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1989 nem volt 1956

by maxval bircaman - kedd, október 23, 2018

http://bircahang.org/1989-nem-volt-1956/

A rendszerváltozás egyetlen oka: a szovjet visszavonulás. A folyamaot meg alapvet?en a kommunista elit
csinálta végig, önként. Nem volt semmilyen ellenzéki nyomás, az ellenzék csak másodszerepl?ként vett
rész, a nép meg sehogy.

 

Én személyesen is ott voltam az akkori legnagyobb ellenzéki tüntin (romániai falurombolás elleni), ez
egy teljesen békés, szolíd felvonulás volt, mely nemigen hatott semmire. Csak annyit mutatott meg: van
valamilyen tömeg az ellenzék mögött, amire aztán az ellenzéki kerekasztal hivatkozni tudott a kerekasztal-
tárgyalásokon. Semmi egyéb.

De nehogy már bebeszéljük magunkat, hogy a párezres tagságú Fidesz, SZDSZ, MDF harcolta ki a
rendszer bukását!

Ami pedig a rendszer végét illeti, politikai akarat kellett hozzá: a vezet?k direkt nem oldották meg a
problémákat.

Apám ott volt az 1982-es zárt KGST-ülésen, ahol a közelg? összeomlásról vitáztak, s 2 út is fel lett
vázolva, majd nem döntöttek semmit.

A magyar embereket illet?en pedig: egyetlen vágyuk az osztrák életszínvonal volt. A politikai szabadság
csak pár diákot és értelmiségit izgatott. A nagy többségnek elég volt az utazási szabadság (ezt már Grósz
megadta) és mondjuk még a cenzúra eltörlése izgatta, lásd a nyugati filmek azonnal jöjjenek be az
országba.
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Abban az id?szakban egyszerre éltem Bulgáriában és Magyarországn: Bulgáriában többszázezezres tüntik
voltak, sokszor, Magyarországon alig. Még a szintén anyagi érdekl?dés? bolgár kisembert is jobban
izgatta a politika, mint a magyart. Persze erre nyilván azt lehet mondani, a magyar kommunizmus már
laza alakjában d?lt meg, míg a bolgár verzió a végéig keményebb volt.

_______________________________________________
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2006-os humor

by maxval bircaman - szombat, február 10, 2018

http://bircahang.org/2006-os-humor/

2006-os humor.

Paródia.

 

_______________________________________________
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2018 m?botrányai

by maxval bircaman - hétf?, április 02, 2018

http://bircahang.org/2018-mubotranyai/

Csak  a választásokig vettem számba. 

Azaz 2018 els? harmada.

 

Id?rendi sorrendben.

A Fidesz támogatást gy?jt. Mintha a közösségi gy?jtés valamiféle védett ballib recept lenne.

Milo. Amerikai homokos újjobbos aktivista állítólag pedofil, mert azt mondta, ami az USA-ban tilos
ugyan, de Magyarországon nem az: homoszexuális szex 14 éves korban. Ezek szerint a magyar jog
engedi a pedofil szexet?

Pap politizál Hódmez?vásárhelyen. A politizálás része a pap tevékenységének, hiszen fontos utat mutatni
a hív?knek. A ballib m?felháborodottak sose háborodnak fel azon, hogy pl. a metodista pap Iványi
kampányol a ballibeknek.

Menekültek titkos befogadása. Annyira "titkos", hogy rajta volt a Bevándorlási Hivatal honlapján.

Horthy-mise. A dögunalmas antiszemita kártya ismételt el?vétele ötszázadik alkalommal. Személyesen
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Horthyt rossz politikusnak tartom, de miért ne mondhatna érte bárki is misét?

Oktatás és egészségügy. Mindkett? azonos szinten 1990 óta, a Fidesz se nem javított, se nem rontott.

Orosz álveszély. A nyugat egyszer?en nem képes feldolgozni, hogy a liberális jelöltek Oroszországban
esélytelenek, plusz haragszanak a keresztény szellemiség? új orosz rendre, ennyi az egész. Ezzel az
állammal barátságban kell lenni.

Korrupció. Ásítás, a korruptak más korruptak ellen hazudnak.

Kósa kamu 1300 millárdja. Ez legalább eredeti ötlet volt, valahogy üdébb. Persze attól még ökörség.

Semjén vadászik. A végén még Szarvisisztán megtámadja Magyarországot! Én egyébként nem igazán
értem mi jó van a vadászatban, dehát valószín?leg nem Semjén az els? ember a svéd történelemben, aki
befizetett egy vadásztúrára.

_______________________________________________
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A 90-es évek ballib elnyomása

by maxval bircaman - péntek, január 19, 2018

http://bircahang.org/a-90-es-evek-ballib-elnyomasa/

A 90-es években Magyarország volt a háttérhatalom kelet-európai kísérleti laboratóriuma.

A kommunizmus bukásakor Magyarország volt a legfelkészültebb ország a kapitalizmusra, ez szimpla
tény. A kapitalista intézményrendszer egy jelent?s része már megvolt a rendszerváltozás el?tt évekkel. Jó
összehasonlítás Bulgária, ahol csak a rendszerváltozás után lettek meg olyan dolgok, melyek
Magyarországon sokkal korábban már adottság voltak: pl. háromszint? bankrendszer, társasági törvény,
egységes árfolyam, szabad árképzés (egyes stratégiai árukat leszánítv), adórendszer.

A nagyurak gondolták is, érdemes az eszmei harcot is Magyarországon megkezdeni. Hiszen esetleg
tényleg a lét határozza meg a
tudatot.

A kádári kulturális elit jelent?s része már a 70-es évekt?l liberális volt, s aki nem, az is gyorsan az lett
1988-1989-ben. Nagyon kevés kivétellel - lásd kivételként az inkább pozsgaysta reformkomcsi vonalhoz
húzó olyan kádári értelmiségieket, mint pl. Csoóri, Csurka, Fekete Gyula, stb. - a rendszerváltozáskor a
magyar értelmiségi elit 90 %-a hith? liberális volt.

Az is segítette a folyamatot, hogy Magyarország sose volt igazán vallásos ország, továbban a térség egyik
etnikailag leghomogénebb állama. Azaz nem létezett az, ami megvolt az ex-kommunista térség két
másik, gazdaságilag szintén el?reheladottan kapitalista országában, Lengyelországban és Jugoszláviában.

Tehát minden készen állt az ország és a magyar nép liberálissá neveléséhez.

Ezt er?sen segítette természetesen a totális liberális médiafölémy. Míg ma a magyar médiák kb. fele
liberális, s ezt a lberálisok hatalmas sérelemként élik meg, addig 1990-ban a liberális fölény 90 % feletti
volt. Ezt az segítette, hogy az Antall-kormány - egyedüliként az 1990 utáni kormányok közül - nem vette
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kormányellen?rzés alá az állami médiákat, azokat gyakorlatilag az ellenzéki SZDSZ-nek ajándékozva.

Mik voltak a liberális módszerek?

A f? elv egy mondatban: "nem értek veled egyet, s mindent meg fogok tenni, hogy többé ne is mondhasd
el".

Részleteiben az 5 fó módszer:

tabusítás,
kirekesztés,
szómágia,
álszakmaiság,
kett? mérce.

A tabusítás lényeg: a kellemetlen témákat tabusítani kell, így nem is fogunk azokról beszélni.

A legjobb példa erre a cigányb?nözés. Bár minden adat igazolja, hogy a cigányok többet b?nöznek a
magyaroknál, ezt nem szabad megvitatni.

