a
háttérhatalom igényeit, külföldr?l ez a kormány el lesz lehetetlenítve, lásd a mai Görögország
esetét,
a tabuk rendszere, azaz a liberalizmus lefektet egyes, senki által meg nem szavazott "alapelveket",
melyekr?l aztán nem szabad vitázni, demokratikusan szavazni, lásd pl. az amerikai Legfels?bb
Bíróság kimondja, hogy az egynem?ek házassága alapjog, ezzel kivonva a kérdést a demokratikus
akarat köréb?l.

A liberális demokrácia tehát nem képes a továbbiakban teljesíteni szerepét, elért lehet?ségei határára, így
az egyetlen megoldás leváltása. Ez zajlik napjainkban az egész világon.
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Liberális demokrácia nézetek

by maxval bircaman - hétf?, július 18, 2016

http://bircahang.org/liberalis-demokracia-nezetek/

Érdekesek a liberálisok nézetei a demokráciáról.

A szavazás csak addig számít, míg azon "helyes" eredmény születik. Ha nem, akkor baj van.

Aki "rosszul" szavaz, az 50-es IQ-jú ostoba paraszt, s a legjobb lenne elvenni t?le a szavazati jogot.
Esetleg minden szavazójelölt járuljon el?ször a Ballib Agytröszt elé, s csak annak legyen szavazati joga,
akit ez a tiszteletreméltó, független, pártatlan,civil szervezet jóvá hagy. Így lesz igazi felel?s demokrácia.

A valóság viszont az, hogy ha a lakosság 10 %-a szerint a a lakosság 90 %-a idióta, akkor szinte mindig
az a valóság, hogy csak ez a 10 % az igazi idióta. Olyan ez mint a pókerversenyen, van err?l egy mondás
pókeres körökben. Minden pókerasztalon van legalább 1 balek. Ha azt hiszed, hogy mindenki az rajtad
kívül, akkor te vagy az.

Most a törökországi puccs kapcsán is azonnal megjelent az az álláspont liberális körökben, hogy nem
számít, hogy a törökök zöme Erdo?ant támogatja, mert a "demokrácia" nem az ? oldalán van.

Úgy t?nik, a modern liberális eszme kezdi felvenni  a marxizmus egyik alaptételét, mely szerint létezik
egy tudományosan igazolt igazság, ami miatt nem szükséges az embereket semmir?l se megkérdezni,
hiszen nyilvánvaló, hogy tudományos igazságokról felesleges szavazást rendezni.

_______________________________________________

                                434 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Litvinyenko

by maxval bircaman - vasárnap, január 24, 2016

http://bircahang.org/litvinyenkp/

Alekszander Litvinyenko kapcsán ismét beindult az oroszellenes propaganda.

Pedig a dolog tiszta. Litvinyenko likvidálva lett egy orosz titkos m?velet keretein belül, miután halálos
ítélet lett rá kiszabva az orosz legfels?bb vezetés által, nemzetbiztonsági okokból. Ugyanúgy, ahogy ez
nyugaton is szokás hasonló esetben.

S persze Oroszország ugyanúgy nem fogja ezt sosem elismerni hivatalosan, ahogy ezt egyetlen más állam
sem ismeri el soha.

Ha egy magasrangú titkosszolga dezertál az ellenséghez, jellemz?en ez a megoldás. Kivéve: ha ellenséges
titkosszolgálathoz dezertál, mely megvédi ?t. Ennyi az egész.

Mindenki elhallgat egy fontos "apróságot" Litvinyenko kapcsán. Úgy tesznek a médiák, mintha
Litvinyenko valamiféle ártatlan ellenzéki lett volna, akit a "csúnya" Putyin megöletett személyes
bosszúból. Igenám, de nem. Litvinyenko nem a CIA-hoz vagy valamely nyugati szervhez dezertált,
hanem a csecsen iszlamista terroristákhoz., akiknek abban segített, hogy jobban és sikeresebben
tudjanak merényleteket elkövetni Oroszország ellen.

Vajon mi lenne Edward Snowdennel, ha mondjuk az Iszlám Államnál m?ködne jelenleg? Már rég
elgázolta volna ?t Moszkvában egy ügyetlen autóvezet?...
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Luxemburg támad

by maxval bircaman - kedd, szeptember 20, 2016

http://bircahang.org/luxemburg-tamad/

M?botrány volt a múlt héten: a Luxemburgi Köztársaság külügyminisztere er?sen támadta Orbánt.

Mi az ok? Idegesíti Luxemburgot még az a pár apró lépés is, amit Magyarország tesz annak érdekében,
hogy az ország népe által megtermelt profit icipicit nagyobb hányada maradjon az országban.

A luxemburgi oligarchákat persze meg lehet érteni: végülis csak saját millárdjaikat védik, melyeket
Kelet.-Európából síboltak ki, így teljesen természetesen, hogy haragszanak, ha valamelyik keleti "'vad"
nép hirtelen elkezdi követelni saját pénzét, ami a luxemburgi alkotmány szerint örökös luxemburgi
tulajdonnak számít.

A keleti bennszülöttek azt hiszik, hogy jogaik vannak? Szemtelen barbárok, mi majd jól odacsapunk,
mint Lipót király szomszédunk, aki kénytelen volt 10 millió kongói vadembert kiirtani, hogy megértsék
végre ezek a civilizálatlan népek: az országuk nem az övéké, hanem a mi liberális oligarcháinké - mondja
magában John Assborn (magyarul: Seggbenszületett János, találó név!) jakobinus elvtárs.
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Magyarország tényez? lett

by maxval bircaman - szombat, november 12, 2016

http://bircahang.org/magyarorszag-tenyezo-lett/

Álmomban sem hittem volna, hogy Magyarország valaha komoly politikai tényez? lesz.

Tegnap nézem a bolgár elnökválasztás második fordulója – most vasárnap lesz - el?tti f? vitát.

https://youtu.be/poeg7KwGYOI?t=30m29s 

30:29-t?l hangzik el a kérdés: „Milyennek kell lennie Bulgária migrációs politikájának a menekülteket
illet?en? Amennyiben a kvótákról, a menekültkvótákról beszélünk, Önök inkább Orbán Viktor vagy
Angela Merkel áláspontját támogatják?”.

Vicces.

_______________________________________________
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Majakovszkij kéme

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 12, 2016

http://bircahang.org/majakovszkij-keme/

Az egyik legszokatlanabb XX. századi kémtörténet Glenn Michael Southeré.

Souther 1957-ben született az USA-ban, érettségi után, 18 éves korában azonnal az amerikai
haditengerészethez ment dolgozni, ahol katonai fényképész lett.

Ebben a min?ségében az olasz partoknál szolgált, Hozzáférése volt igen fontos anyagokhoz,
fényképészként egyik feladata az amerikai kém-m?holdak fényképeinek feldolgozása volt. Alig 5 év
szolgálat után teljesen kiábrándult hazája politikájából, miután hozzáférése lett egyes amerikai
katonapolitikai háttéranyagokhoz. Már régóta Souther kedvence Majakovszkij, orosz költ? volt, így
kezdett el érdekl?dni az orosz kultúra, majd a szovjet politika iránt. Lassan a szovjet politikai
meggy?z?déses híve lett.

Ezek után egy szép napon, 1980-ban kimen?je alatt besétált a római szovjet követségre, s ott bejelentette:
kéri a szovjet állampolgárságot, valamint a letelepedés lehet?ségét a Szovjetúnióban. A szovjet
titkosszolgák el?ször biztosra vették, az egész az amerikai kollégáik tréfája, s Southert er?s
visszafogottsággal fogadták, A moszkvai vezet?ség - a KBG I. ügyosztálya, azaz a hírszerzés - álláspontja
is az volt, Souther valószín?leg a CIA vagy az MI (az amerikai katonai hírszerzés), esetleg az ONI (az
amerikai hadiflotta hírszerzése) embere, aki tesztelni próbálja a szovjet titkosszolgálatok éberségét. A
szovjet KGB-rezidens Rómában, Borisz Szolomatyin ?rnagy (kés?bb: tábornok vezér?rnagyi rangban,
hatalmas karrierjét részben éppen Southernek köszönheti) azonban a kezdett?l fogva hitt Southernek,
Szolomatyin magát kiváló emberismer?nek tartotta, aki képes felismerni az ?szinte embert, s nem
teljesítette a parancsot, hogy ne foglalkozzon többet az amerikai "provokátorral". Szolomatyin meggy?zte
Southert, hogy maradjon inkább jelenlegi pozíciójában, adjon át információkat neki az amerikai hader?
titkos anyagaiból, mert így sokkal jobban tudja segíteni a "szocializmus ügyét", mintha egyszer?en
elköltözne Moszkvába. Souther elfogadta a javaslatot, s azonnak munkához is látott. Miután kiderült,
hogy az általa átadott információ valós és hatalmas érték?,  a moszkvai KGB-vezet?ség felismerte, hogy
Szolomatyinnak volt igaza, s Szolomatyin hivatalosan is meg lett bízva az amerikai informátorral való
kapcsolat tartásával. Különösen az döbbentette meg a moszkvai vezet?séget, hogy Souther határozottan
visszautasított bármiféle pénzügyi ellenszolgáltatást, ez pedig ritka dolog volt a 80-as években: a szovjet
titkosszolgálatok legtöbb beszervezett nyugati ügynöke egyszer?en pénzért árulta el hazáját, bármiféle
ideológiai meggy?z?dés nélkül.
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1982-ben Souther leszerelt a hadseregt?l, de kiváló szolgálata miatt azonnal munkát kapott civilként az
amerikai haditengerészet észak-atlanti hírszerzési központjában Virginiában, így ezentúl még titkosabb
anyaghoz tudott hozzáférni, melyeket szintén továbbított a szovjet szervek felé. Többek között az
Európába telepített összes amerikai atomrakéta pontos helyét és célpontját t?le tudta meg a szovjet
vezetés. Közben Souther levelez? tagozaton orosz nyelv és irodalom szakra kezdett járni az egyik
amerikai egyetemen, ez azonban nem keltett feltünést, s?t ezt a f?nökei pozitívan is értékelték: nyilván
azért jár Souther egyetemre ilyen szakon, hogy még jobban tudja majd segíteni nyelvtudásával hazája
titkosszolgálatát. Még az sem okozott gondot, hogy olasz nemzetiség? felesége - akivel Souther
kapcsolata megromlott - jelentette férjér?l, hogy szovjet kém. Mivel erre azonban nem volt semmilyen
bizonyíték, az FBI lezárta a nyomozást azzal, hogy a vád hamis, a feleség bosszújáról van csupán szó, aki
férje h?tlensége miatt találta ki az egészet.

 

Souther két évfolyamtársával egyetemi tanulmánya alatt

1985-ben azonban Souther ismét az amerikai hatóságok szeme elé került. Ez volt az az id?szak, amikor
több szovjet kémet is sikerült leleplezni az USA-ban, ami miatt minden korábbi gyanúsítottat újra
el?vettek. Souther biztos volt benne, hogy el?bb-utóbb le fogják leplezni, ezért 1986 júniusában
olaszországi nyaralása során bement ismét a római szovjet követségre, ahol bejelentette: lelepezték, ezért
kéri kimentését. Szolomatyin kiállított neki szovjet útlevelet "Mihail Orlov" névre - a nevet maga Souther
találta ki -, s másnap el is utazott Moszkvába.

 

már a Szovjetúnióban, f?nekei tanácsára levágta a szakállát

Ugyanabban az évben októberben hivatalosan is megkapta a szovjet állampolgárságot, s immár valóban
Mihail Orlov lett. Érdemei miatt a KGB hírszerzési osztálya azonnal alkalmazta is ?t, rögtön ?rnagyi
rangot kapva (hatalmas ugrás volt ez, az amerikai hadseregben a legmagasabb rangja ?rmester volt) - attól
fogva az amerikai hírszerzési adatok elemzése lett munkája. Hamarosan elvette feleségül egyik orosz
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kollégan?jét - aki angol nyelvet tanított a KGB Akadémiáján -, s kislányuk is született, 1988-ban -
Alekszandra Orlova.

 

orosz feleségével

Souther a Szovjetúnióban élve is érdekl?dött a politika iránt, s kritikusan szemlélte Gorbacsov
peresztrojkáját, negatív véleménye volt róla, kollégái kés?bbi elbeszelése szerint Souther-Orlov azt
mondta: "a szovjet vezetés az országot a mocsárba viszi".

 

halálhíre a New York Times-ban

1989-ben Souther Moszkva környéki nyaralója garázsában öngyilkos lett. Legalábbis ez a hivatalos
verzió. A nemhivatalos verzió kicsit más: eszerint a rendszer végét érezve Southern megkérte a
vezet?séget, hogy a bevett módszer szerint kapjon új személyazonosságot, ugyanis azt hitte, hogy a
kommunizmus utáni szovjet vezet?ség ki fogja adni a nyugatnak mindazokat a nyugatiakat, akik a
szovjetek részére kémkedtek. Az új személyazonosság megadásának szovjet titkosszolgálati módja pedig
pontosan ez volt: megrendezett öngyilkosság, ünnepélyes temetés, majd a személy kinézetének m?téti
úton való megváltoztatása, aztán új név alatt más fontos munkára irányítás. Egyes jelentések 2010-b?l
beszámoltak arról, hogy Kanadában az orosz követségen dolgozik egy 50 év körüli orosz diplomata,
akinek  a szemei er?sen emlékeztetnek Southerére...
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sírja Moszkvában
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Matolcsy pofátlansága

by maxval bircaman - csütörtök, március 03, 2016

http://bircahang.org/matolcsy-pofatlansaga/

Ez az emberke a jelenlegi kb. 8 ezer eurós bruttó havi fizetését szeretné a duplájára felvinni.

Az indok: alkalmazkodni kell a központi bankok elnökeinek fizetéséhez.

Után néztem direkt, egyes országokban a helyi nemzeti bank elnöke a helyi átlagbér hányszorosát
kapja.

Az EU két széls?sége Horvátország és Bulgária. Horvátországban a nemzeti bankelnök fizetése a nemzeti
átlag alig 4-szerese,  míg Bulgáriában a 20-szorosa.

Magyarországon jelenleg a szorzószám 9 körül van, hasonló a helyzet az EU-n belül a legtöbb országban.
A skandináv EU-tagállamokban, Görögországban, Ausztriában és az USA-ban a bankelnök szerényebb:
alig az átlag 6-szorosát keresi. A kelet-európai EU-tagállamok között a már említett Bulgária mellett csak
Csehországban és Litvániában magasabb arányosan a nemzeti bank elnökének fizetése a magyar
bankelnökénél. A nyugati tagállamok közül magasabb a fizetés arányosan Belgiumban és Angliában,
valamint az Európai Központi Bank elnökének az esetében.

Én már a 9-es szorzót is túlzásnak tartom, az emelést pedig abszurd ötletnek. Szerintem a mindenkori
MNB-elnök fizetésének a mindenkor miniszterelnök fizetésével kellene egyeznie. Nincs semmilyen
értelmes ok, hogy egy nemzeti banki elnök az átlagfizetés közel 20-szorosát keresse.

Vicces viszont a ballib halálgágogás a téma körül. Jól emlékszem, hogy a ballib MNB-elnökök esetében a
ballib megmondóemberek éjt nappallá téve hörögtek, hogy a bankelnöknek hatalmas fizetés kell, mert ez
biztosítja függetlenséget, meg meg kell fizetni határtalan szakértelmét, továbbá a magánszektorhoz kell
mérni a bérét, meg a piac láthatatlan keze elviszi az Óperenciás tengeren túlra a rosszul fizetett
bankelnököt, s hasonló liberális bugyutaságok.

Akkor is megjegyeztem: furcsa módon a szent USA-ban NINCS a magánszektorhoz mérve a központi
banki elnök fizetése, az ottani központi bankelnök fizetése jelenleg 200 ezer dollár bruttó évente, ami
eltörpül minden nagy amerikai bank elnökének többmilliós – s?t többtízmilliós - éves fizetéséhez képest –
vajon nem kellene-e Magyarországon is az amerikai példát követni? Erre sosem kaptam választ, csak
halálgágogást, mely szerint ellenezni az MNB-elnök fizetését kódolt antiszemitizmus – a logika a
következ?: bank = zsidó, kis fizetés = zsidók kifosztása = 1944 = Auschwitz, tehát aki nem akar magas
fizetést az MNB-elnöknek az Horthyék cinkosa a zsidók deportálását illet?en.

Akkoriban tehát antiszemitizmusnak számított ellenezni az MNB-elnök magas fizetését, de ez a legjobb
esetben is gusztustalan és romboló populizmusnak min?sült. (A “populizmus” a liberálisok kedvenc
szava mindenre, amit nem lehet rögtön lefasisztázni.)
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Van egy kérdésem: azóta mi változott?

_______________________________________________
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Megbolondult Gyurcsány?

by maxval bircaman - kedd, november 08, 2016

http://bircahang.org/megbolondult-gyurcsany/

Sok ballib hív? mostanában nagyon meg van lep?dve, hogy éppen Gyurcsány az, aki manapság
lehetetlenné teszi a ballib összefogást Orbán ellen a 2018-as választásokra. Pont most, amikor már a
Jobbik-ballib koalíció se számít szentségtör? ötletnek a ballib táborban.

Persze Gyurcsány fanatikus hívei meg ebben a „Fidesz-bérencek” eltávolítást látják.

De mi a valóság?

Gyurcsány jelenleg a ballib oldal egyetlen profi politikusa, aki képes a jöv? hétnél messzebb látni. S sose
csinál dolgokat hülyeségb?l. Még amikor súlyosan téved is – lásd az ösz?di beszéd önkiszivárogtatását 10
éve -, akkor is átgondolt koncepció alapján teszi ezt.

S Gyurcsány most se hülyeségb?l teszi azt, amit.

A migránsügyi népszavazás megmutatta: a ballib tábor gyenge, s ebb?l Gyurcsány le is vonta a helyes
következtetést, ami nem más, mint az, hogy a 2018-as választás nem nyerhet? meg a ballib tábor által, de
ha esetleg, hatalmas er?feszítéssel meg is lenne nyerhet?, nincs értelme megnyerni.

Miért?

Ha sikerül is összehozni egy teljeskör? ballib összefogást, s?t megállapodni a Jobbikkal is valamilyen
szinten, mi fog következni?

                                444 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A legjobb esetben meglesz éppen az egyszer? többség. Alkotmányozó többség nem lesz, azaz a választási
törvény nem lesz megváltoztatható, ráadásul kétséges, ez szükséges-e egyáltalán. Hiszen a jelenlegi
választási szabályozás a nyertesnek kedvez, így a ballib tábor számára öngyilkosság lenne pont akkor
bevezetni az arányos választási rendszert, amikor az már a Fidesznek kedvezne. Nemzetközi tapasztalat:
mindig  a vesztes akar változást a választási rendszerben, sose a gy?ztes.

 

De nézzük a többit! Már a kormány megalakítása is súlyos nehézség lenne. Egy ennyire sokrét? ballib
szövetség képtelen lesz még saját magával is megállapodni, nemhogy a Jobbikkal. Hiszen jelenleg
minden van ott: jobboldali ultraliberálistól neomarxistáig minden. S a ha meg is lenne a kormány, a saját
tábora fogja folyton nehezíteni munkáját. Az eredmény egyetlen dolog lesz: a kormány gyors bukása,
majd rendkívüli választás, amit a Fidesz immár fölényesen meg fog nyerni.

Gyurcsány ezt átlátja tökéletesen. Így a cél: választásnyerés 2022-ben. Van erre 6 év. Elegend? id?. A kis
ballib pártok el fognak t?nni 2018 után, mivel ha se az MSZP, se a DK nem segít nekik, képtelenek
lesznek 1-2 %-nál jobb eredményre. Így ezt kell tenni: meg kell ?ket semmisíteni. S közben meg kell
várni, hogy a Fidesz pedig fel?rölje a Jobbikot. A nehéz feladat az MSZP lenyelése, de a 2018-as
választási vereség után erre is esély lesz, Gyurcsány képes lesz profi módon tudatosítani, hogy a
„gyenge” MSZP miatt nyert a Fidesz ismét.

Gyurcsány reménye: egy tisztán jobboldali, liberális, egységes párt összehozása (természetesen
„baloldal” név alatt, mert ez a magyar hagyomány), élén vele, s ez a párt lehet majd 2022-ban a kihívó.

*

szolgálati közlemény: egyébként ez volt az ezredik cikk a bircahang.org-on
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Meghalt Fidel

by maxval bircaman - hétf?, november 28, 2016

http://bircahang.org/meghalt-fidel/

Tegnapel?tt meghalt Fidel Castro.

90 éves volt, Élete legnagyobb részében profi politikus volt, ebb?l 52 éven keresztül a legmagasabb
állami tisztségeket viselte Kubában. 1959-ben történt hatalomra jutása el?tt is már éveken keresztül profi
politikus volt.

Politikailag élete 3 szakaszra osztható. 35-40 éves koráig hagyományos latin-amerikai nacionalista volt,
aki egyszer?en az USA térségbeli nyomasztó hatalma ellen lépett fel. A 60-as évek elején harcostársa,
Che Guevara hatására marxista lett, eleinte még a szovjet hivatalos vonalnál balosabb verzióban, majd
miután a szovjet vezetés és Che Guevara súlyos konfliktusba kerültek, Castro a szovjet hivatalos verziójú
marxizmus mellé állt, s hitt is ebben sokáig. A Szovjetúnió összeomlása utáni id?szakban, de különösen
az ezredforduló után Castro a marxizmust kombinálni kezdte a hagyományos latin-amerikai
nacionalizmussal. Ekkor megbékült immár a vallással is, amit addig er?teljesen ellenzett: a latin-amerikai
katolicizmus er?sen nacionalista és baloldali. Öccse most ezt a vonalat viszi tovább, amióta átvette -
2008-2011 között - Kuba vezetését.

K?keményen hitt abban, hogy mindig neki van igaza, így sose fogadott el tanácsot. Kubában már 1962-re
megszüntetett minden legális ellenvéleményt. De kés?bb ugyanezt tette a szovjet vezetéssel kapcsolatban
is: sokszor a hivatalos szovjet álláspont ellen ment.

Eredeti céljáiból nem valósított meg semmit. Ma Kuba életszínvonala nagyobb mértékben el van
maradva a térséghez képest, mint 1959 el?tt. S a kubai gazdaságot sem volt képes több lábra helyezni: ma
ugyanúgy, mint 1959 el?tt minden a cukoripartól, a dohányipartól, az idegenforgalomtól függ.

A társadalmi igazságosságot elérte egy id?ben: mindenki egyformán szegény lett, de ma már ez sem
igaz, az ezredforduló utáni reformok hatására ismét megjelent a kubai alsó-középosztály, mely bár
európai szemmel nem gazdag, de mégis hatalmas mértékben gazdagabb a kubai átlagembernél.
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Egyetlen téren ért el valós és tartós sikert Fidel Castro: sikeresen megszüntette az országban az USA
hatalmát.

Azt lehet mondani, egy kemény diktátor volt, aki országa nemzeti függetlenségét elérte, de minden
másban teljes kudarcot vallott.

A legérdekesebb személyes vonása az volt, hogy nem volt n?csábász típus. Kifejezetten monogám ember
volt, de ezt titkolta, mert a kubai közvélemény számára ez nem számított pozitívumnak. Csak 10 éve
lettek információk megjelentetve családi állapotáról, adddig ez szinte államtitoknak min?sült.

_______________________________________________
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Megverték a 888.hu tulaját

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 29, 2016

http://bircahang.org/megvertek-888-hu-tulajat/

Múlt heti hír: megverték egy budapesti parkolóházban a 888.hu tulaját.

Elemezzük az esetet gyorsan európai, haladó, liberális szempontból! Mert ez az egyetlen szempont!
Minden más szempont klerikálmaradiantiszemitadiktátorság. Tehát kezdjük is el a független, civil
elemzést!

A támadó ballib, az áldozat meg nem. Mi következik ebb?l? A következ?k:

a támadónak igaza van, civil kurázsit tanúsított a fasiszta hatalom bérence ellen,
csúnya ez a pofon, dehát kis pofon volt, s mi ez a hatalom önkényéhez képest?,
jogilag vétkes a támadó, ismerjük el, de amit tett, az polgári engedetlenség, szóval nem is igazi
b?n,
az áldozat provokálta a támadót már azzal, hogy a ballib agytröszt engedélye nélkül közterületen
megjelent,
 álljunk ki a tisztességes támadó mellett, aki már meg is bánta tettét!

Vigyázat azonban! Ha fordítva lett volna, akkor a helyzet 540 fokkal különböz?bb lenne! Ez esetben:

a támadó a cigány Orbán bérbokszoló önkéntes csend?re, a fasiszta rezsim így hallgattatja el az
ellenzéket,
az a pofon akkora volt, mint amivel 1944-ben a zsidókat marhavagonokba pakolta az akkori
hatalom, mely a mai kormányzat példaképe,
a támadó életfogytiglant érdemel, persze a csúnya, cigány Orbán rend?rsége nem indít eljárást,
az áldozat példája bizonyítja: diktatúra van!
holnapután menjünk ki mind a 800-an gágogni a diktatúra ellen!
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Megértem a zsidókat

by maxval bircaman - kedd, január 05, 2016

http://bircahang.org/megertem-a-zsidokat/

Alapvet?en hajlamos vagyok megérteni az irracionális, tisztán érzelmi alapú reakciókat. Az ember olyan
lény, hogy természetes ösztönei arra késztetik, védje meg magát és saját köreit. Ebben semmi rossz nincs,
s?t az lenne rossz, ha nem így lenne.

Lássuk pl. a palesztín kérdést. Volt sok zsidó és arab ismer?söm is, akivel beszéltem err?l a kérdésr?l.
Kevés kivétellel – pl. volt egy radikális palesztínpárti amerikai zsidó ismer?söm - mindkét fél széls?séges
volt e kérdést illet?en, de elfogadtam, hogy nekik ez érzelmi kérdés.

Amikor ezt teszik zsidó származású magyarok vagy magyar zsidók vagy magyarajkú zsidók
(önmeghatározástól függ?en), ebben sem látok semmilyen gondot.

Az egyetlen dolog amit nem fogadok el: ha valaki a saját – nemzeti, vallási, származási, stb. alapú –
érzelmi álláspontját univerzális igazságként igyekszik hirdetni, azaz számon kéri az idegeneken is, ha
azok nem hisznek ugyanabban az irracionális, érzelmi álláspontban.

Egy id?s zsidó ismer?s mondta nekem egyszer: ? utálja a jelenlegi magyar címert, képtelen elfeledni,
hogy amikor gyerekként deportálták, a csend?rökön ugyanez a címer volt, viszont megérti, hogy a
magyarok számára ez nem lehet szempont, így racionálisan megérti, hogy az ország visszállította az
eredeti címert, bár ? inkább a Kossuth-verziót szerette volna, az kevésbé „ijeszt?” számára.

A magyarokat is megértem. Pl. amikor a trianoni békeszerz?dést a világ legnagyobb, egyedi
tragédiájának mondják, pedig racionálisan ez nyilván nem igaz, de bizony elfogadom, hogy nehéz az
ilyen ügyeket érzelemmentesen kezelni. Aki képes rá, az el?tt persze le a kalappal.

A múlt héten Bulgáriát egy film tartotta rettegésben, azaz mindenki err?l beszélt. A film egy török
rendez?n? 40-perces dokumentumfilmje, mely azért lett hirtelen ilyen híres, mert a katari Al-Dzsazira is
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sugározta, nemcsak az arab és török, hanem az angol nyelv? adásában is. A film – mely megnézhet? itt –
címe: „Bulgária, a hazám” és a bulgáriai törökökr?l és muszlimokról szól.

A bolgár politikusok és közéleti személyiségek nem gy?ztek egymással versenyt futni kinek sikerül
hamarabb és hangosabban tiltakozni a film ellen. Azt hiszem, hogy nagy többségük úgy tiltakozott, mint
annak idején Szolzsenyicinnek a szovjet írószövetségb?l való kizárása idején az egyik tag, aki meglep?
?szinteséggel kimondta „?? ?????, ?? ???????” (nem olvastam, de elítélem) – e mondatból az orosz
nyelvben szállóige lett – azaz nem is látta a filmet.

Én persze utálok látatlanban álláspontot fogalmazni bármir?l is, így els? dolgom volt a film megnézése.

A filmben szerepl? egy darab pofátlan hazugságot leszámítva (a XIX. sz. elején a Balkánon muszlim
többség volt: nyugaton albán, keleten pedig török) semmi különös nincs az egész filmben. Ez egy
dokumentumfilm, mely bemutatja a dolgokat egy bizonyos, szubjektív szempontból, mégpedig török
szempontból: azaz mekkora tragédia a törökök számára, hogy ahol évszázadokig ?k voltak az urak,
1878-1913 között hirtelen megsz?ntek urak lenni, immár a nyelvük nem hivatalos nyelv, az állam egy
számukra idegen nyelvet használ, az a nyelv élvezi az állam teljes támogatását, ráadásul az állam még
vallásilag is idegen, egy másik vallást támogat, valamint igyekszik folyamatosan – néha er?szakosan, de
többnyire lassan és békésen – asszimilálni a törököket és muszlimokat. Valamint a panasz, hogy hiába
van Bulgáriában demokrácia 25 éve, hiába vannak biztosítva a jogok, hiába EU-tag az ország immár 9
éve, a bolgár emberek és intézmények nem néznek szimpátiával a török kisebbségi tevékenységre. Igen,
mindez igaz, dehát ez van: miért lenne egy átlagbolgár számára szempont a törökök érzelme? Az a
normális, ha egy bolgár számára a bolgár érzelmek a lényegesek, s nem a török érzelmek –ha ezt egy
török nem érti meg, akkor a baj vele van.

Egy bolgár ismer?söm mondta nekem egyszer „te bolgár is vagy meg idegen is egyszerre, hiába bolgár a
véred, nem itt születtél, így nem érzel mindent át: nekem már a müezzin* hangja is borzasztó, míg neked
meg csak egy furcsa zaj, téged csak idegesít, engem meg félelemmel tölt el”.

Szóval megértek mindenkit.

*müezzin – muszlim vallási tisztvisel?, aki a mecsetb?l imára szólítja fel a híveket
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Mennyi a reális magyar átlagbér?

by maxval bircaman - vasárnap, július 17, 2016

http://bircahang.org/mennyi-realis-magyar-atlagber/

Az nyugatihoz képeset alacsony magyar bérek egyetlen oka: a profitot kisíbolja a nyugat. De lássuk,
mennyit is vesz el minden magyar embert?l a nyugati kizsákmányolás?

Természetesen nem szabad a magyar béreket a legfejlettebb nyugati államokéhoz hasonlítani. Abszurdum
azon panaszkodni, hogy a magyar átlagbér nem német szint?, azaz nem 700 ezer Ft nettó összeg körül
van. Ez valóban gazdaságilag irreális, hiszen a német gazdaság tényszer?en jóval fejlettebb a magyarnál.

Hagyjuk azokat a ballib gágogásokat, melyek szerint Orbán lenne a hibás a bérekért. Nyilvánvaló
mindenki számára - a legvadabb ballib fanatikusokat leszámítva -, hogy ez bugyutaság, hiszen ha ez igaz
lenne, akkor például Gyurcsány magasak lettek volna a fizetések.

Tehát a gazdasági fejlettség valós tényez?. Ezért nincs Magyarországon német bérszint. Mi a reális szint
azonban? A magyar gazdaság fejlettségi szintje kb. annyi, mint az EU legszegényebb nyugati államaié.
Azaz az indokolt bérszint ezen országokéval azonos kellene, hogy legyen. Mennyi ez számszer?en? Ha a
bérszintbeli elmaradás csak annyi lenne, amennyit a gazdaság indokol, ma a magyar átlagfizetés nettó 130
ezer HELYETT nagyjából 300 ezer forint lenne! Ez lenne reális gazdasági okok miatt.

Viszont valóság a gazdaságilag indokolt bér 40 azaz NEGYVEN %-a, s ennek oka egyedül politikai,
pontosabban geopolitikai.

Azaz a nyugat kisíbol a magyar dolgozók zsebéb?l folyamatosan 60 %-ot. Miért? Mert
megteheti er?fölénye miatt.

_______________________________________________
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Mi a fels? osztály?

by maxval bircaman - szombat, október 08, 2016

http://bircahang.org/mi-a-felso-osztaly/

Ki a mai viszonyok között  a fels? osztály tagja?

Fels? osztály az, aki nem kell, hogy dolgozzon, s?t vállalkoznia se kell. Ugyanis van elég vagyona,
aminek hozamából magas szinten megél bármeddig, azaz élete végéig, s?t a vagyona megmarad az
örököseinek is.

20 millió eurós vagyon biztosítani képes éves egymilliós hozamot. Ez kb. havi 80 ezer.

Nyilván ez se elég, ha ?rutazni akarok, szigetet venni, tengeralattjárót vásárolni, plusz Abramovics
jachtját, meg három topmodellt takarítón?nek, azaz felel?tlen pazarláshoz ez nyilván kevés. De mégis ez
az a szint, mely már biztosít biztos, stabil, magas szint? (de nem pazarló) életvitelt. E szint alatt ez nem
megy.

 

Ha a vagyonod csak 1 millió euró, a hozamod kb. 50 ezer lesz évente, ez havi 4 ezer euró. Ez egy jó,
viszonylag magas nyugati fizetés szintje, nem több. Itt már oda kell figyelned mire költesz, pl. még
utazgatni se mehetsz korlátlanul (ha elmész egyszer mondjuk Tahitire 3 hétre, a következ? 2 hónapban
spórolnod kell), nem lehet nagyon nagy házad, mert nem fogod tudni fenntartani, nem lehet sof?röd,
szakácsn?d, kertészed, test?röd, stb.

Nyilván az átlagember számára az 1 millió eurós vagyon is fantasztikus. Az átlag nyugat-európai vagyona
kb. 250 ezer euró, míg az átlag kelet-európaié ennek a harmada. De itt nem err?l beszélünk. Nyugaton
óriási a szakadék a fels? 10 %, a fels? 1 % és a fels? 0,1 % között, nem beszélve a fels? 0,01 %-ról. A
fels? 10 % jellemz?en magas fizetésú bármunkás (gyárigazgató, banki fels?vezet?, stb.) esetleg sikeres
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vállalkozó, aki azonban dolgozni kénytelen a saját vállalkozásában. Míg a többi pedig olyan, aki nem
kell, hogy dolgozzon. Mondjuk az 1 % a 20-milliós határt elért ember. A többi meg már ennek fokozása.
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Mi a sajtószabadság?

by maxval bircaman - péntek, november 11, 2016

http://bircahang.org/mi-a-sajtoszabadsag/

Miután a Népszabadságot bezárta a szabad piac láthatatlan keze, ismét gágogás kezd?dött a
sajtószabadságról.

Elhangzottak a lehet? legfantasztikusabb elméletek a sajtószabadság, véleményszabadság végér?l.

Mit jelent a valóságban a sajtószabadság? Csak a következ? dolgokat:

mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
mindenkinek joga van az különböz? információk megismeréséhez,
az állam nem avatkozhat be a fentiekbe,
mindenkinek joga van hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Emberi jogok európai egyezménye sem mond egyebet,
ezt aláhúznám!

Hozzáteszem: a fenti jogok mindenhol korlátozva vannak, hiszen már maga az állam szabályozó
szerepe is korlátozás valamilyen szinten. Emellett a zaklatásmentesség nem biztosított a legtöbb liberális
demokráciákban, s?t sokszor maga az állam a zaklató fél, lásd az ohiói keresztény cukrászok esetét az
USA-ban, akiket homofób, keresztény nézeteik miatt zaklat az amerikai állam. Továbbá minden
országban vannak tabutémák, melyekre nem vonatkozik az információhoz jutás és a
véleménynyilvánítás szabadsága.

De elfogadva, hogy vannak korlátozások, mégis világos mi a sajtószabadság:
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szabadon kifejezhet? a vélemény, egyes kifejezetten tiltott kérdéseket leszámítva, melyekre
hozható valamilyen racionális indok, lásd: nemzetbiztonsági érdek, rágalmazás, kegyeketsértés,
közbotrányokozás, stb.
szabadon alapítható média, azaz nincs erre állami szabályozás az ésszer?ség határán túl, azaz
nyilván, hogy nincs elég szabad frekvencia, így nem lehet mindenkinek rádiója és tv-csatornája,
kell valamilyen szabályozás, de pl. egy nyomtatott lap vagy egy internetes kiadvány esetében nem
kell szabályozni semmit,
senkit sem üldöz az állam a véleménye miatt, kivéve ha az a vélemény kifejezetten
b?ncselekményt segít el? vagy valósít meg,
nincs állami cenzúra, az államtól nem szükséges el?zetes engedély valaminek a megjentetéséhez.

Viszont a sajtószabadság NEM jelenti a következ?k egyikét se:

az állam köteles finanszírozni bárki médiáját,
egy adott média köteles teret adni bárki véleményének,
a reklámozók, szponzorok, stb. kötelesek egyenl?en támogatni minden médiát,
az állam köteles ingyenes hozzáférést biztosítani a polgárok számára minden médiához.

_______________________________________________
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Mi a valóság?

by maxval bircaman - csütörtök, május 05, 2016

http://bircahang.org/mi-a-valosag/

Homoklobbista aktivisták terjesztenek a neten egy gyalázatos ábrát.

Íme ezt:

 

Lássuk azonban mi a valóság! Ez:

 

_______________________________________________
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Minek korlátozni az államf?i mandátumot?

by maxval bircaman - csütörtök, január 28, 2016

http://bircahang.org/minek-korlatozni-az-allamfoi-mandatumot/

A mai köztársaságok szinte kivétel nélkül monarchiák utódai. A monarcha helyett lett az elnök.

A legtöbb országban az örökletes államf? helyett választottat akartak, azonban külön biztosítékként még a
mandátumát is korlátozták. Azaz nem lehet ugyanazt a személyt korlátlanul megválasztani az államf?i
posztra. A legtöbb országban az államf? csak 1 vagy 2 hivatali id?szakra választható meg. Más
országokban kisebb a korlátozás: csak az egymást követi államf?i id?szakokat korlátozzák.

Kivételes az olyan ország, ahol nincs semmilyen korlátozás az államf? hivatali idejére, s az államforma
köztársasági.

A világ 202 országából jelenleg összesen 158 nevezi magát köztársaságnak (bár ezek közül  9
rendelkezik olyan elemekkel, ami miatt kétséges, hogy ezek valóban köztársaságok-e a szó szoros
értelmében, de ezt most hagyjuk).

Ezek közül  102 elnöki vagy félelnöki köztársaság, azaz olyan ország, ahol az államf? valós hatalommal
rendelkezik, míg a maradék 56 olyan ország, ahol az államf? majdnem vagy teljesen protokoláris poszt,
valós hatalom nélkül (mint ahogy Magyarországon is).

A 158 köztársaság közül csak 32 országban nincs korlátja az államf?i tisztségnek (ezek közül 5 európai:
Azerbajdzsán, Belarusz, Észak-Ciprus, Izland, Olaszország). E 32 közül 22-ben az államf? tényleges
hatalmi tényez?, 10-ben ceremoniális tisztség (az európiak közül: Izland és Olaszország).

Azt még meg tudom valahogy érteni, hogy mi értelme van egy valós hatalommal rendelkez? államf?
mandátumainak számát korlátozni. Ami azonban furcsa számomra:
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minek korlátozni egy mer?ben protokoláris jelleg? államf? hivatali tisztségét?
ha pedig korlátozni kell a vezet? politikus hivatali tisztségét, miért nem korlátozzák egyetlen
országban sem* a kormányf? hivatali idejét, azokban sem, ahol a kormányf? a legf?bb vezet?i
tisztség?

Azaz az államf?i mandátumkorlátozás olyan múltból maradt, teljesen értelmetlen szokásnak t?nik az
olyan országokban, ahol az államf? nem valós hatalmi tényez?.

*korlátozva van a kormányf?i mandátum Kínában és Vietnámban, de ott nem a kormányf? a legf?bb
politikai vezet?

_______________________________________________
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Miért nem m?ködik a nyugati integráció útja?

by maxval bircaman - csütörtök, január 14, 2016

http://bircahang.org/miert-nem-mukodik-a-nyugati-integracio-utja/

Alapvet?en – ellentétben az átlag magyar mentalitással – sosem hiszem, hogy aki rosszat csinál, az azért
teszi, mert rosszat is akar.

Meggy?z?désem, hogy még az olyan kiemelten káros emberek, mint pl. Soros György sem akarnak
rosszat. ?k komolyan hiszik, hogy az, amit csinálnak út valami jóhoz.

A liberalizmusról, vagy annak különösen perverz ballib verziójáról is ezt gondolom: a híveik nem
akarnak rosszat. A rossz, amit csinálnak nem a rossz akarásából ered.

Hozzáteszem: a jó szándék nem mentség természetesen.

A ballibizmus f? alaptétele – a nyugati liberális demokrácia és a nyugati kapitalizmus a világok lehet?
legjobbika, így a fejl?dés titka egyetlen dolog: mindenben alkalmazni azt a rendszert, aztán csak rövid
id? kérdése, hogy nagyon jó legyen.  Azaz nyugatosság = jólét.

A valóság tesztje azonban mást mond: 25 évnyi liberális modell Kelet-Európában nem közelítette az
országok szintjét érezhet?en a nyugathoz. Az elmaradás szintje szinte ugyanaz, mint a kommunista
diktatúra utolsó id?szakában, s?t van, ahol a helyzet rosszabb lett.

Most hagyjuk az olyan hamiskás magyarázatokat, hogy a követett modell „nem igazi liberalizmus” meg
„nem igazi kapitalizmus” volt, mert ez egyszer?en nem igaz. Szolgaian lett követve a nyugati modell
minden tekintetben, természetesen alkalmazva a helyi viszonyokra, ahogy pl. a Norvégiai Köztársaság és
Svájc modellje sem teljesen ugyanaz, de az alapok azonosak.
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A világ vagyona, ha egyenl?en lenne felosztva az emberiség között, azt eredményezné, hogy a világon
minden ember kb. a két legszegényebb EU-tagállam – Bulgária és Románia – átlagpolgárának szintjén
élne, azaz ROSSZABBUL, mint egy mai átlagmagyar. A gazdag államok titka, hogy vagy rendelkeznek
extrém mennyiségben valamilyen kiemelten piacképes nyersanyaggal (pl. Brunei, Katar, Omán, stb.),
vagy – s ez a gyakoribb – er?fölényük révén képesek a világ gazdaságát és pénzügyeit olyan szabályok
mentén m?ködtetni, melyek NEKIK hoznak behozhatatlan el?nyt.

A magállamok gazdagsága onnan van, hogy sikeresen tudnak pénzt átfolyatni a perifériáról saját
magukhoz. Ez az EGYETLEN titkuk, s nem a politikai vagy gazdasági rendszerük.

Magyarország – mint ahogy egész Kelet-Európa is – félperiférikus terület, azaz a perifériához képest
dúsgazdag (egy magyar szegény is jobban él, mint pl. egy kenyai alsó-középosztálybeli), viszont a
centrumhoz képest átlag 3-szor szegényebb.

Míg a perifériából a félperifériába van esély bizony körülmények fennállása esetében saját er?b?l
felkerülni, erre példa Chile, Argentína, Mexikó, Dél-Afrika, stb., a centrális magállamok a legritkább
esetben engednek be országokat saját VIP-klubjukba. Erre legutoljára a hidegháború idején volt
lehet?ség, amikor politikai okokból – félve a szovjet befolyástól – a nyugat magához kooptált több
félperifériás államot, lásd Japán, Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, Görögország, Spanyolország, Portugália.
Látható azonban, ez sem tartós állapot: az utóbbi évek politikájának egyik váratlan eleme, hogy vissza is
lehet csúszni a félperifériába. A magállamoknak már nem kell agódniuk a szovjet fenyegetést?l, így
lassan tolják vissza pl. Görögországot és Portugáliát, de lassan , Spanyolországot is a félperifériába. A
VIP-klub igyekszik megszabadulni a korábban kényszerb?l bevett „kellemetlen” tagoktól.

A magyar ballibek módszere kb. olyan, mint elmenni a VIP-klub elé, beöltözni ugyanolyan ruhába , mint
a bent ül? klubtagok, aztán utánozni egy padon egy üres tányér el?tt ülve a bent ül?k evezési mozdulatait,
mindezt abban a hitben, hogy ezzel a módszerrel el?bb-utóbb a mi üres tányérunkon is hirtelen rántott
libamáj fog teremni. S amikor csak nem jön a libamáj, azt ismételgetni, hogy mi vagyunk a hibásak, mert 
rossz szín? zokniban ülünk az üres tányér el?tt.

A VIP-klubba való bekerülés reális lehet?sége volt a rendszerváltás mögötti titkos vágy. Mára látjuk: nem
jött be. S az is látható: TELJESEN mindegy, hogy a kormány milyen politikai szinezet?.

A Fidesz sikerének egyetlen titka: elkezdte – lassan és félénken ugyan – megvilágítani ezt a fenti
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helyzetet. Sajnos azonban a Fidesz sem képes megszabadulni liberális gyökereit?l és teljességében átlátni
mindezt.  De már ez a félénk elhatárolódás is hatalmas eredmény, ami el?tt le a kalappal.

Külön szerencse, hogy Csehország, Lengyelország és Szlovákia népének szíve is hasonló ritmusban
dobog, így kialakult egy közös férperifériás dacszövetség az EU-ban. S a népek egyre hangosabban
kiáltják: le a nyugati integrációval, le a kizsákmányolással.

Keletr?l indul a tisztító szél, s lassan er?södik...

_______________________________________________
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Miért nem támad meg a nyugat manapság bárkit?

by maxval bircaman - csütörtök, január 14, 2016

http://bircahang.org/miert-nem-tamad-meg-a-nyugat-manapsag-barkit/

A nyugat a Szovjetúnió bukása után komolyan azt hitte, hogy a liberális értékek hegemóniához jutottak, s
semmi sem áll útjában a nyugat kizsákmányoló világállama el?tt.

A gyenge szovjet vezetést (s benne els?sorban az alkalmatlan, amat?r Gorbacsovot) kihasználva a nyugat
hatalmas gy?zelmet aratott a hidegháborúban: Moszkva gyakorlatilag aláírta a feltétel nélküli kapitulációt
1991-ben.

A nyugat annyira elbízta magát, hogy még az sem jutott eszébe, hogy el kellene venni az új
Oroszországtól atomfegyvereit. Hiszen az ország totális káosz alatt állt, a nyugati érdekek minden szinten
képviselve voltak, így érdemes volt megtartani a nyugatbarát Oroszországot az atomhatalmak köréban.

A nyugat annyira hitt saját végleges gy?zelmében, hogy jelentéktelen eseménynek könyvelte el a nyugati
felforgató tevékenység csúnya bukását Kínában 1989-ben. 1989 júniusában a kínai hatóságok kemény
kézzel és rendkívül határozattan, ugyanakkor messzemen?en humánusan (alig pár száz áldozattal)
felszámolták a Peking központjában kifejl?d?tt Tiananmen téri puccsot, mely végcélja Kína részekre
osztása, lakossága nyomorba döntése és nyugati hatalmak általi gyarmatosítása volt. A nyugat azt
gondolta: Oroszországgal szövetségben képes lesz Kínát elszigetelni, arra pedig sosem számított, hogy
Kína képes lesz jelent?s gazdasági fejl?dést mutatni nyugati, úgynevezett „befektet?k” diktatúrája nélkül.

A nyugat mindkét esetben súlyosan tévedett. Az ezredfordulóra Kína az USA egyik f? hitelez?je lett,  s
ma a nyugat nem rendelkezik eszközzel Kína politikai, katonai vagy gazdasági függetlenségének
megállítására.

Id?közben pedig Oroszország lerázta magáról a nyugatról az országra er?ltetett liberális elnyomást, s
saját lábára állt. A nyugat által támogatott csecsen iszlamista terrorizmus ellen az orosz állam határozott
gy?zelmet aratott, ez volt az els? lépés az orosz újjászületésben. Ezt követette a szellemi újraéledés: a
kereszténység hihetetlen mérték? hódítása az orosz lelkekben. Természetesen kellett egy önzetlen,
céltudatos, megvesztegetethetetlen, a korrupciót határozottan elutasító vezet? is (Putyin), de önmagában –

                                463 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

a szellemi háttér nélkül – ? sem tudott volna elérni semmit.

 

a háború el?tti állapot: sárga - Grúzia, rózsaszín - grúz ellen?rzés alatti abház és dél-oszét terület (ezeket
mind elvesztette Grúzia a háború alatt)

 

a Kaukázus politika térképe jelenleg

 

A nyugat utolsó nyílt háborús akciója az orosz fejl?dés megállítására 8 éve történt, 2008 augusztusában.
Ekkor az USA és a NATO legfontosabb hatalmai megegyeztek az er?sen nyugatpárti grúz elnökkel,
Miheil Szaakasvilivel, hogy támadja meg az orosz szövetséges független Dél-Oszétiát. A cél
természetesen nem a nagy-grúz fantáziaálmok teljesítése volt – ez érdetlen szempont nyugati szemmel –,
hanem lelki és stratégiai. A nyugat arra számított: az orosz vezetés nem fogja merni megkockáztatni azt,
hogy a maga  javára használja fel a koszovói precedenst, valamint nem fog sosem másként segíteni az
oszétéknek, mint pár tiltakozó nyilatkozattal. Egy grúz gy?zelem mindenkinek megmutatta volna:
Oroszországra nem lehet számítani, cserben hagyja saját szövetségeseit. Stratégiailag pedig mindez
elvezetett volna Grúzia NATO-tagságához, s?t Azerbajdzsánéhez is, az oroszpárti Örményország pedig
súlyos harapófogóba került volna.

Szaakasvili elnök washingtoni kottából játszott, amikor elindította a háborút

Tehát tét nem csupán a déloszét-grúz viszály volt.
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A Dél-Oszétia elleni grúz katonai agresszió 2008. augusztus 7-én, 23 órakor kezd?dött. A grúz légier?
bombázni kezdte a dél-oszét f?várost, Chinval(i)t*.

Oroszország az ENSZ biztonsági tanácsához fordult, mely össze is ült 8-án, a hajnali órákban, de nem
történt határozat elfogadása az ellentétes álláspontok miatt.

Közben a egy grúz dandár gy?r?be zárta Chinvalt, majd reggel 9-re elfoglalta az egész várost, valamint
több falut az ország déli részén az oszét-grúz határ közelében.

A dél-oszét területen államásozó orosz békefenntartókat felszólította a grúz vezetés, ne avatkozzanak be a
harcokba. Ez így is történt, a békefenntartók kizárólag saját maguk védelmét látták el ebben az
id?szakban.

Ez után újabb grúz csapatok érkeztek Dél-Oszétiába, ezek észak felé kezdtek haladni, a cél az
Oroszországot Dél-Oszétiával összeköt? egyetlen közút, a Roki-alagút elfoglalása és biztosítása.

 

az alagút orosz oldala a háborús m?veletek során

 

az azóta újjépített és kiszélesített alagút
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8-én 14 órakor az orosz vezetés döntést hozott, hogy segítséget nyújt a dél-oszét kormánynak. El?ször
egy orosz zászlóalj lett Dél-Oszétiába irányítva, a zászlóalj feladata a Roki-alagút biztosítása volt, ami
sikeresen meg is történt. Közben az orosz békefenntartók is parancsot kaptak Moszkvából: így ?k is
bekapcsolódtak a harcokba a dél-oszét oldalt támogatva Chinvalban, ahol így a dél-oszét er?k sikeresen
visszaszerezték az ellen?rzést a város egy része felett.

A grúz er?k meg se tudták közelíteni a déloszét-orosz határt, súlyos harcok zajlottak egész nap folyamán
a 11 ezer f?s grúz katonai alakulatok között, az egyik oldalon és a 2 ezer f?nyi békefenntók, valamint a 3
ezer f?s dél-oszét hadsereg között, a másik oldalon. Az orosz légier? bombázni kezdte a grúz állásokat,
valamint katonai célpontokat Grúzia területén is, köztük jelképesen a tbiliszi repül?teret is. Gyakorlatilag
patthelyzet alakult ki, se a grúzok nem tudtak el?re haladni, se a dél-oszét er?k nem voltak képesek ki?zni
a grúzokat.

9-én a szembenálló er?k száma drasztikusan megváltozott. Oroszország egy egész hadosztályt Dél-
Oszétiába vezényelt. Ezzel párhuzamosan az orosz haditengerészet behatolt Grúzia területi vizeire (a
Fekete-tengeren), valamint az orosz légier? folyamatosan bombázásnak vetette alá a grúz hadsereg
támaszpontjait mind dél-oszét, mind grúz területen. Délutánra az összes békefenntartó elhagyta Dél-
Oszétiát Oroszország felé, már csak a reguláris orosz hadsereg és a dél-oszét hadsereg harcolt, plusz kb.
ezer f?nyi abház önkéntes.

 

az orosz-déloszét határon éppen átkelt orosz egységek

A Grúziában állomásozó amerikai katonaság (pár száz f?nyi „katonai tanácsadók”) egyetlen pillanatban
sem lépett dél-oszét területre, s?t az orosz beavatkozás megindulása után az összes amerikai katonai
tanácsadó Tbiliszibe lett átdobva, az amerikai követség épületébe. Annak ellenére, hogy az amerikai
kormányzat egyes körei korábban a konkrét katonai segítség lehet?ségét is lebegtették Szaakasvili el?tt,
de végül a harcok megkezdése után, miután Oroszország is bekapcsolódott azokba, George W. Bush
elnök megtiltott az amerikai tanácsadóknak bármiféle részvételt a háborúban.

9-én délután a grúz er?k megpróbálják az utolsó ellentámadást Chinval ellen, sikeresen megsebesítik az
orosz er?k parancsnokát, Anatolij Hruljov altábornagyot is. A parancsnok elleni támadást egy 32 éves
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orosz ?rnagy, Gyenisz Vetcsinov semlegesíti végül, aki az akció során halálosan megsebesül, majd még
aznap este meghal a kórházban. (Hat nappal halála után megkapja a legmagasabb orosz állami kitüntetést
- Oroszország H?se -, majd novemberben megkapja a legmagasabb dél-oszét kitüntetést is.

 

Vetcsinov emlékm?ve ma Chinvalban

Közben Abházia is bekapcsolódik a háborúba: visszaszerzi az ellen?rzést a grúz ellen?rzés alatt abház
területekr?l (Abházia északkeleti része).

Estére a grúz ellenállás véget ér, a grúzok szervezetlenül menekülnek Grúzia felé. Az orosz csapatok
belépnek Grúzia területére a grúz hader?ket üldözve.

10-én a grúz vezetés t?zszünetetet hirdet, az egyik grúz hadihajó ellen próbál állni a már grúz vizeken
tartozkodó orosz haditengerészetnek: elsüllyesztik.

Eközben egy amerikai hadihajó tartózkodik a Fekete-tengeren a grúz partok közelében, de mindvégig
nemzetközi vizeken marad, kizárólag hírszerzési adatok átadásával segíti a grúzokat.

11-én az orosz csapatok már grúz területen harcolnak, biztonsági övezetet alakítva ki Abházia és Dél-
Oszétia határai mentén, hogy meggátolják az esetleges újabb  grúz támadást.

12-én Oroszország t?zszünetet hirdet, majd elfogadja Nicolas Sárközy francia elnök jelentkezését, hogy
közvetít?ként szeretne fellépni a felek között. Pár napon belül mindegyik fél aláírja a háború lezárásáról
szóló dokumentumot, mely elismerte a de facto helyzetet: azaz megsz?nik Abházia és Dél-Oszétia teljes
területe felett a grúz ellen?rzés, viszont a nyugat és Grúzia továbbra is jogilag grúz területnek tekinti
Abháziát és Dél-Oszétiát. A grúz vezetés csak amerikai nyomás után volt hajlandó az aláírást megtenni.
Kislétszámú orosz egységek még 2 évig grúz területen maradtak, a teljes kivonulás 2010 októberében
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történt meg.

 

 

az események két karikatúra összegzésében

A háborúban összesen kb. 800 ember halt meg, 300 katona és 500 civil. A katonai áldozatok kétharmada
grúz, míg a civil áldozatok kétharmada oszét.

 

emlékm? Chinvalban a háború áldozatainak

 

évfordulós plakát: "Köszönjük, Oroszország"

A pszichológiai hadm?veletek is fontos szerepet játszottak. Az orosz f?ügyész vádiratot bocsátott ki a
grúz elnök ellen emberiség elleni b?ncselekményekkel vádolva ?t. Bár az ügy jogilag nyilvánvalóan
kudarcra volt ítélve, mivel az orosz törvények szerint idegen államok állam- és kormányf?i teljes
büntet?jogi mentességet élveznek, a grúz elnök komolyan azt hitte: az orosz csapatok be fognak hatalni
Tbiliszibe és elrabolják ?t.
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YouTube Video

a háború egyik vicces jelenete: az ideges Szaakasvili saját nyakkend?jét rágja

A legfontosabb politikai eredmények:

Oroszország a háború hatására végleg felmondta ellenkezését a koszovói precdens ellenében, s
hiavatalosan is elismerte Abháziát és Dél-Oszétiát,
a hisztérikusan nyugatpárti irány megbukott Grúziában, a kés?bb grúz vezetés sokkal
mérsékeltebb,
az USA lemondott a NATO b?vítésér?l a kaukázusi térségben,
Oroszország visszaszerezte nagyhatalmi státuszát és függetlenségét,
a nyugat nem mer nyílt támadást intézni azóta Oroszország ellen,
s természetesen: az abház és az oszét nép immár szabadon építheti fiatal államát.

Ne felejtsük el azonban az akkori Fidesz és személyesen Orbán Viktor szégyenletes viselkedését. A
Fidesz ifjúsági szervezete párszáz f?s hiszterogágogást szervezett a budapesti orosz követség elé, melyen
határozottan kiállt a grúz agresszió mellett. Orbán pedig az orosz segítséget a dél-oszét nép részére az
agresszor ellen az 1956-os Magyarország elleni szovjet agresszió modern változatának nevezte. Az akkori
ballib kormányzat picivel nagyobb mérsékletet tanúsított, bár természetesen ?k is hevesen gágogták a
hivatalos washingtoni ukázt.

* a város oszét neve: Chinval, az orosz és a grúz neve Chinvali, a magyarban az utóbbi terjedt el (az
utóbbi id?kben az orosz médiák is az eredeti oszét városnevet használják gyakrabban) - ejtése nem
"csinvali", sem "hinvali", sem "kinvali" (mindhárom verziót hallottam magyar tévékben és rádiókban),
hanem "chinvali"
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Miért támogatja Putyint az átlagorosz?

by maxval bircaman - hétf?, január 11, 2016

http://bircahang.org/miert-tamogatja-putyint-az-atlagorosz/

Sok nyugati nem érti, az átlagorosz miért áll ki ilyen er?sen Putyin elnök mellett?

Természetesen sok nyugati csak az er?sen cenzúrázott nyugati médiákból tájékozódik, melyek szerint
Putyin valamiféle véreskez?, idegen területeket hódítani akaró diktátor, aki hihetetlen módon elnyomja a
lakosságot, ezért az orosz átlagember nem mer megszólalni se.

A valóság természetesen egészen más. Oroszország demokrácia immár 25 éve, minden alapvet? emberi
és politikai jog messzemen?en érvényesül, s rendszeresen teljesen szabad és demokratikus választásokon
dönt az orosz nép arról, ki vezesse az országot.

Összehasonlítás 1995 és 2015 között:

GDP: 800 milliárd dollár / 2,7 billió dollár

GDP/f? (vásárlóértéken): 3900 dollár / 24300 dollár

havi nettó átlagbér  75 dollár / 420 dollár

küld? adósság a GDP százalékában: 16 % / 12 %

GDP rangsorbeli helyezés a világban: 13. hely / 9. hely

Már  a gazdasági adatok is sokatmondóak. S természetesen ez nem minden. Putyinnak fontos más
intézkedései is voltak azonban.
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A Jelcin-kor jellemz?i:

jelent?s nyomor, nagy szegénység,
maffiák és oligarchák uralják az országot,
nyugati komprádor réteg irányítja a társadalmat,
nyugati. liberális érdekeket propagáló médiák nyomasztó túlsúlya,
katonailag gyenge helyzet, a hadsereg felszerelése elavult, a katonák nem kapnak rendesen bért se,
az ország vagyona folyatosan folyik ki nyugatra.

Ezzel szemben a Putyin-kor:

a nyomor megsz?nt, a szegénység er?sen visszaszorítva,
a maffiák likvidálása és az oligarchák szarvának letörése,
a nyugati ügynökök kizárása a hatalomból,
a liberális médiák marginálisak, a f? teret az oroszpárti médiák foglalják el,
az ország védelmének drasztikus meger?sítése, hatalmas fejlesztések, világszínvonalú technikai
szint elérése, a katonák életszínvonala az átlag feletti,
az ország vagyona az országban marad és a saját gazdaságot er?síti.

Ezek után teljesen világos, miért nem hajlandó az orosz átlagember liberális pártokra szavazni. Az orosz
liberálisoknak egyedül Moszkvában és Szentpéterváron van bizonyos korlátozott népszer?sége. (A
legutolsó elnökválasztáson a liberális jelölt 4. lett, országosan összesen 8 %-ot kapva, a szavazatok zöme
a két várásból jött. A legutolsó parlamenti választáson a liberálisok 4 %-ot kapva kiestek*  a
parlamentb?l, viszont Moszkvában 9 %-ot kaptak, Szentpéterváron pedig 12 %-ot!)

* a teljes egészében listás orosz választási rendszerben 7 % a parlamenti küszöb, ennyit kell legalább
elérni mandátumszerzéshez (engedmény a legalább a 5 %-ot elért pártok számára, hogy kapnak 1 darab
mandátumot)
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Nagypolgárok

by maxval bircaman - vasárnap, május 22, 2016

http://bircahang.org/nagypolgarok/

Ellenzed, hogy Gyurcsányból és más hozzá hasonló volt kommunista nomenklaturistákból milliárdos lett?
Azt gondolod, ez igazságtalan? Bezzeg nyugaton nem ilyen ócska, gazember, hazug alakok a
milliárdosok, hanem józan, okos, ügyes emberek, akik a munkájukkal, ötleteikkel emelkedtek fel?

Ki kell ábrándítsalak két pontban is.

A leggazdagabb magyar milliárdos is csak egy apró halacska a világelit óceánjában. S Gyurcsány még a
magyarok között sincs az élvonalban. Igen, gazdag ember, de messze van az elitt?l. Megszerzett
vagyonának hozama tulajdonképpen csak arra elég neki, hogy egész családja munka nélkül b?ségesen
megélhessen, s ? pedig bátran politizálhasson, nem aggódva a jöv?ért.

A másik pont fontosabb. Nyugaton valójában a nagy vagyonok eredete pontosan ugyanaz, mint keleten.
A nyugati elit semmivel sem tisztességesebb az ex-kommunista elitnél. Nagyon-nagyon ritka dolog, hogy
valaki gazemberség nélkül milliárdos lesz.

Szóval ne hidd el a hollywoodi meséket!
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Nem a ti pénzetekb?l élünk, bugyuta liberók!

by maxval bircaman - kedd, április 19, 2016

http://bircahang.org/nem-ti-penzetekbol-elunk-bugyuta-liberok/

A ballibaizmus mint az antihumanizmus Magyarországon egyik legelterjedtebb alakja mára eljutott oda,
hogy szerinte butaság az utóbbi 200 év munkásmozgalma, minden munkásvédelmi szabály felesleges,
mert hát döntsön a piac. Persze vicces ezt miért hívják baloldalnak, de most nem ez a téma.

Mindez mostanában hangzik el a vasárnapinyitvatartási hisztéria körében.

Azt mondják a fanatikus ultrajobbos liberók: aki nem akar vasárnap is dolgozni, az ne menjen ilyen
munkahelyre. Ezen az alapon, felesleges a munkaid? napi 8 órára korlátozása, hiszen aki nem akar napi
16 órát dolgozni, az ne dolgozzon ilyen munkahelyen.

Azt is mondja a liberó közmondás, hogy kussoljon mindenki a szolgáltatási szférában, mert a vásárlók
pénzéb?l élünk.

Nem, nem abból élünk, liberális emberszabásúak!

Bár, hála Istennek, normál üzletben még sosem dolgoztam, de dolgoztam már ügyfélszolgálaton és onlájn
kereskedésben is. Ezek persze jobb helyek, mert nincs közvetlen, fizikai kapcsolat az ügyfelekkel.

A kereskedelmi alkalmazott a FIZETÉSÉB?L él. s nem munkaadója profitjából. A kapcsolat a cég
sikerességével csupán távoli és közvetett. Ez utóbbi a vállalkozó problémája, nem az alkalmazotté. Az
alkalmazottnak nem feladata a cég sikerességét szem el?tt tartania, ?t nem erre alkalmazták (leszámítva
most persze az alkalmazott cégvezet?ket, akiket eleve erre a feladatra alkalmaznak). Ha cég nem fizet
fizetést, az alkalmazott munkahelyet vált, s nem kezdi megpróbálni sikeressé tenni nemfizet?
munkaadóját.
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Nem Anglia az els?

by maxval bircaman - vasárnap, június 26, 2016

http://bircahang.org/nem-anglia-az-elso/

Manapság a médiákban gyakran elhangzik, hogy az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból precedens,
hiszen ilyen eddig nem történt. Pedig ez nem igaz.

Ami igaz: szuverén állam még nem lépett ki az EU-ból. De egyébként nem igaz.

Lássuk részletesebben!

Az EU joga mindig lehet?vé tette, hogy a csatlakozó tagállamok speciális státuszú területei ne legyenek
tagjai az EU-nak, ha ez a kívánságuk. Ezek a területek 3 opció közül választhatnak:

az EU tengerentúli területe – a terület nem része az EU-nak, de megállapodás alapján alkalmazza
az EU-jogrend egy minimális részét és bizonyos kedvezményeket élvez (jellemz?en: vámmentes
kereskedelem az EU-val),
minimális jogalkalmazású nem-terület - a terület jogosult lenne az EU tengerentúli területe
státuszra, de azt nem kérte, viszont az EU-jogrend egy minimális részét mégis alkalmazza,
nem-terület – egyáltalán nem hatályos az EU-jogrend, ill. csak egyes speciális esetekben hatályos.

Mivel immár szuverén nemzetállami döntés kérdése, hogy egy adott speciális terület az EU része akar-e
lenni vagy inkább a fenti 3 kategória valamelyikét választja, így az ezek közti változás is lehetséges. A
Liszaboni Szerz?dés hatályba lépése el?tt ehhez még EU-szerz?désmódosítás kellett, ami azonban szintén
megesett már.

Lássuk azt a 2 esetet, amikor ilyenfajta kilépés történt.
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1982-ben Grönlandon népszavazás történt az EU-tagságról. Grönland Dánia autonóm része, így
1973-ban lett EU-tag Dánia tagságával együtt. Az 1982-es népszavazáson a szavazók 53 %-a azonban az
EU-ból való kilépés mellett szavazott. A dán kormány emiatt újratárgyalta EU-tagságát, s 1985.  február
1-t?l Grönland megsz?nt az EU része lenni, azóta az EU tengerentúli területe státuszával rendelkezik.

Guadeloupe francia tengerentúli megye (mely az EU része) két szigete, Saint Martin és Saint
Barthélemy önállósultak Guadeloupe-tól, francia tengerentúli közösségek lettek, megörökölve az EU-
tagságot. Azonban a két sziget egyike, Saint Barthélemy az elszakadás után megszavazta azt is, hogy ki
szeretne lépni az EU-ból: ez 2012. január 1-jén lépett életbe.

Természetesen ha egy EU-tagállam területének egy része megsz?nik az illet? ország területének része
lenni, akkor annak EU-tagsága is megsz?nik, de ez nyilvánvaló. Ilyen eset lehetne, ha pl. Katalónia
kilépne Spanyolország (ami egyébként nemigen valószín?).

 

Grönland

 

zöld - Guadeloupe, piros - Saint Barthlemy
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Nem értik

by maxval bircaman - hétf?, március 28, 2016

http://bircahang.org/nem-ertik-2/

A ballib agytröszt képtelen megérteni, mi az oka a Fidesz hatalmas népszer?ségének.

Valós elemzés helyett álmagyarázatokkal jönnek el?. Lásd: a Fidesz megvett egy réteget, a többi
szavazó pedig vallásos hittel fideszes.

Aztán vannak a vicces elemek is, melyek "kiszámolják", hogy a többség az országban ellenzéki, mert pl.
csak a szavazásra jogosultak 27 %-a szavazott a Fideszre, azaz az ország 73 %-a ellenzéki. (Ez persze 
demagóg számítás, ily módon számolva az eddigi összes magyar kormány illegitím volt.) Be is írtam
régebben egy ballib fórumra:

a ballibek a szavazásra jogosultak 16 %-ának támogatásával a hátuk mögött azt állítják, ?k
legitímebbek, mint a szavazásra jogosultak 27 %-ának támogatását bíró Fidesz - vicces...

választ persze sosem kaptam erre a hozzászólásra.

Mi a valóság?

Orbán szinte mindent megtehet, míg az ellenfelei a nyugatnyaló ballibák. Ez az igazság. Ki az ideális
politikai ellenfél bárki számára? Az, aki egy biztos rosszat kínál alternatívaként, Így nyugodtan alhat az
illet? politikus, hiszen ellenfele el?re megnyer neki és helyette minden csatát.
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A Fidesz NEM a keménymagja miatt nyer választást, hanem a pártfüggetlen többség miatt, akik a
Fideszt tekintik a kisebbik rossznak a ballibekhez képest. A keménymag sosem volt senkinek se elég. A
ballibek sem nyertek volna sose választást, ha csak a keménymagjuk szavazott volna rájuk. Ha csak a
fideszes keménymag szavazna a Fidesz, ma a Fidesz egy kicsi ellenzéki párt lenne.
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Nemzetiségek vallása Oroszországban

by maxval bircaman - szerda, október 05, 2016

http://bircahang.org/nemzetisegek-vallasa-oroszorszagban/

Szemben a szovjet id?szakkal, amikor voltak elismert és nem elismert nemzetiségek, a mai
Oroszországban ez a különbségtétel nem létezik. Tehát nincs jogi különbségtétel nemzetiségi alapon.

Bevezet?ként röviden az ország közigazgatásáról nemzetiségi és nyelvi szempontból.

 

Jogi különbségtétel a jelenlegi Oroszországban a nyelveket illet?en van: vannak hivatalos státusszal
rendelkez? nyelvek, s ilyen státusz nélküli nyelvek. Szövetségi szinten az egyetlen hivatalos nyelv az
orosz, s az orosz kötelez?en hivatalos er?vel rendelkezik az ország egész területén. Emellett minden
autonóm területi egységnek joga van más nyelvet is hivatalos nyelvvé nyilvánítani az orosz mellett. Ezek
tehát regionális állami nyelvek. Emellett lehetséges olyan nyelvek megjelölése is, melyek nem állami
nyelvek, azonban az állam elismeri azokat kulturális értékként, ezek tehát amolyan másodlagos hivatalos
nyelvek.

Oroszország területi beosztása röviden: az ország 82 darab els?rend? területi egységre oszlik, ezek közül:
3 szövetségi város, 55 megye, 22 autonóm köztársaság, 1 autonóm terület, 1 autonóm kerület. (Emellett
van további 3 autonóm kerület is, ezek azonban részei valamelyik megyének.)

A 22 autonóm köztársaság közül 21-ben van más hivatalos államnyelv az orosz mellett is, az egyetlen
kivétel Karélia, ahol az orosz az egyetlen hivatalos államnyelv. Ugyanez a helyzet az autonóm területen
és az autonóm kerületekben is, ahol a hivatalos államnyelv csak az orosz.

Másodlagos hivatalos nyelvként több nyelv is el van ismerve, ilyen elismerés nem csak autonómiával
rendelkez? közigazgatási egységekben lehetséges, hanem a "normál" közigazgatásai egységek által is
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(azaz a szövetségi városok és a megyék által is). Ilyen másodlagos, államnyelvi státusz nélküli hivatalos
nyelv létezik az összesen autonóm kerületben, az 1 darab autonóm területen, valami Karéliában is,
továbbá a "normál" közigazgatási egységek kisebb részében. Talán a legérdekesebb eset a jiddis nyelv
esete a Zsidó Autónóm Területen (ez az egyetlen autonóm terület jelenleg Oroszországban), ahol a
lakosság alig 2 %-a zsidó nemzetiség?, s a zsidó nemzetiség?ek 95 %-a is orosz anyanyelv?, ennek
ellenére a jiddis ilyen másodlagos hivatalos státuszt kapott, els?sorban történelmi okokból.

Lássuk most az egyes nemzetiségekre jellemz? vallást! Csak olyan nemzetiségeket vettem számba,
melyek jelent?s számban élnek az országban, azaz amelyek létszáma legalább 50 ezer f? vagy azokat az
ennél kisebb népeket, melyek nyelve hivatalos státusszal rendelkezik.

A oroszországi türk népeket illet?en elmondható:

az azeriek siíta muszlimok,
a Szibériában él? türkök többsége ortodox keresztény: dolgánok, hakaszok, jakutok,
az egyetlen Volga-menti türk nép, mely ortodox keresztény: a csuvasok,
az ország déli részén él? türkök, valamint a Volga-menti türkök zöme szunnita muszlim: baskírok,
balkárok, karacsajok, kazahok, kirgizek, krími tatárok, kumikok, nogajok, tadzsikok,
tatárok, törökök, üzbégek,
a tuvaiak buddhisták, a buddhizmus tibeti ágát követik
szibériai türk népek, mely mind a mai napig többségében pogányok: altájok, sórok.

Az oroszországi mongol és tunguz népek esetében:

a burjátok és a kalmükök tibeti buddhisták, a kalmükök arról híresek, hogy ?k az egyetlen
európai buddhista nép,
a többiek - evenek, evenkik - pogányok.

Az oroszországi iráni népek:

a tadzsikok szunnita muszlimok.
az oszétek ortodox keresztények.
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a tatok siíta muszlimok.