A tabusítása a témának valójában éppen a cigányok érdekei ellen hatott. Hiszen ezek után komolyan hinni
lehetett, hogy a cigányok tényleg valamiféle rejtélyes és szégyenletes, genetikai okokból b?nöznek, ez
pedig nyilvánvalóan nem igaz. A téma megvitatása, azaz az okok elemzése éppenhogy azt tárta volna fel,
hogy a kérdés alapvet?en szociális és kulturális, de nem faji, genetikai.

A tabusítás részben még ma is létezik a magyar közéletben, jellemz?en a zsidó tematikában. Magyar
lexikonban olvastam hogy pl. Marc Chagall belarusz fest? és Sólem Aléchem meg orosz író, legjobban
ezek ?k maguk döbbennének meg. A "zsidó" akkora tabu, hogy még pozitív vagy semleges használata is
botrányos.
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A kirekesztés kvintesszenciája az egyik ballib ikon, Eszterházy Péter író hírhedt mondata "Egy bizonyos
szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá." - azaz mi itt, a bölcsek hegycsúcson eldöntjük, mi a szint
és mi van alatta, s aki túl mást mond, azt egyszer?en nemlétez?nek tekintjük.

Gyakorlatilag ezeknek az eszterházyknak az egyik eredménye a magyar antiszemitizmus felduzzasztása.

A szómágia egyszer?, csak rá kell mondani egy véleményre, hogy az pl. "európai", s már nem is lehet
sekinek ellenvéleménye, hiszen az ellenvélemény nyilvánvalóan "mucsai". TGM megmondta 1990-ben
"Mucsa és félelem – vagy szabad demokrata többség. Nincs harmadik út." - ez a lényege is az egész
módszernek.

Pl. a halálbüntetés "nem európai", ezek után felesleges minden pro és contra érv, a kérdést már ott fent
eldöntötték, így kuss legyen.

Amerikai szektáknál láttam ezt, a mormonoknál a legvadabb alakban, hogy "When our leaders speak,
the thinking has been done", azaz amikor a vezet?ink megszólalnak, a gondolkodás már megtörtént, tehát
ha bármir?l a vezérek mondanak bármit, arról vitázni ellenséges tevékenység, s akkor is az, ha esetleg
vita után történetesen egyetértünk vezet?kkel.

Az álszakmaiság lényege: egyes közéleti, ideológiai kérdések szakmai kérdéseknek hazudása, így
azokról csak a "szakma" mondhat véleményt, a bircanép meg kussoljon és hallgassa ájult tisztelettel a
"szakembereket".

Nyilvánvaló, hogy nem lehet demokratikus vélemény arról pl., hogy hogyan építsünk atomer?m?vet,
mert ez tényleg szakmai kérdés, de az már nem az, hogy akarunk-e atomer?m?vet.

A persze a kett?s mérce. A végs? balta. Kornis Mihály ballib ikonember mondta "mi még sokkal jobban
gy?lölünk titeket mint ti minket" - neki szabad, mert ? nem szemét mucsai, hanem európai demokrata. A
másik nagymestere ennek Andrassew Iván volt, aki szerint a cenzúra csak akkor gond, ha liberálisok
ellen irányul, ellenkez? esetben a demokrácia er?s fegyvere a "kirekesztés" ellen.

                                 16 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Már szerencsére a ballib eszmei uralmat sikerült szinte teljesen felszámolni. Rá lettek kényszerítve a
ballib megmondóemberek, hogy érveljenek. S ennek követketében el is vesztették félisteni státuszukat. S
ez Orbán talán legfontosabb pozitív eredménye, mert nem a lét határoza meg a tudatot...

 

megjött a fiatal ballib nemzedék, aki azt hiszi, megismételheti a 90-es éveket

_______________________________________________
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A ballib böszmeség csúcsfotója

by maxval bircaman - csütörtök, május 10, 2018

http://bircahang.org/a-ballib-boszmeseg-csucsfotoja/

Megláttam tegnapel?tt azt a képet, ami kiválóan jelképezi a ballib hazugságot.

 

Íme ez:

Nos, nem kell Che Guevarát se kedvelni, se utálni ahhoz, hogy az ember értelmezze ezt a helyzetet.

Che Guevara kommunista volt, azon belül is radikális, kb. Pol Pot kés?bbi vonala.

Jól ismerve a latin-amerikai helyzetet, el tudom azt is mondani, amit sokan Magyarországon nem tudnak.

A latin-amerikai baloldal sokban más az európainál manapság. A f? eltér? jellemz?, hogy nem
vallásellenes. A második: nacionalista. A harmadik: gazdaságpolitikiailag sokkal kevésbé fert?zött a
liberális eszme által. Ami azonos az európai baloldallal, hogy az el?bbiek mellett kulturálisan is balos, ez
viszonylag új fejlemény, de ma már általános tény. A vallásosság és a kulturális balosság között persze
ellentét feszül, ezt az egyes latin-amerikai balosok más-más módon oldják meg, a f?sodrot jellemzend?
elmondható, hogy a 2 legnagyobb etikai kérdésben általános, hogy a homoszexualitást illet?en a latin-
amerikai balosok inkább a megenged?, míg az abortuszt illet?en inkább a tiltó álláspontot támogatják.

A párhuzam kicsit sántít talán, de ami Latin-Amerikában baloldal az magyar szemmel sokkal inkább 
LMP - az eredeti, schifferi - mint az, amit Magyarországon baloldalnak  szokás mondani. Latin-amerikai
szemmel a Momentum, az MSZP, a DK, az Együtt tipikus liberális jobboldal.
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A latin-amerikai kommunizmus ma már gyenge. Helyét átvette a populista újbal, mely csak részben
merít a marxizmusból. Még a térség egyetlen
kommunista diktatúrája, Kuba is igyekszik módosítani a hivatalos politikán, bár nagyon óvatosan.

Miért is mondtam el ezt most? Mert egy argentín kommunistától hallottam, amikor a korábbi balos-
populista Kirchner-féle korméányzatról mesélve azt mondta "nem az, hogy annyira jó lenne, de az
ellenzéke annyira szemét, hogy nem tudom nem támogatni az elnököt". Egy mai Che Guevara hív?
mondta ezt. S nem abban az értelemben Che-hív?, ahogy sok latin-amerikai szimplán nacionalista - értsd:
USA-ellenes - h?st lát benne, nem beszélva a Che-pólós debilekr?l, hanem abban az értelemben, ahogy
ezt olyan valaki mondja, aki egyetért a Che-féle radikális marxizmussal.

Szóval egy dolog biztos: ha ma élne Che és Magyarországon tüntetne, soha az életben nem állna ki a
magyar ballibek oldalán. A mai latin-amerikai balos azt mondaná: a Fidesz a kisebb rossz, mert szemben
próbál állni a nyugati er?központokkal és igyekszik nemzeti t?két létrehozni a nemzetk?zi t?kével
szemben.

_______________________________________________
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A ballib migráncs m?botrány

by maxval bircaman - csütörtök, február 01, 2018

http://bircahang.org/a-ballib-migrancs-mubotrany/

Gyorsan felejtenek egyesek.

A ballib hozzáállás a migrációhoz immár harmadik szakaszában van.

A korai szakaszban migrációellenesség volt, az iszlám hatalmas veszélynek számított, s minden ballib
szent kötelességének tekintette az USA támogatását a "terrorizmus" elleni szent háborúban. Voltak ballib
ismer?seim ebben az id?szakban, akik Európa iszlamizálódásáról szóló képeket osztottak meg a FB-on.
Az iszlám ki lett nevezve valamiféle újfasizmusnak, s egyik fontos civilizációs kötelességünk lett az
iszlám diktatúra alatt szenved? vademberek felszabadítása.

2015-ben jött a radikális váltás. Ekkor minden migráns ki lett kiáltva menekültnek, az iszlám pedig szent 
másságnak. Még az iszlamista terroristák is csak afféle válasz lettek a szörny? nyugati dolgokra (amiben
egyébként van részigazság).