A finnugor és szamojéd népek:

ortodox keresztények: karélok (finnek), komik, marik (a marik sokan emellett pogányok is),
mordvák, udmurtok, vepszék (a karélok és vepszék kivételével elmondható mindegyikre, hogy a
pogányság nagyon er?s,sokszor az ortodox kereszténység mellett),
pogányok: hantik, manysik, nyenyecek, szölkupok (részben egyben ortodox keresztények is).

Komikus történet, de teljes valós eset, melyet egy nyelvész írt a  Szovjetúnióban a 80-as években végzett
kutatásairól. Sikerült végre megismerkednie a helyi sámánnal egy manysi faluban. A legjobban a
nyelvész döbbent meg, amikor kiderült, a sámán csak részmunkaid?ben sámán, ugyanis vasárnaponként
az ortodox templomban templomszolga, ezen kívül pedig ? a helyi termel?szövetkezet Komszomol-
titkára! A sámán szentélye is sajátos volt: a totemek mellett 2-3 ortodox ikon és egy Lenin-kép is volt. Ez
a szinkretizmus er?sen jellemz? a többi finnugor népekre is, különösen a falvakban lakókra - a
városokban az emberek tényleg csak keresztények. A Szovjetúnió megsz?nése óta sokszorására
növekedett az eredeti pogány vallások iránti érdekl?dés, de közben szinte senki se adja fel a
kereszténységet, hanem valahogy keverni próbálják a kett?t.

Észak-kaukázusi népek:

abazinok, adigék, agulok, avarok, csecsenek, cserkeszek, darginok, ingusok, kabardinok, lakok,
lezgek, rutulok. tabaszaranok, cahurok - szunnita iszlám.

Dél-kaukázusi népek:

grúzok: ortodox kereszténység.

Szláv népek:
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belaruszok, oroszok, ukránok - ortodox kereszténység,
lengyelek - katolicizmus.

Egyéb népek:

cigányok, görögö, moldávok (románok) - ortodox kereszténység,
eszkimók, csukcsok, jukagirok - pogányság,
kínaiak - budhizmus és ortodox keresztény, fele-fele arányban.
koreaiak - protestantizmus,
németek - a többség ortodox keresztény, jelent?s katolikus és protestáns kisebbséggel.
örmények - a többség ókeleti (nem-khalkedóni ortodox) keresztény, van egy jelent?s katolikus
kisebbség is.
zsidók - a többség zsidó vallású, van egy jelent?s ortodox keresztény kisebbség is.
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Nol-Blog, a röhej

by maxval bircaman - péntek, április 29, 2016

http://bircahang.org/nol-blog-rohej/

Az elsíbolt, s hiszteroliberális kényszerzubbonyba öltöztetett Nol-Blog mára önmaga paródiájává lett.

Annyira, hogy érdemes viccel?dni vele.

Vegyünk egy kitalált eseményt! Például legyen az, hogy Turbórex, a kutya megkergette Cirkócirmost, a
macskát, majd esett az es? és nem történt semmi.

Lássuk, mit ír erre a Nol-Blog – miért hívják blognak, az persze rejtély – három központi bér-bulvárírója
a témáról.

Íme Gusztustalan Jehuhu írása:

A patás Zorbán és zsidózó ebe

A brüsszeli, humanitárius, nagyt?kebarát cica sorsa gyomorforgató. A zalaptákolmány
szellemiségét?l bevadult kutya megkergette ?t, pedig erre nem volt ok: a cica éppen triplán
hátrányos sorsú hajléktalanokat segített. Aztán – a jelenlév?k közömbössége mentén – megeredt
az es?. Olyan kódolt antiszemitán hullottak az es?cseppek, ez mindenképpen a Zorbán
felel?ssége. Utálom Zorbánt mint a szart, de az ellenzékét is, mert képesek vele egy teremben
lenni az Orbánisztáni Parlamentben, ahelyett, hogy azonnal kivonulnának és valami történne. De
nem történik semmi. Megy az id? csak. Én meg kénytelen vagyok gy?lölni mindenkit, néha saját
magamat is, mert id?nként amikor belenézek a tükörbe, saját arcomon is látens kódolt
antiszemitizmust észlelek.  Na mindegy, aki demokrata, az jöjjön és okádjon velem együtt.
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Íme Púposka írása.

Egy kergetés margójára

Turbórex megkergette Cirkócirmost, aztán esett az es? és nem történt semmi.

Amerika hibázik, hogy húzogatja az alvó orosz medve bajszát.

Orbán azt mondta tegnap este “jó estét”, ami azt jelenti, akkor reggel volt, mert Orbán mindig
hazudik. Épül a diktatúra.

Szerintem minden magyar álampolgár elmebeteg, mert nem hajlandó azonnal királlyá kikiáltani az
én kedvenc Bajnaimat, s mellé alkirálynak Gyurcsányt.

S végül Földtelen Péter:

Máshol és máskor

Orbán megígérte, hogy megvédi a felcsúti földikutyákat, ezért kiirtotta ?ket. Mert pont a
kisvasútja nyomvonala mentén ástak az aranyos földikutyák. A földikutyákat Turbórex szagolta
ki, aki egyes hírek szerint korábban Vajna és Habony háziállata volt. Turbórex látszólag
megkergette Cirkócirmost, valójában nyilnvánvalóan összebeszéltek – a földikutyák ellen.

Ha nem most és itt lennénk, hanem máskor és máshol, akkor minden egész más lenne. Többek
között nekem is sokkal magasabb lenne a tiszteletdíjam. De nem lesz, mert iszonyú a diktatúra és
irtják a földikutyákat, mert Orbán a földikutyák vagyonából jöttment, nem adózó szavazókat
vásárol Székelyföldön.

Csak nem lesz e kicsiny ballib hazában végre csak a nekem és Sorosnak tetsz? párt a
parlamentben! Hiába, ez a turáni átok, immár az ?sk?kor óta nincs e tájon liberalizmus, csak
mocskos, mucsai, otromba orbánizmus.

Forog a gyomrom, mert nem elég a tiszteletdíjam. Orbán adja azonnal át a vagyona felét
Gyurcsánynak,  a másik felét meg nekem. Miért? Mert csak, meg mert szeretem a földikutyákat
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nolblogisták

by maxval bircaman - szombat, január 16, 2016

http://bircahang.org/nolblogistak/

Utolsó üzenetem a nolblogistákhoz:

cubalLibre - az arab széls?ség nem jobb a zsidó széls?ségnél,
frady - próbálj kevésbé részrehajló lenni,
fsp - pénzért se érdemes eladni a tisztességet...,
grincs - légy udvariasabb, ne diktárorkodj szemtelenül,
harunalrasid - tehetsz bármit, akkor is csak egy hiteltelen szar maradsz,
hmmmm - légy demokrata, meglátod, nem fog fájni,
jehu - elmúltak a 90-es évek, vedd észre,
lehar - az a hatalmas pofátlan kett?s mérce nem fáj valahol belül?
navigator - szedd kérlek rendszeresen a gyógyszeredet továbbra is!
nyírfa - nem ülhetsz meg egyszerre két lovat,
osszi - mi értelme ennek a mániákus kett?s mércének?
paplanyos - ne próbálj más lenne, mint ami vagy,
pupu - ne próbálj mindig besimulni a ballib agytröszthöz, nincs értelme ennek,
quodlibet - ne kedveskedj a gonoszokkal, mert besároznak,
vektorviktor - csökkents a demagógiádon,
yankari - ne hisztizz, a diktatúrád megbukott,
zorróaszter - ne hidd, hogy mindig igazad van.

Aki kimaradt a listából, azzal:

vagy jellemz?en egyetértettem (ez pár ember),
vagy nem értettem egyet, de nem volt mégsem komoly gondom (ezek elég sokan vannak),
vagy nem olvastam rendszeresen (ez kevés ember, szinte mindenkit olvastam),
vagy most kifelejtettem (remélem senkit, ha mégis, akkor bocs).

_______________________________________________
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Nyelv és politika

by maxval bircaman - vasárnap, január 31, 2016

http://bircahang.org/nyelv-es-politika/

Az agyonpolitizált Kelet-Európában még a nyelvészet és a politika is néha összen?. Szerencsére kezd az
utóbbi id?ben már szétválni, ami pozitívum: hiszen abszurdum tudományos kérdéseknek ideológiai és
politikai színt adni.

A kérdés bolgár vetületét akarom bemutatni, de el?tte röviden a magyar vonatkozásról.

Magyarországon a két korábban er?sen átpolitizált – szerencsére már csökkent mértéke – nyelvészeti
kérdés a nyelveredet és a nyelvhelyesség.

Ami a nyelveredetet illeti, az alapállás, hogy aki szerint a magyar finnugor (uráli) nyelv, az habsburgista,
idegenszív?, német ügynök, cionista, kommunista, liberális, míg aki nemzeti érzelm?, az elutasítja a
finnugor elméletet, s helyette mondjuk a magyart altáji, hun, sumér, stb. nyelvnek mondja, a
legnemzetibb irányzat szerint pedig a magyar egyenesen az emberiség „?snyelve”.

Szerencsére ma már vannak jobbikos finnugristák és sumerista ballibek is, így a kérdés kezd 
depolitizálódni.

A másik a nyelvhelyesség kérdése. Aki deskripcionista (azaz azt vallja, a nyelvészet feladata a nyelv
leírása, s nem az, hogy mi a helyes nyelvhasználat) az nemzetellenes nyelvrontónak számított, míg aki 
preskripcionista (azaz azt vallja, a nyelvészet egyik feladata annak megmondása mi a helyes és hibás
nyelvhasználat), az nemzeth? ember.

Ma már ez is eléggé depolitizált kérdés. A radikális preskripcionista nyelvész ritka, bár a magyar
átlagember manapság is – politikafüggetlenül – er?sen ezen irányzatot támogatja.

                                487 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Bulgáriában két hagyományosan politizált nyelvészeti kérdés volt.

Az egyik ugyanaz, mint Magyarországon: a nyelv eredete. Bár szabad szemmel is látható, hogy a bolgár
nyelv szláv nyelv, vannak egyes túlf?tött hazafiak, akik ezt tagadják. E csoport két csoportra osztható. Az
egyik szerint a bolgár nem szláv nyelv, a hasonlóságok onnan erednek, hogy a szlávok a bolgárból vettek
át elemeket. A másik csoport kifogása csupán a "szláv" szó, azaz elfogadja a szláv nyelvek rokonságát, de
szerint azokat "bolgár nyelvek" néven kellene nevezni. Népszer? tévhit e csoportban, hogy az ?sbolgárok
nyelve kölcsönösen érthet? volt a szláv nyelvekkel.

De a másik kérdés az érdekesebb magyar szemmel, mert ez ismeretlen Magyarországon. A kérdés az: 
hány mássalhangzó fonéma van a bolgárban. Nagyon vicces, de tény: egy fonetikai kérdés lett
politikai.

A kommunista id?szakban a hatalom igyekezett a bolgárt az orosz közeli rokonának beállítani.
Hozzáteszem: a bolgár és az orosz ténylegesen közeli rokonok (ugyanaz a nyelvcsalád, s a
nyelvcsaládnak ugyanaz az ága), a hasonlóság kb. mint az olasz és spanyol, vagy a német és a svéd
között, de ez "kevésnek" t?nt a hatalomnak. S sikerült megtalálni azt a területet, ahol közelíteni lehet a két
nyelvet: a hangtant.

A lényeg: azt állítani, hogy a bolgár mássalhangzók rendszere azonos az oroszéval.

A szláv nyelvek egy bizonyos kérdésben két részre oszthatók: ez a kemény-lágy mássalhangzó fonémák
megléte.

Az orosz esetében közismert, hogy vannak kemény és lágy mássalhangzók. Bár az átlag magyar csak a d-
gy, n-ny és t-ty párt hallja meg (mivel ezek a magyarban is megvannak) az oroszban van összesen 12
ilyen pár, a fenti hármon kívül még a ? /b/, ? /f/, ? /l/, ? /m/, ? /p/, ? /r/, ? /s/, ? /v/, ? /z/ esetében is: ezek
ugyanúgy különböznek egymástól, mint a magyar d és gy - azaz az oroszban ezek önálló fonémák. Az
orosz ? /t?/s, ? /g/, ? /x/, ? /k/, ? /?/, ? /?/ csak kemény, nincs lágy fonémapárjuk, a ? /t??/ és ? /j/ pedig
csak lágy, nincs kemény párjuk.

A többi keleti-szláv nyelvben a helyzet hasonló az oroszhoz.
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Az ukránban a magyarban is meglév? d-gy, n-ny, t-ty párok mellett megvan az oroszban meglév?
további 9 párból a  ? /l/,  ? /r/,  ? /s/, ? /z/ esetében még a kemény-lágy pár, továbbá az oroszból hiányzó ?
/t?s/ és ?? /d?z/ esetében is a kemény-lágy pár.

Az ukrán ? /b/, ? /t??/, ?? /d??/, ? /f/, ? /g/,  ? /?/, ? /x/, ? /k/, ? /m/, ? /p/, ? /?/, ? /w/, ? /?/ csak kemény,
nincs lágy fonémapárjuk. A ? /j/ pedig csak lágy, nincs kemény párja.

A belarusz esetében megvan az orosz 12 kemény-lágy pár közül mindegyik, az ? /r/ kivétel, mely csak
kemény. Továbbá a belaruszban van még 4 kemény-lágy pár: ? /t?s/, ?? /d?z/, ? /?/, ? /x/, ? /k/. Mindig
kemény a  ? /t??/, ?? /d??/, ? /?/, ? /?/.

A ruszin esetében csak 4 kemény-lágy pár van: a magyarban is meglév? d-gy, n-ny, t-ty mellett még az ?
/l/ esetében.

Itt érdemes is áttérni a nyugati-szláv nyelvekre. A szlovák esetében a helyzet ugyanaz, mint a ruszinnál,
ezek szlovák írással a következ?k: d-?, l-?, n-?, t-?.

A cseh helyzet szinte azonos a szlovákkal, csak az l esetében hiányzik kemény-lágy pár, Azaz e
tekintetben a cseh helyzet teljesen azonos a magyarral.

A lengyel esetében fonéma szinten 5 kemény-lágy pár létezik: cs (lengyelül cz és ?), dzs (lengyelül: d? és
d?), n/ny (lengyelül n és ?), s (lengyelül: sz és ?), zs (lengyelül: ? és ?).

A teljesség kedvéért a két kis szorb nyelv is legyen itt.

Az alsószorb kemény-lágy párjai: b, m, n/?, p, r, š/?, w [w], ž/?. A fels?szorb esetében pedig: b, c, m,
n/?, p, r, [w], z.
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Áttérve a délszláv nyelvekhez, látható, hogy ott a legkevesebb a kemény-lágy pár.

A szlovénben nincs egy se!

A BSZHM-nyelvben 4 párt találunk: az cs, a dzs, az l, s az n/ny esetében. Ezek írása BSZHM-nyelvben:
latinbet?sen ?-?, dž-?, l-lj, n-nj, cirillbet?sen pedig ugyanez: ?-?, ?-?, ?-?, ?-?.

? bolgár esetében történt: orosz hatásra az orosz hangrendszer átvétele, bár a bolgárban a mássalhangzók
rendszere egészen más. Valójában a modern bolgár nyelvben egyáltalán nincsenek fonéma szinten
kemény-lágy párok. Allófonként természetesen létezik lágyított ejtés, azonban ez is er?sen
nyelvjárásfügg?. Egyes dél-nyugati nyelvjárásokban er?sebb a d, l, n és t lágysága hátsó magánhangzók
el?tt, ugyanez megfigyelhet? az összes kelet-bolgár nyelvjárásban is minden bolgár magánhangzó
esetében, a ?, ??, ??, ?, ?, ? hangokat kivéve, míg a ? eleve csak lágy lehet (neki az "oroszos"
értelmezésben sincs párja).

El lehet mondani: ellentétben az orosszal a bolgárban ott ahol az oroszban lágy mássalhangzó volt
valójában két mássalhangzó van, a második egy j. Fonéma szinten egyszer?en nem léteznek kemény-
lágy párok a bolgárban!

_______________________________________________
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Népszavazás

by maxval bircaman - péntek, április 08, 2016

http://bircahang.org/nepszavazas-2/

Most, hogy a ballibek látszólag gy?ztek a népszavazás kérdésében, a téma aktuális lett ismét.

Alapként megjegyezném: szükséges a népszavazás nagyobb szerepe, s ennek érdekében többek között el
kellene törölni a népszavazás intézményét jelenleg korlátozó elemeket, melyekb?l három a legfontosabb:

a népszavazás a magyar jogrendben csak másodlagos, ez abszurdum, egyenl?vé kellene tenni a
közvetett népszuverenitás-gyakorlással,
eltörlend? az az elv, hogy népszavazás nem lehetséges olyan kérdésben, melyet az alkotmány
vagy nemzetközi szerz?dés rendez,
s végül eltörlend? az az elv, hogy nem lehet ugyanabban a témában egyszerre több népszavazási
kedvezményezés.

Érdekes viszont a ballib tehetetlenség a konkrét ügyben. Hisztérikusan igyekeznek bosszút állni a Fidesz
2008-as népszavazásán, amikor Orbán egy teljesen kamu, látszólag politikamentes kérdés kapcsán
hatalmas ütést mért Gyurcsányra. Azonban a ballibek ismét mohók, ami képtelenné teszi ?ket a
racionális, logikus gondolkozásra.

Pedig át kellene csak nézni a különbségeket a két helyzet között!

2008-ban egy nagyon népszer?tlen kormány volt hatalmon. A kormány népszer?tlensége 2006-tól
kezd?dött, s kezd? lökése maga a miniszterelnök Gyurcsány rosszul kiszámított taktikázása volt.
Gyurcsány megpróbálta átvenni a teljhatalmat saját pártjában, elsöpörve minden pártbeli hatalmi
tényez?t, s ehhez azt a módszert választotta, hogy nyilvánosságra hozatta saját titkos, direkt
szenzációhajhász beszédét. A számítás azonban rosszul jött be: nem a pártban n?tt meg Gyurcsány
hatalma, hanem sosem látott módon süllyedt le az egész párt Gyurcsányustul.
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Ebben a helyzetben a Fidesz mint f? ellenzék feladata csak az volt: folyamatosan támadni minden
fronton a kormányt, hiszen tudta, bármilyen ügyb?l politikai propaganda kovácsolható.

Ezzel szemben jelenleg a kormány népszer?, de legalábbis ma a kormány f? ellenzéke népszer?tlenebb
a Fidesznél. Azaz nem kovácsolható általános politikai propaganda még egy népszer? konkrét ügyb?l
sem.

S itt van még egy másik fontos elem is: míg 2008-ban nem volt nyilvánvaló harmadik er? (mert az ezt a
szerepet betölteni akaró MDF ehhez túl gyenge volt, a Jobbik pedig nem volt relevánsan
megkülönböztethet? a Fideszt?l), most itt van a szerény, de biztos parlamenti bejutással kecsegtet?
népszer?ség? LMP, valamint - és ez még fontosabb - a Jobbik, mely azonnal rácsapott a hatalmas
lehet?ségre, hogy magát meg tudja végre különböztetni a Fideszt?l. Mi ennek a következménye? Hiába is
vesztene a 2016-os népszavazáson a Fidesz, a gy?zelem nem legitimálná a ballibeket.

A ballib agytröszt ezt képtelen megérteni, pedig ez alapvet? stratégiai elv: felesleges totális gy?zelemre
törekedni, ha az a gy?zelem nem lesz egyértelm?en a mi hasznunkra. Másnak megnyerni egy csatát
szimplán butaság. Pedig ez a helyzet: a ballib gy?zelmi mámornak a f? eredménye a Jobbik
meger?s?dése lesz. Ez csak akkor lehet jó a ballibeknek, ha már titokban készítik el? a Jobbik-ballib
együttm?ködést... szerintem nem  ez az ok, hanem csak szimpla ostobaság.

Mit tennék én, ha a ballibek egyik politikai tanácsadója lennék? Aláhúznám el?ször is, hogy a
népszavazás nem parlamenti választás, hanem pár konkrét dologról szól csupán. Kijelenteném, hogy
nem a Fidesz leváltása a cél, hanem a Fidesz rákényszerítése, hogy lemondjon egyes rossz. népszer?tlen
politikáiról. Így a Fidesz zsákutcába kerülne a boltbezárási kérdés kapcsán: ha vissza is vonná a
rendelkezést a népszavazás el?tt, akkor is a ballibeknek hozna ez pluszpontot.

Én csak egy egyszer? szürke aktatologató vagyok egy multinál, nem egy többmilliós bér? hivatásos
politikai PR-szakért?, mégis: én megértem ezt. Tényleg annyira hülyék, hogy ?k ezt nem értik meg?!

_______________________________________________
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Népszavazás Bulgáriában

by maxval bircaman - csütörtök, október 06, 2016

http://bircahang.org/nepszavazas-bulgariaban/

Az idei magyar népszavazás a hetedik volt a posztkommunista Magyarországon. Bulgáriához képest
Magyarország a népszavazások országa!

Bulgáriában a kommunizmus bukása óta alig két alkalommal volt népszavazás.2013-ban és tavaly.
Bulgária azon kevés országok egyike, ahol az NATO-ba és az EU-ba való belépést se el?zte meg
népszavazás!

Mind a 2 eddigi népszavazás érvénytelen volt. A 2013-as népszavazáson a részvételi arány alig 20 % volt,
a tavalyin pedig ennek pont a duplája.

A bolgár népszavazási szabály a magyarnál is keményebb. Míg Magyarországon az az érvényességi
követelmény, hogy a szavazók legalább fele vegyen részt, Bulgáriában  a követelmény az, hogy a
részvétel érje el a népszavazást megel?z? utolsó parlamenti választás részvételi arányát.A tavaly
népszavazásnak tehát 51 %-os részvételt kellett volna felmutatni, mivel ennyi volt a részvételi arány a
2014-es választásokon, míg a 2013-as népszavazásnál pedig 60 % volt az érvényességi küszöb (ennyi volt
a részvételi arány a 2009-es parlamenti választásokon).

A 2013-es népszavazás témája egyébként az volt, hogy épüljön-e az országban egy második atomer?m?:
a szavazók 62 %-a igennel szavazott. A tavalyi népszavazás kérdése pedig az volt, hogy lehessen-e
ezentúl interneten keresztül is szavazni: 73 % igennel szavazott.

Az atomenergetikai népszavazás mögött er?s politikai érdekek álltak. Az atomenergetika támogatása
nagyon magas az országban, viszont Bulgária EU-csatlakozásakor Brüsszel kötelezte Bulgáriát az
egyetlen atomer?m? 2 legrégibb reaktorának bezárására. Ez ellen mindig hatalmas felháborodás volt. Az
akkor éppen ellenzékben lév? szocialisták igyekezték a témát felhasználni, ami persze hazugságnak
bizonyult, mert kormányra kerülve aztán semmi se tettek a témában. A bolgár szocialisták sajátossága,
hogy ellenzékben kifejezetten jó dolgokat mondogatnak, majd kormányon az ellenkez?jét teszik. A
bolgár szocik a magyar MSZP-hez képest valamivel balosabbak, óvatosabban az oroszellenességgel, nem
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vallásellenesek, s nem támogatnak a társadalompolitikában liberális célokat, pl. fel se merül az
egynem?ek házasságának kérdése. Viszont szokásuk a hazudozás.

Én egyébként 2013-ban igennel szavaztam, 2015-ben pedig nemmel. Miért? Igennel, mert a tiszta, olcsó
energia híve vagyok. S nemmel, mert az internetes szavazás a szavazatvásárlást hatalmas mérték?vé fogja
növelni – szerintem aki nem képes elmenni az urnáig, az ne szavazzon, s kész!

Most novemberben elnökválasztás lesz Bulgáriában (az elnököt közvetlenül választják Bulgáriában 1991
óta, bár hatalma nem sokkal nagyobb magyar kollégájáénál).

Kihasználva azt, hogy valószín?leg ezen nagyobb részvétel is lesz, többen is népszavazást
kezdeményeztek. Hiszen ha meglesz az 51 %-os részvétel, a népszavazás érvényes lesz.

Pár kérdésre nem gy?lt össze az elegend? számú aláírás, más kérdéseket pedig alkotmányellenesnek
nyilvánított az Alkotmánybíróság. Végül 3 kérdés maradt állva, melyekr?l népszavazás lesz most
novemberben.

Az egyik kérdés: legyen-e drasztikusan lecsökkentve a pártok állami támogatása 1 levára szavazatonként
(a  jelenlegi összeg ennek nagyjából a 10-szerese)?

 

A másik kérdés: legyen-e kötelez? a szavazás ezentúl? A kötelez? szavazás kérdése Bulgáriában
nacionalista, ill. antimuszlim kérdés. Mivel a törökök, a bolgár muszlimok, s a cigányok tömegesen
szavaznak (ezt megszervezi mindig a török párt), így a török párt aránya a parlamentben sokkal több,
mint a törökök aránya az országban. Ez ellen egyes bolgár politikusok csodaszerként tekintenek a
kötelez? szavazásra, melyen keresztül aztán a bolgárok is tömegesen fognak szavazni, a bolgárok pedig
bárkire is szavazzanak, a török pártra biztosan nem fognak, azaz így csökkenni fog a török párt ereje a
parlamentben. Azt hiszem, ezek után érthet?, hogy miért szavazott 73 % igennel.
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Talán a legfontosabb kérdés pedig: legyen-e megváltoztatva a parlamenti választások szabálya, azaz a
jelenlegi majdnem teljesen arányos, egyfordulós, listás rendszer helyett legyen-e kétfordulós, kizárólag
egyéni választókerületes rendszer?

Én valószín?leg az egyik abszolút esélytelen elnökjelöltre fogok szavazni, egy baloldali, antiliberális,
oroszbarát újságíróra, aki esetleg összeszed majd 2-3 %-ot. Én mindig elvi alapon szavazok, sosem
praktikusan (pl. a Gyurcsány elleni népszavazáson is NEMmel szavaztam az háziorvosi díjas kérdésre,
pedig akkor se voltam Gyurcsány híve). Ha lesz az elnökválasztásnak második fordulója is, akkor majd
eldöntöm, elmegyek-e szavazni, ezt még nem tudom.

A pártfinanszírozási kérdésre nemmel fogok szavazni, ezzel abszolút kisebbségben leszek szerintem.
10-b?l 9 ember számára létkérdés a pártok állami finanszírozásának csökkentése.

Nemmel szavazok a kötelez? szavazásra is, mivel betarthatlannak tartom, ha bevezetik, ráadásul az
esetleges  kényszerszavazók egyszer?en érványtelenül fognak szavazni, azaz az egész ügy célja nem lesz
elérve.

S nemmel szavazok szinte biztosan a kétfordulós, csak egyéni körzetes választási rendszerre is. Ha
ugyanis ez megtörténik, az összes muszlim körzetben tarolni fog a török párt, a keresztény körzetekben
meg az éppen leger?sebb bolgár párt túl sok szavazatot fog kapni. Bár elgondolkoztam: egyszer be
kellene talán vezetni a brit rendszert, hogy lássa aztán mindenki, hogy marhaság. Ha a kérdés az lenne,
hogy legyen a magyarhoz hasonló vegyes rendszer, azt támogatnám, de a tiszta egyéni rendszer butaság.

A bolgár közéletben van pár rögeszme, íme egy pár:

Jobb lesz, ha a pártok nem kapnak állami támogatást.
Csak az szavazhasson, aki az országban él életvitelszer?en.
Ha a képvisel?ket egyéni körzetes rendszerben választjuk, jobb politikusok kerülnek a
parlamentbe.
A parlamentáris monarchia valamiféle fels?bbrend? valami a parlamentáris köztársasághoz
képest.
A rend?rfönököket és a bírákat válassza a nép.
A parlamenti képvisel?k tiszteletdíja legyen azonos a mindenkori átlagbérrel.
A parlamenti képvisel?k legyenek visszahívhatóak.
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Legyen ismét kötelez?i sorkatonai szolgálat.

Az összes ilyen rögeszme marhaság, de az átlagember nem fogja ezt belátni, míg nem látja a rossz
eredményeket.Szóval érdemes lenne ezeket megvalósítani,hogy aztán lekerüljenek a napirendr?l.

A „csak az szavazhasson, aki az országban él életvitelszer?en” elvet már megvalósították a 2007-es
önkormányzati választásokra, az eredmény totális káosz lett.  Az eredeti cél nem valósult meg: a
Törökországban él?k ismét jöttek buszokkal a választásokra tömegesen, egy rakás normál polgár viszont
nem szavazhatott: összesen kb. félmillió ember nem szavazhatott, mert a „rendszer” szerint nem élt
életvitelszer?en az országban. Vicces személyes élmény: elmentünk szavazni a feleségemmel, s míg én
szerepeltem a listában, így szavazhattam is minden további nélkül, eközben afeleségem nem szerepelt a
listában, s amikor beadtunk panaszt erre vonatkozóan, a központi  választási hatóság visszajelzett, hogy ? 
a rendszer szerint nem él életvitelszer?en az országban. Pedig sose éltünk külön. A lényeg, azóta már
senki se akar választásokat csak az országban életvitelszer?en él?knek.

_______________________________________________
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Népszavazás lesz

by maxval bircaman - kedd, július 12, 2016

http://bircahang.org/nepszavazas-lesz/

? nép érdeke a jelenlegi hatalomgyakorlás folytatása, annak minden hibája ellenére.

Az alternatíva a gyarmati iga folytatása, hatalmas elnyomással.

A téma egyébként biztos gy?zelmet hoz. Van három olyan téma van, amiben még a legvadabb ballib
szavazók is egyetértenek Orbánnal:

az álmenekültek kezelése,

az egynem?ek "házasságának" tiltása,

a keleti kapcsolatok fejlesztése.

Nem a módszerek számítanak most, hanem a célok. A csúnya módszerek is megbocsáthatók, ha a célok
jók.

Két álláspont van manapság a magyar politikában:

a magyar ballibek szerint nem lehet magyar álláspont, hanem meg kell várni mit mondanak a
hatalmasok, majd bólogatni kell,
Orbánék szerint pedig kell magyar álláspont, s azért harcolni kell esetleg.

                                497 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Az egyik debil politizálás, a másik értelmes.

Ha valóban közös érdekek mentén való együttm?ködésr?l lenne szó, ahogy ezt a ballibek állítják, akkor a
ballibek id?nként esetleg nem pont 100 %-ban ugyanazt mondanák, mint amit Brüsszel akar éppen. A
valódi együttgondolkodás olyan, hogy vitázunk, de mivel értékrendünk hasonló, majd
kompromisszumhoz jutunk. A ballib módszer más: mindig egyetérteni a nyugattal, mindegy mit mond.

Ez egy háború, meg kell nyerni.

A jelenlegi magyar politikában két út van:

folytassuk a rendszerváltáskor elkezdett, mára tévesnek bizonyult irányt,
csináljunk mást.

Orbánék az utóbbi mellett állnak pár éve. Ez bennük a pozitívum. A ballibek meg az els? verzió mellett
állnak, ezért nem engedi ?ket a magyar nép ismét hatalomba.

_______________________________________________
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Orbán Bulgáriában

by maxval bircaman - szombat, január 30, 2016

http://bircahang.org/orban-bulgariaban/

Bolgár sajtóvisszhangok Orbán bulgáriai látogatásával kapcsolatban:

"Orbán Viktor megmutatta, milyen egy igazi államférfi, akinek tetteit hazája nemzeti érdekei határozzák
meg."

"Orbán példát adott a kisebb EU-tagállamoknak: nem kötelez? Brüsszel csicskásának lenni."

"Orbán már 2011-ben kirúgta az országból a Nemzetközi Valutaalap vérszívóit."

"Orbán visszaállította az országa feletti szuverenitást."

"Orbán megkönnyítette kb, 220 ezer eladósodott magyar sorsát, akiket az ország bankjai rettegésben
tartottak."

"Orbán intézkedéseinek következtében Magyarországon ma a legkisebb a munkanélküliség az
ezredforduló óta. Orbán 400 ezer munkahelyet teremtett az utóbbi 5 év alatt."

"Orbán Viktor Pet?fi Sándor XIX. századi magyar költ? versének egyik sora szerint cselekszik, mely
kimondja "esküszünk, eszküszünk, rabok tovább nem leszünk"."

"Orbán kijelentette, Bulgáriát fel kell venni a Schengen-övezetbe tagnak, kérdés azonban, hogy a
bolgárok tagok akarnak-e lenni egy agonizáló szervezetben,"
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"Orbán azt mondta: Bulgária szerepe rendkívül fontos az EU-ba irányuló illegális bevándorlás
megállításában."

"Orbán kijelentette. Brüsszel kett?s mércét alkalmaz a keleti tagállamok, köztük Bulgária ellen."

"Bojko Boriszov miniszterelnök kijelentette: a bolgár-magyar államközi tárgyalásokon kiderült, hogy az
egyetlen különbség közte és Orbán között az, hogy a magyar miniszterelnök merészebb. Ez többek között
abban is kifejez?dik, hogy Magyarország gyorsan, a nyugati ellenkezések ellenére megoldotta a
menekültkérdést."

"Bojko Boriszov megjegyezte: a nyugat ma ugyanazt teszi menekültügyben, amit Orbán már tavaly tett, s
amiért Magyarország indokolatlan kritikákat kapott Brüsszel részér?l."

"Orbán Viktor: Bulgária világbajnok a csempészés elleni harcban."

"Orbánnak egy áldozati tányért ajándékoztam a bolgár kánság korából, ? pedig nekem egy eredeti magyar
honvédszablyát az 1848-1849-es szabadságharc idejéb?l - mondta a bolgár kormányf?."

 

"Európa veszélyben van - mondta Orbán szófiai sajtótájékoztatóján."

"Nem véletlen, hogy a két ország zászlaja ugyanazt a három színt tartalmazza, csak másképp vannak
sorba rendezve."

"Magyarországon már az óvodás kisfiúk is tudják, hogy a lányokat nem szabad bántani, míg az iszlám
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migránsok kulturális háttere más - mondta Orbán."

"Magyarország az EU tagja, de ezzel együtt közel van Oroszországhoz is - mondta Orbán. Szolidárisak
vagyunk az ukránokkal. de nem szabad feladni saját érdekeinket - tette hozzá."

"Magyarország tavaly harcot kezdett a belügyeibe beavatkozó idegen államok ellen. A magyar kormány
diplomáciai udvariaskodás nélkül megjelölte Norvégiát, mely magyarországi liberálisokat finanszíroz,
segítve ?ket a kormány elleni tevékenységükben."

"A 2014-es magyarországi választások szabadok és demokratikusak voltak, de nem voltak teljesen
tisztességesek. Hozzá kell tenni azonban: a magyarok többsége támogatja Orbánt, bár sokak számára ?
csak a kisebbik rossz."

"Orbán gazdaságpolitikájának lényege, hogy belevatkozik az országban lév? külföldi befektet?k dolgaiba,
Ha azok nem támogatják politikáját, a magyar kormány ellehetetleníti ?ket."

"Orbán el?nye Boriszovval szemben a múltja. Míg Boriszov kommunista párttagként kezdte karrierjét,
ráadásul a szürke üzleti szektorban, Orbán múltja vitathatatlanul demokrata. Innen ered Orbán önbizalma,
s ezért képes hatásosabban képviselni országa érdekeit, mint a mi miniszterelnökünk."

"A magyar belpolitika sokban más, mint a miénk. A magyar nacionalisták - a Jobbik - sokkal er?sebbek,
mint nálunk a nacionalisták. A jöv?ben nem elképzelhetetlen olyan felállás, hogy a magyarok a
mérsékeltebb Fidesz és a radikálisabb Jobbik között kell választaniuk. Emiatt Orbán egyes széls?ségesebb
kijelentéseir?l sokan nyugaton úgy gondolják, ezek célja csupán a Jobbiktól való szavazatszerzés. Emiatt
nagyobb Magyarország mozgástere."

"Orbán Viktor a saját pártját, a Fideszt alig 15 év alatt pici liberális pártból Európa egyik vezet?
konzervatív pártjává változtatta."

"Orbán küzdelmének lényege: a mindenhol Európában hagyományellenes liberalizmus ellen felvenni a
harcot."

"Miután a görög válság szelleme fenyegette az országot, melynek oka a szocialista Gyurcsány volt - aki
maga is bevallotta, hogy hazudott reggel, délben és este - a magyarok 2010-ban a parlamenti
mandátumok 68 %-át Orbánnak adták, Majd szinte ugyanez megismétl?dött 2014-ben."

"Orbán betartotta választásai ígéreteit, többek között levitte az áram, a gáz, a víz árát. A monopoisták
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elleni harc az ország dekolonizációs politikájának szerves része."

"Minden jóslat ellenére, melyek arra vonatkoztak, hogy Orbán nacionalista gazdaságpolitikája el fogja
ijeszteni az országból a külföldi t?két, pontosan az ellenkez?je történt: az amerikai, a japán és a német
t?kebeáramlás 22 %-kal n?tt."

"Orbán véget vetett a banki hatalom korának, a bankokat rákényszerítetta a hitelszerz?dések forintra való
átváltására. A pozitív példát jelenleg tanulmányozza az új lengyel kormány is."

"Magyarország sikeresen diverzifikálta nyugatfügg? kereskedelmi és gazdasági kapcsolatait. A Fidesz-
kormány nyitott Kína és India felé. Emellett új lendületet kaptak az Oroszországgal való kapcsolatok is."