Most azt kérik számon ugyanezek Orbántól, miért fogadott be 1300 embert. Ugyanazok, akik 2 és fél éve
százezrek befogadását követelték és minden kontroll nélkül. Nem furcsa?

Bevallom, van egy kérdés, melyben magam is ingadozom. Ez az európai muszlimok
rendszabályozásának kérdése.

Nem tudom eldönteni, hogy helyes-e pl. a fejkend? tiltása vagy a mecsetépítési tilalom. Néha megértem
ezen tiltások gyakorlatias okát, de a legtöbbször mégis azt hiszem: ez abszurd politika. Miért? Mert
abszurdum embereket beengedni, majd rájuk kényszeríteni dolgokat. Ez provokatív és kontraproduktív
politika.
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Integrálhatatlan embereket nem úgy kell rendbe tenni, hogy idegesítjük ?ket, hanem úgy, hogy be se
engedjük ?ket.

 

Az ?sb?n a nyugat ateista, önfeladó kultúrája, mely multikulturalizmust hirdetett, a dolgok végig
gondolása nélkül. A két véglet között rázkódik a nyugat: egyrészt a gyarmatosító, lenéz? hozzáállás,
hogy nosza, civilizáljuk a bennszülötteket, oktassuk ?ket ateizmusra, feminizmusra, homoszexualizmusra,
másrészt, hogy a gonosz fehér ember a hibás mindenért a világon. Pedig az igazság középen van itt:
szimpla tény, hogy az európai gyarmatosítók sok rosszat okoztak a világnak, alapvet?en haszonvágyból,
de eközben mégis tettek pozitívumokat is.

Nem létezik emberi jog a bevándorlásra, s minden közösség belügye kit enged be. A problémás
embereket egyszer?en nem kell beengedni. A mai nyugat elkövette az ?sb?nt, most pedig alkalmatlan
eszközökkel felületi kezeléssel próbálkozik, ami sose lesz sikeres.

Most pedig a nyugat a keletre akarja kényszeríteni saját ?sb?nét, de szerencsére minden kelet-európai
országnak er?s az immunrendszere.

Mit gondolok az iszlámról? Az a helyzet, hogy nem tudok azonosulni egyik széls?séggel se. A korábbi
jobboldali szöveg az iszlámot dics?ítette valamiféle nyugatmegváltó er?ként, a mai szöveg pedig
sátánizálja az iszlámot. Mindkett? baromság.

Az iszlám egy vallás, megvan a maga helye ahol domináns er?. Ha nekem az iszlám és az ateizmus között
lennék kénytelen választani, az iszlámot választanám. Sok rosszat hozott a világnak az iszlám, de kár
lenne tagadni, hogy vannak pozitív eredményei is.

Ami biztos: nálunk semmi szükség az iszlámra.
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Ahol jelenleg élek - a sötét Balkán kell?s közepén - a lakosság 15 %-a muszlim, de nem friss migránsok,
hanem évszázadokkal korábban bevándoroltak és a vallást évszázadokkal ezel?tt felvett emberek. 99
%-uk az iszlám mérsékeltebb ágát követik, azaz nem azt, amit a mai iszlamisták. Alapvet?en nincs velük
gond, kivéve egyes fiatalokat, akik iszlamista propaganda hatása alá kerültek. Ezekre megoldást csak a 
kemény kéz jelent, le kell csapni és kész, jogászkodást mell?zve. De olyasmi, ami nyugaton van, hogy
iszlám szónokok egész városrészeket uralnak egyszer?en nem létezik. Bulgária keresztény állam, s
akinek ez nem tetszik, annak egyetlen joga van: elmenni a fenébe az országból. Tessék MÁSHOL
töröknek vagy muszlimnak lenni.

Magyarországnak szerencséje van, hogy a török id?kben végig periféria maradt, így se betelepítés, se
iszlamizálás nem volt. Amikor az ország felszabadult a török uralom alól, minden muszlimnak távoznia
kellett, s?t még a muszlimok keresztény házastársainak is. Így az országban kevés a muszlim, csak
olyanok, akik egyénileg és kis számban bevándoroltak, a legtöbb esetben házasságkötés útján. Ez pont az
a mennyiség, ami nemhogy bajt okozna, de még színesíti is az országot. S jó, ha ez így is marad.

_______________________________________________
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A ballib választási belharcok

by maxval bircaman - kedd, március 27, 2018

http://bircahang.org/a-ballib-valasztasi-belharcok/

A ballib választási belvillongások figyelése különösen érdekes.

A magyar "baloldal", ezt alatt a ballib és általában a liberális oldalt értve, élet-halál harcot folytat saját
magával.

 

Az MSZP megsemmisítése a f? cél, minden jel szerint.

A ballib törpepártok szétz?zása már tény. A bajnaista pártütés összes maradványának ez az utolsó éve:
többé se Együtt, se PM. A többi hasonló erej? szervez?désnek is vége, lásd Megbokrosodott Párt
(MoMa), fodros liberálisok, s a Momentum, aki csúnyán csatát vesztett Gyurcsánnyal szemben.

Gyurcsány nyilvánvaló célja: ? legyen az egyetlen "baloldal". Taktikája kiváló. A határontúli magyarok
elleni uszítás pl. fantasztikus lépés, mert egyszerre gy?jti be ezzel magához a magyar liberális
keménymag voksát, s taszítja az embereket az MSZP-t?l, akinek ez a szöveg túl sok, de bepiszkolódik a
megkötött koalíció miatt.

Ha Gyurcsány jól taktikázik, április 8-ig 10 % alá tornázza az MSZP-t.

_______________________________________________
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A ballib újhullám

by maxval bircaman - péntek, december 07, 2018

http://bircahang.org/a-ballib-ujhullam/

Megirigyelhette a ballib vezérkar Gulyás Mártont, aki hetente egyszer este 7 és 9 között mérges
szakszervezeti aktivistát alakít egy budapesti klubban.

Szóval felvették a francia antiliberális tüntet?k ruháját. Azokét, aki Micron elnök ellen küzdenek. Igen,
azok a ballibek tették ezt, akiknek Micron az egyik f? példaképük. Micron kb. a francia Bajnai, csak
sikerült jobban felépíteni ?t, s a francia lakosságot könnyebb megtévészteni az évtizezedes agymosás
miatt. 

Kb. mintha annak idején az amerikai rasszimus ellen úgy tiltakoztak volna valahol Európában, hogy KKK-
jelmezeket vesznek fel. Röhejes.

Egyébként meg ha lenne olyan mozgalom Magyarországon, mint a sárgamellényesek Franciaországban,
az legel?ször éppen a ballibeket söpörné el.

_______________________________________________
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A ballibeknek nincs pénzük?

by maxval bircaman - hétf?, február 05, 2018

http://bircahang.org/a-ballibeknek-nincs-penzuk/

Tényleg nincs pénzük a ballibeknek PR-szakemberre?

Annyi hibát vétenek, hogy hihetetlen.

Most három fatális hibát említenék.

Alapvet? tárgyalási taktika, hogy sose szabad azt kit?zni, amit el akarunk érni, hanem annál többet kell.
Azaz hiába az a reális cél, hogy meg akarják gátolni a Fidesz kétharmadát, ezt hétpecsétes titokként kell
kezelni, a népnek a gy?zelemr?l kell beszélni. Egy bajnokságon lehet célkit?zés egy gyengébb csapat
számára, hogy már az gy?zelem, hogy ott lehet, de egy választáson ez csak egy kis, új párt számára lehet
komoly cél. Egy már létez? párt nem mondhatja azt, hogy eleve tudja, hogy semmi esélye. Akkor se
teheti ezt, ha tényleg semmi esélye.

A másik ordító hiba a mikrotüntizés. Ha az ember tudja, hogy a tüntetésére nevetséges mennyiség?
ember fog eljönni, akkor a helyes taktika azt a tüntetést meg se szervezni. Ha pedig más, az illet? párttal
szimpatizáló er? szervez tüntetést, nem szabad mögé állni, mert ezzel az illet? párt kompromittálja magát.

 

A múlt hónap mindkét oktatásügyi ballib tüntetése súlyos kudarc. Az egyikre, a diáktüntetésre alig 500
diák ment, a maradék 1500 f? nyugdíjas volt. A következ?, ex-pumukliosta tüntetésre még ennyi embet
se ment el. A ballib megmondóemberek az egyiket általános diáksztráknak, a másikat ellenzéki
gigatüntetésnek hirdették meg. Hatalmas pofára esés.
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Az összes ilyen mikrotünti azonos módszerrel zajlik:

hatalmas hírverés a ballib médiákban,
azon remény kifejezése, hogy az adott téma még elégedetlen kormánypártiakat is vonzani fog,
10-szer több ember ígéri a részvételt, mint amennyi tényleg el akar menni,
a hiszterizált ballib szavazók már-már forradalmat álmodnak,
lezajlik a tünti, melyre szinte senki se megy el a ballib keménymagon kívül,
elhangzanak a dögunalmas beszédek, melyek már a szónokok is elalszanak,
eredmény: a ballib szavazótábor egy része is kiábrándul saját pártjából.

A harmadik hiba az olyan témák folyamatos feldobása, ami a ballib szavazótábor h? részét is megosztja.
Pl. a ballib szavazók zöme is akar Paks II-t és nem akar iszlamizációt. Nem arról kell egy kampányban
beszélni, ami egyesíti az embereket?

Lehet, hogy tényleg igaza van Sorosnak, hogy Orbán megvette a ballib pártokat?

_______________________________________________
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A bitkojn átverés

by maxval bircaman - kedd, január 30, 2018

http://bircahang.org/a-bitkojn-atveres/

Amikor megjelent a bitcoin és még mimimális értéke volt, nekem is lett bel?le: regisztráltam valahol, s
kaptam ingyen, ha jól emlékszem 1 egységet.

 

Elfelejtettem, hol regisztráltam, szóval jelenleg de facto 0 egységem van.

Korán felismertem: ez egyfajta mlm-átverés. Azaz van egy eredetileg jó ötlet, melynek megvalósítása
rossz.

Mi is az mlm alapötlete? Az, hogy emberek kapjanak jutalékot egymás felé ajánlott termékekb?l és
szolgáltatásokból.

S mi a valóság? Senki se ajánl senkinek semmit, mindenki csak a jutalék miatt csatlakozik a
rendszerhez, majd pofára esik.

Ugyanez a kriptovaluta. Az eredeti ötlet: alternatíva a pénzrendszerrel szemben.

Mi a valóság? Mindenki csak azért veszi, hogy az átfolyamon nyerjen. Pofára esés lesz a vége az
emberek 99 %-a számára.

_______________________________________________
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A bolgár példa

by maxval bircaman - szombat, április 21, 2018

http://bircahang.org/a-bolgar-pelda/

A magyar ellenzéki ultrák reménysége abszurd: nem lesz színes forradalom Budapesten. Nincs rá se
bels?, se küls? feltétel.

Színes forradalmakban azokat nevezzük, amikor nyugati, háttérhatalmista érdekek mentén eltávolítanak a
hatalomból legitim, szabadon megválasztott kormányokat.

 

Az els? ilyen esetet, vagyis inkább próbáját személyesen átéltem: amikor 1990-ben a bolgár szocialisták
abszolút többséget szereztek a választásokon, óriási tüntetéshullám lett az eredmény. A "kékek"
szervezték ezeket, ez az akkori egyesült ellenzéket jelentette, hivatalos nevükön Demokratikus Er?k
Szövetsége - bolgár rövidítése: SZDSZ, de ez nem magyar SZDSZ bolgár verziója, hanem - magyar
szemmel - kb. olyan, mintha 1990-ben az MDF, az SZDSZ, a Kisgazdapárt, a Fidesz, s a KDNP egyetlen
pártként indult volna el a választásokon. A bolgár SZDSZ szinte mindenkit egyesített, aki valamiért
ellenezte a kommunista pártot: tagjai között vannak mindenféle irányzatú emberek, csak a 
nacionalistákat és a törököket nem engedték be.

Egy kis el?zmény. Bulgáriában a rendszerváltás napra meghatározható: 1989. november 10. Ezen a
napon történt a palotaforradalom Todor Zsivkov ellen. Az új, puccsista vezetés azonban, bár egyáltalán
nem akart rendszerváltást (a gorbacsovi reformoknál kevesebbet akartak), már november 18-án 
elvesztettek minden irányítást az események felett. Innent?l kezdve az új vezetés csak sodródott az
eseményekkel. 1989 december elején már maga a kommunista párt javasolja a többpárti demokrácia
bevezetését. Ezek után szinte csoda volt, hogy nem az ellenzék nyert az els? választáson. Mindenki az
ellenzék gy?zelmére számított, ezt írta el? a szovjet-amerikai megállapodás is. De a nép nem fogadott
szót: sokféle okból, de a szocialisták nyertek.

Szóval a választási eredmények ellentmondtak a szovjet-amerikai megállapodásoknak, melyekkel a volt
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szovjet befolyási övezet átkerül az USA-hoz. A bolgár szocialisták ugyanis ekkor még a semlegesség
mellett állnak ki, s nem támogatják egyértelm?en a nyugati értékeket. Így a szófiai amerikai követség és
egyéb nyugati szervezetek (els? helyen a Soros Alapítvány) finanszírozásával megkezd?dik a Szófiai
Egyetem elfoglalós diáksztrájkja, valamint más utcai akciók.

A szocialista államf? kénytelen lemondani, majd a helyére a parlament az SZDSZ elnökét választja, így
próbálja a tüntetéseket lelohasztani. (Ekkor még a parlament választotta az államf?t Bulgáriában, ma már
közvetlen az elnökválasztás.)

Az ellenzéket segíti a totális gazdasági káosz. Bulgáriában nem voltak kádári típusú reformok,
gyakorlatilag egyik napról a másikra vezetik be a kapitalizmust.  Sosem látott áruhiány jelentkezik,
bevezetésre kerül a jegyrendszer az alapvet? élelmiszerekre, a kormány bejelenti az ország cs?djét a
külföldi hitelez?k felé. Hatalmas tiltakozási hullám alakul ki, mely miatt a kormány már 1990
novemberében lemond, helyére koalíciós "szakért?i" kormány jön, ez 1991 márciusára stabilizálja a
pénzügyi helyzetet, februárban felszabadítják az ÖSSZES árat (egyik napról a másikra) és bevezetik a
bolgár leva konvertibilitását (szintén egyik napról a másikra). (A magyar forint csak a 90-es évek
második felében lesz konvertibilis.) Mindennek az ára a 300 %-os infláció, ami gyakorlatilag elveszi az
átlagemberek megtakarításait.

Az 1991-es új választásokat az ellenzék nyeri, de csak relatív többséggel, s sikeresen megbuknak 1 évvel
kés?bb. Ismét "szakért?i" kormány jön, a valóságban a szocialisták kormánya ez.