"Orbán, aki 1990-ben ki?zte a szovjet csapatokat az országból, kijelentette már 2009-ben, hogy 1956
témája ma már nem aktuáis, s a mai Oroszországgal a gazdasági kapcsolatokról kell tárgyalni. Ennek
eredményeképpen ma sok magyar termék van jelen az orosz piacon, Oroszország pedig részt vesz a paksi
atomer?m? kiszélesítlslben 12 millliérd dolláros befektetéssel. Végül az EU is kénytelen volt ebbe
belenyugodni."

"A magyar gazdasági növekedés az egyik legmagasabb az EU-ban."

"Magyarország helyreállított a történelmi igazságtalanságot: 4 év alatt 600 ezer külföldi magyar kapott
állampolgárságot."

"A magyar kormány egyik fontos prioritása a sport, Az országban szupermodern stadionok épülnek,
jelenleg Magyarországon épül a világ legnagyobb vízisport-komplexuma, az ország benyújtotta a 2024-es
olimpiára rendez?ségi jelentkezését."

"300 ezer magyar gyermek ingyen étezik jelenleg minden nap az országban, hála a kormány új
gyermektámogatási programjának."

"Reformjaival Orbán természetesen kihívta a brükszeli bürökraták gy?löletét, ennek ellenére
Magyarország sikeresen használja fel az EU-alapokat. Ma már az EU is kénytelen elismerni a magyar
csodát."

                                502 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

"Orbán kimondta: támogatja az EU-t. Azonban - tette hozzá - az EU-tagság kölcsönös érdekeken alapuló
szövetség, s nem vazallusi eskü."

_______________________________________________
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Orbán és Soros

by maxval bircaman - hétf?, május 30, 2016

http://bircahang.org/orban-es-soros/

A ballibák intenzíven gágognak Orbán volt Soros-ösztöndíjasi státusza miatt. 

Mi is a valóság?

Orbánnak ki lett szemelve a 80-as évek végén, mert az egyik legtehetségesebb politikusnak tartotta ?t a
háttérhatalom. Hát fogták, simogatták, pénzelték, pici pártját sikeresen benyomták a parlamentbe.

Aztán mi lett: a láncos kutya elkezdett gondolkodni, s arra jutott: felülvizsgálja az összes addigi tant és
átáll a nép oldalára.

A háttérhatalom meg dühöng, nincs egyszer?en jelenleg más magyar politikus, akit képes lenne kiállítani
Orbán ellen. Talán csak Gyurcsánynak van meg a szükséges szellemi képessége, de ? - bár támogatja a
háttérhatalmi elnyomást - szintén túl önfej? alak, akit nem lehet alakítani. Meg már túl öreg is ehhez.

Így Sorosék most kétségbeesetten keresnek valaki újat, aki kiállhatna érdekeik kérlelhetetlen
képviseletére. De jellemz?en minden kiszemelt alak hipergyorsan bukik, lásd esztergomi polgármester,
éhségmenetel? milliárdosok csicskása, Pumukli, Fekete és Fehér Növér, N?vér a szürke 50 árnyalatában,
stb.

A ballibák most intenzíven zsidóznak, mintha a háttérhatalmak emlegetése antiszemitizmus lenne. Pedig
ezzel csak azt mondják el: szerintük a háttérhatalom zsidókból áll és zsidó érdekeket képvisel. Ki az
"igazi antiszemita" tehát?

Hozzáteszem: Orbán nyilvánvalóan kénytelen lesz érezhet? eredményeket is felmutatni, mert ellenkez?
esetben meg fog bukni. Az "a ballibek rossszabbak nálam" érv 2018-ban még m?ködni fog, de 2022-ben
már nem.
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Ezért fontos addigra kialakítani olyan Orbán elleni ellenzéket, mely nem ballib irányultságú. Ez az ország
érdeke.

Ha ismét Soros csicskásai veszik át a hatalmat, az tragédia lenne.

_______________________________________________
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Parlamenti választási rendszerek

by maxval bircaman - szerda, december 07, 2016

http://bircahang.org/parlamenti-valasztasi-rendszerek/

Parlamenti választási rendszerek az EU-ban. Úgy bemutatva, hogy a rendszer ne a rendszer technikai
alapja, hanem a lényeg legyen látható.

A legtöbb választási listán az egyéni választókerületes rendszer a listás rendszerrrel van szembeállítva,
pedig ez így félreértés. Ugyanis az egyéni választókerületes rendszer is lehet arányos, míg a listás is lehet
aránytalan.

Az összehasonlíthatóság érdekében kizárólag a parlamenti választásokat vettem figyelembe. Ahol a
parlament pedig kétkamarás, ott csak az alsó kamarára vonatkozó szabályokat.

Hogy érthet? legyen, leírom, hogy kb. mi lenne a 2014-es magyar választási eredmény, ha az az adott
rendszerben került volna megrendezésre. Emlékeztet?ül: a 2014-es magyar parlamenti választási
eredmény, kerekítve: Fidesz - 67 %, ballib összefogás - 19 %, Jobbik - 11,5 %, LMP - 2,5 %.

 

Arányos választási rendszerek:

sárga - pártlistás választás bejutási küszöbbel - Ausztria, Bulgária, Csehország, Lettország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia

Ezt azt jelenti: minden választópolgár szavaz egy adott pártlistára. S minden bizonyos - jellemz?en 4 -
%-ot elért pártlista arányosan megkapja az adott mandátumszámot. Az aránytalanság egyetlen forrása a 4
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%-ot nem elért pártok miatt van: az ilyen pártok nulla mandátumot kapnak, míg a 4 %-ot elért pártok
között felosztásra kerül arányosan az összes ilyen elveszett mandátum.

Elképzelt magyar választási eredmény:  Fidesz - 47 %, ballib összefogás - 26,5 %, Jobbik - 21 %, LMP -
5,5 %.

narancsárga - egyéni többtagú választókerületek + kompenzáló lista - Belgium, Ciprus, Dánia,
Észtország, Finnország, Horvátország, Írország, Luxemburg, Málta, Svédország

Ez azt jelenti: minden választópolgár egyéni jelöltre szavaz egy adott választókerületben, melyben több
mandátum keletkezik. Azonban létezik egy kompenzáló lista is, mely helyrehozza a pártok közti
aránytalanságot, azaz az egyéniben vesztes pártok err?l a listáról kapnak plusz mandátumokat. Az
aránytalanság nagyon korlátozott lehet csak, ez csak abban az esetben eshet meg, ha egy párt aránytalanul
sokat nyer, s már a kompenzáló lista nem képes ezt behozni a vesztes pártok részére maximálisan. A
kompenzációban való részvételhez itt is szükséges egy adott % elérése, ahogy az el?z? típusban is,
jellemz?en ez 4 % (de nem mindenhol), azaz itt is aránytalanság lehetséges, de ez minimális és csak a
küszöb alatti pártokat érinti kedvez?tlenül.

Elképzelt magyar választási eredmény:  Fidesz - 47 %, ballib összefogás - 26,5 %, Jobbik - 21 %, LMP -
5,5 %.

piros - vegyes választási rendszer, teljes kompenzációval - Németország

Ez azt jelenti: minden választópolgár kétszer szavaz, egyéni jelöltre és pártra, azonban az egyéni jelöltek
számát levonják a listából, így a mandátumelosztás arányos. Minimális bejutási küszöb a listákon itt is
van, jellemz?en 5 %.

Elképzelt magyar választási eredmény:  Fidesz - 47 %, ballib összefogás - 26,5 %, Jobbik - 21 %, LMP -
5,5 %.
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barna - pártlistás választás bejutási küszöb nélkül - Hollandia

Ezt azt jelenti: minden választópolgár szavaz egy adott pártlistára. S pontosan annyi mandátumot kap
minden párt, amennyi szavazatot. Ez a lehet? legarányosabb választási rendszer.

Elképzelt magyar választási eredmény:  Fidesz - 46 %, ballib összefogás - 26 %, Jobbik - 21 %, LMP - 5
% + 4 párt egyenként 0,5 %-kal: Munkáspárt, SMS Párt, Zöldek Pártja, Haza Nem Eladó Mozgalom.

Magyar szempontból látható: az összes arányos választási rendszer kormányválságot eredményezne. A
Fidesznek nem lenne meg a többsége, a ballibeknek még kevésbé. A két kulcspárt az LMP és a Jobbik
lenne. A Fidesznek elegend? lenne az LMP mint koalíciós partner, míg a ballibek csak akkor lennének
kormányképesek, ha mind az LMP-vel, mind a Jobbikkal koalícióra lépnének. Természetesen lenne még
egy lehet?ség: egy Fidesz-ballib nagykoalíció is.

Aránytalan választási rendszerek:

sötétzöld - egyszer? egyéni választási rendszer - Egyesült Királyság

Ezt azt jelenti: minden körzetben az lesz a képvisel?, aki a legtöbb szavazatot szerzi. Ez a lehet?
legaránytalanabb rendszer, hiszen egy akár 20-25 %-os párt is simán kieshet a parlamentb?l, mivel
esetleg egyik körzetben sincs többsége.

Elképzelt magyar választási eredmény:  Fidesz - 91 %, ballib összefogás - 9 %, nem jutna be se a Jobbik,
se az LMP.

világoszöld - kétfordulós egyéni választási rendszer - Franciaország

Ugyanaz, mint az el?z?, azzal a finomítással, hogy két forduló van: a másodikba azok a jelöltek kerülnek,
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akik az els? elértek egy bizonyos eredményt.

Az elképzelt magyar választási eredményt itt nagyon nehéz kiszámolni, valószín?leg ez Fidesz-Jobbik
spontán megegyezést eredményezett volna, azaz a Fidesz eredménye lement volna 80 % környékére, míg
a ballibek és a Jobbik 10-10 % körül kaptak volna.

kék - vegyes választási rendszer, teljes kompenzáció nélkül - Litvánia, Magyarország

Ez azt jelenti: minden választópolgár kétszer szavaz, egyéni jelöltre és pártra, azonban a listáról nem vagy
csak részben kerül levonásra az egyéni mandátumok száma. Ilyen rendszer az EU-ban jelenleg 2
országban van: Litvániában és Magyarországon. Magyarországon a kompenzáció részleges, Litvániában
pedig semmilyen.

Az elképzelt magyar választási eredmény, ha a litván rendszer lenne:  Fidesz - 70 %, ballib összefogás -
17,5 %, Jobbik - 10 %, LMP - 2,5 %.

lila - speciális rendszer - Görögország, Olaszország

Görögország: arányos választási rendszerrel kerül felosztásra a parlamenti mandátumok 5/6-da, az 1/6-ot
viszont a nyertes párt kapja.

Olaszország: arányos választási rendszer, de régiónként a nyertes er? megkapja a mandátumok kb. felét.

Az elképzelt magyar választási eredmény, ha a görög vagy az olasz rendszer lenne:  Fidesz - 54 %, ballib
összefogás - 23 %, Jobbik - 18 %, LMP - 5 %.

_______________________________________________
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Pluralizmus és szabadság

by maxval bircaman - vasárnap, október 23, 2016

http://bircahang.org/pluralizmus-es-szabadsag/

Minden egészéges közösség az emberi történelemben nem-plurális, pontosabban homogén.

A "pluralizmus" ebben az értelemben a hatalmasok eszköze a nép elnyomására. A heterogén
társadalomnak kevesebb eszköze van a kizsákmányolás, a hatalmasok általi elnyomás ellen. Nem
véletlen, hogy a liberális oligarchia mélyen gy?löli a homogén társadalmakat, s mindent megtesz azok
felrobbantásáért.

Ahol kell pluralizmus, az a véleményszabadság, ott valóban ez er?síti a népet. Nem véletlen, hogy a
liberális oligarchia mélyen gy?löli a véleményszabadságot, s mindent megtesz minden számára
kellemetlen álláspont betiltásáért.

 

Manapság a tiltások a liberális diktatúrákra jellemz?ek. Ha kritizálod a kötelez? eszméket, megnézheted
magadat. Ha pl. nem akarsz homokosoknak tortát csinálni a saját cukrászdádban, bezárnak, eladósítanak.
Ha a véleményed eltér a hivatalastól, kirúgatnak a munkahelyedr?l.

_______________________________________________
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Polgári engedetlenség

by maxval bircaman - hétf?, április 04, 2016

http://bircahang.org/polgari-engedetlenseg/

TGM, a neves álbaloldali liberális megmondóember polgári engedetlenségr?l hallucinál.

Persze érthet?, hogy TGM tombol: az általa is támogatott liberális puccs cs?döt mondott.

Azt állítja, a polgári engedetlenséghez els?sorban polgár kell, s ez szerinte nincs az országban.
Természetesen igaza van, ha polgár alatt elhülyült liberálist ért, aki mindig készen áll a hatalom
éljenzésére és a kisember eltiprására. De persze egy ilyen polgár definíció abszurd, kirekeszt?, fájóan
demagóg és mélyen hazug.

Nem, TGM, a polgári engedetlenséghez els?sorban nem polgár kell, hanem pozitív cél. A polgári
engedetlenség mindig az elnyomottak, az alul lév?k fegyvere. Sehol a világon nem volt még polgári
engedetlenség, mely az oligarchia és a háttérhatalom érdekében jött volna létre. Miért pont
Magyarországon lenne ilyesmi?

_______________________________________________
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Puccskísérlet a Szovjetúnióban 1937-ben

by maxval bircaman - vasárnap, október 30, 2016

http://bircahang.org/puccskiserlet-a-szovjetunioban-1937-ben/

A szovjet történelemben több puccskísérlet is volt. Maga Leninék hatalomrajutása 1917-ben is egy puccs
volt. 

Az 1934-es XVII. párkongresszus volt az els? alkalom, amikor a szovjet vezetés egy része megpróbálta
leváltani az immár túl nagy személyes hatalomra szert tett Sztálint. Kés?bb Sztálin véres bosszút állt: a
kongresszuson részt vett képvisel?k nagyobb részét pár éven belül Sztálin likvidáltatta vagy bebörtönözte.

A Sztálin halála utáni puccsok ismertebbek: 1953-ben a 3-tagú szovjet legfels?bb vezetés 2 tagja -
Hruscsov és Malenkov - puccszer?en távolították el a vezetésb?l (majd az életb?l is) a harmadik tagot,
Beriját. 2 évvel kés?bb pedig az immár túl hatalmassá vált Hruscsov ellen próbált fellépni Malenkov, de
sikertelenül, az eredmény Malenkov veresége lett. (Ekkor már az új divat volt hatályban: a hatalomból
kiesett emberek már nem vesztették el életüket.) Ugyanez megismétl?dött 1957-ben, majd 1964-ben:
1957-ben Hrucsov sikeresen megvédte hatalmát, míg 1964-ben vesztett, sikeresen el lett mozdítva
posztjáról az ellene szervezked?k által.

S természetesen  a legismertebb a Szovjetúnió utolsó évének puccsa, amikor 1991-ben a vezetés egy része
megpróbálta eltávolítani Gorbacsovot, ezzel megakadályozni próbálva az ország szétesését.

Van egy másik puccskísérlet, mely a legkevésbé ismert: 1937-b?l.

A szovjet vezetés jelent?s része szemlélte egyre nagyobb aggódással Sztálin hatalmát, hogy a kollektív
hatalmat hogyan váltja át egyszemélyi hatalommá, hogyan emel fel kizárólag személyesen szimpátia
alapján egyeseket hatalmi pozíciókba. Az 1934-es kudarc után immár szóba se kerülhetett a normál út,
azaz a vezet? ellen való szervezett fellépés valamelyik pártkongresszuson vagy konferencián. A katonai
puccs lett kiválasztva mint egyetlen élhet? lehet?ség.
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A puccs f?szervez?je Mihail Tuhacsevszkij marsall lett, a Vörös Hadsereg kettes számú embere lett,
aki egyben hatalmas népszer?ségnek örvendett a szovjet tisztek körében. Tuhacsevszkij nemesi család
leszármazottja volt, de már fiatalon hív? kommunista lett. Katonai karrierjét még a cári hadseregben
kezdte, ahol megkapta a legmagasabb katonai kitüntetéseket az I. vh-ban tanúsított h?siessége miatt. 1915
végén német fogságba esett, ahonnan azonban sikeresen megszökött. 1918-ben már a kommunista
oldalon harcolt az orosz polgárháborúban, 1919-ben már tábornok volt (hivatalosan csak 1935-ben lettek
bevezetve a hagyományos katonai rendfokozatok, de a gyakorlatban ezek korábban is jelen voltak más
megnevezés alatt). 1935-ben, amikor a Szovjetúnióban be lett vezetve a "marsall" legmagasabb tábornoki
rang, ezt 5 személy kapta meg azonnal, egyikük Tuhacsevszkij volt. Népszer?ségének f? oka a tiszti
karban komoly katonai tudása volt, gyakorlatilag ? volt az, aki sikeresen átszervezte a szovjet hadsereget
a 20-as évek végén, modern technikai és stratégiai ismérvek alapján.

Ezek után Tuhacsevszkij könnyedén megnyert az ügynek sok vezet? beosztású szovjet katonai
tisztvisel?t. A gond a hadsereg f?parancsnoka volt, Vorosilov marsall, aki Sztálin személyes barátja volt,
azok kevés emberek egyike, akik tegezték Sztálint, s becenevén (Koba) szóltak hozzá. Tuhacsevszkij
ezért igyekezett a katonaságon kívül is biztosítani a hátteret, valamint külföldi kapcsolatait is mobilizálta.

Tuhacsevszkij kiváló kapcsolatban állt a német hadvezetéssel, különösen annak a nácikat nem igazán
kedvel? tagjaival. A brit hírszerzés innen szerzett tudomást Tuhacsevszkij terveir?l, err?l a
Németországban m?köd? brit kémek tájékoztatták a brit vezetést.

A terv szerint az 1937. május 1-jei moszkvai katonai diszszemle - melynek megszervezése
Tuhacsevszkij feladata volt - lett volna az alkalom a Kreml körbekerítésére, majd Kalinyin államelnök
(aki részese volt az összeesküvésnek) meghirdette volna az új vezet?séget, Sztálint likvidálták volna, az
összeesküvésbe be nem avatott vezet?k pedig elfogadták volna új kész helyzetet.

Tuhacsevszkij azonban nem számolt sem a bels?, sem a küls? tényez?kkel. Kalinyin államf? biztosítani
akarta saját helyzetét a puccs kudarca esetére is, így azonnal tájékoztatta Sztálint a puccs tervér?l. Ezen
kívül az egyik bevatott személy, Bugyonnij marsall is bevallotta Sztálinnak, hogy beleegyezését adta a
puccshoz. Sztálin mindkett?jüknek megbocsátott, mindketten megmaradtak posztukon életük végéig,
Bugyonnij túlélte Sztálint, 1973-ban halt meg.
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az els? 5 szovjet marsall: a fels? sorban balra Bugyonnij, az els? sorban balról az 1. Tuhacsevszkij, a 2.
Vorosilov

Sztálin tehát tudott a tervr?l kb. 2 hónappal május 1. el?tt. Azonban meglepetés volt számára, hogy
külföldr?l is figyelmeztették ?t, mégpedig az ellenséges Angliából. A brit kormány ugyanis arra a
döntésre jutott, hogy Sztálin eltávolítása  a hatalamból nem szolgálja a brit érdekeket, mivel egy új,
minden valószín?ség szerint katonai rezsim Moszkvában lehet?vé fogja tenni a gyors orosz-német
közeledést, s egy orosz-német szövetség képes lesz Európát meghódítani, ezzel kizárva a kontinensr?l a
brit érdekeket. A brit kormány számára a kisebbik rossz Sztálin hatalma volt, mert ez biztosította a német-
szovjet viszony további kiélez?dését.

Azt kell mondani: a britek számítása maximálisan be is jött. Sztálin hatalomban maradt, s a német-szovjet
szövetség ideiglenesnek bizonyult, alig 2 évig tartott.

 

1963-as szovjet bélyeg Tuhacsevszkij tiszteletére

Sztálin halála után Tuhacsevszkij az els?k között lett rehabilitálva az új vezetés által.

_______________________________________________
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Putyin, le vagy leplezve!

by maxval bircaman - csütörtök, április 07, 2016

http://bircahang.org/putyin-le-vagy-leplezve/

A panami offshore botrány sok ismert és kevésbe ismert nevet hozott nyilvánosságra.

Gyakorlatilag azonban az összes név jelentéktelen: hiszen kit is érdekelne cégvezet?k, államf?k,
kormányf?k, vezet? politikusok, nemzetközi szervezetek és alapítványok vezet?i, valamint ezek közeli
rokonainak érintettsége? Valljuk be: mindez teljesen érdektelen és unalmas információ.

Viszont van pár szenzációs név is a listában. Nem csoda, hogy minden vezet? nyugati média ezeket
emlegeti napok óta. Például a listában szerepel Putyin általános iskolai osztálytársa szomszédjának a
sógora, valamint – és ez már tényleg igazi botrány! – Putyin 25 évvel ezel?tti kollégájának a testvére!

Le vagy leplezve, Putyin, mondj le azonnal!

_______________________________________________
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Pánikban Soros

by maxval bircaman - péntek, április 01, 2016

http://bircahang.org/panikban-soros/

Nagy lehet a baj nyugaton. A rendszer agóniája hatalmas lehet, ha már ekkor er?feszítéssel harcol Soros
Magyarország ellen.

Egy minimális támogatottságú álszakmai tiltakozásból már-már össznépi forradalmat hallucinálnak a
ballib „független” civilek és tartóik.

Szánalmas, ahogy a ballibák egymást hergelik. Pár százalékot ?k négyötödes többségnek éreznek. Pedig
mi is a helyzet? A ballibek jelenlegi támogatottsága 15 % körüli, míg a komprádor pumuklik
háttérhatalmista akcióját alig 5 % támogatta. Azaz Gyurcsány, Bajnai és társaik nemhogy növelni tudták
táborukat, hanem még meglév? táboruknak is alig az egyharmadát voltak képesek mozgosítani.

A magyar nép egyszer?en kiröhögte ismét a nyugati nagyt?ke láncos ebeinek sokadszor elismételt
szánalmas próbálkozását.

_______________________________________________
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Reakció egy ateista videóra

by maxval bircaman - csütörtök, május 12, 2016

http://bircahang.org/reakcio-egy-ateista-videora/

Felkértek, hogy reagáljak egy ateista videóra. Íme az eredmény!

Sajnos a videó nagy része ismételgetés, így nincs sok mindenre reagálni.

Szubjektív abszurditás. A gondolkodás szó nem azt jelenti, hogy valaki úgy gondolkozik, hogy annak
eredményeképpen eljut oda, hogy az ellenkez? álláspontot képvisel? vitapartner álláspontját elfogadja.
Kisebb több tolerancia kellene: elfogadni, hogy valaki a dolgokat másképp látja, mint te.

Passzív ateista. A passzivítás nem eszmefügg?. Vannak er?szakos ateisták és nagyon passzívak is - pont
mint ahogy ez a hív?k között is van.

Egyes hív?k csúsztatnak és rosszul érvelnek? Igen, így van. Vannak bizony hív?k, akik kell? vitakultúra
és teológiai ismeretek nélkül leállnak vitázni: azt hiszik, a hitük elegend? a vitához. Nem, nem elég. Az
ilyen hív?k er?s hite sajnos önmagában nem elég a vitákhoz, sokszor a felkészületlen hív? így
nevetségessé válik. A hitvitázás is egyfajta szaktudás, nem elég hozzá a lelkesedés.

Honnan lehet biztos a hív?, hogy Isten szól hozzá és nem saját elméje játszik vele? Konkrétan: sehonnan.
Egy egyedi eset önmagában nem elég. Folyamatos bizonyosság kell.

Jézus tudta mi lesz vele, azaz a szenvedése nem számít? Abszurdum. Jézus egyszerre volt ember és Isten.
Az, hogy Istenként tudta mi lesz a vége, nem jelenti azt, hogy emberként ne lett volna mindez számára
szenvedés, amit - mint minden normális ember - el akart kerülni.

Az eredeti b?n lényege nem egy adott gyümölcs megevése. Ez egy jelkép csupán. Az eredeti b?n
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lényege: Ádám és Éva elhitték, hogy nincs szükségük Istenre, maguk is képesek élni, Isten nélkül.

Kígyó - ez egy jelkép. A Biblia nem enciklopédia, hanem nagyrészt jelképes m?. A kígyót azért
választotta ki a szerz?, mert az ? kultúrájában (a zsidó kultúrában) a kígyónak - ami kifejezéssel - rossz
volt a sajtója.

A velem személyesen foglalkozó részt illet?en. Isten valóban átruházta a felel?sséget, Isten nem robotot
teremtett, hanem embert. Az ember szabad akaratú, aminek része a szabályok felrúgása is. A te logikád
alapján, ha megölöm a szomszéd nénit a konyhakéssel, ez a kés gyártójának a felel?ssége.

Tudomány mint végs? forrás? Ez is vallásos hit, szcientizmus. Ráadásul folyton változó hit. Pl. 500 éve
az akkori tudomány alapján azt állította, a Föld a világ központja, 400 éve azt, hogy a Nap a világ
központja, 150 éve az, hogy a Nap egy csillag a Tejút egyik küls? karjában, 50 éve meg az, hogy maga a
Tejút is csak egy a sok galaxis között és nincs is közepe a világnak, mert állandóan tágul. Mostanában
meg olyanokat is felvet, hogy az ?srobbanás esetleg nem is a világ kezdete, hanem pl. egy világegyetem
kiválása egy másikból. Ez lenne a biztos talaj?

A tartalom a lényeg, nem a tekintély. Na, ezzel egyetértek. A kereszténységben egyetlen ember sem
jelent tekintélyt a tanítást illet?en, az egyetlen tekintély Isten.

_______________________________________________
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Reconquista

by maxval bircaman - szombat, március 26, 2016

http://bircahang.org/reconquista/

Mohamed álpróféta utasításait követve, az iszlám ismét robbantott és megölt egy rakás embert. 

Aztán ismét megismétl?dött ugyanaz, mint ami eddig mindig hasonló alkalommal: az Európát vezet?
liberális debiltengely és annak vezet?i elszavalták hányingert kelt? szózataikat a béke vallásáról és arról,
hogy nem kell semmin sem változtatni. Satana Mertkell, a debilek hitlere ismét derekasan szerepet
vállalt az emberellenesség terjesztésében.

Satana Mertkell legjobb argentín barátja pedig, az eretnek Francisco Buziglio, Róma ellenpápája
igyekszik segíteni a debilitás terjesztésében: Krisztust meggyalázva a katolikus Nagypénteken 
iszlamisták lábát mossa és csókolgatja. Valószín?leg ez - az iszlámláb-fetisizmus - egy újfajta szexuális
orientáció, de felkérnénk Francisco Conchita Buziglio Borgia Wurst urat, ha lehet, a négy fal között,
otthon éljen e szokásának, ne közterületen.

Eközben Hágában abszurd ítéletet kap a szerb h?s, Radovan Karadži?, aki az els?k között vette fel a
harcot az iszlamizmus ellen, még a 90-es évek elején, s így megakadályozta sikeresen iszlám kalifátus
kialakítását Boszniában. Ha nem lett volna az ? által vezetett fegyveres harc, ma Bosznia lenne Koszovó
helyett az iszlám európai központja.  A háttérhatalom ezt nem t?rhette, így - ahogy ez a másik szerb
h?ssel, Slobodan Miloševi?csel is történt - biztos halállal végz?d? börtön lett a válasz.

Ilyen ez a debil Európa: aki igyekszik megvédeni ?t az iszlamizmus ellen, annak börtön jár, míg a
terroristáknak meg lábmosás és közös szelfi a jutalom.

A normalitás és a humanizmus nevében nemet kell mondani a debiltengelynek. Célünk: a kontinens
visszahódítása!
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az eretnek imát mond Mohamed álprófétáért

Sokáig magam is védtem az iszlámot. Nem mert szimpatikus volt - sosem volt az -, hanem mert úgy
éreztem, az ateizmus és az iszlám harcában köteles vagyok az iszlám oldalán állni. Arra építettem: ha
nem állunk ki az iszlámellenes ateista intézkedések (pl. bevatkozás az öltözködésbe) ellen, el?bb-utóbb az
ateista hatalom a keresztény szokásokba is bele fog avatkozni. Most azonban ezt a szolidaritást 
felmondjuk!

Célunk: az iszlám TELJES kiszorítása a kontinensr?l, az összes muszlim vallású deportálása. Kivétel
nélkül. Mindegy ki hol született, teljes pogrom lesz. A spanyol állam által a XV. sz. végén és a XVI. sz.
elején alkalmazott megoldás a példánk.

 

igen, ? is menni fog

A vallásszabadságot is felmondjuk. Kimondjuk: az iszlámot nem illeti ez meg a kontinensen.

Reális célok ezek? Most, ebben a pillanatban semmiképpen sem azok. Tudjuk: ehhez hosszú évek
kellenek. De ha ki se t?zzük a célokat, akkor semmiképpen se tudjuk elérni ?ket.

_______________________________________________
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Románia ünnepe

by maxval bircaman - szombat, december 03, 2016

http://bircahang.org/romania-unnepe/

Románia nemzeti ünnepe a rendszerváltozás óta december 1., mely Románia egyesülésének napja, ami
valójában azt jelenti, ez az a nap, amikor Erdély átkerült Magyarországtól Romániához.

Magyarországon ez, érthet? módon, politikai ügy.

Idén mindez hisztériába fajult: a magyar Külügyminisztérium megtiltotta a magyar diplomatáknak a
román ünnepen való részvételt. Abszurd, ostoba lépés. Itt az ideje felfogni: ami valakinek ünnep, az
másnak esetleg nem az, s fordítva. Ez a történelem folyamata, amire hisztériával reagálni teljesen
értelmetlen pótcselekvés.

Ráadásul a világ tele van országokkal, melyek nemzeti ünnepe sért egy másik országot. Finnország
nemzeti ünnepe az Oroszországtól való 1917-es elszakadás napja. Az USA nemzeti ünnepe a brit uralom
elleni függetlenség egyébként törvénytelen kikiáltásának a napja 1776-ból. Bulgária nemzeti ünnepe
kifejezetten megalázó a törökök számára: ez ugyanis az 1878-es orosz-török békeszerz?dés napja, amikor
a török er?k elismerték a háború elvesztését, s kapituláltak az orosz hader? ellenében. A spanyol nemzeti
ünnep ellen is sok tiltakozás szokott lenni egyes indián népek részér?l, ez ugyanis Amerika
felfedezésének napja.

Szóval nem kell pánikba esni azon, hogy Románia nemzeti ünnepe Erdély elcsatolásának napja. Érthet?,
hogy ez román szempontból nagy nap, hiszen ekkor egyesült az akkor már régóta román többség? Erdély
Romániával. Örülni persze nem kell neki magyar szemszöggel, de hisztizni se kellene.

_______________________________________________
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Rövid ballib értelmez? szótár 2.0

by maxval bircaman - kedd, január 12, 2016

http://bircahang.org/rovid-ballib-ertelmezo-szotar-2-0/

Pár gyakrabban használt kifejezés a Rövid ballib értelmez? szótár új, 2. kiadásából:

A/Á

Abortusz - alapvet? emberi jog, aki ellenzi, az fasiszta

Antall József - horthysta magyar politikus, aki majdnem kikiáltotta a diktatúrát 1990-ben

Álcivil -  olyan szervezet vagy személy, mely nem ért velünk egyet

Állampolgárság - azok, akik adót fizetnek

B

Baloldal - aki azt mondja, amit mi

Baloldali eszmék - a kapitalizmus teljes és feltétlen támogatása

Bevándorló - a jó szinonímája, vigyázat: ha határontúi magyar, akkor viszont nagyon rossz, mert az
sovinizmus, s szintén rossz, ha román, mert bel?lük 22 millió jön egyszerre, sáska módjára lepusztítani az
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országot

Bérblogger/bérkommentel? - olyan internetes közíró vagy hozzászóló, aki nem támogatja a ballib
eszmeiséget

Bunkó - aki nem ballib

C

Cigány - ezt a szót nem szabad kimondani, kivéve ha Orbánt rágalmazzuk, lásd "büdös cigány törpe
pocakos kishitler"

Civil - olyan szervezet vagy személy, mely mindenben egyetért velünk; ellentéte az álcivil - olyan
szervezet vagy személy, mely nem ért velünk egyet

Civilizált - ballib

CS

Család - elmaradott klerikálfasiszta fogalom, f? jellemz?je, hogy a férj agyonveri a feleséget

Csürhe - nem ballibek gy?lése

D
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Demokratikus - ballib

Demokrácia – olyan társadalmi rend, amiben a többség megszavazza azt, amit mi akarunk; ha a többség
másképp szavaz, azt áldemokráciának, a demokráciával való visszaélésnek nevezzük

Diktatúra – az az állapot, ha egy választáson nem mi nyertünk

E/É

Európai - ballib

Éhezés - a lakosság életszínvonala nem ballib kormányzat alatt

Éhségmenet - dúsgazdag ballib aktivisták vidám fogyókúrás edzése

Értelmiségi - olyan diplomás, aki egyetért velünk, a velünk nem egyért? diplomásra a bunkó szó
alkalmazandó

F

Fasizmus - ami más, mint amit mi mondunk

Fasiszták - a világ legszörny?bb emberei, kivéve ha Ukrajnáról van szó, ott ugyanis ?k a barátaink a
sátáni Putyin ellen
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Független - ballib, ellentéte a pártkatona

G

Gazdag - Nettó havi 200 ezer forintot vagy többet keres? ember.

Gerictelenség - ha valaki úgy változtatja meg elveit, hogy új elvei nem ballibek - vigyázat, ha az új elvei
bárkinek is ballibek, akkor arra a "szellemi fejl?dés" szó használandó!

Göncz Árpád - szent, sérthetetlen személy, az emberek embere, az egyetlen igaz politikus, a világ csúcsa

GY

Gyerekszülés - elavult, középkori, fasiszta íz? valami, a modern, liberális ember leszbikus, ciszpedofil
szingli

Gy?lölködés - amikor valaki más elutasít bennünket, vigyázat: ha mi tesszük ezt, akkor az nem
gy?lölködés, hanem bátor kiállás, civil kurázsi

H

Hagyomány - fasizmus

Hajléktalan - olyan személy, akinek alkotmányos joga az aluljáróban élni, onnan menhelyre való küldése
fasizmus
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Határontúli magyar - szemét jöttment román, szerb, ukrán, szlovák, aki belepofátlankodik a mi
dolgainkba, miközben a rohadék nem adózik

Házasság - elevult, felesleges, fasisztoid íz? valami, kerülend? - vigyázat: homoszexuálisok esetében
teljes er?vel támogatandó

Holokauszt - a zsidó nép ellen elkövetett népirtás a II. vh. során - vigyázat: a szó más népirtásra nem
használható, egyedisége nem vitatható!

Homofóbok - látens homoszexuális fasiszták

Homoszexualitás - hatalmas progresszív érték, így aki szégyenszemre nem homokos, az legalább
támogatni köteles

Horthy - hozzá képest Hitler ártatlan volt

Humorista - mindig kötelez?en ellenzéki, kivéve persze, ha éppen mi vagyunk kormányon

I/Í

Idegenellenesség – borzasztó, gyomorforgató eszme, kivéve ha határon túli magyarok ellen irányul, ez
utóbbi esetben ez az európai, civilizált hozzáállás

Izrael - egy ország, melynek mindig igaza van
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J

Jézus Krisztus - sosem létezett meseh?s, ha mégis, akkor ballib volt

Jobboldal - fasiszták, nácik, nyilasok, antiszemiták, putyinisták, n?ver?k, látens buzik, vallási
fanatikusok, s más gazemberek

K

Katolikus - szemét pedofil

Kereszténység - antiszemiták, hazugok, képmutatók, kivéve Iványi Gábort, aki jó ember, bár fene se érti
miért hisz ballib létére kitalált meselényekben - korábban Németh Sándor is hasonló jó ember volt, de
azóta iszonyúan gonosz lett, mert lepaktált a sátáni Orbánnal

Kertész Imre - egykori ballib megmondóember, aki azóta átállt a sötét oldalra, el kellene venni ezért t?le
a Nobel-díját

Kirekesztés - amikor valaki más rekeszt ki valakit, míg ha mi tesszük ezt, az nem nevezend?
kirekesztésnek

Korrupció – disznóság, amit nem ballibek csinálnak

Kódolt antiszemitizmus - bármi, amire mi rámondjuk, hogy az

L
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Liberalizmus - minden jó, ami a világon van

M

Marx - igaza volt sok mindenben, de mi mégsem fogadjuk el egyetlen elvét se, viszont védeni kell mégis,
mert csak

Másság - bármi destruktív, ami segíti érdekeinket; vigyázat: a szimplán ellentétes álláspont vagy furcsa
viselkedés nem másság, ha érdekeinkkel ellentétes

Meleg - Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak... buzukit

Menekültek - csodálatos lények, akik nélkül megállna a világ

N

Nagycsalád - a fasizmus melegágya

Náci - mindenki, akit nem szeretünk

NY

Nyilas - ha nem elég er?s a náci szó, akkor ezzel helyettesítend?
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O/Ó

Orbán - pocakos cigány diktátor, még Putyinnál is rosszabb ember, az a hobbija, hogy diktatúrát vezet
be hetente átlag kétszer

P

Palesztínok - kitalált, nem létez? nép

Pártkatona - aki nem velünk ért egyet, ellentéte a független

Putyin - Sátán földi helytartója, aki ellen minden eszköz megengedett, a legnagyobb b?ne, hogy nem
engedi a keresztény templomok megszentségtelenítését és kiskorúak homokosok által való megrontását

R

Rezsicsökkentés - szörny? fasiszta lépés, egy igazi demokráciában csak a monopolcégek állapíthatják
meg az árakat, s kötelesek azokat minél jobban emelni, ellenkez? esetben diktatúra van

Római pápa - én ateista vagyok ugyan, de le a kalappal Ferenc pápa el?tt, hogy modernizálni,
humanizálni akarja a velejéig romlott fasiszta Vatikánt

S

Sport - bunkók szórakozása, kivéve az úszást, mert az ballib sport

                                529 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Sötétség - amikor a többség elutasít minket

SZ

Szakért? - aki velünk ért egyet - ha nem ért velünk egyet, akkor a pártkatona vagy a bunkó szó
használandó

T

Troll - önálló vélemény?, nem ballib ember.