1994-ben újra választások zajlanak, ezen a szocialisták ismét abszolút többséget szereznek. Ez az utolsó
szocialista kormány, mely megpróbálja megvalósítani a semleges Bulgária programját, azaz ellenzi a
NATO-csatlakozást, továbbá igyekszik megtartani belföldi kézben a gazdaságot, ellenezve az óriáscégek
kiárusítását nyugati befektet?knek filléres áron. Mindez természetesen nem járhatott sikerrel. a válasz a
totális támadás mind belföldr?l, mind külföldr?l. 1996 közepén több nyugati bank támadást intéz a bolgár
leva ellen, aminek következtében a bolgár pénznem összeroppan. Az addigi stabil dolláronkénti 50-60
leva közti árfolyam hetente, majd naponta zuhanni kezd, 1997 elejére elérve a 3000 levás szintet. Az
infláció eléri a 700 %-ot az 1996-os évre.

A nyugatbarát er?k hatalmas tüntetéseket tartanak, utcai blokádok vannak, vasúttorlaszok, általános
sztrájk. Az 1990-es tüntetésekhez képest sokkal keményebb események zajlanak. Ez a valódi színes
forradalom.
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A kormány lemond, a szocialista párt pedig ekkor megváltoztatja addigi politikáját. Fél évvel kés?bb a
szocialisták már NATO- és EU-pártiak, így a nyugat számára is elfogadott er?vé válnak. 1997 februárja
és májusa között szakért?i kormány irányítja az országot, de facto ez az SZDSZ kormánya, majd
hivatalosan is hatalomra jutnak 1997-ben.

Más kérdés: az egyesült ellenzék lassan szétesik, mára parlamenten kívüli er?. De ez már egy másik
történet.

2000-ban zajlik egy hasonló színes forradalom Jugoszláviában, mára ?k is buknak, a forradalom vezérét
2003-ban Belgrádban, a nyílt utcán lepuffantják.

2003-ban van a következ? "forradalom", Grúziában. A vezet?je ellen ma már nemzetközi körözés van
kibocsátva a grúz kormányzat által.

2004 az ukrán "forradalom" éve: vezére ma már otthon van, Kanadában.

2005-ban Kirgizisztánban is megdöntik a hatalmat, amit aztán egy oroszbarát második "forradalom"
dönt meg 5 évvel kés?bb.

Az egyetlen eddig sikeres hasonló "forradalom" az ukrán 2014-es, ahol máig hatalomban vannak a
puccsisták.

Azaz szinte az összes eddigi színes forradalom elbukott (azokat eleve kihagytam, melyek csak
próbálkozások voltak, pl. Belaruszban, Moldáviában). Miért? Mert valós társadalmi támogatás nélkül
nem lehet demokratikus választások esetében a hatalmat sikeresen leváltani antidemokratikus
eszközökkel. Ha sikerül is, aztán a választásokon bukik a "forradalmi", valójában puccsista vezetés.

Ami a magyar helyzetet illeti, sose volt olyan tüntetés, mely képes lett volna kormányt buktatni. Ehhez  a
legközelebb az SZDSZ szervezte taxisblokád volt 1990-ben: tényleg megbénították az országot napokra,
tényleg volt jelent?s nyugati támogatás az egész mögött, mégis, maga az SZDSZ se akart mást, mint er?s
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fogyelmeztetést adni a kormánynak.

A mostani tüntizés a szabad és demokratikus választási eredmények ellen meg csak szimpla terápia: a
ballib ultrák levezetik a feszültséget. A nemzetközi háttér meg megosztott: Orbán sikeresen megosztotta
a nyugati er?ket.

_______________________________________________
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A bulvár

by maxval bircaman - vasárnap, október 14, 2018

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

Ritkán olvasok bulvárhíreket. De a napokban rátévedtem egy magyar blog bulvárhírére. Persze nem
hittem el, így megnéztem az eredeti hírt.

 

Nos, igaz a hír.

Szóval Kate "hercegné" Angliában éppen végezte rendes feladatát, hatályos munkaszerz?dését
lelkiismeretesen teljesítve. Hiszen a Brit Egyesült Köztársaságban jogszabály mondja ki, hogy az
úgynevezett királyi család tagjainak feladata szórakoztatni a bulvársajtót napi legalább 14 órában,
szabadnap nélkül.

Azaz nem mondhatunk egy rossz szót se Kate-r?l, végezte a munkáját. Éppen egy iskolában kellett 20
percig vigyorognia kisgyerekek buksijának simogatásával kiegészítve ezt. Szar munka, én inkább
vállalnám a köztisztasági segédmunkások feladatát, dehát nem lehetünk mind egyformák.

Szóval eddig semmi gond. A gond itt jön. Az egyik, kinézetre 5-6 éves kislány megkérdezi Kate-et,
minek ez a cs?dület, miért fényképezik ilyen sokan azt a jelentéktelen eseményt, hogy egy középkorú n?
20 percig vigyorog kisgyerekek buksiját simogatva. A kérdés teljesen jogos, a kislány nagyon okos. Még
abban a korban van, amikor az ember nem fél rákérdezni értelmetlen marhaságok okára. Erre azonban
Kate nem mondja meg az igazat, hogy ? azért simogat vigyorogva, hogy fényképezzék ?t, a bulvár
fényképez?k meg azért fényképeznek, mert ez a teend?jük, s mindenki csak a munkáját végzi, hanem
ehelyett azt hazudja a kislánynak "téged fényképeznek, mert különleges vagy".

Ez így viszont már aljasság. Szerintem a kamuhercegn?k munkaszerz?dése nem tartalmazza a
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gyerekeknek való gusztustalan hazudozást...

_______________________________________________
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A celebek a macskákkal

by maxval bircaman - szombat, november 03, 2018

http://bircahang.org/a-celebek-a-macskakkal/

 

Tegyük fel, hogy Vajna ballib lenne!
Most vajon mit írnának a ballib médiák?

Azt, hogy mindenki irigy paraszt, aki szóba hozza luxuséletét a feleségének. Hiszen a szabad piac
láthatatlan keze ennyire értékelte férje tudását, szóval ne turkáljunk zsebében.

S aki meg szóba hozza, hogy az unokája lehetne Vajnának a felesége, az ellen fel lenne vetve, hogy ez
magánügy, s a szerelem vak.

A végén az is felmerülne, hogy a Vajna elleni kritika kódolt antiszemitizmus.

Egyébként meg gy?lölöm a celebeket.

_______________________________________________

                                 34 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A Facebook-tiltás viccessége

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 20, 2018

http://bircahang.org/a-facebook-tiltas-viccessege/

Nem panaszkodni akarok. S?t.

Annak idején Szolzsenyicin mondta, hogy az az ellenzéki, akit sose zaklatott a hatalom, nem is igazi
ellenzéki.

Manapság is így van ez. Akit sose tilt ki a Facebook, az vagy sose foglalkozik közélettel vagy nem
ellenzéki. Ma ugyanis a Facebook a nemzetközi médihatalom fontos része, így akit nem tilt le soha, az a
hatalom érdekeit szolgálja.

Most van a hetedik letiltásom. De a mostani eset különösen vicces, mert nem arra hivatkozik a cenzor,
mint eddig mindig, hogy pl. megsértettem mások vallását, "nemi kisebbségek" jogait, gy?lölködtem,
hanem most az a baj, hogy extrém trágár voltam. Íme, mi a gond:

S íme mire válaszoltam ezt:

Érdekes, hogy a hatalom mellett állók szabadon sértegethetnek, akár faji, nemzeti alapon is, nem
szankcionálják ?ket, de az erre való viszontválasz már sérti "közösségi" normákat.

Egyébként a Facebook felajánlja a fellebbezés lehet?ségét, de ezt se bárkinek. Íme, ha az ember
megpróbál felebbezni, most megpróbáltam, mivel nem politikai alapon lettem letiltva:

A fellebbezés nem küldhet? el. Erre mondja a viccben Kohn bácsi: "ügyes".

_______________________________________________
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A fanatikusok dühe

by maxval bircaman - kedd, április 17, 2018

http://bircahang.org/a-fanatikusok-duhe/

A fanatikus sose hiszi el, hogy vesztett. Ezért fanatikus.