U/Ú

USA - mindig igaza van, kivéve ha Izrael ellen fogalmaz meg kritikát

V

Vallás – nevetséges elmaradott maradiság, esetleg elt?rhet?, ha használható politikai céljainkra

Vasárnapi munkavégzés - hagyományos baloldali érték, a szakszervezetek végre kiharcolták, hogy
mindenki munkáltató dolgoztathasson bárkit vasárnap. ennek ellenzése fasizmus

Z/ZS
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Zsidó - a szót nem szabad kimondani, kivéve ha az antiszemitizmust ostorozzuk

Zsidózás - a zsidó szó bármilyen említése bárki más által

_______________________________________________
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Segítség, a versenyképesség!

by maxval bircaman - vasárnap, november 27, 2016

http://bircahang.org/segitseg-a-versenykepesseg/

Meg kell mondani, most a ballib politikacsinálók óvatosabbak.

Úgy t?nik, tanultak abból, hogy a bankok oldalán állni a devizahitelek kérdésében, a monopolszolgáltatók
oldalán állni a rezsicsökkentés ügyében, s a terroristák oldalán állni a migránskérdésben még a saját
szavazótáborok egy részének elvesztéséhez is vezet, nemhogy tudna ez újabb szavazatokat hozni.

Most hát, hogy Orbán komoly mérték? béremelést jelentett be, a ballib politikusok zöme a hallgatást
választotta, s még a ballib megmondóemberek zöme is inkább elbagetellizálni igyekszik az emelést, nem
támadni azt. Meglep?, de a ballibek képesek tanulni a múltból.

Persze hátul, csendben most is megy a morgás. Lám, az egész gazdaság cs?dbe megy a "hatalmas bérek"
miatt, de ez nehezen egyeztethet? össze az eddigi szólamokkal, hogy miért magasabb 15 %-kal a szlovák
bér a magyarnál. S persze halkan megy az évtizedes ballib panaszdal: nem elég magas az úgynevezett
termelékenység, meg nem lehet fizetést adni a nemlétez?ból, továbbá oda az ország versenyképessége.

 

Mi a valóság?

A magyar termelékenység nyugati szint?, ha nem így lenne, nem lennének az országban nyugati gyárak,
üzemek.

A fizetés politikai kérdés, nem gazdasági sosem. Er?pozíció kérdése mennyi a profit és mennyi a bér, ez
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nem gazdasági kérdés.

A versenyképesség szó pedig perverzió. Valós jelentése: mi éri meg jobban a t?késeknek? Természetesen
a t?kének az a legideálisabb, ha kicsik a bérek és így nagyobb a profitja. De ez kit érdekel a t?kén kívül?
Senkit.

_______________________________________________
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Spanyol

by maxval bircaman - hétf?, június 20, 2016

http://bircahang.org/spanyol/

A spanyol a világ harmadik legnagyobb nyelve, anyanyelvi beszél?inek számát tekintve.

Európa:

 

Afrika:

 

Amerika:

 

a spanyol nyelv státusza: 

sötétzöld - hivatalos nyelv és a lakosság 90-100 %-a anyanyelvi beszél? (Argentína, Costa Rica, Chile,
Domikai Közt., Honduras, Kolumbia, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Salvador,
Uruguay, Venezuela)
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világoszöld - hivatalos nyelv és a lakosság 75-90 %-a anyanyelvi beszél? (Ecuador, Peru, Spanyolország)

narancssárga - hivatalos nyelv és a lakosság 50-75 %-a anyanyelvi beszél? (Bolívia, Guatemala,
Paraguay)

citromsárga - hivatalos nyelv és a lakosság kevesebb mint 10 %-a anyanyelvi beszél? (Egyenlít?i Guinea)

barna -  nem hivatalos nyelv, a lakosság legalább 10 %-a anyanyelvi beszél? (Amerikai Virgin-szk.,
Andorra, Belize, Gibraltár, USA)

A nyelvjárásokat illet?en 10 f? nyelvjárás határozható meg, ezek közül 4 spanyolországi, 6 pedig
amerikai:

közép-spanyolországi: Kasztília La Mancha és Madrid tartományok,
dél-spanyolországi: Andalúzia, Extramadura, Murcia tartományok, Ceuta és Melilla városok,
valamint Gibraltár,
észak-spanyolországi: a többi spanyolországi tartomány, valamint Andorra,
kanári: Kanári-szigetek,
karibi: a karibi szigetek, Mexikó karibi partvidéke, Panama, valamint Kolumbia és Venezuela
karibi partvidéke, s Belize,
mexikói: Mexikó, a karibi partvidék nélkül, valamint ez a legelterjedtebb az USA-ban,
közép-amerikai: a középamerikai államok, Mexikó és Panama kivételével,
andoki: Ecuador, Peru, Bolívia nyugati része, valamint Kolumbia és Venezuela andoki része,
argentín-uruguayi: Argentína, Paraguay, Uruguay, valamint Bolívia keleti része,
chilei: Chile.

A spanyol - hatalmas kiterjedése ellenére - rendkívül egységes nyelv, sosem volt próbálkozás saját helyi
szabvány létrehozására. Manapság pedig a könny? és gyors kommunikáció még inkább er?sítik a nyelv
egységét.
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Az egyes nyelvjárások között a legnagyobb különbségek a szóhasználatban vannak, a különböz? szavak
jellemz?en egymás szinonímái.

A kiejtés meglep?en egységes. A helyi sajátosságok párt pontban foglalhatók össze:

az s és a d szóvégeken és mássalhangzók el?tt gyakran elt?nik egyes esetekben, míg másokban
nem,
az ll és a y ejtése egyes régiókban ugyanaz, másokban eltér? - eredetileg az el?bbi ejtése a magyar
ly eredeti ejtésével volt azonos, míg az utóbbi a mássalhangzó utáni szóvégi vagy mássalhangzók
közti magyar j-nek felelt meg: érdekes, hogy a két hang a magyarban is egyesült (a palóc
nyelvjárást leszámítva),
a y ejtése régiónként változó: az el?bbi pontban leírtól a magyar zs-hangig terjed?en,
a j ejtése kétféle lehet: akár lehet olyan, mint a magyar h ejtése magánhangzók között, akár olyan,
mint a ch a magyar technika szóban,
nagyon jellemz?, hogy a z és az s ejtése (valamint az e vagy i el?tti e ejtése) azonos-e vagy sem,
végül talán a legjellemz?bb: az s ejtése, azaz a magyar sz-szel egyez? ejtése, vagy a magyar
selypített sz-ként való ejtés.

Íme ezekr?l egy táblázat:

 

Ami érdekesség még, hogy a spanyol anyanyelv? átlagember hogyan érzékeli az egyes nyelvváltozatokat.

A /?/ hang Spanylországon kívül nem fordul el?, a latin-amerikaik számára kifejezetten vicces ez a hang.

A d és s hangokat nem elharapó nyelvjárások beszél?i számára a d és s hangokat elharapása
"parasztosnak", azaz m?veletlen ejtésnek t?nik.
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A tú személyes névmás (te) helyettesítése a vos névmással Dél-Amerikán és Közép-Amerika egy részén
kívül ismeretlen, ennek használata így azonnal elárulja a beszél? eredetét. Fordítva ugyanez igaz a
vosotros személyes névmásra (ti), ennek használata Spanyolországon kívül teljesen hiányzik, azaz aki ezt
használja, az azonnal elárulja magáról, hogy ? spanyol. Ugyanez igaz a többes számú második személy?
igaragozásra is: ennek használata teljesen hiányzik Latin-Amerikában, ez latin-amerikai füllel sznob
beszédnek t?nik.

Az s ejtése annak selypít?s változatában Spanyolországon kívül csak Chilében fordul el?, ez a hang a
"normál magyar" sz-t ejt?k számára kifejezetten komikus, míg fordítva meg a "normál magyar" sz ejtése
"parasztos".

Kerestem direkt pár videót, az egyes nyelvjárások bemutatására. Él? beszédet igyekeztem keresni, nem
nyelvi tanítóanyagokat, mivel szerintem az el?bbiek jobban kifejezik a nyelvet. A 4 legtipikusabb
nyelvjárásra kerestem példát.

https://www.youtube.com/watch?v=PtVm83f2vmk 

a spanyol államf? tavalyi karácsonyi beszéde - tipikus közép-spanyolországi nyelvjárás: /?/ és selypített
sz, a d-k és s-ek ejtése, er?s /x/, nincs zs hang

https://www.youtube.com/watch?v=7bZ7szVdXyk 

a volt argentín elnök 2010-es újévi beszéde - argentín-uruguayi nyelvjárás: nincs se /?/, se selypített sz, a
d-k és s-ek laza ejtése, gyakori kihagyása, gyenge /?/, zs hang

https://www.youtube.com/watch?v=Pigd_V4y_Rs 
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a mexikói elnök tavaly újévi beszéde: mexikói nyelvjárás: nincs se /?/, se selypített sz, a d-k és s-ek pontos
ejtése, er?s /x/, nincs zs hang

https://www.youtube.com/watch?v=4t51pT0xzLg 

a kubai vezet? beszéde: karibi nyelvjárás: nincs se /?/, se selypített sz, a d-k és s-ek laza ejtése,
gyenge /?/, nincs zs hang

Fontos ejtési tudnivalók magyar szemszögb?l:

mássalhangzók:
b ejtése:

m, n, ñ után, valamint szünet után: b,
minden más esetben: “laza v”, azaz az ajkak csak megközelítik egymást, ejtése:

c ejtése:
e és i el?tt: sz (kivéve Spanyolországban, ott: pösze sz).
mindenhol máshol: k,

ch ejtése: cs,
d ejtése:

l, m, n, ñ után, valamint szünet után: d,
minden más esetben: “laza d”, azaz az ajkak csak megközelítik egymást,

g ejtése:
m, n, ñ után, valamint szünet után: g,
minden más esetben: “laza g”, azaz az ajkak csak megközelítik egymást,

h ejtése: mindig néma,
j ejtése: mint a magyar technika szóban a ch,
ll ejtése: azonos a y ejtésével, kivéve Spanyolországot, ahol mint a magyar ly eredeti ejtése
(ly palóc nyelvjárásban),
ñ ejtése: ny,
r ejtése:

szó elején és n, l, s után: rr.
máshol: r,

s ejtése: sz,
v ejtése:

m, n, ñ után, valamint szünet után: b,
minden más esetben “laza v”, azaz az ajkak csak megközelítik egymást,

y ejtése:

                                538 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

önálló szóként: i,
kett?s és hármashangzó részeként: j-szer? hang,
mindenhol máshol: mint a magyar j, kivéve Argentínát és Uruguayt, ahol zs-szer?
hang, 

z ejtése: sz (kivéve Spanyolországot, ott: pösze sz), 
magánhangzók:

a: röviden ejtett magyar á,
e: röviden ejtett magyar é,
i:

kett?s és hármashangzó részeként: j-szer? hang,
mindenhol máshol: i,

o: magyar o,
u:

kett?s és hármashangzó részeként, u-szer? hang (kb. mint az angol w),
gue, gui, que, qui kapcsolat részeként: néma,
mindenhol máshol: u,

ü: u-szer? hang (kb. mint az angol w), csak kett?shangzók részeként fordul el?, g után.

_______________________________________________
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Szavazás külföldön

by maxval bircaman - kedd, május 31, 2016

http://bircahang.org/szavazas-kulfoldon-2/

Ballib mítosz, hogy a külföldön él? állampolgárok szavazása valamiféle abnormalitás.

E mítosz szerint a szavazási jog valamiféle misztikus kapcsolatban áll az adózással.

Lássuk mi  a valóság az EU országaiban!

Jelenleg a 28 EU-tagállamból egy van mely teljesen kizárja a külföldön él?k szavazását (ez Görögország),
s további 7 ország korlátozza a külföldön él?k szavazati jogát, ezek közül Magyarország az egyik, mivel
ahatályos magyar választási jog az állandóan külföldön él? magyaroknak csak listás szavazási jogot ad.

További megdöbbent? tény lehet  a magyar ballibek számára, hogy maga az EU hivatalos kiáll az EU-
állampolgárok szavazati joga mellett, legalábbis azokat illet?en, akik másik EU-tagállamban élnek: az EU
hivatalos javaslata minden korlátozás megszüntetését javasolja.

 

_______________________________________________
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Személyi dosszié

by maxval bircaman - péntek, május 13, 2016

http://bircahang.org/szemelyi-dosszie/

Ma is vezetnek minden komolyabb munkahelyen az alkalmazottakról személyi dossziét. A
kommunizmusban azonban ennek politikai része is volt. Manapság ilyesmit kevés emberr?l vezetnek,
míg a kommunizmusban szinte mindenkir?l volt ilyen.

1990-ben ki lehetett kérni az addig titkos személyi dossziét. Apám ezt meg is tette saját magáról. Most 
kezembe került ez az anyag: kb, 100 (száz) oldalas, vastag dosszié, ahol az els? bejegyzés még apám
gimnáziumi éveib?l van, az utolsó pedig 1989-b?l. Kifejezetten vicces, de érdekes olvasmány is ez.

A dossziéban minden benne van, még egy apám ellen írt levél is. 1980-ban apám eladta kocsiját (ok:
készültünk már kubai kiküldetésbe), majd a vev? beperelte ?t a kocsi állitólagos rejtett hibái miatt. Az
illet? ezek után képes volt levelet írni apám munkahelye pártszervezetének a perindítás mellett.
Hozzáteszem: a pártszervezet korrekten járt el (a dossziéban benne van a pártszervezet válaszlevele is!),
leírták egymondatos válaszukban a panaszosnak "nem foglalkozunk tagjaink polgári peres ügyeivel".

A belügyesek is emberek, különböz? képességekkel. Vannak jellemzések, melyek tökéletesen leírják
apámat, s vannak, melyek er?sen tévednek.

A dossziéban benne van apám összes önéletrajza is. A legviccesebb itt az id?k szava, azaz ahogy apám
alkalmazkodott a mindenkori hivatalos elvárásokhoz. Nagyapámnak volt egy saját péksége Miskolcon a
40-es években, egészen 1947-ig, amikor elvették t?le. Kis pékség volt, de volt 7-8 alkalmazott is, szóval
inkább közepesnek volt mondható. Nos, nagyapám jellemzése apám önéletrajzában az 50-és és a 60-as
években "apám süt?ipari segéd-. majd szakmunkás volt", ami persze igaz, csak nem a teljes igazság. Az
önéletrajzokon érezhet?  a kádári egyhülés, a 70-es és 80-as évekbeli életrajzokban már a "apám süt?ipari
kisiparos volt" mondat szerepel - ekkor már ki lehetett ezt mondani. Persze, az óvatosság érthet? volt:
annak idején apámat els? körben "rossz származása" miatt nem vették fel az egyetemre az els? körben."

A számomra legkedvesebb dokumentum mégis egy teljesen politakamentes tartalmú:

                                541 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

 

A magyázat: ez akkor volt, amikor már léteztem meg nem született emberként, s a késés oka én voltam:
anyán gyakran rosszul lett terhesen, s leszállt a buszról, apám meg nem hagyta ?t egyedül, így ez néha
késéssé fajult.

_______________________________________________
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Szerencsétlen Medgyessy

by maxval bircaman - szombat, április 30, 2016

http://bircahang.org/szerencsetlen-medgyessy/

Álbotrány van Medgyessy körül Valószín?leg Soros áll az ügy mögött. 
Pedig hát mir?l is van szó? A magyar politikusoknak még nem volt idejük a nyugaton már hosszú id? óta
bevett, halálbiztos jogszer? korrupciós technikákat rendesen kitanulni és alkalmazni.

Szerencsétlen Medgyessy még nem n?tt fel a nyugaton bevált korrupciós technológiákhoz, ennyi az
egész.

Aki nem hiszi, az nézze meg mennyi pénze volt pl. a Clinton- vagy a Blair-családnak az elnökösködés/
miszterelnökösködés el?tt és mennyi van nekik ma! S eközben nem voltak sosem sikeres vállalkozók.
Természetesen minden a legutolsó vessz?ig legális.

A magyar politikusok még nem sajátították el ezeket a módszereket. Még 10-15 év, s ?k is már kizárólag
profi módon lesznek korruptak, nem lúzer, kelet-európai módra.

_______________________________________________
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Szigetvári Viktor antiszemita

by maxval bircaman - vasárnap, május 15, 2016

http://bircahang.org/szigetvari-viktor-antiszemita/

Érdekes volt az ATV pénteki Szabad Szemmel adása.

Régi észrevételem, hogy a legvadabb liberálisok KOMOLYAN hisznek a legvadabb antiszemita
összeeskövéselméletekben. Ezt bizonyította most Szigetvári Viktor, az egyik marginális ballib törpepárt
elnöke.

Emberi sajátosság: felhevült lelkiállapotban, fokozott idegi terhelés mellett az ember spontán kimondja
amit gondol, olyat is kimond ilyenkor, amit egyébként normál lelkiállapotban bölcsen elhallgatna.

Érdemes az elejét?l megnézni az adást. Amikor Németh Szilárd k?kemény érvei miatt Szigetvári lassan
dühbe gurul, gyakorlatilag a következ?ket mondja ki:

a magyar ballibek zsidó érdekeket képviselnek,
a magyar ballibek támogatják a terrorizmust.

Ezek az emberek nem csak tévednek és hülyék, ?k TÉNYLEG elmebetegek!

_______________________________________________
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Szokatlan barátságok

by maxval bircaman - vasárnap, január 31, 2016

http://bircahang.org/szokatlan-baratsagok/

Pár kép.

Szokatlan baráti kapcsolatokról:

 

nyúl és macska

 

 

kutya és ?z

kutya és madár

 

                                545 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

kutya és medve

 

macska és egér

 

balliba és narancs

_______________________________________________
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Sztálin jótette

by maxval bircaman - szombat, január 16, 2016

http://bircahang.org/sztalin-jotette/

Az oroszországi kommunisták számára a legnagyobb ellenfél az orosz nép és az ortodox vallás volt.

A vallással gyorsan sikerült elbánni: papok, szerzetesek és apácák tömeges legyilkolása Lenin parancsára,
tempomrombolás, minden vagyon elvétele, stb.

Dehát az orosz nép maradt. Mit lehet tenni? Mindenképpen csapást kell mérni  identitásának f? elemére, a
nyelvre!

Már 1919-ben döntés született az oroszországi kommunista kormány által, hogy a népm?velési kampány
keretein belül az ország területén él? összes írásbeliséggel nem rendelkez? nép számára írásbeliséget kell
létrehozni, mégpedig a LATIN ÁBÉCÉ felhasználásával. 1921-ben ezt a döntést kiegészítették: a már
saját írásbeliséggel rendelkez? népek írását meg kell „reformálni”, azaz átalakítani a latin ábécé alapján.

A tervezet azonnal át is lett ültették a gyakorlatba. Legel?ször a kevésbé fejlett, azaz nagyobb mérték?
írástudatlansággal küzd? népek kerültek sorra, azaz azok, melyek írása arab ábécé (abdzsad) alapú volt.
Így lett latinbet?s pl. az azeri, a kirgiz, a tatár, stb. nyelv.

Következtek a cirillbet?s nem-szláv nyelvek: pl. abház, jakut, komi, oszét. Majd minden más nyelv.

A 20-as évek közepére a cirillbet?s szláv nyelvek, a jiddis, a grúz, az örmény, s pár cirillbet?s finnugor
nyelv (pl. a mari, mordvin és az udmurt) kivétel ével minden hivatalosan elismert szovjet nép latinbet?s
írással rendelkezett.

Az utolsó lépés ezeknek a nyelveknek a latin ábécé alapján való írásreformja volt. 1929-ben született meg
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a hivatalos javaslat az orosz nyelv írásreformjáról.

1930-ban Sztálin adott ki utasítást a reformtervezet leállításáról. A pontos oka ennek nem ismert. Az
egyik változat szerint a f? ok pénzügyi volt: hatalmas összegbe került volna pl. új írógépek beszerzése, új
nyomtatványok legyártása, utcai feliratok cseréje. A másik szerint megérezte, hogy ez hatalmas ellenállást
fog kelteni. A harmadik szerint egyszer?en hazafias érzései támadtak: nem akarta, hogy saját anyanyelvét
(a grúzt) is elérje a „reform”.

Érdekességképpen a latinbet?s orosz írás. Több tervezet is volt, de ez volt a f? változat.

Az ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? bet?k helyett azok logikus latinbet?s változata lett volna, azaz: A
B V G D Z I K L M N O P R S T U F E.

A ? maradt volna formájánál, azaz latin X lett volna.

A ?-b?l C lett volna. A ? bet?b?l pedig Y.

Mellékjeles bet? lett volna a ?, a ? és a ? – ? és Ç és ?.

Az ? bet?kombinációvá változott volna: SC.

A ? egyesítve lett volna a ? bet?vel, mindkett? J lett volna.

Az ? bet? kettévált volna: szó elején, valamint magánhangzó és kemény- vagy lágyságjel után JE lett
volna, más helyzetben viszont egyesült volna az ? bet?vel: E. Ez gondot okozott volna, mivel így egyes
esetekben nem lehetett volna tudni, hogy az E-vel jelzett hang E vagy ?.
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A ? bet? megsz?nt volna, ez azonban nem okozott volna problémát, mivel az oroszban ez a bet? csak
egyes magánhangzók el?tt fordul el?, s használata kiküszöbölhet? lett volna az új magánhangzó bet?kkel.

Érdekes módon a ?, ? és ? bet?ket meghagyta volna az új rendszer. Szó elején, valamint magánhangzó és
kemény- vagy lágyságjel után JO, JU, JA lett volna bel?lük, más helyzetben viszont saját mellékjeles
bet?t kaptak volna: Ö, Ü és Ä.

Azaz  a jelenlegi 33 orosz bet? helyett 29 maradt volna.
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Sztálint dics?ítik-e Oroszországban?

by maxval bircaman - szerda, október 26, 2016

http://bircahang.org/sztalint-dicsoitik-e-oroszorszagban/

Gyakori vád az orosz állam ellen, hogy rehabilitálja Sztálint és a kommunizmust.

Mi is a valós helyzet?

Átlag minden negyedik-ötödik orosz ma is meggy?z?déses kommunista. Ez persze nem jelenti azt, hogy
mindenben egyetértene a kommunista uralom minden tettével, de jelenti azt: alapvonalakban egyetért
vele. Azaz a marxista tanítást jónak találja, helyesnek, általános érvény?nek, s ha el is ítéli Lenin, Sztálin
vagy más szovjet kommunista vezér valamelyt tettét, azt bocsánatos b?nnek vagy valódi, nem
megbocsátható b?nnek, viszont az eszméhez képest másodlagos elhajlásnak tekinti.

A kommunista párt ma is a második leger?sebb párt Oroszországban. Ráadásul egyes kommunista
jelképek orosz jelképekké nemesedtek, különösen az Oroszországon kívüli ex-szovjet területek orosz
közösségei között. Amikor még a Krím Ukrajnához tartozott és a hatalom el akart távolítani egy Lenin-
szobrot Szevasztopolban, az egyik központi térr?l, szabályos ellenállási mozgalom szervez?dött a szobor
megmentésére.  Már úgy t?nt sokaknak, hogy az ukránok az “orosz Lenin” ellen vannak és nem a
“kommunista Lenin” ellen.

Érdekes jelenség: Sztálin messze népszer?bb Leninnél a mai Oroszországban, talán a kommunistákat
leszámítva, akik számára ?k a két egyenrangú f?h?s.

Mi a nem-kommunista oroszok (ez a lakossága 75-80 %-a) viszonya Sztálinhoz?

A vélemények 3 csoportra oszthatók:

1. A kommunizmus rossz volt Oroszország számára, letérítette a helyes útról, hatalmas károkat
okozott az országnak, de Lenin a f?b?nös, nem Sztálin. Sztálin javított Lenin rendszerén, azt
nemzetibbé tette, leküzdte annak nyugatos vonásait. Sztálin – akaratlanul is – visszahozta részben
Oroszország dics?ségét.

2. Lenin is és Sztálin is gonosztev? zsarnokok, de Sztálin érdeme, hogy megmentette az országot a
németek általi totális feldúlástól.

3. Az egész kommunizmus gonosz eszme, s minden vezet?je káros. Sztálinnak nincsenek érdemei, a
háborút se ? nyerte meg, hanem az orosz nép. Nincs mit foglalkozni vele.

Nem keverend? semmiképpen azonban a Sztálinhoz és a kommunizmushoz való viszony a
Szovjetúnióhoz való viszonnyal! A Szovjetúnió széthullását szinte mindenki tragédiának tekinti, s?t az
antikommunisták éppen a kommunizmus egyik b?neként sorolják fel az ország szétesését. Ez teljesen
érthet?: Lenin hozott létre szövetségi államot a régi Oroszország helyén, s ez a közjogi berendezkedés
tette könny?vé a szétesést a 90-es évek elején. Ezzel pedig többévszázados orosz területek is elvesztek. A
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Szovjetúnió szétesése egyfajta orosz Trianon. Magyar fejjel ez megérthet?: a Habsburgokat ellenz?
magyarok is tragikusnak tartják Trianont, nem mondják azt, hogy milyen jó, hogy megsz?nt a Habsburg-
uralom. Ugyanez az oroszoknál: a kommunizmus bukását pozitívumnak tekint? oroszok számára is
tragédia az ország szétesése 1991-ben.

tavalyi kommunista plakát, felirat:"december 21. születésnap - nem loptam, s ezt másoknak se engedtem
meg - az országot felépítettem, nem kiárusítottam - a fiaimat a frontra küldtem harcolni a hazáért, nem

Angliába"

_______________________________________________
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Számvetés

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 08, 2016

http://bircahang.org/szamvetes/

Amikor az embernek születésnapja van, számot vet az eltelt évr?l.

Ha kínai lennék, nagyon szerencsés ember lennék. Kínában a legszerencsésebb számnak a 8-as számít.
Sok szül? igyekszik november elejére betervezni  a gyereknemzést, hogy a jövevény augusztusban
születhessen. Augusztus 8-án születni pedig maga a csúcs. Hát, én meg pont akkor születtem: augusztus
8-án...

Szóval számomra az elmúlt év meghatározó eseménye apám halála volt.

Bár az utóbbi években nagyon gyér volt a kapcsolatunk, az ember szül?jének halála kiemelked? esemény
mindenkinek az életében, leszámítva talán csak azokat, akiknek rossz volt kapcsolatuk szüleikkel.

Azon gondolkoztam el, mi a legfontosabb amit apámtól tanultam. A legfontosabb egy dolog.

Ez a következ?: nem szabad soha túl magasra igyekezni, mert ez olyan kompromisszumokra kényszeríti
az embert, melyeket kés?bb sajnálni fog.

Apám feln?tt és aktív életéb?l 10 évet töltött el a kapitalista rendben, 32 évet pedig a kommunista
rendszerben. (2000-t?l nyugdíjas.) A fentieket azonban mindig betartotta. Hozzáteszem: én magam sem
értettem meg akkor, miért viselkedik így. Csak 40 éves koromban kezdtem érteni, míg ?, úgy t?nik,
ugyanezt már huszonévesen felismerte.

A kommunista diktatúrában tudta apám, hogy ha ellenzéki lesz, azzal magát marginalizálja, aminek
semmi értelme. De azt is tudta, az ellenkez?je ugyanolyan hiba. Mindig csodálkoztam akkor: miért
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menekül a nagy karrierlehet?ségekt?l, miközben mégiscsak épített karriert. Ez akkor úgy t?nt, mint az
ember, aki szeretne nyerni egy kis pénzt a lottón, de retteg a dzsekpottól.

Amikor be akarták szervezni informátornak a belügyi szervek, nemet mondott. Természetesen sosem
mondott nemet nyíltan, alapvet?en konformista természetét?l idegen lett volna a nyílt ellenkezés: mindig
kamuokokkal mondott nemet, lásd "szeretnék segíteni, de képtelen vagyok titkokat tartani, azaz
alkalmatlan vagyok" és hasonló halandzsázások.

Aztán 1982-ben felfigyeltek rá magas helyr?l - Marjai József miniszterelnökhelyettes, akkoriban a
magyar külkereskedelem egyszemélyi ura figyelt fel rá -, rettegett, s mindent megtett, hogy legyen
elfelejtve. Ha élt volna lehet?ségekkel, lehetett volna miniszterhelyettes, vagy akár magasabb rangú is,
kb. Párt KB osztályvezet?-helyettesig vihette volna.

Aztán, amikor a 80-as évek végén a magyar kommunisták is elkezdték készíteni az ország kiárusítását új,
nyugati gazdáiknak, jött a második lehet?ség. Ha apám kihasznált volna mindent, lehetett volna banki
fels?vezet?, akár bankelnök is.

Akkor azután, rendszerváltozás után pedig ott volt a harmadik lehet?ség: a rablóprivatizáció. Könnyedén
milliomos lehetett volna apám, megvoltak mind a kapcsolatai, mind a szükséges ismeretei.

A konszolidálódott új magyar kapitalizmusban szintén lettek volna karrierlehet?ségek. A mai magyar
társadalomban vannak olyan közismert személyek, akik apám kollégai voltak, egykor vele azonos
pozícióban, s?t nála alacsonyabb rangú helyzetben. ?k ma gazdagok, hatalmasak.

S közben apám sosem volt ellenzéki, s?t kifejezetten konformista volt: számára minden rendszer létez?
adottság volt, melyet el kell fogadni és élni benne. De mindegyik rendszerben fékezte saját karrierjét,
direkt nem használta ki azokat a lehet?ségeket, melyek magasra vitték volna.

Ez tehát a legfontosabb tapasztalat, amit kaptam t?le.

_______________________________________________

                                553 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Szánalmas liberális bircázás

by maxval bircaman - szombat, október 15, 2016

http://bircahang.org/szanalmas-liberalis-bircazas/

A mai tömegdemokráciák jellemz?je: nem öntudatos és független polgárok döntenek politikai
kérdésekben. 

Hanem az egész nép dönt el pl. fontos szavazásokat, parlamenti választásokat.Az egyszer? kisember
pedig ritkán képzett eszmeileg, ritkán olvas pártprogramokat. Alapvet?en ötödrangú jelentés? kérdések
alapján szavaz erre vagy arra. Amerikában, ahol a tömedemokrácia a legfejlettebb ma már a jelöltek
hétköznapi életének legapróbb ügyei is fontosabbak, mint politikai stratégiai kérdések. Hillary Clinton
ellen pl. nyomósabb érv, hogy beletör?dött abba, hogy férje h?tlen volt, mint az, hogy véres háborút akar
kirobbantani.Dehát ez a demokrácia: általános szavazójog (minimális cenzussal).A vicces a
liberálisoknál, hogy ha a kisembert éppen a liberálisoknak sikerül megszédíteni, akkor ez a demokrácia
diadalaként élik meg. Míg ha más jelölt nyer, akkor tajtékozva bircáznak, csürhéznek, cs?cselékeznek.

 

_______________________________________________
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Sándor Mária

by maxval bircaman - csütörtök, április 07, 2016

http://bircahang.org/sandor-maria/

Az utóbbi 6 évben történt kormányellenes tiltakozások nagyjából 3 csoportra voltak oszthatók.

Voltak spontán, politikamentes tiltakozások egy konkrét téma ügyében. Ezekre senki se tudott rászállni
politikailag, hiszen maga a tiltakozás nem is akart más kormányt. Lásd az internetadó elleni tiltakozást,
melynek résztvev?i többségükben a kormány támogatói voltak. Amint jött a ballib rászállási próba,
pillanatok alatt el is halt az egész.

A legtöbb tiltakozás eleve kamutiltakozás volt. Ezeket a ballib agytröszt szervezte mindig, idegen
segítséggel (Soros vagy  a Norvégiai Köztársaság jellemz?en) vagy nélküle. Ezeken rendre meg is jelent
mind a 800 ballib bérttüntet?, s kész. Az ilyemiken maguk a ballibek is röhögnek valójában, amikor a
négy fal között magukban gondolkodnak. Példának jó az úgynevezett Éhségmenet, melyen luxusvillában
él? meghízott ballib milliomosok is meneteltek, bizonyára fogyókúrás céllal.

A ballibek tanultak hibáikból, így immár szakmai alapú kamutiltakozásokkal próbálkoznak, melyek
nem rögtön követelik a valódi célt: a demokratikusan megválasztott kormány menjen azonnal, s helyére
kerüljön választás nélkül a „szakért?” Gyurcsány, Bajnai, vagy más háttérhatalmista komprádor burzsoá.
Persz itt is hamar kilóg a lóláb, s jó nagyot bukik az egész. Lásd a Pumukli féle el?l kockás, hátul soros
mintás kamuakciót.

A Sándor Mária féle kezdeményezés mindehhez képest teljesen új volt. Nem lehetett ballib háttérrel
vádolni, ez tény, s politikai követelések sem voltak. Így nem is kapott támogatást az egész a ballibekt?l.
Részben a Jobbik állt mögé, de ez se volt komoly támogatás.

Aztán maga a szervez? ölte meg saját akcióját: elment a soros-pumuklikhoz szónokolni.

Pont.
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Toleranciaterror

by maxval bircaman - szerda, április 06, 2016

http://bircahang.org/toleranciaterror/

Egy vicces, de igaz és tanulságos történetet fogok most leírni röviden.

Részt vettem pár hónapig egy nyelvészeti témájú FB-vitacsoportban.

A múlt héten egy résztvev? felvetette: létez? jelenség-e, hogy valaki azért nem akar tanulni egy adott
nyelvet, mert az a nyelv egy negatív jelenséggel kapcsolódik össze. Az ? példája az volt, hogy ? mint
homoszexuális negatív érzelmekkel viseltetik az orosz nyelv iránt, mivel Oroszország homofób ország.

A vita közben én megjegyeztem, hogy a homofóbia eleve egy pozitív érdek, azaz bizony er?sen
szubjektív álláspont alapból rossznak min?síteni.

Erre beindult ellenem a támadás. Leírom a támadás fokozatait:

1. Felvet?dött nem viccelek-e, hiszen a homofóbiát védeni NYILVÁNVALÓAN hibás álláspont.
Kiderült: nem viccelek.

2. Meg lett kérdezve, miért gy?lölködöm, miért utálom embertársaimat. Kiderült: nem utálok senkit,
nem a homokosokat ellenzem, hanem a homoszexualizmust.

3. Jöttek az ezerszer megunt vallási álérvek: a Biblia nem is ellenzi a homoszexualizmust, ill. ellenzi
valóban, de mást is ellenez. El lett magyarázva a keresztény tanítás, az ellenfél vesztett.

4. Elindultak a személyeskedések: az enyhe sértésekt?l a durva, trágár szövegeik. Miután nem
reagáltam hasonló módon, az ellenfél csúnyán vesztett.

5. Jött a felszólítás a csoport moderárorához, miért nem tesz lépéseket a „gy?löletbeszéd”
leállítására. A moderátor nem reagált: ? támogatja a véleményszabadságot.

6. Ment a levél a FB ügyfélszolgálatához. Most már meglett az eredmény: törölve lett a
véleményem.
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Egyébként a FB ügyfélszolgálatára nem haragszom: tudom, hogy ha a FB nem úgy táncol, ahogy a
homoklobbi muzsikál, akkor annak súlyos üzleti következményei lehetnek számukra, s ezt nem mernék
felvállalni a véleményszabadság miatt. Ha dönteni kell üzleti érdek és elvont elvek között, MINDEN
nagy cég az el?bbit választja – s ez valahol természetes is, hiszen minden cég célja a profit, ezt nem
írhatja felül semmi. Jelenlegi munkahelyem pl. az USA-ban a homoklobbi egyik támogatója, míg
Oroszországban - UGYANAZ A CÉG! - er?sen hallgat e tekintetben, nem véletlenül teszi ezt: mindkét
országban bojkott érhetné a céget, ha másképp cselekedne - s mivel Amerikában a cégnek els?sorban a
homoklobbitól kell félnie, Oroszországban meg a keresztény lobbitól, hát a cég ennek megfelel?en
választja meg helyi stratégiáját.

A lényeg viszont marad: a toleranciát követel?k mindig úgy értelmezik a toleranciát, hogy az azt jelenti,
hogy mindenkinek jogában áll egyetérteni velük. Ha valaki mégse ért egyet és ezt fel is meri nyíltan
vállalni, akkor jön az eltaposás.

Még egy ok, hogy ne engedjünk semmiben a homoklobbinak. Olyanok ?k, mint annak idején a nácik:
amint hatalom kerül a kezükben,  azzal azonnal vissza is élnek.

_______________________________________________
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Törökország

by maxval bircaman - szombat, július 16, 2016

http://bircahang.org/torokorszag/

Bevallom, nem vagyok  Erdo?an török elnök híve.

Az iszlamizmus taszít, még az Erdo?an-féle mérsékelt verzióban is.

Az viszont módfelett érdekes, hogy nem akkor történik puccs ellene, amikor mindenben szót fogadva a
nyugatnak eszkalálta a szíriai helyzetet.

Érdekes módon puccs akkor történik, amikor a török vezetés mérsékli agresszív külpolitikáját, kibékül
Izraellel, Oroszországtól pedig hivatalosan bocsánatot kér, majd szóba kerül az orosz-török gázvezeték
tervének újraindítása.

Úgy t?nik, valakik nagyon idegesek lettek Washingtonban és Brüsszelben...

_______________________________________________
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T?ke

by maxval bircaman - hétf?, október 31, 2016

http://bircahang.org/toke/

Itt két rossz között kell választani: a hazai és az idegen t?ke között. Mindkett? b?zlik, mindkett? lop-
rabol, mindkett? aljas, de a hazainak mégiscsak van több pozitív hozadéka. Ennyi az egész.

Fene érti a ballibeket, miért akarják mindenáron az idegen t?ke uralmát?!

A harcnak okosnak kell lennie. A legfontosabb eleme ennek a nyugati oligarchia megosztása: egy résszel
kiegyezni, hogy ne lehessen ellen egységfront.

Sok dolog ebben az egyezségben nekem sem tetszik, de alapvet?en egy gyenge hadvezér – s?t id?nként
egy er?s is – rákényszerül erre.

Még Putyin se képes totális támadásra a nyugat ellen, pedig ott százszoros er?forrás van a hatalom mögött
a magyarhoz képest.

A elmúlt negyed század magyar kormányai mind a t?kés érdekeket szolgálták, Orbán is ezt teszi. Az
eltérés csak az, hogy a jelenlegi kormányzat igyekszik lavírozni, a helyzetet javítani. Pl. Paks
engedélyezése a nyugati oligarchia által hatalmas magyar gy?zelem.A jelenlegi magyar politikai helyzet
olyan, mint egy háború. A nácik (a brüsszeliták) támadni akarnak a Szovjetúnió (Magyarország) ellen. Az
ukrán nacionalisták (a ballibek) ennek tapsolnak, míg Sztálin (Orbán) pedig paktumra lép a nácikkal. Kit
válasszon az átlag orosz (magyar): az ellenségnek tapsolókat vagy az ellenséggel paktumra
lép?ket?A bejöv? t?ke szükséges, de nem kell neki adni az egész országot. Ez mérték kérdése, mint az
alkohol: kis mennyiségben segít, nagyban romba dönt.Emellett csak részleges megoldások vannak,
jellemz?en jogon kívüli eszközökkel. Lásd Oroszországot, ahol úgy csökkentették a kiáramló pénzeket,
hogy 10 éve egyszer?en megmondták az orosz nagyt?kének: ha nem az országban fekteti be a hasznot, el
lesz véve t?le a vagyon, s pont. Aki megpróbált ellenállni, bízva a nyugat segítségében, attól el is vették –
minden orosz nagyt?kés ellen lehet találni okot erre, csak keresni kell. Aki pedig elfogadta az új
szabályokat, az ma is milliárdos. Mondanom se kell: 95 % elfogadta az új rendet.Vegyük észre: a
jelenlegi kormányzat egyetlen lehetséges alternatívája most egy ballib kormány. Az pedig mit fog tenni?
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Még jobban kiszolgáltatná az országot a nyugati oligarchiának, a brüsszelita fenevadaknak, az iszlamista
vadembereknek. Míg a jelenlegi igyekszik valamit elérni, amib?l a nép is hasznot lát. A magyar gazdaság
növekszik, de hiába, ennek haszna kimegy az országból, fenntartva a nyugati életszínvonalat.

Íme a rövidtávú program, ami lehetséges a jelenlegi id?szakban:

1. A t?ke szarvának megszorongatása.
2. Az antibrüsszelita harc fokozása.
3. A liberalizmus szarvának letörése.
4. Kisemberpártibb hangsúly.
5. Az EU-n belüli nép szolidaritás támogatása.

_______________________________________________
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Uber taxi

by maxval bircaman - szerda, január 20, 2016

http://bircahang.org/uber-taxi/

Személyesen is érint az ügy: majdnem dolgozni kezdtem tavaly az Ubernek. Nem mint sof?r, hanem mint
ügyfélszolga. Ugyanis az Ubernek itt van a kelet-európai ügyfélszolgálati központja – most ha kinézek az
ablakon, látom is, kb. 500 méterre van innen, ahol most ülök -, közte a magyar részleg is.

A vita lényege 2 teljesen önálló részb?l áll.

Az igazi taxisoknak abban igazuk van, hogy abszurdum az olyan verseny, ahol az egyik félnek 10 feltételt
kell teljesítenie, a másiknak meg 1-et. Ugyanis jelenleg ez a helyzet: az Uberre nem vonatkoznak a
taxiszolgáltatásra érvényes feltételek. Ami abszurdum.

Természetesen az sem igaz, hogy az Uber valamiféle jópofa, „közösségi” szolgáltatás, mellyel szemben
állnak a profitéhes, szemtelen hagyományos taxisok. Valójában az Uber egy k?kemény profitéhes
vállalkozás, melyb?l mára a cég két alapítója dollár-milliárdos lett.

Más részr?l viszont teljesen abszurd az a szándék a hagyományos taxisok részér?l, hogy egy új ötletet be
akarnak tiltatni, mert az nekik anyagi kárt okoz. Ilyen a fejl?dés: sokszor sokaknak anyagi kárt okoz. Én
magam 20 évvel ezel?tt számítógépes programok terjesztéséb?l éltem. Felszámoltam egy összeget MB-
onként minden programra, els?sorban játékokra. Utánvéttel is szolgáltattam. Aztán a 90-es végén az
internet-hozzáférés már annyira elterjedt lett, hogy alig maradt vev?m: ki akart volna fizetni nekem,
mikor ugyanazt ingyen is letölthette.

A harmadik gond, hogy ez egy nemzetközi szolgáltatás, melyb?l az adott államok szinte nulla adót látnak.
Ez viszont már a globalizált világ alapproblémája: a nagyt?ke képes kibújni az államok adóhivatalai alól.
Ugyanezt teszi azonban szinte minden nagyobb cég, nem csak az Uber. Ez azonban már politikai kérdés
teljes mértékben.

                                562 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A taxish?börgés körüli magyarországi politikai láz persze vicces. A ballibek, akik számára a taxisok
eddig valami szent hivatásrend volt (még személyesen a szentek szentje, Göncz Árpád is megáldotta ?ket
1990-ben a liberális puccskísérlet idején) most hirtelen rádöbbentek, hogy „uber jó, taxis rossz”. Jelenleg
a ballib megmondóemberek vért izzadva próbálnak az ügyb?l valamiféle Fidesz-ballib ellentétet kreálni,
ami persze abszurdum: valójában éppen Magyarország az egyik európai ország, ahol a hatóság
semmilyen formában nem igyekszik korlátozni az Ubert. Ez lesz a gágogók következ? nagy bukása, ami
persze jó hír.

_______________________________________________
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Utolsó üzenetek Aleppóból

by maxval bircaman - szombat, december 17, 2016

http://bircahang.org/utolso-uzenetek-aleppobol/

Jó, hogy szóba került a hamis hírek veszélye.

A legnagyobb hamis hírtömeg azonban nem kis blogokból és független, alternatív hírforrásokból érkezik,
hanem a f?sodrú liberális médiákból.

Erre jó példa a manapság megjelen? úgynevezett utolsó utáni üzenetek Aleppóból. Ezek a szívhez szóló
üzenetek jellemz?en a múlt héten létrehozott Twitter-regisztrációkból jönnek, melyeknek így is sikerült
valami rejtélyes módon több tízezer követ?t szerezniük. Megy a háború, az infrastruktúra romokban,
mégis tökéletes internet hozzáférése van mindenkinek a romok alatt, s a pincében rettegve neteznek is
gond nélkül, amikor éppen nem éheznek. Aki mindezt elhiszi, az valószín?leg a húsvéti nyúlt is egy
létez? celebnek hiszi.

Külön vicces, hogy ezek a szír civilek mindenben egyetértenek egymással: egyhangúan azt jelentik ki,
hogy eddig paradicsomi életük volt az iszlamista terroristák uralma alatt, boldogan éltek b?ségben, míg
most azonban perceik meg vannak számlálva, mert az orosz hader? és a szír kormányzat hamarosan
mindenkit ki fog irtani.

Mi is a valóság? A liberális er?k ezt a csatát elvesztették, iszlamista bábjaik nem voltak képesek
megnyerni az általuk 5 és fél éve elindított véres polgárháborút, ráadásul az egész ügy közben
világhatalommá emelte Oroszországot. Most már csak a médiafront maradt, legalább azt szeretnék
megnyerni a liberálisok. Ennyi az egész.

_______________________________________________
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Valutásboltok

by maxval bircaman - kedd, április 19, 2016

http://bircahang.org/valutasboltok/

A valutásboltoknak minden kommunista államban jelent?s szerepük volt, egyedül Jugoszláviát kivéve.

A rendszer mindenhol eljutott oda, hogy a kivételezett réteget valahogy el kell látni nyugati termékkel,
elfogadható áron.

A valutásboltok szerepe más-más fokú volt. A legnagyobb Kubában, ahol még kenyeret is árultak
valutáért! Magyarországon a szerepük drasztikusan lecsökkent a 70-es évek második felében, ekkortól
már csak cigaretta, alkohol, libamáj, kaviár, téliszalámi, stb. kategóriában voltak fontosak. Eleve
Budapesten alig pár helyen volt valutásbolt. Én személyesen összesen egy darab ilyen üzletre emlékszem,
pont az Operával szemben volt.

Ezekben a boltokban a jogosultak vásárolhattak konvertibilis valutaért. Ill. egyes országokban kiadtak
speciális valutahelyettesít? kuponokat is, melyek egyfajta második bankjegyként funkcionáltak.
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csehszlovák, keletnémet, lengyel és szovjet valutakupon a helyi valutásboltban való vásárlásra

Kínában is m?ködött hasonló rendszer, csak a 90-es években sz?nt meg.

A csúcsok csúcsa Kubában volt, ahol eredetileg 4 féle ilyen bankjegytípus volt. 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 réteg),
Certificado D – KGST-viszonylatban átváltható pénz, belföldiek, jellemz?en más KGST-
országokban 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 -,
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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.

Kuba az egyetlen ország, ahol a kett?s valutarendszer máig fennáll, de most már bárki rendelkezhet
bármelyik típusú pénzzel és korlátlanul vásárolhat vele. A jelenlegi kubai pénznem a CUP és a CUC - az
els?  a "normál" peso, melyben az emberek a fizetésüket kapják és mellyel fizetni lehet állami
szolgáltatásokat, utcai árusokat, moziba lehet menni, könyvet lehet venni, utazni lehet a
tömegközlekedésen, valamint a jegyre kapható árucikkekért lehet fizetni, a másik a konvertibilis peso,
mellyel minden másért kell fizetni.

 

 

"normál" és konvertibilis kubai peso bankjegy - az 1000 pesós normál bankjegy 40 konvertibilis pesót ér,
ez kb. egy átlag kubai 3-havi fizetése

Mivel a 2-féle bankjegy ma már szabadon váltható (a vételi árfolyam 1:24, az eladási árfolyam 1:25),
jelenleg már nincs jelent?sége annak se, hogy melyikkel fizetünk. Ha az ár CUC-ban van kiírva,
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fiztehetünk CUP-ban is, csak meg kell szorozni az árat 25-tel.

Magyarországon - mint már írtam - a valutásboltok szerepe korlátozott volt. Apám külkeres volt (az
MKB-ban dolgozott), azaz hivatalosan is jogosult volt ilyen helyen bevásárolni (ok: megspórolt valuta 
napidíj), s az egyetlen, amit rendszeresen vett az a Kent cigaretta volt anyámnak, mert a valutásboltban 2
és félszer olcsóbb volt, mint forintért normál üzletben.

1986-1992 között Bulgáriában éltem, s a kommunista Bulgáriában a dollárosbolt volt akkor a n?i divat
csúcsa: amit ott árultak, az automatikusan divatosnak min?sült. Persze ennek eleme volt az is, hogy
elvileg az átlagember oda be se mehetett (a valóságban persze bemehetett, a hatalom nem vette komolyan
saját tilalmát), így az ott kapható minden árunak amolyan elitista szaga volt. Ez nem vicc,
Magyarországon a dollárosbolt szintén létez? valami volt ugyanakkor, de cigarettán. libamájon,
alkoholon, stb. kívül nem volt szerepe, ráadásul ugyanaz cigaretta és alkohol kapható volt normál boltban,
forintért, csak dupla-tripla áron.

Amikor a 80-as évek közepén divat lett a cicanadrág (leggings) mint utcai viselet, ez a termék 1987 elején
megjelenet a bolgár dollárosboltokban is. Egy éven belül minden második bolgár csaj 30 éves kor alatt
viselni kezdte. (Ma már - érdekes - az id?sebbek viselik inkább, ennek oka valószín?leg az, hogy ez
ugyanaz a nemzedék, aki fiatalon elkezdte hordani, míg a mai fiataloknak ez olyan "anyám viselte"
kategória, azaz nem feltétlenül érdekes.) Ha nem lett volna valutaboltos termék, valószín?leg ekkora divat
se lett volna bel?le.

 

Én is 1987-ben vettem el?ször a feleségemnek: máig emlékszem az árára, 7 USA-dollárba került.

Bulgáriában a valutásboltok még a kommunizmus bukását is túlélték. Egészen 1991 februárig voltak
valutásboltig, akkor lett a bolgár leva konvertibilis, s azon a héten - személyes élmény! - az összes
valutásbolt hirtelen normál, levás bolttá vált.

A Szovjetúnióban pedig az ottani valutásboltok voltak az egyetlen forrás a nyugati technika
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beszerzéséhez. Orosz haveromnak csak azért lehetett pl. videómagnója és nyugati zenegépe, mert apja
diplomata volt és így a fizetése egy részét valuta-jegyben (Berjozka-utalvány) kapta, Ezek a Berjozka-
utalványok konvertibilis rubel-bankjegyek voltak a gyakorlatban - lásd fentebb a példát!

Természetesen létezett egy még speciálisabb bolthálózat is a kommunista államokban, ezek azonban
inkább már az elitet ellátó speciális ellátórendszernek lehetne nevezni. Onnan rendelni lehetett leginkább.
De err?l személyes élményem - érthet? okokból - nem lehet, csak hallottam dolgokat, de túl sok a mítosz,
így nem igazán tudom, mi igaz és mi nem.

Állítólag Észak-Koreában máig léteznek valutásboltok, de az információ nem biztos. Észak-Koreáról
nehéz biztos infókat találni: az egyik infó szerint 2002-ben bezárták az összes valutásboltot Észak-
Koreában és immár normál helyi pénzért árusítanak, a másik forrás szerint viszont ezek ma is léteznek.
Ha valaki tud err?l valamit, írjon nekem!

_______________________________________________
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Van-e ballib?

by maxval bircaman - kedd, július 19, 2016

http://bircahang.org/van-e-ballib/

Sokszor kapom a kérdést: mi az a balliba? Bár már írtam err?l, íme egy új összefoglaló, kis nemzetközi
kitekintéssel.

A politikai nézeteket alapvet?en 2 tengelyen lehet megállapítani: gazdasági és ideológiai. Az el?bbi lehet
bal és jobb, az utóbbi lehet konzervatív és liberális.

A gazdasági tengely széls?baltól széls?jobbig mehet, a széls?bal kb. az anarchokommunizmus, a
széls?jobb a klasszikus liberalizmus. Azaz itt kizárólag a gazdaságpolitika számít. Az van széls?balon,
aki teljesen ellenzi a magántulajdonon alapuló gazdaságot. s az van a széls?jobbon aki a teljesen szabad
magántulajdonon alapuló gazdaságot tekinti ideálisnak.

Az ideológiai tengely pedig megy ultrakonzervatívtól ultraliberálisig. Ennek semmi köze a
gazdaságpolitikához, itt társadalmi értékkválasztásról van szó. A konzervatív szerint léteznek állandó
értékek, s ezek megvédése fontos, ezeknek kötelez? alapelveknek kell lenniük, míg a liberális szerint a
társadalmi értékek esetlegesek, ezeket a mindenkori többségi konszenzus kell hogy meghatározza.mi.

Na most, a ballib az olyan ember, aki gazdaságilag ultrajobbos, s eszmeileg meg ultraliberális, s mindezt
"baloldal" néven adja el?. Kicsit leegyszer?sítve "éljen a nagyt?ke és a homokházasság!".

Kelet-Európában a ballibizmus fontos eleme továbbá a "nyugat" lehet? legh?ségesebb kiszolgálása.

Kelet-Európában mindez a ballibaizmus csak 2 országban jellemz?: Magyarországon és
Lengyelországban. Máshol a jelenség szinte ismeretlen.
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A volt Jugoszláviában pl. ezek a figurák jellemz?en liberálisoknak hívják magukat, nem baloldaliaknak.
Az ottani baloldal jellemz?en nacionalista és nem imádja a nyugatot, különösen Szerbiában. Mondjuk egy
szerb homokbüszkeség meneten nem fogunk látni egy szál baloldalit se, csak liberálist: ha mégis elmegy
egy baloldali, az ELLENtüntetéshez fog csatlakozni.

Csehországban és Szlovákiában az ottani baloldal nyugatellenesebb, mint az ottani jobboldal. Ott a
jobboldal a liberális, nem  a baloldal.

Bulgáriában hasonló: a nyugatról pénzelt álcivil álaktivizmus kizárólag a JOBBOLDAL egy részére
jellemz?. A bolgár baloldal nagy részén Soros neve szitokszónak számít.

Azaz a ballibaizmus (azaz az, hogy ultraliberálisok magukat baloldaliaknak hazudják) szinte csak
Magyarországon és Lengyelországban divat.

Magyarország esetében az ok történelmi. A magyar jobboldal hagyományosan nem nyugatpárti és nem
kapitalizmuspárti, hanem inkább nacionalista és harmadikutas. A magyar baloldal pedig hagyományosan
nyugatimádó (nyilván a szovjetpárti komcsikat leszámítva, de már Nagy Imrével megjelentek a
szovjetellenes kommunisták!) és liberális. A II. vh. után pl. nem véletlen, hogy a jobboldali
antikommunisták számára sokkal elfogadhatóbb volt a kommunista gazdasági eszme, mint a liberális
antikommunisták számára. A közös nevez?: a kapitalizmus elvetése, de legalábbis nemszeretése.

A magyar rendszerváltozás után ráadásul a megmaradt kommunista párt zöme liberális lett (a Pozsgay-
féle "népi kommunista", nagyimreista rész gyorsan marginális lett, maga Pozsgay már 1991-ben kilépett).
Észrevehet?, hogy mind a magyar, mind a lengyel komunista utódpártból gyorsan liberális pártok lettek -
ezek a pártok névleg persze szocdemek, de Európán belül annyira a szocdem hagyomány jobbszélén
vannak, hogy nem is igazán tartoznak oda. Nyugaton is lezajlott persze a középbal liberálissá züllése, de
messze nem akkora mértékben, mint Magyarországon és Lengyelországban.

Spanyol ismer?söm nemrég kérdezte, milyen pártok vannak Magyarországon. Elmondtam a 4 f?
irányzatot. Ismer?s következtetése: a ballibek "liberális ultrajobbosok", a Fidesz meg "nacionalista
baloldal". S igaza is van, ez így is van nyugati szavakkal. Csak - ismétlem, történelmi okok miatt - a
magyar bal/jobb mást jelent, mint nyugaton.
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Vicces az új NolBlog

by maxval bircaman - szerda, február 03, 2016

http://bircahang.org/vicces-az-uj-nolblog/

Miután a Népszabadság megszüntette eddigi blog-rovatát, vicces letta helyzet.

Az eddigi helyzet:

mindenkinek az írása szabadon megjelent,
korlátozás esetében is csak az adott cikk törl?dött a f?ldalról,
súlyos esetben egy adott blogger teljesen kitiltásra került a f?oldalról, de még ez esetben is
írhatott.

A mostani helyzet:

csak el?zetesen meghívott bloggerek írhatnak, ezek egy része eleve Népszabadság alkalmazottja,
más rész fizetett bérblogger (FSP).

Megvalósult a ballib álom, a szabadság teljes: mindenkinek szabad azt csinálnia, amit szabad.

_______________________________________________
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Vicces gyerekek ezek a ballibek...

by maxval bircaman - szerda, október 12, 2016

http://bircahang.org/vicces-gyerekek-ezek-a-ballibek/

Éveken keresztül azt halljuk: a szabad piac mindent megold, s a küls? bevatkozás torzít.

Azaz ami pénzt hoz, ami nyrereséges, az jó, hiszen a nyereségesség azt jelenti: van rá igény. A nép lehet?
legdemokratikusabb szavazása állítólag az, amikor a pénztárcájával szavaz.

Aztán meg kiderül: mégis vannak valamiféle "értékek", melyeket nem szabályozhat a piac, ezeket fenn
kell tartani az állam pénzéb?l, közérdekb?l, s nekik nem kell nyereségeseknek lenniük.

Érdekes módon az ezek a kapitalizmus alaptörvénye alól mentes "értékek" mindig valamiféle ballib
dolgok, pl. senki által nem olvasott ballib médiák.

Most a Népszabadság cím? napilap kapcsán ismét el?jött a téma. Gyakorlatilag az derült ki, Orbánnak
kellene finanszíroznia személyesen ezt a lapot, mert akkora hatalmas értéket jelent, hogy lehet
bármennyire is sikertelen pénzügyileg, s a lap megszünése cenzúrának, a sajtószabadság elleni
támadásnak min?sül.

Pedig megvan a recept erre nyugaton: valami vagy nyereséges, vagy ha nem az, akkor valaki vállalja a
veszteség finanszírozását. Az MSZP kap b?séges állami párttámogatást, s szép számban vannak ballib
milliárdosok is az országban (egyikük éppen a második legnagyobb ballib párt elnöke) - vajon miért nem
hajlandók pénzükb?l áldozni erre a hatalmas ballib értékre, ha ez annyira fontos? Máskor a nyugat a nagy
példakép, most miért nem az?

 

                                574 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

fanatikus ballibek felevelenítik a náci könyvégetési hagyományokat, miután a szabad piac láthatatlan
keze visszanyalt (forrás: index.hu)

_______________________________________________
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Viták a nolblog megsz?nésér?l

by maxval bircaman - hétf?, január 04, 2016

http://bircahang.org/vitak-a-nolblog-megszuneserol/

Egyre több cikk jelenik meg a NolBlog megsz?nésének okáról.

A valóság: az ok üzleti, nem szokás, hogy egy napilapnak szabad blogrovata legyen. Azaz az eddigi
helyzet volt szokatlan, míg a szokatlan helyzet megsz?nése egyáltalán nem furcsa.

Természetesen most az egyes klikkek egymást hibáztatják, pedig valójában egyik sem hibás.

Amikor én el?ször megjelentem ezen a felületen 2008-ban, rögtön észleltem azt a furcsa jelenséget, hogy
van itt egy bels? ultraliberális VIP-kör, mely fanatikusan intoleráns és kirekeszt?. Bár akkor még magam
is alapvet?en liberális nézeteket vallottam, de mivel akkor sem igazodtam mindenben a pártbrosúrához,
így én is azonnal célponttá váltam a ballib tabukat minden er?vel örz? VIP-kör számára.

Ez persze nevetséges, de nem az oka az egésznek.

A magyar ballib hagyomány ilyen: idegen lelk?, diktatórikus, intoleráns. Pont ezért is bukott be mára
totálisan. Az átlagmagyar mára a legpofátlanabb fideszes korrupt hülyeségeket is képes elt?rni, mert
tudja, hogy mi az alternatíva.

_______________________________________________
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Vitázik az álmarxista

by maxval bircaman - kedd, február 23, 2016

http://bircahang.org/vitazik-az-almarxista/

Egy álmarxista kolléga vitázik velem itt és itt. Mivel az emberke semmit sem ért a témához, igyekszik
személyeskedni. Vicces látni, hogyan dühödik fel saját tudatlanságán, szinte hergeli magát folyamatosan.

Kigy?jtöttem "érveit":

A hozzászólásodnak a többi részét egyáltalán nem veszem figyelembe, mert egészen
nyilvánvalóan csak kekeckedsz.
A kurva anyádat!
A véleményed alapján semmire nem tartalak.
A véleményed meg nem érdekel, mert te egy komolytalan blogger vagy.
Anyád picsája hazudik!
Betelt a pohár.
Blabla...
Csökönyös fafej? vagy!
És ilyen aljas módon próbálsz égetni a mandiner olvasóközönsége el?tt!
És te az agysejtjeid hiányát mivel kompenzálod, köcsög?
Ez itt az utolsó kommentem. (ez után még jön 100+ komment)
Hülye.
Hülyegyerek!
Itt látszik meg, hogy mennyire pofátlanul a demokrácia ellensége vagy, miközben azt hazudod,
hogy te baloldali vagy.
JÓL VAN, HÜLYEGYEREK!
Na ez a te pofátlan vitastílusod! Cinikus és pofátlan!
Öntelt hólyag!
Pistike, gondolkozz!
Szerintem ? természett?l fogva ilyen hülye.
Te egy mocskos alak vagy, ha ilyet ki mersz jelenteni!
Te is csak egy ócska kizsákmányoláspárti blogger vagy, azért kardoskodsz itt a népszuverenitás
ellen.
Unfair emberekkel nem érintkezem.

Csak a jöv? számára.
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Pont ilyen alakok basáskodtak a kommunista diktatúrában és nyomták el az embereket. Még szerencse,
hogy Alexke túl fiatal és emiatt nem lehetett hatalmi pozícióban a Kádár-rendszerben.

_______________________________________________
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Választások a poszt-szovjet Oroszországban

by maxval bircaman - vasárnap, január 17, 2016

http://bircahang.org/valasztasok-a-poszt-szovjet-oroszorszagban/

Az els? valódinak nevezhet? parlamenti választás 1989-ben zajlott le. El?tte látszatválasztások voltak, ill.
eleve a parlament nem volt állandóan m?köd? szerv és valós jogosítványai nulla körüliek voltak, azaz
id?nként össze lett hívva pár napra a parlament, mely ünnepélyesen elfogadott pár el?re elkészített
szöveget vita nélkül.

Gorbacsov 1988-ban fogadtatta el az új össz-szovjet választási törvényt, mely immár valós választási
harcot irányozott el?. A választási törvény azonban csak egyetlen pártot ismert el, a kommunistát, az
ellenzékiek csak mint függetlenek vehettek részt a választásokon, viszont már részt vehettek korlátozás
nélkül. A választási törvény kétlépcs?s választási rendet írt el?: el?ször megválasztásra került a 2250 f?s
Népképvisel?i Kongresszus, majd az a saját tagságából választotta meg az 542 tagú Legfels?bb
Tanácsot. A Népképvisel?i Kongresszus mandátuma nem sz?nt meg a választással, hanem folytatta
munkáját, bár ritkán került összehívásra (alapszabályként évente legalább egyszer kellett üléseznie, a
valóságban ennél töbször történt meg ez), míg a Legfels?bb Tanács immár normális, demokratikus,
állandóan m?köd? szerv lett. Azaz így 2 darab parlamenti szerv m?ködött egyszerre: egy ritkábban
ülésez? az "alapkérdésekre", s egy állandóan ülésez? minden másra.

Népképvisel?i Kongresszus tagjainak harmadát a szojet közigazgatási egységek választották meg, másik
harmadát az ország egész területén egyéni választókerületekben, harmadik harmadát pedig a kommunista
párt és más hivatalos társadalmi szervezetek delegálták.

Mindkét szervben a kommunista párt 80 %-os többséget szerzett, ennek azonban hamarosan nem lett
semmilyen jelent?sége. Két okból is: a kommunista párttag képvisel?k jelent?s része kilépett a pártból,
valamint a kommunista párton belül is egymással harcban álló frakciók alakultak ki.

Ezzel párhuzamosan, 1990-ben történtek meg az els? szabad oroszországi választások (Oroszországban,
mint a 15 szovjet tagköztársaság egyikében). Itt is hasonló volt a módszer: egy nagyobb Népképvisel?i
Kongresszus (1068 taggal) és egy általa megválasztott Legfels?bb Tanács (252 taggal).
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Ezen a választáson hiányzott a nagyobb, szovjet parlamentt?l eltér?en a korporatív elem, azaz minden
képvisel?t egyéni választókerületekben választottak meg. Itt is hasonló eredmény született: 80 % feletti
arányt ért el a kommunista párt, azonban itt is ugyanaz történt: a kommunista párttag képvisel?k jelent?s
része kilépett a pártból, valamint a kommunista párton belül is egymással harcban álló frakciók alakultak
ki. A csúcsid?szakban összesen 24 parlamenti képvisel?csoport m?ködött!

Az 1989-1991 közti id?szak f? jellemz?je az volt, hogy a szovjet és tagköztársasági parlamentek
egymással folyamatos harcban álltak, azaz a tisztázatlanság miatt sokszor ugyanazt a jogot csak saját
maguknak vindikálták. Az er?s?d? káosz miatt a tagköztársaságok sokszor egyszer?en nem vették
figyelembe a szövetségi parlament döntéseit. Ugyanez megvolt Oroszország esetében is, az oroszországi
parlament hatásköre a gyakorlatban folyamatosan er?södött a szövetségi parlament rovására. A két
parlament harca immár Gorbacsov és Jelcin személyes harcává vált. Míg Jelcin befolyása az
oroszországi parlamentben folyamatosan növekedett, elérve a Szovjetúnió megsz?nése id?szakában kb.
65 %-ot, addig Gorbacsové a szovjet parlamentben lassan csökkent. Míg Jelcin ellenzéke csak “baloldali”
volt, azaz azoké, akik ellenezték Oroszország nagyobb függetlenségét, addig Gorbacsov ellenzéke
mindkét oldalon létezett: azok részér?l, akik túl lassúnak tartották Gorbacsov reformjait, s azok részér?l,
akik azokat meg túl gyorsnak tartották.

1991-ban zajlott az els? oroszországi elnökválasztás. Jelcin 57 %-kal nyert.

A szovjet parlament m?ködésképtelenné vált 1991 közepére, amikor az id?közben függetlenné vált
tagköztársaságok képvisel?i beszüntették tevékenységüket. A megmaradt tagköztársaságok ezután új
szabályzatot fogadtak el, hogy a parlament munkája folytatódhasson a megmaradt tagköztársaságok
részvételével. Miután azonban Belarusz, Oroszország és Ukrajna 1991 decemberének elején
megállapodtak a Szovjetúnió megszüntetésér?l, a szovjet parlament végleg határozatképtelenné vált.
Utolsó ülésén – december 26-án - a parlament kimondta saját megsz?nését, az ülésen már csak az 5 közép-
ázsiai volt szovjet köztársaság képvisel?i vettek részt.

Az oroszországi parlament folytatta munkáját immár mind a független Oroszország parlamentje. 1992
tavaszán megkezd?dött Jelcin támogatottságának fokozatos csökkenése a parlamentben. A parlament
Jelcin-ellenes er?i alkotmányozó többségre tettek szert, s a félelnöki köztársasági rendszert gyakorlatilag
parlamentáris köztársaságivá változtatták. Immár a f? törésvonal az ország nyugati orientációjának
támogatása és ellenzése között, valamint a radikális gazdasági átalakulás és a mérsékeltebb gazdasági
változások hívei között kezdett húzódni.

 

                                580 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

 

a Szovjetúnión belül Oroszország (Oroszország - rózsaszín, a többi 14 tagköztársaság - sárga)

Jelcin népszavazás kiírásával válaszolt. A népszavazás 1993 áprilisában zajlott le. A népszavazáson a
szavazásra jogosultak 64 %-a vett részt, közülük 59 % bizalmat szavazott Jelcinnek, 53 % pedig az általa
követett gazdaságpolitikának, s 49 % szavazott úgy, hogy új elnökválasztásra van szükség. Azaz Jelcin
nyert a népszavazáson.

1993 ?szére a parlamentben a Jelcin elleni er?k immár akkora súlyra tettek szert, hogy képesek lettek az
elnök elmozdítására. Szeptember 24-én a parlament elmozdítja Jelcint posztjáról, betartva a vonatkozó
alkotmányos szabályokat. Jelcin elnök a döntést nem fogadja el, s új parlamenti választásokat ír ki 27-én.
A parlament tiltakozik a döntés ellen. A konfliktus végül fegyveresen kerül megoldásra: október 3-án
Jelcin rendkívüli állapotot vezet be Moszkvában, majd a hozzá h? fegyveres er?knek parancsot ad a
parlament épületének ostromára. 4-én Jelcin gy?z, a parlament feloszlatásra kerül, több képvisel?t
letartóztatnak. 7-én Jelcin rendeletet ad ki, melyben felruházza saját magát törvényhozó jogokkal az új
parlamenti választásokig, valamint népszavazást ír ki egy új alkotmányról, mely visszállítja a félelnöki
köztársasági rendszert,

 

a parlament ostroma

1993 decemberében kerül sor a népszavazásra és az új parlamenti választásra.

A népszavazáson a jogosultak 55 %-a vett részt, az új alkotmányra szavazott 58 %.
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A parlamneti (alsóházi) választáson a jogosultak 54 %-a vett részt. A választás vegyes rendszerben
zajlott, azaz a 450 mandátum felét egyéni választókerületekben, másik felét pártlistán lehetett elnyerni. A
két, Jelcint támogató párt összesen alig a mandátumok 27 %-át szerezte meg. A két f? ellenzéki er? a
nacionalisták (16 %) és a kommunisták (14 %) lettek. A többi párt ingadozott: a Jelcint inkább támogató
liberálisoktól (7 %) az inkább Jelcint ellenz? többi pártig.

Folytatódott tehát az az állapot, hogy sem az elnök nem volt képes a parlamentre kényszeríteni
akaratát, se az az elnökre. Mindenesetre Jelcin számára már az nyereség volt, hogy az új parlamentben
immár nem tudott el?állni alkotmányozó többség ellene.

Az 1995-ös választásokon a kommunisták lettek az els? er?, a mandátumok 35 %-át megszerezve. A
nacionalisták 11 %-ot szereztek, a liberálisok 10 %-ot. Jelcin pártja alig 12 %-ot szerzett. A kommunisták
és pár vele rokonszenvez? kisebb párt együttesen a mandátumok közel 60 %-át birtokolták.

1996-ban új elnökválasztás zajlott. Az els? fordulóban Jelcin 35 %-ot szerzett, a második jelölt (a
kommunista Zjuganov) 32 %-ot. A második fordulót Jelcin nyerte 54 %-kal. Jelcin csapata amerikai PR-
céget kért fel a választási kampányhoz, err?l egy amerikai film is készült.

Tehát a végrehajtó hatalom megmaradt Jelcin kezében, viszont a törvényhozás feletti befolyása még
kisebb lett.

Putyint Jelcin 1999-ben nevezi ki miniszterelnöknek. A beteg, lemondásra készül? Jelcin alatt zajlik a
következ? parlamenti választás. A Jelcin-közeli politikusok ekkor két csoportra válnak: az Egység pártra
és a Hazánk Oroszország pártra. Putyin ekkor az Egység pártot támogatja. A választásokat a
kommunisták nyerik meg ismét, de rontanak korábbi eredményükön, 15 %-ot kapva. Az Egység párt 14
%-ot, a Hazánk Oroszország 8 %-ot szerez. A nacionalisták eredménye alig 4 %, a két liberális párt pedig
együtt 9 %-ot kap. A képvisel?k 30 %-a pártonkívüli, ?k ad hoc alapon szavaznak hol egyik párttal, hol a
másikkal.

A 2000-es elnökválasztáson a független Putyin – aki Jelcin lemondása után 1999 végétól már betölti az
ideiglenes államf?i posztot – 53 %-kal nyer, a második helyen Zjuganov végez 29 %-kal.

                                582 / 624



BircaHang - 2016
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

2001-ben Putyin egyesíti a az Egység pártot és a Hazánk Oroszország pártot Egységes Oroszország
néven mint saját új ideológiáját képvisel? új szervezetet.

 

az Egységes Oroszország f? jelképe, a szöveg: "Egységes Oroszország" - "Amíg egységesek vagyunk,
addig legy?zhetetlenük leszünk!"