Legtöbb fanatikusa szület? és halódó eszméknek van.

 

A liberalizmus eszméje lejáróban van, nem csoda, hogy manapság sok a fanatikus a hívei között.

De általában is elmondható, hogy aki fiatal, az nehezebben tudja feldolgozni a vereséget. A vereség
feldolgozásához kell egyfajta bölcsesség, élettapasztalat.

1986-1992 között Bulgáriában éltem, azaz a rendszerváltozást ott tapasztaltam meg els?sorban, bár
persze gyakran jártam Magyarországon, pl. a falurombolás elleni budapesti tüntetésen részt vettem, s?t
beléptem két akkori magyar pártba is, s persze elmentem szavazni is 1990-ben.

Azaz közelr?l követtem a magyar és a bolgár eseményeket is. A magyar események udvarias, szolíd
légkörben zajlottak, a bolgárak nem annyira. Bulgáriában minden sokkal, sokkal er?szakosabban ment.
Szóval bolgár szemmel az akkori magyarországi széls?ségesnek mondott események is érthetetlenül
enyhének t?ntek. Az is igaz, hogy eleve Magyarországon az egész folyamat a nagy többséget hidegen
hagyta, míg a kisebb lakosságú Bulgáriában még másfél milliós tüntetés is megesett, de a több százezres
tüntetések mindenképpen abszolút megszokottak voltak.

Az eltérések oka f?leg 2 tényez? volt.
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Az egyik: a balkáni ember hevesebb a közép-európainál, sokat t?r, de ha esély van ellenállásra, akkor
sokkal er?szakosabb. Más a történelmi tapasztalat. Azért egy dolog az osztrákokkal szemben ellenállni,
akik mindig keszty?s kézzel álltak bosszút, mint a törökökkel szemben, akik szemrebbenés nélkól irtottak
ki egész falvakat.

A másik, s ez a fontosabb: míg Magyarországon már a legelején se a kommunista-antikommunista volt az
igazi ellentét, hanem az urbánus-népi viszály megismételt továbbélése lett a f? választóvonal, addig
Bulgáriában csak a 90-es évek végére t?nt el a kommunista-antikommunista ellentét mint f?
viszályforrás.

Már meséltem, utolsó párttagságom 1993-ban sz?nt meg (talán hivatalosan csak 1994-ben, már nem
emlékszem), amikor el?bb kiléptem a SZDSZ-b?l, majd a Fideszb?l is. Bolgár pártnak is voltam tagja, de
csak 1989-1990 között - ez egy amolyan, a Fideszt utánozni próbáló bolgár szervezet volt, sose lett
bel?lük komoly er?, bár két legf?bb vezet?jük még sokáig ismert közéleti ember maradt, két másik pártot
is megjárva kés?bb, az egyikük ma is m?köd? bolgár televíziós újságíró, a másik meg a privatizációs
csalások révén mára multimilliomos üzletember lett. Mindkét embert személyesen is ismerem,
mindketten egyébként kellemetlen alakok, de ez az ítéletem azért nem teljesen objektív az utóbbi
esetében, akit onnan ismerek, hogy házasságom el?tt a feleségem udvarlója volt, azaz - érthet? okokból -
nem igazán voltam a haverja.

Tüntizni abbahagytam 1992-ben, els?sorban egy bulgáriai élmény kapcsán: balszerencsém egyszer egy
tüntetés els? sorába vitt és sikeresen meghallottam a tüntetésszervez?k ?szinte, de min?síthetetlen
magánbeszélgetését. Ekkor jöttem rá: a vezet?kben nem szabad megbízni, a tüntiz? kisembereket csak
kihasználják.

Kés?bb még eljártam Magyarországon 1997-1999 között politikai gy?lésekre (nem tüntetésekre, hanem
amolyan el?adásokra), majd 1999-ben ezt is beszüntettem. Azóta is természetesen mindig eljárok
mindkét országban szavazni, s mindig van véleményem, de ezt csakis írásban fejezem ki nyilvánosan.
Nem vágyom azóta arra, hogy bármilyen formában is politikus vagy aktivista legyek. Nekem a legjobb az
elfogult mélyelemz?i szerep: elfogult, mert mindig van saját álláspontom, s elemz?, mert
elfogultságomtól függetlenül nézem a folyamatok hátterét.

Mindezt azért mondtam el, hogy bár már immár 19 éve nem vagyok aktív politikai szerepl? semmilyen
formában, az el?tt az voltam, azaz megértem azokat, akik ma is ezt teszik. Ráadásul kb. 1993-ig magam
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is liberális voltam, annak progresszív változatában, így a mostani ballib tüntiz?ket is meg tudom érteni. A
jobbikosokat már nehezebben értem meg, nem értem mit akarnak és mit képviselnek, 1993-1999 között a
kedvenc magyar pártom a MIÉP volt, de már a MIÉP egyes eszméivel se tudtam azonosulni, a Jobbik
esetében meg mind a klasszikus reformnyilas jobbikos szellemiséget, mind a mai katyvaszos jobbikos
szellemiséget szimplán hülyeségnek tartom.

A Jobbik -, legalábbis, ha marad a Vona-féle irányzat - a szerb haladók (Szerb Haladó Párt, széls?jobb
pártból mára Szerbia ura, a nyugat támogatásával) útját próbálja járni, csak ez Magyarországon
képtelenség, mert a magyarországi nyugatias polgári értékeket csak akkor tudná képviselni, ha el?bb
megsz?nik az MSZMP és a DK, márpedig most láthattuk: 20 % alá zuhantak, s mégse sz?ntek meg, s?t
Gyurcsány sokkal jobban érezheti magát nyertesnek, mint Vona.

Szóval, még a múlt szombati tünti el?tt megírtam: kimegy gágogni pár balliba ultra, aztán lenyugszanak,
majd hazamennek. Ehhez képest ami történt: kb. 70 ezres tümeg lett, ami hatalmas eredmény, s a
tüntiz?kben a ballibek kisebbséget alkottak. Ahogy néztem: a Momnetum elvihette minden második,
harmadik szavazóját, plusz nagyon er?s jobbikos er?k voltak jelen. Ami vicces: úgy t?mik, a ballibeket
nem csak a Fidesz verte meg a választásokon, hanem a nem-ballib ellenzék is a tüntetésen.

Ett?l függetlenül: az egész alapvet?en egy terápiás tünti volt, levezetni a feszültséget.

Lám, ez is mennyivel er?szakosabb volt Bulgáriában. Amikor az els? szabad választásokat a szocialisták
megnyerték - a szavazatok 47 %-ával megszerezték a mandátumok 53 %-át -, az egyesült ellenzék - a
szavazatok 36 %-ával megszerezték a mandátumok 36 %-át - hónapokig bojkottált, mind parlamenti,
mind utcai eszközökkel.

Hozzá kell tenni: ehhez a nagyhatalmi környezet is alkalmas volt, plusz az ex-kommunista szocik nem
mertek igazából kormányozni, a diktatórikus múltjuk miatt, ott is konszenzust kerestek, ahol erre semmi
szükségük nem volt.

A lényeg: a nyugati bankok és az utcai tüntetések miatt az új kormány 1 évet se bírt ki, közben a szoci
köztársasági elnököt is sikeresen megbuktatta az ellenzék, s már 1991-ben új, el?rehozott választások
lettek, melyen az egyesült ellenzék nyert. (Más téma: ?k is csak 1 évig bírták, a szocik sikeresen bosszút
álltak, s parlamenti eszközökkel megbuktatták a kormányt 1992-ben.) De ez alatt az egy év - 1990-1991 -
alatt minden volt: vasútvonalak elfoglalása, utak lezárása, utcai harcok, a Szófiai Egyetem központi
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épületének több hónapos megszállása, stb. - mindez az amerikai követség és a szófiai Soros Alapítvény
szinte nyílt támogatásával. Els? kézb?l vannak infóim: az elején említett udvarló volt az egyetemi
megszállást vezet?je. Mindez gyakorlatilag az els? "narancsos forradalom" volt: azaz egy legitím
hatalom ellen a nyugat puccsot hajtott végre.