 

annak kommunista paródiája, a medve üldözi az embereket a bal alsó sarokban, a szöveg: "Oroszország -
munka - néphatalom - szocializmus" - "Jobb vörösnek lenni, mint kéknek" - s lefordíthatatlan szóvicc az
Egyesült Oroszország párt nevével: "Megesszük Oroszországot parazitapárt"

 

annak liberális paródiája, a szöveg: "csalók és tolvajok egységes pártja"

 

nacionalista plakát, szöveg "a Zsidó Oroszország néppárt legfels?bb tanácsa", a plakát szerint az
Egységes Oroszország vezet?i zsidók, beleértve Putyint is (a bal fels? sarokban)

A 2003-as parlamenti választáson el?ször fordul el?, hogy az elnök pártja immár a meghatározó
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parlamenti er?: az Egységes Oroszország párt megszerzi a mandátumok 49 %-át, azaz majdnem abszolút
többsége lesz. A f? ellenzéki er?k: a kommunisták (12 %), a nacionalisták (16 %) és a liberálisok (2 %).

A 2004-es elnökválasztáson ismét a független Putyin nyer, immár 71 %-kal.

A 2007-as parlamenti választáson – melyet immár csak listás alapon választanak meg - az Egységes
Oroszország már alkotmányozó többséget szerez: 70 %-ot. A f? ellenzéki er?k: a kommunisták (13 %), a
nacionalisták (9 %). A liberálisok már nem tudnak mandátumot szerezni: nem tudják átugrani a
parlamenti küszöböt, s mivel már nincsenek egyéni választókörzetek, így egyéni mandátumot sem tudnak
szerezni. (Az orosz liberálisok bázisa két város, Moszkva és Szentpétervár, itt mindig az országos
eredményük 3-4-szeresét szerzik.)

A 2008-as elnökválasztáson Putyin nem tud indulni, mivel az orosz alkotmány nem tesz lehet?vé
kett?nél több egymást követ? elnöki mandátumot, helyette közeli munkatársa, Dmitrij Medvegyev indul
el, aki 70 %-kal nyer.

A legutóbbi, 2011-es parlamenti választáson. Putyin pártja ront eredményen, csak az egyszer? többséget
szerzi meg 53 %-kal. A f? ellenzéki er?k: a kommunisták (20 %), a nacionalisták (12 %). ?ket egészíti ki
egy új balközép párt a mandátumok 14 %-val. Ennek a parlamentnek a mandátuma már a korábbi 4
helyett 5 év, azaz a következ? választások idén lesznek.

 

A legutóbbi, 2012-es elnökválasztáson Putyin, szintén rontva korábbi eredményén, csak 64 %-ot kap. F?
ellenfelei a kommunista Zjuganov (18 %) és a liberális Prohorov (8 %). Az elnöki mandátum a korábbi 4
helyett 6 év, azaz a következ? elnökválasztás 2018-ban lesz.

_______________________________________________
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Választások Oroszországban

by maxval bircaman - kedd, október 25, 2016

http://bircahang.org/valasztasok-oroszorszagban/

Egy hónapja zárult le a parlamenti választás Oroszországban.

6 párt került be a parlamentbe, ebb?l 4 rendelkezik saját frakcióval. (A másik két pártnak csak 1-1
képvisel?je van.)

A szavazásra jogosult több mint 110 millió ember 48 %-a adta le szavazatát, ebb?l 1 % az érvénytelen
szavazat. (Oroszországban – ellentétben a magyar szabályokkal – az érvénytelen szavazat is leadott
szavazatnak min?sül, ennek oka, hogy korábban létezett az orosz választásokon az “egyik jelöltet se
támogatom” lehet?ség, ez megsz?nt pár éve ugyan, de az érvénytelen szavazat ugyanilyen elbírálás alá
esik most.)

A korábbi évekkel ellentéttel a mostani szavazás nem listás rendszerben, hanem vegyes listás-egyéni
rendszerben zajlott, mely hasonló a magyar választási rendszerhez, pár eltéréssel: a f? eltérés, hogy az
orosz választási rendszer nem ismeri a töredékszavazat fogalmát, azaz az egyéni választókerületekben
vesztes pártok nem kapnak semmilyen kompenzációt a listán.

Tehát az ország fel van osztva 225 egyenl? lakosszámú egyéni körzetre, s mindegyikben az a jelölt nyer,
aki a legtöbb szavazatot kapja – második forduló csak szavazategyenl?ség esetében van, ami nemigen
fordul el? a valóságban – pontosabban ez nem is második forduló jogilag, hanem új, rendkívüli választás
lenne az illet? körzetben. Jelöltet indíthat minden párt, mely a legutóbbi választásokon legalább 3 %-ot
szerzett, valamint bármely más szervezet is (akár független jelölt is), aki összeszedett legalább 8 ezer
aláírást az adott körzet választásra jogosult állandó lakosaitól.

Ugyanígy létezik 225 f?nyi listás mandátum is, melyet a listára leadott szavazatok alapján osztanak fel.
Lista indításához komolyabbak a feltételek: ez alanyi joga minden pártnak, mely a legutóbbi
választásokon legalább 3 %-ot szerzett – minden más esetben 200 ezer aláírás benyújtása szükséges a lista
bejegyzéséhez.
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Idén 14 pártnak sikerült teljesítenie a lista követelményeit.

Az eredményeket érdemes nem pártonként nézni – ez nem igazán releváns adat -, hanem eszmei
áramlatok szerint. Mivel Oroszország hatalmas ország, sokféle régióval, érdemes ezt is figyelembe venni.

Putyin pártja: 29 millió szavazat listán + gy?zelem a 225 egyéni választókerület közül 203-ban. A legjobb
eredményt Csecseniában érte el (96 %-ot), a legrosszabbat Altáj megyében - ez egy dél-szibériai megye,
Kazahsztán határán - (35 %-ot). Moszkvában alig többet, 38 %-ot ért el a párt, Szentpéterváron picit
többet: 40 %-ot.  Oroszországban a két f?város – Moszkva és Szentpétervár – hagyományosan ellenzéki
területnek számít.

 

a hatalom pártjának, az Egyesült Oroszországnak a plakátja, rajta idézet Putyintól: "az Egyesült
Oroszország politikájának alapjául az ország érdekeinek mély értése szolgál"

Idén 3 kommunista párt is indult.

Aa parlamenti kommunista párton kívül egy másik is, mely a parlamenti párt szerint a hatalom által kreált
fantompárt a kommunista szavazatok megosztására.

 

kommunista plakát: "itt az ideje leváltani a hatalmat"
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Vera Muhina híres szobra (A munkás és a kolhoztagn?) seggbe rúgja  a medvét, a Putyin-párt (Egyesült
Oroszország) jelképét

A parlamenti kommunisták lettek a második párt 7 millió szavazattal + gy?zelem a 225 egyéni
választókerület közül  7-ben. A legjobb eredményt a Mari Köztársaságban érte el  a párt (27 %-ot), a
legrosszabbat Csecseniában - (1 % alatt). Moszkvában 14 %-ot ért el a párt, Szentpéterváron 11 %-ot.

A csecseniai választásokkal kapcsolatban fogalmazódott meg egyébként a legtöbb kritika – egyes hírek
szerint a csecsen vezetés nem teljesen tisztán bonyolította le a választásokat.

 

ez nem vicc, ez tényleg a kommunisták egyik választási plakátja: balról a fiatal Lenin, jobbról Marx,
mindkett?jükön farmer, köztük orosz lány szovjet címeres pólóval és természetesen vörös szín?
mobiltelefonnal a kezében mint az átlagos választópolgár, természetesen magassarkú cip?ben, ahogy
minden orosz n? jár - a felirat "van ilyen párt!"

A másik kommunista párt 1 millió szavazatot kapott, így nem érte el az 5 %-os küszöböt, nem lett egy
mandátuma se, s egyéni mandátumot se nyert el.

Egy harmadik kommunista párt is indult a választásokon (Orosz Hazafiak Párt), 300 ezer szavazatot
elérve, ez  a párt a parlamenti kommunista pártból szakadt ki. Nincs mandátumuk jelenleg.

 

kommunista plakát: "na, milyen az élet a kapitalizmusban?"
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A nacionalisták a kommunisták mögött picit elmaradva a 3. helyen végeztek (a nevük egyébként furcsa
módon Liberális-Demokrata Párt), szintén 7 millió szavazattal  + gy?zelmet értek a 225 egyéni
választókerület közül  5-ben. A legjobb eredményt Amur megyében – a Távol-Keleten, a kínai határon -
érte el  a párt (29 %-ot), a legrosszabbat Csecseniában - (1 % alatt). Moszkvában 13 %-ot ért el a párt,
Szentpéterváron 11 %-ot.

 

Vlagyimir Zsirinovszkij pártelnök, a Liberális-Demokrata Párt plakátján

A radikális jobboldali Haza Párt 700 ezer szavazatot kapott, de sikerült a pártvezérnek egyéniben nyernie,
így a pártnak 1 mandátuma van. A pártvezet? egyébként korábban a Putyin-párt parlamenti képvisel?je
volt. A legjobb eredményt Tambov  megyében érte el  a párt (7 %-ot).

A szociáldemokraták (nevük: Igazságos Oroszország) 3 millió szavazattal + gy?zelemmel a 225 egyéni
választókerület közül  7-ben a negyedik parlamenti párt lettek. A legjobb eredményt Asztrahany
megyében érte el  a párt (17 %-ot), Moszkvában és Szentpéterváron 7-7 %-ot értek el.

A szociáldemokraták közeli szövetséges a Zöld Párt 400 ezer szavazatot kapott, nem sikerült mandátumot
szerezniük. Legjobb eredményük Moszkvában született: 2 %.

Lásssuk a liberális ellenzéket most. Ez az elenzék, melyet a nyugat támogat. Mivel jellemz?en egymást
gy?löl? vezet?k köré szervez?dnek az orosz liberálisok, több külön pártjuk is indult: összesen 5 darab.
Ezek:

 

Jabloko-aktivista, a dobozon a felirat: "itt az ideje rendszert váltani"
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Jabloko (magyarul: Alma) Párt -, ez a legnépszer?bb liberális párt és az egyetlen, mely rendes
tagja az Európai Liberális Pártnak (ALDE) és a Liberális Internacionálénak, ultraliberális
nézeteket vallanak mind gazdasági, mind társadalompolitikai kérdésekben, f? bázisuk
Szentpéterváron van, ahol az önkormányzatban 12 %-os mandátumarányuk van,
Jobb Er?k Szövetsége / Növekedés Pártja (hasonlóan a magyarhoz az oroszban is a “jobb” szó
egyszerre jelent irányt és helyességet) – ez liberális konzervatív párt, az orosz népnyelv róluk
találta ki a “négy és feledik hadoszlop” vicces kifejezést, mivel belpolitikailag er?sen kritizálják
Putyint, de a külpolitikában jellemz?en egyetértenek vele, lásd támogatták a Krím hazatérését,

 

plakát Mihail Kaszjanov, a Parnasz elnöke ellen,  a két szó felül "várakozások"és "valóság", Kaszjanov
keresztneve angolul írva (Majkl), ezzel érzékeltetve, hogy idegen, nem orosz érdekeket képvisel

Parnasz Párt (a Népi Szabadság Pártja név rövidítése) – az ALDE tagjelöltje, ez a tavaly
meggyilkolt Borisz Nyemcov pártja, politikailag kb. az el?z? kett? között van, jellemz?en ?k
állnak a legtöbb moszkvai liberális megmozdulás mögött,
Polgári Platform – eredetileg Mihail Prohorov orosz milliárdos alapította, aki elszakadt a Jobb
Er?k Szövetségét?l, kijelentve, hogy azok Putyin bábjai, kés?bb Prohorov elhagyta a pártot, mivel
a pártvezet?ség támogatta a Krím hazatérését, a párt elnöke jelenleg az egyetlen liberális, aki
mandátumot tudott szerezni az idei választásokon,
Polgári Er? – a legkisebb liberális párt, 200 ezer szavazatot se kaptak, azaz kevesebben szavaztak
rá, mint amennyi aláírás szükséges a pártlista bejegyzéséhez.

 

az egyetlen megválasztott liberális képvisel? - a pártelnök baskír nemzetiség?

Együtt ez az 5 párt 2 millió szavazatot ért el (ennek felét a Jabloko kapta), s sikerült az egyik pártnak 1
darab egyéni körzetet megnyernie: Baskíriában.  Moszkvában 15 %-ot ért el a párt, Szentpéterváron 12
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%-ot.

Egy sajátos protesztpárt is indult a választásokon kommunista jelleg? programmal, a Nyugdíjasok
Igazságpártja. 1 millió szavazatuk lett, mandátumot nem szereztek. Moszkvában 3 %-ot ért el a párt,
Szentpéterváron 2 %-ot.

Az egyéni választókerületekben aratott hatalmas gy?zelemnek köszönhet?en Putyin pártja 76 %-os
többséget szerzett a parlamentben.

Mindvégig “parlament” alatt az orosz parlament alsóházára utaltam. Van fels?ház is, de azt nem
választják, hanem tagjait (170 f?t) az oroszországi 85 régió delegálja (régiónként 2 f?t).

_______________________________________________
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Vége az Ubernek

by maxval bircaman - szerda, május 11, 2016

http://bircahang.org/vege-az-ubernek/

A vita, melyben mindkét fél hazudik.

A taxisok valójában nem akarnak változást a piacon, elzárkóznak az újításoktól.

Az Uber pedig magát közösségi szolgáltatásnak hazudva szeretne kibújni minden szabályozás és adózás
alól.

Egyébként az Uber hamarosan maga szünteti be saját magát. Az ügyfélszolgálatukat rohamosan építik le,
bocsátják el az ügyfélszolgákat. Valójában az egész Uber egy rövid távra tervezett, milliárdokat elsíboló
vállalkozásnak lett tervezve. Lassan az egész világon betiltják, ill. olyan - taxisszolgálattal azonos -
feltételeket szabnak ki rájuk, melyek mellett már nem éri meg. Ez egy eleve extraprofitra felépített cég. az
Uber haszna onnan van, hogy nem tartja be a sok pénzbe kerül? szabályokat és nem adózik.

Kormányellenes lenne az Uber, ahogy ezt a fanatikus ballibák gágogják? Dehogy az. Az Uber leszarja a
politikát. A "baloldal" persze örül, hiszen mindennek örül, ami az ország pénzét ofsór számlákra viszi?
De ez miért jó az országnak? Igen, jó az Uber tulajdonosainak, ezt elismerem, de ez miért szempont
bárki másnak?

 

Az átlag taxis adót csal. Az átlag uberes meg nem fizet egyáltalán adót. Mégis, az el?bbi kevésbé
káros. Ráadásul egy idegen cég adócsalása sokkal nagyobb kárt okoz az országnak, mintha egy magyar
teszi ezt.
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Az utas szempontjából valóban kiszámíthatóbb az Uber, ez tény ugyanakkor a cég az országnak súlyos
kárt okoz.

 

A liberális mítoszokkal ellentétben ugyanis abszolút nem mindegy a t?kés személye. Ha az országban
megtermelt profit külföldre megy, az nem gazdagítja az országot, hanem más országokat gazdagít. Ez
gyarmati modell, mely sehová se vezet.

 

A külföldi tulajdon olyan ez, mint az alkohol. 1-2 pohár rendben van, de több káros. Semmi gond az
idegen tulajdonnal, ha annak aránya egészséges. Szóval dehogy mindegy ki a tulaj! A belföldi tulaj nem
visz mindent ki, míg az idegen igen. Sose egyetlen országból sem lett még gazdag állam úgy, hogy
idegenek lefölözték gazdasága hasznát. Mert ha ez lenne a siker kulcsa, ma Afrika lenne a világ gazdasági
csúcsa. Az idegennek nem érdeke, hogy a befektetésének országa gazdag legyen. A t?ke pedig eleve
mindig a legkevésbé jövedelmez? befektetéseket viszi el befektetni.

Azaz a jelenlegi kelet-európai modell többszörösen téves:

a tulajdon idegen kezekben van,

 

a befektet?k kizárólag olyan területekre fektetnek be, melynek nem jelentik a világ élvonalát.

Mindennek eredménye: Kelet-Európa modellje konzerválja a régió elmaradását nyugathoz képest,
pontosan e modell teszi lehetetlenné a felzárkózást, azaz nem az, hogy a csúnya Gyurcsány/Orbán hülye
és korrupt.
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Orbán nagy érdeme, hogy ezt felismerte 2012 után, rájött: nem azért nem fejl?dik az ország, mert a
rohadt gonosz ballibák elszúrtak mindent 8 év alatt, hanem a rendszerváltáskor választott téves modell
miatt. Ez a bevált megoldás, máshol ez vezetett a kiemelkedéshez. Miért pont Magyarország lenne
kivétel? Ahol ez sikerült, ott ez volt a módszer, lásd Dél-Korea, Japán, Tajvan, de akár Kína is példa erre,
bár az életszinvonalig most is Magyarország alatt van, viszont sokkal mélyebbr?l indult.

A másik klasszikus nyugati megoldás - más országok nyílt kifosztása, lásd gyarmatosítás - nem
lehet?ség, még ha nem is lenne erkölcsi ellenvetésünk.

Az pedig, hogy Magyarország beemelje magát félperiférikus államként a magállamok közé a periféria
kizsákmányolásával szintén nem opció. Azaz marad a magállamok részér?l jelentkez? kiporszívózás
lassú, de folyamatos csökkentése, leállítása.

Amit meg kell érteni: idegen befektet?k NEM emelik fel sosem az ország szintjét. Természetesen ?k is
hoznak pozitívumokat (erre sok példa hozható), de az alapkérdést nem fogják sosem megoldani. Orbánék
pozitívuma, hogy erre rádöbbentek, bár ami a megoldást illeti, sok dologban tévednek ma is. De a totális
tévelyg? ballibekhez képest mindenképpen el?relépés az orbánizmus.A f? gond, hogy a pénz kifolyik az
országból.

Mi is az Uber-kérdés lényeg egyetlen mondatban: vajon normális, hogy egy magyarországi taxifuvar
árának a negyede két amerikai emberke ofsór számláját gazdagítsa? Mert EZ az igazi kérdés. Csak ezt
nem merik nyíltan kimondani hivatalos szinten. Orbán sem meri.

 

 

 

 

_______________________________________________
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Wallerstein

by maxval bircaman - szerda, május 18, 2016

http://bircahang.org/wallerstein/

Pár éve - pontosabban 2012-ben - fedeztem fel magamnak Immanuel Wallerstein amerikai szociológus
munkásságát. Mivel talán nem mindenki hallott róla, íme számomra legfontosabb eszméinek ismertetése.

Wallerstein a kizsákmányolást egészen másképp határozza meg, mint Marx. Engem a marxizmusban
mindig zavart sok alapvet? dolog, köztük éppen az alapok alapja, az értéktöbblet-elmélet, s az ezen
keresztül meghatározott kizsákmányolás. Mivel nyilvánvaló, hogy ez így teljesen hamis, sosem vettem
komolyan a marxizmust, azaz csak egyszer 16-17 éves koromban volt egy olyan id?szakom, amikor
megpróbáltam marxista lenni.

Wallerstein számára a kizsákmányolás nem matematikai kérdés, hanem tisztán egy hatalmi helyzet:
amikor valaki a hatalma alatt tart más valakit anyagi haszonszerzés céljával, az kizsákmányolás, teljesen
függetlenül attól, hogy megtörténik-e ténylegesen az anyagi haszonszerzés. Ezzel meg is oldódik a
marxizmus alapjának abszurditása: pl. az, hogy a marxi alapot elfogadva a következtetés az, hogy a
veszteséges t?kés nem zsákmányolja ki a munkását, s?t esetleg ? van kizsákmányolva munkásai által.

Mi a kapitalizmus Wallerstein szerint? Nem, nem a kizsákmányolás, hiszen az más társadalmakban is
létezik. A kapitalizmus alapja az a csak rá jellemz? sajátosság, hogy a rendszer alapcélja a t?ke
felhalmazása a további t?kfelhalmozás céljából, azaz végtelen a t?kefelhalmozás ciklusa.

Wallerstein fontos állítása: mítosz, hogy a t?ke és a szabad piac barátok. S?t, a t?kének nem érdeke a
szabad piac, mert ha a piac valóban szabad lenne, ami azt jelenti, hogy minden piaci szerepl? tökéletesen
informált és akadálymentesen cselekv?képes, ez azt eredményezné, hogy a piac vásárlói oldal képes lenne
az árakat olyan alacsony szintre lenyomni, melyen a nyereség m?r olyan alacsony lenne, hogy a t?ke
immár nem lenne érdekelt a termelésben.

A t?ke érdeke tehát a nem-szabad piac, az állami kontroll, melyben az állam a t?ke érdekeit el?térbe
helyezve szabályozza a piacot. A t?kének a legkedvez?bb a kvázi-monopolisztikus piac.
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Wallerstein szintén állítja: nem igaz, hogy a globalizmus végcélja, a Világállam kialakítása a t?ke érdeke
lenne. S?t, ellenkez?leg, a t?kének a globalizmus kizárólag annyiban érdeke, amennyiben ez a t?ke
szabad áramlását jelenti. Politikailag a globalizmus káros lenne a t?kére, hiszen ez egységes állami
kereteket hozna, ami elenegedhetetlenül oda vezetne, hogy a t?ke egyik mai fontos eszköze, az állami
ellentétek kihasználása elt?nne.

A t?ke f? barátja tehát az állam, de államból mindenképpen több kell, nem csak az el?bb leírt ok miatt,
hanem azért is, mert egy Világállam túl er?s lenne, s vele szemben a t?ke nem lenne képesen hatékonyan
harcolni.

Az állami szabályozás fontos, nem csak mert képes kedvez? feltételeket teremteni a t?ke számára. Az
állami szabályozás által meghatározott terheket a nagyobb t?ke képes t?rni, míg a kisebbek cs?dbe
mennek, azaz a nagyt?kének ez érdeke még a komkurrencia kiküszöbölése miatt is.

A t?kekoncentráció elengedhetetlen, viszont nem vezet oda, ahová Marx szerint vezetni kellett volna,
nem csökken végletesen a profit, azaz a rendszer nem vezet el saját pusztulásáig. Wallerstein
szerint ugyan cégek mérete folyamatosan n?, de ciklikus felfelé ível? modellben zajlik ez, azaz a
szerepl?k cserél?dnek.

Wallerstein els? számú meglátása azonban a világ három részre osztottságának elmélete: magállamok,
perfiféria, a közbens? állapot, a félperiféria.

 

A vagyon és a profit megy a magállamokba a világ többi részének kizsákmányolása révén. Ennek els?
foka a nyílt fosztogatás, lásd a klasszikus gyarmatosítást.

Mint ahogy sikeresebb a folyamatos haszon az egyszeri nagy csapásnál, úgy hatásosabb a folyamatos 
vagyonporszívózás is a nyílt fosztogatásnál. Ennek mechanizmusa az er?s t?kés elveszi a gyenge t?kés
profitját, s mivel a periféria t?kése a priori gyengébb a magállami t?késnél, így ez a periféria által
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megtermelt profit folyamatos áramlását eredményezi a magállamokba.

A magállami t?késnek azonban hasznos a periféria befektetésre is: azt a tevékenységét, melyben a
verseny túl nagy, ami miatt a profitráta is alacsony el?bb-utóbb kitelepítik a perifériára. Ennek
következménye az is, hogy így a magállami proletáriátusra is képes hatni, hiszen ez munkanélküliséget
eredmányez a centrumban.

Wallerstein meglátása: a periférián és a félperiférián szabadabb a piac, aminek az az eredménye, hogy
gyengébb az ottani t?ke érdekérvényesít? képessége, mint a magállamokban, ami miatt ezek az államok is
gyengébbek.
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Zöngésedés

by maxval bircaman - szombat, január 30, 2016

http://bircahang.org/zongesedes/

A zöngésségi hasonulás különbségei a bolgár és a magyar nyelvben.

A zöngésségi hasonulás lényege:

ha zöngétlen mássalhangzó zöngés mássalhangzó el?tt áll, a zöngétlen mássalhangzó zöngésedik,
s fordítva: ha zöngés mássalhangzó zöngétlen mássalhangzó el?tt áll, a zöngés mássalhangzó
zöngétlenedik.

Az obsztruens hangok alapesetben zöngétlenek, viszont itt gyakoriak a zöngések is, s?t a legtöbb
obsztruens mássalhangzó zöngésségi párt alkot. A magyarban a zöngés fonéma párok a következ?ek
(zöngétlen–zöngés): c/dz, cs/dzs, f/v, k/g, p/b, sz/z, t/d, ty/gy, s/zs.

A m, n, ny hang nem obsztruens (hanem szonoráns) és mindig zöngés. Az h, j, l, r szintén szonoráns,
közülük az l és az r mindig zöngés, míg a h és a j lehet zöngés és zöngétlen is (err?l kés?bb még lesz szó).

Az obsztruens hangok esetében szinte minden esetben m?ködik a zöngésségi hasonulás, azaz pl. a
köztársaság szó ejtése kösztársaság, mivel a zöngés z-b?l zöngétlen sz lesz a zöngétlen t hatására.
Ugyanez fordítva: a képzel szó ejtése kébzel, mivel a zöngétlen p-b?l zöngés b lesz a zöngés z hatására.

Egyetlen kivétel ez alól a v hang, mely csak zöngétlenedik, de nem zöngésít. Azaz pl. a hétvége szó
kiejtése nem lesz *hédvége, mivel a zöngétlen t-b?l nem lesz zöngés d a zöngés v hatására. Viszont maga
a v zöngétlenedik az ?t követ? zöngétlen osztruens hatására: pl. a nyelvköny szó ejtése nyelfköny, mivel a
zöngés v-b?l zöngétlen f lesz a zöngétlen k hatására.
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A pontosság kedvéért: a v-nek a magyarban van egy szonoráns ejtése is, azaz az alapból osztruens v [v]
lehet szonoráns is [?], ez a magyarban természetesen nem önálló fonéma. Ez a szonoráns és zöngés v
azonban kizárólag magánhangzó el?tt fordul el?, így természetesen nem vehet részt a zöngésségi
hasonulásban.

Valószín?, hogy a v furcsa viselkedése mögött az áll, hogy az
ómagyar nyelvben kizárólag szonoráns v hang [?] létezett, az
obsztruens v [v] kés?bbi nyelvfejl?dés eredménye. Ennek
nyoma megtalálható olyan román szavakban, melyeket a
román nyelv a magyarból vett át, azonban még abban a
korban, amikor a magyar v csak szonoráns volt, példa erre a
román ora? szó, mely a magyar város szó átvitele: látható a
románok a szót nem v-vel vették át, hanem o-val, mivel a
szonoráns v úgy hallatszik, mintha egy normál (obsztruens) v
és egy o között állna.

A szonoráns mássalhangzók közül  a l, m, n, ny és r nem vesz részt egyáltalán a zöngésségi hasonulásban.
Ezek a hangok zöngések, de nem zöngésítik az el?ttük álló zöngétlen hangot, azaz pl. az akna szó kiejtése
nem lesz *agna, mivel a zöngétlen k-ból nem lesz zöngés g a zöngés n hatására.Ugyanígy az l, m, n, ny és
r marad zöngés minden esetben, az ?t követ? zöngétlen hang nem hat ki rájuk.

Amit a h-t és a j-t illeti, a helyzet már más.

A magyarban a h lehet zöngés és zöngétlen is, ez két különböz? hang, de a magyarban ezek egyetlen
fonémát alkotnak. Az alapalak a zöngétlen [h], magánhangzók között azonban a magyar h zöngésedik,
ejtése [?]. Mivel ez azonban ez utóbbi csak magánhangzók között fordulhat el?, így természetesen nem
vehet részt a zöngésségi hasonulásban. A zöngétlen h viszont részt vesz a zöngésségi hasonulásban:
zöngétlenít, pl. a százhúsz szó ejtése szászhúsz, mivel a zöngés z-b?l zöngétlen sz lesz a zöngétlen h
hatására.
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A pontosság kedvéért: a szonoráns h a magyarban szótag végén obsztruenssé válik, ennek két alakja is
van: a mély magánhnagzó utáni [x] és a magas magánhangzó utáni [x]. Mindkett? zöngés. Zöngésíteni
nem tudnak, hiszen minden magánhangzó után állnak. Zöngétlenedni szintén nem tudnak, nincs a
magyarban zöngétlen változatuk.

A j hang esetében hasonló dolgot látunk: az alapalak a szonoráns zöngés j [j], azonban a j-nek van két
további változata is: mindkett? obsztruens, a zöngétlen [ç] és a zöngés [?]. A j akkor lesz obsztruens, ha
mássalhangzó után áll szó végén.

A zöngésségi hasonulást illet?en itt a helyzet még furcsább. A szonoráns j nem vesz részt a zöngésségi
hasonulásban! Viszont az obsztruens j aszerint zöngés vagy zöngétlen, hogy az illet? álló hang milyen:
zöngés után zöngés, zöngétlen után pedig zöngétlen, azaz a hasonulás fordított: el?re való irányban hat,
szemben az összes eddigi esettel. Ha azonban az osztruens j-t következ? hang obsztruens (ez akkor eshet
meg természetesen csak, ha két szót együtt ejtünk), de zöngéssége eltér a j hangétól, akkor a j zöngésedik
ill. zöngétlenedik, majd tovább zöngésíti ill. zöngétleníti az el?tte álló mássalhangzót is!

A bolgár helyzetet a magyarhoz hasonlítva mutatom be.

? bolgár helyzet hasonló, a zöngétlen-zöngés párok: ??/?, ?/?, ?/?, ?/?, ?/?, ?/?, ?/??, ?/?. Kevesebb pár
van, mivel kevesebb a bolgár obsztruens.

A bolgár szonoránsok – ?, ?, ?, ?, ?, ? – a helyzet hasonló. A ?, ?, ?, ? mindig zöngés és nem vesznek
részt a zöngésségi hasonulásban. A bolgár ? háromféleképpen is realizálódhat, azonban mindegyik
változat zöngés.

Hasonlóan a magyarhoz, az obsztruens hangok esetében szinte minden esetben m?ködik a zöngésségi
hasonulás, ugyanazzal a kivétellel, a ? [v] hanggal, mely csak zöngétlenedik, de nem zöngésít. Viszont
kifejezetten bolgár sajátosság, hogy egyes ejtésekben a bolgár ? zöngétlenedik a zöngés szonoránsok
el?tt – ez tilos az irodalmi nyelvben, de egyes beszél?k beszédében ez mégis jellemz? vonás
(természetesen ez a jelenség teljesen független a zöngésségt?l!).
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Az ószlávban nem létezett [v] hang, helyette [?] vagy [w] hangot feltételeznek.e

Fontos különbség a két nyelv között: a bolgárban a szóvégi zöngés obsztruens mássalhangzó
zöngétlenedik (kivéve ha a következ? szó zöngés mássalhangzóval kezd?dik, s a két szó együtt ejt?dik)
míg a magyarban a szóvégi zöngés mássalhangzó zöngés marad (kivéve ha a következ? szó zöngétlen
mássalhangzóval kezd?dik, s a két szó együtt ejt?dik). A bolgár szóvégi mássalhangzó zöngétlenedése
kihat az el?tte álló mássalhangzóra is: ha az zöngés, az is zöngétlenedik.

A j hang esetében – ahogy a magyarban - az alapalak a szonoráns zöngés j [j], azonban a j-nek van egy
obsztruens zöngés [?] változata is, ha mássalhangzó után áll. De egyik esetben sem vesz részt a j az
zöngésedési hasonulásban.

A bolgárban a ? [?] hang zöngétlen, de a ? és – hasonlóan a magyar h-hoz, bár a két hang nem azonos -
részt vesz a zöngésségi hasonulásban: zöngétlenít, viszont kizárólag szó végén zöngésedik, ha a
következ? szó zöngés obsztruenssel kezd?dik, s a két szó együtt ejt?dik, ez esetben ejtése [?].

Látható tehát: kevés különbséggel a szabályok e tekintetben azonosak.

_______________________________________________
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Álmegoldások menekültügyben

by maxval bircaman - kedd, május 10, 2016

http://bircahang.org/almegoldasok-menekultugyben/

A liberális megoldások  a kérdésre két véglet között mozognak.

Az egyik: lefeküdni az iszlám el?tt és feladni önmagunkat. Lásd a Londoni Kalifátus napjainkban
történ? megalapítását: iszlamista vadembert segített hatalomra a nagyt?ke Londonban. ez kísértetiesen
emlékeztet Adolf Hitler hatalomrajutására 80 éve...

 

A másik: k?keményen újragyarmatosítani az iszlám államokat, azokra liberális elnyomást kényszeríteni
fegyveres er?vel.

Mindkét "megoldás" bugyutaság.

A probléma többrét? ugyan, lényege azonban egy: a liberális ámokfutás beszüntetése.

1. Békén hagyni a Közel-Keletet, ugyanis azt a liberálisok kizsákmányolják, tapossák. Ez a f? oka
az iszlamizmusnak. Az iszlamizmus alapvet?en egy reakció a nyugati liberális gyarmatosításra és
kizsákmányolásra.
2. Európának identitás, a jelenlegi alaktalan, liberális-homokos-pedofil-ateista tolerancia?rület
helyett.
3. Kemény fellépés csak ezek után, önmagában a keménykedés nem elég semmire.

_______________________________________________
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Életszínvonalbeli különbség

by maxval bircaman - vasárnap, május 29, 2016

http://bircahang.org/eletszinvonalbeli-kulonbseg/

Régi tervem Magyarország és Bulgária életszínvonalának összehasonlítása az utóbbi 30 évre
visszamen?leg.

Nincs jobb adat, mint a havi nettó átlagbér.

Bár ez önmagában is fontos adat, érdemes korrigálni ezt a pénz vásárlóértékével. Mit jelent ez? Azt, hogy
egy adott összeg nem feltétlenül azonos értéket képvisel mindenhol. Ezt mindenki tudja, aki járt
Magyarországon, valamint nála szegényebb és gazdagabb országban. Ezer forint kevesebbet ér
Angliában, mint Magyarországon, de viszont többet ér Ukrajnában, mint Magyarországon.

Az egyes értékeket átváltottam euróra. A felhasznált árfolyam az év középértéke. Bulgária esetében
1991-t?l a mindenkori hivatalos árfolyamot használtam, mivel ez megegyezett azóta a piaci árfolyammal.
1980-1990 között Bulgária esetében a feketeárfolyamot használtam, mivel a hivatalos árfolyan jócskán
elmaradt a valóságtól. Magyarország esetében 1982-tól a mindenkori hivatalos árfolyamot használtam,
mivel ez megegyezett a piaci árfolyammal. 1980-1981 között Magyarország esetében az úgynevezett
turistaárfolyamot használtam, mivel a normál hivatalos árfolyam jócskán elmaradt a valóságtól.

Az euró el?tti id?szakra német márkát használtam, megszorozva a márka/euró árfolyammal, melyen az
euró bevezetésre került Németországban.
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kék vonal - Magyarország, zöld vonal - Bulgária

Egy fontos megjegyzés: ezek az adatok csak a két ország összehasonlítására alkalmasak egy adott
pillanatban, de nem az országokon belüli életszínvonal változásának mérésére. Miért? Mert ezek folyó
értékek. Az életszínvonal változását egy külön cikkben fogom elemezni, ott rögzített értékeket fogok
figyelembe venni. Hozzáteszem: a vásárlóértéken számított adatsor már ad valamiféle
elképzelést életszínvonal változásáról, de még így sem alkalmas annak pontos meghatározására.

Jól látható: közel azonos volt a két ország szintje a 80-as évek elején. 1982-ben Bulgária meg is el?zte
kicsit Magyarországot, ez a magyar adósságválság ideje, mely Bulgáriát nem érintette: a hasonlóan nehéz
helyzetben lév? Bulgária ugyanis hatalmas pénzügyi segélyt kapott a Szovjetúniótól, míg Magyarország
nem, Magyarország kénytelen volt az IMF-hez fordulni.

Az adósságválság leküzdése után azonban Magyarország ismét beérte Bulgáriát, majd mindig feljebb volt
Bulgáriához képest,

A rendszerváltást megel?z? években mindkét ország hatalmasat esik, majd a rendszerváltás sokkal
negatívabban éri Bulgáriát. Az els? bolgár pénzügyi válság 1990-1991 között volt.

A rendszerváltás utáni stabilizációt követ?en Magyarországon meredeken emelkedik egészen 2002-ig,
míg Bulgária - bár 1994-ben beéri Magyarországot - sokkal lassabban növekedik, s?t 1997-ben ismét
esik, ez a második bolgár pénzügyi válság ideje, miközben Magyarországon nem volt ebben az
id?szakban pénzügyi válság.

2002-t?l mindkét ország esik, közel azonos arányban, azaz a különbség köztük nem változik: Bulgária a
magyar szint kb, 60-70 %-án áll ebben az id?szakban.

2012-2015 között viszont Bulgária növekedése megmaradt, míg Magyarország csökkent, így csökkent a
különség is: elérve a 80-90 %-os szintet.
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Érdemben a pedagógusokról

by maxval bircaman - szombat, február 20, 2016

http://bircahang.org/erdemben-a-pedagogusokrol/

A pedagógustüntetések mögötti sötét er?kr?l már írtam. De lássuk most a f?bb követeléseket is.

Természetesen van pár követelés, melyek teljesen ésszer?ek, ezek nyilvánvalóak (pl. a kötött munkaid?
megsz?ntetése,  a kötelez? 16 óráig tartó iskolai bent tartózkodás, stb.), nem is írnék róluk. Csak a
problémás részekre összpontosítanék.

Az alapvet? probléma az inkoherencia: egymásnak ellentmondó dolgok vannak itt. Éveken keresztül az
iskolarendszert illet?en a ballib mantra az esélyegyenl?ség megteremtése, többek között a szegregáció
minden formájának, köztük természetes alakzatának is tiltása volt. A liberális tabuk szerint pl. úgy kell a
cigány gyerekeket felhozni a magyar gyerekek szintjére, hogy megszüntetjük a szabad iskolaválasztást,
azaz olyan helyzetet teremtünk, melyben többfajú osztályok alakulnak ki - a liberális gondolkodás szerint
ez csodaszer, s meg fogja szüntetni a két nép gyermekei közti szintkülönbséget. (Persze ez nem igaz, de
most nem ezt akarom cáfolni, csak az inkoherenciát bemutatni.) Ehhez azonban elengedhetetlen a
központosítás, amit éppen most támad a tiltakozás.

Központosítás és autonómia egyszerre nem lehetséges.

Bulgáriában az oktatási rendszert kb. 10 éve állították át tökéletesen liberális alapra: megvalósult a teljes
autonómia. A következmények katasztrofálisak. Jól ismerem  a témát, a saját feleségem is sokáig
pedagógusként dolgozott a rendszerben.

Az autonómia a gyakorlatban azt hozta el: az iskolaigazgatók abszolút uralkodók lettek, akik immár
teljesen szabadon tudnak ellenszegülni bármilyen utasításnak. S mivel a finanszírozás is autonóm lett, a
sok pénzzel rendelkez? iskolák immár tényleg megtehetnek bármit, hiszen pénzügyileg sem függnek
semmit?l.
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Mivel a finanszírozás immár nem központi döntés kérdése, hanem automatikusan jár a diákok száma
után, az iskolák egymás ellen vívnak harcot. A cél: a lehet? legtöbb diákot becsábítani az iskolába. Az
eredmény: felfújt létszámú osztályok alakulnak ki egyes helyeken, más helyeken viszont alig marad diák.
Egyes települések iskola nélkül maradnak, a gyerekeknek minden nap utazniuk kell a legközelebbi
városba. Ezen kívül mivel minden diák pénzt jelent, a fegyelem drasztikusan leesett: maguk a diákok
tudják, hogy ?k az urak, így még kevésbé tartják be a rendszabályokat.

A szabad tankönyvválasztás a gyakorlatban azt hozta el, hogy sokszor kifejezetten haveri, korrupciós
alapon zajlik az iskolákban a tankönyvek kiválasztása. Személyes tapasztalat: a tankkönyv szerz?je
jutalékot fizet a tanárnak, az iskolának, ha azok az ? könyvét választják ki. A tankkönyv min?sége az
utolsó szempont: a "piaci" szempont került el?térbe, azaz aki több pénzt ad, annak a könyvét fogjuk
használni.

Szóval van min elgondolkodni...

_______________________________________________
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Érték

by maxval bircaman - vasárnap, október 09, 2016

http://bircahang.org/ertek/

A marxizmus és a liberalizmus esete az értékkel.

A marxizmus gondja az, hogy nála az érték és az ár különválik egymástól. Ez tulajdonképpen a
marxizmus legnagyobb gazdaságfilozófiai hibája. S pont ezért értelmetlen Marx alapegyenlete a
kizsákmányolásról.

Marx ugyanis úgy igyekszik bizonyítani a kizsákmányolást, hogy immanens értéket tulajdonít a
dolgoknak, melynek mértéke a dologhoz szükséges munkaer? mértéke. Viszont ezzel Marx csak eltolja a
problémát, abba egy csavart téve. Hiszen se Marx, se egyetlen követ?je nem volt soha képes
megmondani, miként mérhet? a munkaer?.

Marx azt mondja: a t?kés befektet x összeget a termelésbe, amihez hozzájön y összeg? munka a munkás
részér?l, viszont a t?kés nem y fizetést ad a munkásnak, hanem z-t, azaz az y-z a t?kés által elsajátított
profit, ennyivel lett kizsákmányolva a munkás. (Kés?bbi marxisták elismertek jogos hasznot is a t?kés
részére, hiszen ? is dolgozott a termelés megszervezésével, azaz így a y-z összegb?l le kell vonni ezt is.)

Az elvi alap az lenne, hogy van "egyszer?" munka, valami olyasmi, amihez szimpla átlagos fizikai er?
kell. S minden bonyolultabb munka átszámítható ilyen munkára. Miért kell ez? Mert Marx is felismerte,
hogy pl. 1 óra utcaseprés értéke nem azonos pl. 1 óra vasöntés értékével. Viszont nem sikerült SOHA
kitalálni objektív számítást arról, hogy pontosan mi a váltószám pl. az köztisztasági alkalmazott és a
vaskohó-szakmunkás munkája között.

Így viszont d?l az egész elmélet alapja, mert nem lehet kiszámolni mennyi a kizsákmányolás.

S a probléma a megvalósult kommunista társadalmakban pedig már rendszerprobléma lett. Hiszen ha nem
tudjuk mennyi a váltószám, nem tudjuk azt se, mennyi az igazságos bér. S emiatt persze az se tudható mi
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mennyit ér. Hiszen a marxista gazdaságban objektívaknak kellene lenniük az áraknak, azaz ki kellene
tudni számolni, hogy pl. 1 liter bor = 20 ceruza, stb. De ezt nem lehet az említett ok miatt megtenni, így a
marxista gazdaság lassan eljut a káosz állapotába, mely után jönnek a "reformok", ami a gyakorlatban azt
jelenti: elfogadják a kapitalista piaci árakat, amivel a káosz még nagyobb lesz. De ez ismert a
gyakorlatban pl. a kádári Magyarország történelméb?l.

 

Magyarul: a marxista gazdaságtan marhára logikus az alaptól kezdve, csak éppen az alap teljesen
virtuális b?vészkedés a szavakkal.

A liberalizmus megoldása a kérdésre szintén abszurd, de logikailag m?köd?képesebb. A liberalizmus
atyjai ugyanis azt a mellbevágó dolgot állítják, hogy NINCS érték, csak ár. Azaz ha senki se vesz meg
egy kiló aranyat, akkor annak értéke/ára nulla, míg ha valaki megvesz egymillióért egy kalap szart, akkor
egy kalap szar egymilliót ér.

Természetesen ez is tarthatatlan, hiszen a valósághoz ugyanúgy semmi köze. S f?leg napjainkban látható:
a válság olyan szint? már, hogy abból nincs kiút. Ma már a világon az összes pénz összértéke kb. a
25-szöröse a ténylegesen meglév? értékeknek. Ha a liberális elvek tényleg érvényesülnének, azonnali
2500 %-os inflációnak kellene bekövetkeznie azonnal, ami persze nem következik be, mert a
rendszerurak nem engedik, hogy ez bekövetkezzen. Így lassan növekszik a buborék, s egyre nagyobb lesz
a robbanás, a nem túl távoli jöv?ben. Az okos országok ezért megfogható dolgokat igyekeznek
felhalmozni, felkészülve a robbanásra. A robbanás utáni árakhoz képest ugyanis most minden nagyon
olcsó, hiszen értéke 25-öd részéért megvehet?.

_______________________________________________
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Óhit?ek

by maxval bircaman - vasárnap, november 20, 2016

http://bircahang.org/ohituek/

Az ortodoxián belüli legnagyobb szakadás az óhit?ek.

Az ortodoxián belüli egyházszakadások legérdekesebb jellemz?je az, hogy az egymástól elszakadt
szervezetek dogmatikailag 100 %-ban ugyanazt tanítják. Ennek oka a keresztény dogmatika ortodox
szemlélete.

A katolicizmus egyik fontos tanítása a dogmafejl?dés tana, azaz az a tanítás, hogy bár Isten egyszerre
megadta a teljes tanítást az Egyház alapítása idején, ez a tanítás az id?ben folyamatosan bontakozik ki,
azaz az Egyház hirdethet ki új dogmákat ennek alapján. Ezzel ellentétben az ortodoxia tagadja a
dogmafejl?dést, azaz azt hirdeti, minden dogma a kezdetekt?l jelen volt, esetleg csak az írásbeli
megfogalmazásuk késlekedhet az id?ben.

A gyakorlatban persze nehéz a kett? között különbséget tenni, hiszen könnyen belátható, az amit az
ortodoxia írásbeli megfogalmazásnak mond, az mondható a katolicizmus által dogmafejl?désnek, de
ennek ellenére az eltér? hozzáállás eredménye mégis az, hogy az ortodoxia nem hirdet ki új dogmákat,
míg a katolicizmus igen. Annyira így van, hogy míg a katolicizmusban létezik hatóság a
dogmakihirdetésre, ez a római pápa, addig az ortodoxiában egyszer?en nem létezik egyházi fórum, mely
jogosult lenne dogmát megállapítani. Az egyetemes zsinat sem alkothat dogmát, az is csak írásbeli
formáját adhatja meg a kezdetekt?l létez? dogmának, s az egyetemes zsinatnak sincs abszolút hatalma!

Ez tehát az oka annak, hogy az ortodox f?sodor és az ortodox szakadárok között nulla a dogmatikai
különbség. Az összes létez? eltérés kánonjogi, sosem dogmatikai. A szakadárok és a f?sodrúak teljesen
ugyanabban hisznek.

Mivel a szakadás leginkább az orosz ortodoxiát illeti, röviden az Orosz Ortodox Egyház története. A
keleti szláv területen a IX. sz. közepén jelentek meg el?ször misszionáriusok, a lassan kialakuló
egyházszervezet a Konstantinápolyi Egyház részeként kezdett m?ködni. Ez így maradt az orosz állam
megalapítása (862) után is egészen 1589-ig, amikor az Orosz Egyház hivatalosan is függetlenné
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(autokefállá) vált a Bizánci Egyháztól, mindkét fél által elismerten.

A gyakorlatban 1448-1453 között is független volt az Orosz Egyház, de ez még nem volt elismert tény.
1448-ban a Bizánci Egyház csatlakozott a katolicizmushoz (firenzei únió), mely lépést az Orosz Egyház
nem ismert el, kimondta egyoldalúan saját függetlenségét. Amikor azonban 1453-ben a Bizánci Egyház
felmondta a katolicizmussal való úniót, az Orosz Egyház ismét elismerte maga fölött a konstantinápolyi
pátriárka f?hatalmát.

A papocezarista nyugati, katolikus egyházmodellel szemben az ortodox egyházmodell a "szimfónia"
tételen alapszik, melynek lényege: a keresztény államban a világi hatalom és az egyházi hatalom egymás
kiegészítik, egyik se törekszik a másik feletti hatalomra. A valóságban ez a modell sokszor nem
érvényesült, helyette a cezaropapizmus érvényesült: azaz állam dominált az Egyház felett.

Oroszországban egészen a XVII. századig a szimfónia érvényesült. Témánkkal szoros kapcsolatban áll ez
a kérdés!

A mordvin nemzetiség? Nyikon 1652-ben lett moszkvai pátriárka, hatalmas tervei voltak. Az 1523-ben
megfogalmazott harmadik Róma elmélet - "??? ???? ??????, ? ?????? ??????, ? ?????????? ?? ????"
= "két Róma elesett, a harmadik áll, s nem lesz negyedik" - alapján, mely szerint Moszkva a
kereszténység örök központja, miután az eredeti Róma és Konstantinápoly (a második Róma) elestek,
Nyikon arra számított lehetséges lesz az egész ortodox világ egyesítése Moszkva hatalma alatt. Nyikon
úgy gondolta, hogy a régebbi görög hagyományokhoz alkalmazkodnia kell az orosz ortodoxiának - volt
több eltérés is a görög ortodox és az orosz ortodox szokások között -, ugyanis ez el?segítené a közös létet,
s nyilván a kés?bbi orosz hagyománynak kell alkalmazkodni a korábbi göröghöz.

A legnagyobb és legvitatottabb eltérés a keresztvetés módja volt. Oroszországban a kétujjas keresztvetés
volt divatban.

 

kétujjas keresztvetés
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Ezzel szemben az ortodoxia görög hagyományában a háromujjas.

 

háromujjas keresztvetés

Nyikon tényként fogadta el, hogy a kétujjas verzió kései orosz változztatás, így vissza kell térni az
eredetire. Most már tudjuk, tévedett, a korai kereszténységben nem volt egységes keresztvetési mód, a
kétujjas keresztvetés is használatban volt, s?t az ötujjas is, nem csak a háromujjas.

 

kétujjas keresztvetés IV. századi görög ikonon

 

a mai katolicizmusban szinte kizárólagos az ötujjas keresztvetés

A XVI. századi Oroszországban azonban a kérdésb?l hatalmas botrány lett. Az orosz egyházf? által
bevezetett háromujjas keresztvetést sokan eretnekségnek, nyugati hatásnak min?sítették. Az ellenálló
mozgalom élén Avvakum Petrov presbiter állt.

Közben azonban, sajátos módon, a valóságban sem Nyikon pártja, sem Avvakum pártja nem nyert. A cári
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hatalom számára terhes lett az egyházi-állami szimfónia, mely korlátozta a cár teljhatalmát, így az
egyházi konfliktust az állami hatalom ügyesen felhasználta saját céljaira. Az 1666-ban összehívott
moszkvai egyházi gy?lés er?s cári befolyás alatt elítélte mind Avvakumot, mint Nyikont. Avvakumot
eretnekség miatt, Nyikont pedig államellenes tevékenység miatt, mivel nem volt hajlandó elfogdni, hogy
a cár az Egyház felett áll. Mindkett?jüket számúzték, majd 1682-ben Avvakumot ki is végezték -
máglyán elégetéssel.

Ezzel az Orosz Egyház a szimfónia tanról áttért a cezaropapista modellre. Ennek legf?bb jellemz?je, hogy
a moszkvai pátriárka 1700-ban bekövetkezett halála után - a moszkvai érsek-metropilitiák 1589 óta
kezdték viselni a pátriárkai címet - az állami hatalom nem engedett több pátriárkaválasztást, ett?l kezdve
az Orosz Egyház vezet?je egy a cár által kinevezett világi adminisztrátor volt. I. Péter cár még azt is
tervezte, hogy - az anglikán modell alapján - saját magát nyilvánítja az Egyház vezet?jévé, de végül ezt
nem valósította meg. Végül az Orosz Egyház csak 1917-ben, a lenini hatalomátvétel utáni napokban
állította vissza a patriárkai tisztséget.

Minden üldözés ellenére azonban Avvakum hívei, akiket immár óhit?eknek szokás nevezni
megmaradtak. Az üldözés ellenük kés?bb ellenük már kevésbé drasztikus lett, gyakorlatilag a magasabb
adókkal való sújtást jelentette. Jelenleg kb. 2 millió óhit? él a világban, a legnagyobb részük
Oroszországban. (Van jelent?s számú óhit? hív? Romániában is, ezek Oroszországból elmenekült hívek
utódai.) Több csoportjuk van, a legnagyobb a Moszkva központ? Orosz Ortodox Óhit? Egyház.

 

balról: Kornyilij érsek-metropolita, az óhit?ek vezet?je, jobbról: Kirill pátriárka, a "hivatalos" egyház
vezet?je

A "hivatalos" és az "óhit?" egyház között ma már nincs ellenségeskedés, bár nincsenek ma sem
egymással egyházi közösségben. A XVIII. sz. végén alakult ki a hivatalos egyházban az úgynevezett 
Egységes Hit mozgalom, mely azért harcol, hogy az óhit?ek szertartásai legyenek elismerve, azaz legyen
kimondva az 1666-os eretnekvád visszavonása. Ez részben megtörtént: a vád nem lett ugyan visszavonva,
de az óhit? szertartások szabadon használhatók. Az Egységes Hit mozgalom egyes óhit?eket visszahozott
a hivatalos egyházba, de a nagy többség maradt elszakadva.
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A XX. században további szakadás történt az Orosz Egyházban, de immár politikai alapon. Az 1917-ben
visszállított pátriárkátusi intézmény els? birtokosa Tyhon pátriárka (1917-1925 között volt pátriárka)
semleges maradt az orosz polgárháborúban, azaz nem állt ki sem a kommuisták, sem a fehérek, sem a
monarchisták mellett. Ez azonban egyik félnek se felelt meg: a kommunisták számára szovjetellenesnek
min?sült Tyihon, az ellenoldal számára pedig kommunista kollaboránsnak. 1927-ben a Szovjeúnió
területén kívüli orosz ortodox egyházközségek kijelentették, hogy a moszkvai egyházi vezetés a
kommunista állami vezetés befolyása alatt nem képes a továbbiakban ellátni szerepét, így hivatalosan
elszakadtak, megalakítva a Határontúli Orosz Ortodox Egyházat, New York közponntal. A Határontúli
Orosz Ortodox Egyház 2008-ban újraegyesült a moszkvai egyházzal.

 

Lavr New York érsek-metropolitája és II. Alekszij moszkvai pátriárka az újraegyesülés aláírása után
Putyin beszédét hallgatják

A kommunista korszakban történt próbálkozás egy új, kommunistpárti egyház alapítására is Él? Egyház
név alatt. Látványos sikertelenség után, Sztálin 1943-ban gyakorlatilag bezárta ezt a felekezetet, miután a
hivatalos egyház ígéretet tett a szovjet vezetés felé, hogy tartózkodni fog a politikától, nem fog fellépni a
szovjet politikai irány ellen, cserébe Sztálin visszaadta a korábban elkobzott egyházi vagyon egy részét.

_______________________________________________
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Összeült a ballib agytröszt válságstábja

by maxval bircaman - péntek, január 15, 2016

http://bircahang.org/osszeult-ballib-agytroszt-valsagstabja/

Az utóbbi 2 év során a ballibeknek sikerült évente 1-1 hatalmast bukás prezentálniuk.

2014 nagy bukása a rezsicsökkentés ellenzése volt. Jöttek a viccesebbnél viccesebb k?kemény jobboldali
ultraliberális érvek (igen, a mi „baloldalunk” annyira modern, hogy ultrajobbos), melyekkel mindenkinek
elmagyarázták, hogy egy társadalomnak nem az az érdeke, ha a kormány a társadalom érdekét nézi,
hanem az, ha a monopol-nagyt?kések érdekei vannak a lehet? legjobban képviselve a kormány által. Ez
így európai, civiizált, modern, jogszer?, s minden más pedig szörny? fasizmus, diktatúra, valamint kódolt
antiszemitizmus. Jöttek is az apokaliptikus jóslatok: nem lesz áram, gáz, víz, mindenki kivonul az
országból, többszázezer új munkanélküli lesz, stb. Aztán nem történt semmi, azon kívül, hogy egyes
monopolcégek igazgatótanácsi tagjai az éves 20 millió eurós bónuszuk helyett kénytelenek voltak alig
19,5 millióval beérni.

2015-ben a ballib agytrösztnek sikerült magasabbra srófolnia a téteket: egy még hatalmasabb bukást
abszolválni, pedig kevesen hitték, hogy lehetséges lesz felülmúlni az el?z? évit. De ?k tudták, merték, s
megtették! A II. világháború vége óta legnagyobb európai migrációhullámról a ballib tudorok el?ször
megállapították, hogy az egészet csak Orbán találta ki, a valóságban nincs is migráció, majd pedig amikor
már a világ összes híradója Budapest központjából tudósított a sosem látott migránstömegr?l, hirtelen
elismerték, hogy ez akkor mégsem Orbán fantáziája, viszont kijelentették, hogy a jelenség akkora
hatalmas kincs az ország számára, mintha a világ legnagyobb ásványlel?helyét találták volna meg a
Csepel-szigeten. Ismét kiderült, hogy fasizmus és diktatúra az ország határának megvédése, az
iszlamistáknak nem ujjongani pedig kódolt antiszemitizmus. Aztán mi történt? Orbán sikeresen
megoldotta a krízist, s manapság az iszlamista hordák Budapest helyett Kölnben, Párizsban és más nyugat-
európai városokban követnek el tömeges er?szakot és terrorcselekményeket. S egyre több európai állam
tekinti példaérték?nek a kérdésre adott magyar kormányzati megoldást és a további javaslatokat.

Most itt van 2016, a ballib agytröszt már januárban szeretné letudni az évi 1 darab nagy bukást, hogy
aztán az esélytelenek bizalmával élhesse meg az év fennmaradó 11 hónapját.

Összeültek megvizsgálni tehát milyen intézkedéseket hozott Orbán és miket tervez.
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A korrupciós témát elvetették, ezt még a ballib agytröszt is nevetségesnek tartja, hiszen ?k pont
ugyanannyira korruptak, mint a Fidesz.

Akkor az egyik agylény a fejére csapott: de hiszen a csúnya Orbán bevezeti a CSOK-hitelt! Több
jelenlév? agylény-kolléga el?ször nem értette hogyan is lehetne belekötni ebbe a szokásos, ezerszer
lejáratott hülye szövegeken kívül (lásd: nem az igazi nyomorgókat segíti, a gettócigányság helyett az alsó-
középosztályt er?síti, meg vegyünk inkább a pénzb?l lélegeztet?gépeket, stb.), de akkor hirtelen
mindenki megvilágosodott: a csúnya Orbán így fog magának választókat vásárolni a ronda fasiszta
romániai, ukrajnai, szerbiai magyarság köréb?l! Tömegesen jön majd  22 millió 3 millió magyar, mind
beköltöznek, majd mindenki épít magának a hitelb?l pár tucatnyi lakást, s mindezt a magyar adófizet?k
pénzéb?l!

A ballib semmit se felejt,  s semmit se tanul...

_______________________________________________
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Üzenet Gyurcsány Ferencnek

by maxval bircaman - péntek, október 21, 2016

http://bircahang.org/uzenet-gyurcsany-ferencnek/

Tisztelt Gyurcsány Úr! Kedves Ferenc!

Kívánunk neked hosszú, egészséges, életer?vel és alkotással teli életet, hogy még legalább 40 évig aktív
politikus lehessél. Így biztos, hogy a ballibeknek nulla esélyük lesz ez id? alatt megkaparintani a
hatalmat.

Tisztelettel:

a nép

 

_______________________________________________
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“Médiakérdés”

by maxval bircaman - csütörtök, október 20, 2016

http://bircahang.org/mediakerdes/

Mivel ismét felmerült a “médiakérdés”, írni kell róla egy külön cikket.

Minden nyelvben van számtalan sok mítosz. Egy orosz ismer?söm szerint pl. az orosz f?nevek neme
megállapítható hangzásuk alapján. Természetesen butaság ez, egyes orosz f?nevek neme megállapítható
nagy biztonsággal a végz?désükb?l, míg másoké sehogy: meg kell tanulni és kész, más módszer nincs.
Egy amerikai ismer?söm pedig határozottan állítja, hogy a Shakespeare-kori angol szép, míg a mai
amerikai angol csúnya – figyelem, nem azt mondja, hogy neki az egyik jobban tetszik, hanem azt, hogy
az objektív módon szebb! Természetesen ez is butaság, masszív ökörség.

A magyar nyelvi mítoszokról írtam már egyszer.

De van pár konkrét példa, amit érdemes kiemelni, mert nagyon er?sek ma is.

Kiemelnék öt nagyon jellemz? magyar nyelvi tévhitet, majd pedig elemzem a “média” szó körüli mítoszt.

1-es számú mítosz: a létige és határozói igenév együtt germanizmus.

Állítólag csúnya a “meg van csinálva”, “el van intézve” típusú kifejezés, helyette a helyes és a magyaros
a “megcsinálták”, “elintézték”.

A vicces érv minderre az a mondat, hogy “a macska fel van mászva a fára”.
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Lássuk csak!

A germán nyelvekben eleve nem létige + határozói igenév szerkezet van az idézett példákban, hanem
létige és melléknévi igenév. Lásd az angolt, ahol a létige + melléknévi igenév szerkezet az “is done”, a
létige + határozói igenév szerkezet pedig az “is doing” – a magyar határozói igeneves “meg van
csinálva” szerkezet az angol melléknévi igeneves szerkezet jelentésének felel meg! Miféle germán hatás
az, mely egyenesen más szófajt használ?

S mi a gond a hamis macskafelmászós érvvel? A “mászik” szó intranzitív, míg a “csinál” szó tranzitív.
(Tranzitív = tud tárgyat vonzani maga után.) Az a mondat, hogy “a macska fel van mászva a fára” azért
hibás, mert nem mondható az, hogy  “felmászik valamit”, hiszen nem azt mondjuk, hogy “felmássza a
fát”, hanem azt, hogy “felmászik a fára”. Lám, a “megmászik” szó már tranzitív, mondhatjuk azt, hogy
“megmássza a hegyet”, így az is lehet, hogy “a hegy meg van mászva”, de figyelem, itt se arról van szó,
hogy “a hegymászó meg van mászva a hegyen”! Ezzel szemben az, hogy “valaki elintézte az ügyet”
helyes mondat, így az is helyes, hogy “az ügy el van intézve”.

A “meg van írva” és a “megírták” között enyhe jelentéskülönbség van, így akik azt mondják, hogy csak
az utóbbi alak a helyes, valójában éppenhogy szegényíteni akarják a nyelvet!

Hogyan lehetne helyes az, hogy hogy “a macska fel van mászva a fára”? Úgy hogy hogy “a fa meg van
mászva a macska által”, ez helyes mondat, csak éppen borzasztóan furcsa: a modern magyar nyelv
kifejezetten nem szereti a szenved? szerkezeteket, hacsak nincs ennek valamilyen külön jelentéstöbblete,
mint ahogy ez a “meg van írva” mondatban van.

Az utóbbi id?ben terjed ez az alak intranzitív igéknél is, különösen székelyekt?l hallottam, hogy pl. “meg
van érkezve”, “el van menve”. Mivel tömeges, nem tekinthet? hibásnak. Lehetséges, hogy ez az utóbbi
században túlságosan leegyszer?sdött magyar igeid?rendszer bosszúja lesz: azaz ismét megjelennek
egyes kihalt magyar igeid?k.

A mai magyar nyelvben 2 igeid? van: múlt és jelen. A jöv? id? nem tekinthet? teljes érték? id?nek, a
jöv?t eleve a jelen id? is kifejezheti. Így legfeljebb 2+1 id?r?l beszélhetünk.
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Ezzel szemben 500 éve a magyarban még 7 teljesérték? igeid? volt: bejezetlen jelen (“csinál”), befejezett
jelen  (“csinált”), határozatlan múlt (“csinála”), befejezetlen múlt  (“csinál vala”), befejezett múlt
(“csinált vala”), régmúlt (“csinált volt”), jöv? (“csináland”).  Angolra vagy spanyolra próbálva fordítani
kb. ez lesz: csinál = does / hace, csinált = has done / ha hecho, csinála = did / hizo, csinál vala = was
doing / hacía, csinált vala = did / había hecho, csinált volt = had done / hubo hecho (ez gyakorlatilag
kihalt alak a modern spanyolban, helyette „había hecho” használatos), csináland = will do / hará.

A jöv? id? a magyarban megsz?nt, helyére lett a “fog” + jelen id? szerkezet. A befejezett jelen pedig
minden múlt helyére lépett. Lehetséges, hogy az “el van menve” a befejezett jelen visszatérése, szemben
a csak múlt idej? “elment” alakkal? Szóval lehet, hogy hamarosan a macska tényleg fel lesz mászva fára!

2-es mítosz: a suksükölés primitívség.

Nem, nem az, ez teljesen szabványos nyelvjárási jelenség. Tény: a magyar irodalmi nyelvben ez hibás
alaknak számít. Az érdekesség azonban az, hogy szigorúan logikailag nézve éppen a magyar irodalmi
nyelv nem-suksökölése a szabálytalan.

Lássuk mir?l is van szó!

A magyar nyelv sajátossága, hogy az igék jelen idej?, többesszámú, els? személy? alakjában határozott
(tárgyas) ragozásban nincs különbség a kijelent? mód és a felszólító mód között. Tehát pl. a “csináljuk”
szó jelentheti azt, hogy “csináljuk meg a feladatot!”, azaz felszólítást és azt is, hogy “megcsináljuk a
feladatot”, azaz kijelentést.

A északkeleti magyar nyelvjárásban rendhagyó módon kialakult egy olyan sajátos szabály, hogy a –t vég?
igéknél legyen megkülönböztetve a kijelent? és a felszólító mód – csak ezeknél! A különbségtétel
lényege: a kijelent? módú alakoknál –j végz?dés lett használatos, azaz nem ment végbe az a hasonulás,
ami egyébként végbement felszólító módban.

A magyar irodalmi nyelvbe ennek a nyelvjárásnak az alakja került be, így az irodalmi nyelvben
különbség van a kijelent? és a felszólító módban, a jelen idej?, többesszámú,els? személy? alakban – de
szintén csakis a –t vég? igéknél! Lásd: “festjük” – “fessük” ebben a nyelvjárásban és az irodalmi
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nyelvben, míg a többi nyelvjárás nem tesz kivételt a –t vég? igékkel, így ott mindkét alak “fessük”:
„fessük ki a szobát holnap?” – „holnap kifessük a szobát”.

3-as mítosz: az “?” csak él?lényekre alkalmazható.

A mítosz lényege: az “?” él?lényeket jelent, az “az” pedig tárgyakat. A valóságban a magyarban az “?”
jelent mindenféle egyesszámú, harmadik személy? személyes névmást. A magyarban sem nyelvtani nem
alapú, sem él?/élettelen alapú megkülönböztetés nincs, ellentétben az angolul (he/she/it) vagy az orosszal
(??/???/???).

Az “az” tehát mutató névmás, nem személyes névmás. Nem létezik semmilyen ok, amiért mutató
névmással kellene helyettesíteni a tárgyra utaló személyes névmást. Ez könnyen felismerhet? a ragozott
alakok esetében: a  “?” szót elvileg elítél?k is simán mondják tárgyakra is, hogy “vele”, “nála”, s nem
feltétlenül mondanak “azzal”, “annál” alakot. Pedig ez nem lenne lehetséges, ha valóban csak
él?lényekre vonatkozna az “?”.

4-es mítosz: nével? a név el?tt és nével? elhagyása a tisztség el?tt.

Állítólag csúnya azt mondana, hogy “az Orbán azt mondta”, s szintén az, hogy “Miniszterelnök úr azt
mondta”, a helyes: “Orbán azt mondta” és  “a Miniszterelnök úr azt mondta”.

A valóságban a személynév el?tti nével? elterjedt jelenség a magyarban, bár a kelet-magyarországi és
erdélyi nyelvjárásokban szinte nem létezik ez. Ha megkérdezünk egy Budapestre költözött székelyt a
nyelvi tapasztalatairól, szinte mindig el fogja mondani: borzasztó furcsa a személynevek el?tti nével?zés.
(A mai fiataloknál ez már nincs így, hiszen a Székelyföldön is magyarországi tv-csatornákat néznek, azaz
hozzászoknak.)

Mivel ez azonban Budapesten nagyon elterjedt jelenség, ma már az egész magyar nyelvterületre kezd
terjedni.
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A tisztség el?tti nével?elhagyás pedig az úgynevezett hivatalos szleng egyik fejlesztése. Lehet, hogy
tévedek, de én ezt még nem hallottam a 70-es években, el?ször a 80-as évek közepén találkoztam ezzel
hivatalos stílusban, addig pont ellenkez?leg ez inkább informális stílusnak számított. Dehát a stílilusok
változása is része minden él? nyelvnek.

5-ös mítosz: az “aki”.

Mítosz: az “aki” nem alkalmazható másra, csak személyekre, azaz így az “a csapat, aki” típusú mondatok
hibásak.

Valójában vegyük észre: az “aki” csak megszemélyesített fogalmakra, tárgyakra használatos ilyen
esetekben. Azt nem mondja senki, hogy “a könyv, aki ott van a polcon”, de azt igen, hogy pl. “a
focicsapat, aki díjat nyert”, ez utóbbi azt jelenti, hogy a beszél? a  a “focicsapat” szó alatt annak tagajaira,
azaz személyekre utal.

S a f?mítosz, az immár 20-éves médiákokozás.

A 90-es évek elején egy ballib újságíró terjesztette el, hogy a “média” szó már többesszámban van, így
azt mondani, hogy “médiák” az olyan, mint azt mondani “újságokok” vagy “sajtókok”, tehát dupla
többesszám. Természetesen ez masszív butaság. Ha a “média” szó többesszámú lenne, azt mondanánk “a
média azt írják” és nem azt “a média azt írja” – mivel mindenki az utóbbit mondja, megállapítható: a
“média” szó egyesszámban van.

A felhozott ok a következ? volt: a latinban, ahonnan a szó ered a “media” a “medium” többesszáma. Ez
persze igaz, de teljesen lényegtelen, hiszen ezen az alapok a “kekszek”, “operák”, “fóliák”, “Bibliák”,
“Zsigulik”, stb. is mind hibás. Nem, egyik se hibás: a magyar nyelv nem veszi tudomásul, ha egy idegen
szó az eredetiben többesszámú, azt egyesszámúnak tekinti. Ellentétben pl. az angollal, ahol a m?velt
nyelvhasználatban tényleg szokás egyes görög és latin jövevényszavak eredeti többesét használni. Így pl.
angolul a “referendum” szó többese a m?velt nyelvhasználatban nem “referendums”, hanem “referenda”.
Ugyanígy: “medium” – “media” és nem “mediums”, “virus” – “viri” és nem “virures”, “moratorium” –
“moratoria” és nem “moratoriums”, “gymnasium”  - “gymnasia” és nem “gymnasiums”, stb. Legalábis a
m?velt szociolektusban, mert az angol utca embere persze nem így beszél.
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De mindez, ami az angolra részben igaz, a magyarra EGYÁLTALÁN NEM érvényes: a magyarban nem
szokás görög/latin szavakat azok eredeti többesszámával használni, erre EGYETLEN példa sincs: azaz
magyarul "operák" és nem "opuszok", "médiák" és nem "médiumok", "referendumok" és nem
"referenda", "vírusok" és nem "víri", "moratóriumok" és nem "moratória", "gimnáziumok" és nem
"gimnázia", “baktériumok” és nem “baktéria”, stb.

Az eredetre való hivatkozás azért is teljesen fals, mert ezek az alapon a “médiumok” szó is rossz, hiszen
helyette “média” a helyes. Persze ez annyira abszurd, hogy ez még tévhitként sem terjedt el.

Minderre persze az értelmesebbje gyorsan rájött, így jött a mítosz finomított verziója: igen, a “média” szó
egyesszámú, de ez gyüjt?név, így nem tehet? többesszámba. Azonban ez sem igaz: a magyarban a
gyüjt?nevek is tehet?k többesszámba, legfeljebb ritkán használatosan így. Nyilvánvaló, hogy az
“emberiségek”, “vizek”, „jogrendek”, stb. szavak nem gyakoriak.

Az angolban vagy az oroszban léteznek csak többesszámú szavak – pl. az “olló” szó angolul és oroszul is
ilyen szó “scissors” / “???????” -, a magyarban ilyen sincs.

A plusz bonyodalom a magyar “média” szóval, hogy használatos két értelemben is:

- egy adott sajtótermék – ebben az esetben ez nem gyújt?szó,
- sajtótermékek csoportja  – ebben az esetben ez gyújt?szó.

Ez a kett?s jelent?s szerintem sajnálatos, de a nyelv alakulása sosem logikus.  A "médium" szó szerintem
azért rossz szó, mert mást is jelent: nem csak sajtóterméket, hanem közeget és jövend?mondót is.
Pontosan ezért kezdett terjedni a "média" szó mint "sajtótermék". Ez a szó ugyanis nem jelent pl.
jövend?mondót. A médiák összességére meg van szó, ez a "sajtó", ami a "sajtótermékek összessége". Ez
persze csak a személyes véleményem, ami csak azt jelenti: én így mondom, de ez nem jelent semmit,
hiszen mások pedig másképp használják. Mindkett? teljesen helyes.

Hozzáteszem: ha a “média” szót gyüjt?szóként használjuk, AKKOR IS van többesszáma, a “médiák”,
bár ez esetben természetesen ritka ez az alak. De hogy bizonyítsam is ezt, íme egy mondat, melyben
gyüjt?névként használva teszem többesszámban a “média” szót: “Az osztrák média jellemz?je a
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bulvárlapok magas aránya, ezzel szemben a magyar médiára ez kisebb mértékben igaz. Viszont
elmondható ezekr?l a médiákról közös jellemz?ként, hogy az internetes hírportálok egyre inkább szorítják
ki az írott sajtót.”.

Akik szerint pedig mégis a „médium” szó többesszáma a „média”, íme egy mondat viccb?l: „Tegnap
voltam két médiumnál, az egyik tenyérból jósolt, a másik kártyából. Ez a média sok érdekeset mondtak el
nekem.”.

Íme a két f? magyar nyelvészeti iskola - a "nyelvm?vel?k" és az "anti-nyelvm?vel?k" - történetesen
egyetértenek ebben a kérdésben:

http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2015-XXXVII-1.pdf
http://www.nyest.hu/hirek/medium-media-mediumok-mediak

pofonegyszer? tudományos kérdésekben természetes, hogy a nyelvészek egyetértenek egymással.

_______________________________________________
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