Hozzá kell tenni, akkor én az ellenoldalon álltam, azaz a nyugat oldalán. Mint mondtam, 1993-1994 táján
válktoztattam meg korábbi nézeteimet, s lettem hith? liberálisból a liberalizmus ellensége.

A kisemberek most, Magyarországon mindenesetre teljesítették feladatukat: meggátoltuk az ismételt
ballib országrontást, s esélyt adtak az országnak még legalább 4 évnyi izmosodásra. Sorosék persze nem
fogják tétlenül, ölbe tett kézzel t?rni az ország szépülését, de szerencsére egyre kevesebb emberük és
hatalmuk van. S szerencsére a magyar ellenzék nem képes úgy viselkedni, mint ahogy annak idején
1990-ben a bolgár, na és a nemzetközi helyzet is más. A 90-es években a nyugat még szabadon
garázdálkodhatott a világban, plusz a különféle népellenes szervezetek (Soros Alapítvány, az amerikai
Demokrata Párt alapítványa, az amerikai Republinánus Párt alapítványa, stb.) még állam voltak az
államban, s minden kelet-európai hatalom rettegett t?lük.

A ballibek bukása Magyarországon, Orbán gy?zelme hatalmas eredmény, mely esélyt ad egész Kelet-
Európának. S ez a legfontosabb.
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A fideszes propaganda ballépései

by maxval bircaman - vasárnap, február 11, 2018

http://bircahang.org/a-fideszes-propaganda-ballepesei/

A fideszes propaganda az utóbbi 10-12 évben ritkán hibázik, de az utóbbi id?ben 2 súlyos hibát is láttam.

 

Az Origo megtámadott egy Momentum-jelöltet annak radikáljobbos múltja miatt. S példának egy olyan
részt hoztak, melyben az égvilágon semmi kivetnivaló volt. A szövegben pedig számos liberális
propaganda közhely kerül felsorolásra. Miért lenne antiszemitizmus Izrael támadása? Mit?l buzizás a
homokmenet kritizálása? Mit?l fasizmus Horthy támogatása? Miért baj monarchia-hív?nek lenni?
Szerintem is mondott több hülyeséget Nemes Balázs, de miért ne mondhatna hülyeségeket? S a
legfontosabb: miért ne változtathatná meg véleményét?

Amit legjobb utálok a ballib propagandában, az az úgynevezett gerinctelenség vád. Ez azt jelenti: aki
véleményt bváltoztat, az gerinctelen. (Persze ha valaki ballib lesz, az nem számít soha
gerinctelenségnek?) Minek er?síteni mindezt ostoba módon?

A napokban meg megy a Göncz-hisztéria. A ballib Göncz-féle személyi kultusz nevetséges, Göncz a
valóságban egy jelentéktelen, harmadrangú politikus volt, semmi több, ez szimpla tény. A magyar
köztársasági elnöki poszt jelképes. S eddig mindegyik elnökünk pártkatona volt, az egyetlen Súlyom
Lászlót leszámítva, de még Sólyom se elnökként, hanem az 1989-es alkotmányozás egyik atyjaként, majd
alkotmánybíróként lett híres, s nem köztársasági elnökként. Mint ahogy Göncz Árpád is els?sorban sci-fi
fordítóként lett ismert. Komolyan nem érti Bayer Zsolt, hogy ha valakit, valamit túlmérezetezett módon
támadunk, azzal csak segítünk a megtámadottnak?
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A háborús b?nös halála

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 02, 2018

http://bircahang.org/a-haborus-bunos-halala/

Kicsit jobb lesz mindig a világ, amikor egy hétpróbás gazember eltávozik örökre a pokolba.

 

Meghalt pár napja Káinfi Szidni János, kamumegkínzott háborús b?nös, agresszív héja,
tömeggyilkosságok szónoka.

Gyászban úszik az egész magyar ballib tábor, kamuh?sük már nincs az él?k sorában. Ez is nagyon
jellemz? a magyar úgynevezett baloldalra: a nyugati rend legagresszívebb vonalának lelkes hívei. S
messze nem csak azért népszer?, mert 4 éve Orbán lefasisztázta.

Semmi személyes, Dzsoni, egyébként, reméljük, hogy most megbánod b?neidet.

Mi lesz majd, amikor Káinfi f?nöke, Soros gazda távozik a pokolba? Nehéz is elképzelni... valószín?leg
fekete címlappal jelennek meg majd a magyar ballib lapok, s neves liberális megmondóemberek
ruhájukat szaggatva fognak napokig sírni.
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A hódmez?vásárhelyi recept

by maxval bircaman - péntek, március 09, 2018

http://bircahang.org/a-hodmezovasarhelyi-recept/

Rossz szolgálatot tesznek az ellenzéknek, különösen annak ballib részének a saját fanatikus hívek.

A választásokat ugyanis sosem a fanatikus hívek döntik el, hanem a pártsemlegesek.

Gulyás Mártonról azt hittem, szimpla Soros-pártkatona. Kellemes meglepetés, hogy mozgalma, úgy
t?nik, valódi kutatást végez. Ennek eredmánye pl. ez - vicces módon pont az ÉN választókerületem.
Kiderül a ballibek számára mellbevágó eredmény: az összefogás csökkenti az ellenzéki szavazatok
számát. Ezt én kutatás nélkül is megmondtam volna.

Mert nincs ebben semmi furcsa. Még az MSZP és a DK között sincs meg a 100 %-os átszavazási
hajlandóság. A LMP/Jobbik és az MSZP/DK között pedig 50 % alatti.

Ezzel szemben a sz?k hív?tábor azt hirdeti, mindenkinek össze kell fognia. A gond: az emberek nem
robotok, azaz nem fognak szót fogadni.
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A jobbik kisgazdák

by maxval bircaman - kedd, október 09, 2018

http://bircahang.org/a-jobbik-kisgazdak/

A Jobbik érdekes módon teszi saját magát tönkre.

 

Még magam is hittem alig 1 éve, hogy a Jobbiknak van jöv?je.

A ballib agytröszt mindent a seggük alá tolt, de nekik mégis sikerült elrontani. Pedig kész volt a lengyel
módszer: ott a nyugat kivonta támogatását a helyi ballibek alól, azok meg is sz?ntek, s mára a nyugat
helyi támasza egy olyan párt, mely hasonlít arra, amivé a Jobbiknak kellett volna lennie.

Mindez egyébként jó hír, azt bizonyítja, hogy nem elég a trükkök ismerete, a sikeres volt MLM-
szakember Vona vitathatatlan tudása, a PR, azért még ma is kell valamilyen eszme a politikában.

Mindegy milyen az eszme, de kell.

Sose kedveltem a korai Jobbikot, de legalább akkor volt bennük eszme. Hülye eszme, de eszme. Ahogy a
ballibekr?l gondolkodom: hülye eszme, de eszme.

Jól áll Kelet-Európa, s benne Magyarország: még nem lehet az emberek torkán lenyomni egy
eszmementes, tisztán pragmatikus, magyarul elvtelen pártot.
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A kommunista kelet-európai történelem végs? szakasza

by maxval bircaman - péntek, május 04, 2018

http://bircahang.org/a-kommunista-kelet-europai-tortenelem-vegso-szakasza/

A desztálinizáció (= elfordulás Marxtól) hozta létre a leválthatatlan kommunista nomenklatúrát. Már
hiába hibázott az elvtárs, nem kellett félnie se kivégzést?l, se börtönb?l, de még csak életszínvonal
csökkenést?l sem. A kommunista nomenklatúra egyfajta marxista nemességgé változott, örökletes
jogokkal.

 

Ez az új nemesi osztály lassan észlelte: hiába minden el?joga, nem él jobban a nyugati alsó
középosztálynál, s még a legfels? vezet? réteg is alig éri el egy átlagos nyugati banki fels?vezet?
életszínvonalát. Közben kifejl?dött az új nemesi réteg értelmisége is, mely már átlátta: a marxizmus egy
zagyvaság és megbukott minden szinten.

E réteg vezet?je volt Gorbacsov, aki eldöntötte, megdönti a rendszert, visszaállítja a kapitalizmust. S ha
már kapitalizmus lesz, mindenki igyekezzen abban a t?késosztály részévé válni. A legtöbb esetben ez
azonban csak arra volt elég, hogy mindenki leszerz?djön a nyugati nagyt?ke helyi emberévé.

Oroszországban az újgazdagokat végül Putyin tette a helyükre. Mindenki választhatott: vagy hajlandó a
de facto lopott vagyonból egy részt visszaadni és ezentúl orosz érdekeket szolgálni, vagy ha nem, akkor
bíróság el?tt bizonyíthatja, nem lopott. Mivel mindenki lopott, ez utóbbi nem volt realisztikus opció. Aki
azt hitte, hogy nyugati hátszéllel majd ellen tud állni (Hodorkovszkij), az ráfázott.

A kelet-európai kis kommunista államokban hasonló folyamat zajlott, kicsiben, csak nem lett helyi
Putyin, aki meg tudta volna védeni az állam érdekeit kés?bb.
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A kádárista technokrata elit gyermekei

by maxval bircaman - hétf?, február 26, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokrata-elit-gyermekei/

Kiegészít? cikk technokrata témájú sorozatomhoz.

Természetesen az én szempontomból nézve - aki idén augusztusban leszek 51 éves -, azaz ez a
mostanában divatosan X nemzedéknek nevezett korosztály, de leginkább annak csak els? szakasza, azaz
mondjuk az 1960-1975 közt születettek, azaz azok, akik kés?bb, a rendszerváltozáskor már legalább fels?
tagozatosak voltak, de inkább már fiatal feln?ttek, de még 30 éves kor alattiak.

Kb. ugyanaz, mint a mai Fidesz alapító vezet?sége, csak ?k nem technokrata kádárista szül?k gyermekei
voltak. Azaz korosztályban a Fidesz alapítóinak nemzedéke, de szociálisan egészen más réteg. (Ha jól
értelmezem, az X nemzedéket 1960-1985 között szokás számítani.)

A kádárista technokrata elit gyermekeir?l elmondható általánosan, hogy jobban éltek az átlagnál. Mai
szemmel, amikor milliárdosok gyerekei és a fukcionálisan éhez?k gyerekei közt hatalmas szakadék van,
persze, az akkori anyagi szinteltérések nevetségesnek t?nnek. Akkoriban a legfels? elit mondjuk 4-szer
élt jobban a legalsó rétegnél. Egy nem-kapitalista rendszer volt az, s a rendszer tudatosan korlátozta az
eltéréseket az emberek között.

Csak egy példa: 1980-ban az átlagbér Magyarországon 5 ezer Ft volt (akkor ez bruttó és nettó is volt,
hiszen nem létezett még adózás, csak a kevés maszek adózott), Kádár János havi bére ugyanekkor 35
ezer Ft volt, s nála többet senki nem keresett, legalábbis legálisan nem, de az akkori állami szektorban -
ami az ország 95 %-át jelentette - minden bér kevesebb volt, mint az övé.

S természetesen a technokrata elit nem tartozott a legfels? elithez, hiszen én itt csak a kis- és
középkáderek világáról beszélek. Szóval mai szemmel az anyagiakban való eltérés nevetségesen kicsinek
t?nik, de akkori szemmel ez nem így volt. S nem is annyira pénzbeli különbségek voltak ezek (bár az is
létezett, de mondjuk egy háztájis parasztgyerek határozottan jobban élt akkoriban, mint egy alsófokú
akkori pártfunkcionárius gyereke), hanem inkább bizonyos hozzáférések meglétében és
hiányában jelentkezett: a technokrata rétegnek sokkal több lehet?sége volt nyugati termékekhez
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hozzájutni, mind materiális, mind kulturális értelemben. Csak az én saját családomból kiindulva két
példa: a svájci kakaó - máig kedvenc italom a kakaó, nem szoktam kávézni - számomra nem volt
luxustermék, s a nappaliban a polcon ott volt Alekszandr Szolzsenyicin Gulág-szigetvilág cím? m?ve
már 1975-ben.

személyes emlék: hátulról én vagyok látható, a hosszúhajú táskás srác - 1984-ben megyek át Kelet-
Berlinb?l Nyugat-Berlinbe, a t?lem jobbra és hátra látható pózna mögött áll a Berlini Fal, az el?ttem lév?
fehér táblánál ("Ön belép az amerikai zónába") kezd?dik Nyugat-Berlin 

Hozzáteszem: ez a legfels? elit esetében is így volt. Nem a pénzük volt olyan sok - lásd Kádár bérét -,
hanem a lehet?ségeik. Lásd: autóvásárlás 2-3 éves várakozás nélkül, korlátlan és állandó kiutazási
engedély, elitüdül?kben elhelyezés, a köznép számára betiltott nyugati filmek nézése, állandó vásárlási
lehet?ség speciális pártüzletekben, ahol minden hiánycikk kapható volt, Kútvölgyi kórházban ellátás, stb.

Személyes emlék: apám 1980-ban került olyan pozícióba, hogy jogosult lett az állandó kiutazási
engedélyre, de csak a jogosultak alsó csoportjába került, azaz csak neki járt, a családtagjainak nem, s bár
utazhatott (nem kellett pecsét), el?zetesen jelentenie kellett minden utazást, részletes útitervvel, pl.
amikor utaztunk évente Kubába, ahol apám dolgozott 1980-1986 között, le kellett jelenteni, hogy merre
utazunk, melyik országon keresztül (nem volt közvetlen repül?járat). De a pártüzletben vásárlás jogát
sose nyerte el apám, csak néha kapott lehet?séget erre: kedves emlékem, amikor 1978-ban elmehetett egy
ilyen boltba és hozott egy hatalmas nyers libamájat, amit anyám lesütött. Aztán 2 hétig libamájas kiflit
vacsoráztam. A 70-es évek Budapestén két módon lehetett libamájhoz jutni: a pártüzletb?l vagy ismerni
kellett hentest.

De most lássuk is a gyerekek 4 f? rétegét.

Nihilisták, 2 féle ellenzékiek, lumpenek. Ez a 4 csoport.

A nihilista volt a nagy többség, a gyerekek felénél is több, talán inkább kétharmad. Nem érdekelte ?ket
semmi, se nem támogatták, se nem ellenezték a rendszert. Elfogadták ami van, élték életüket. Örültek
amijük van, de nem hivalkodtak különösebben. A karrieristák mind ide tartoztak.
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Utáltam ?ket, mint a szar. Van akkori ismer?söm, akit máig utálok, teljesen irracionális módon, mert az
illet? végülis soha semmit rosszat nem tett. Ennyit a kamaszkori beidegz?désekr?l. Feleségem - aki
ismeri az illet?t - kérdezte pár éve "te még mindig utálod a Keményt?", mire elmondtam, én mindig
idealista voltam (függetlenül attól, miben hittem éppen). s máig nem tudom elfogadni, hogy valaki már
kamaszkorában karriert épít. Egyébként a röhej, hogy az illet?nek nem lett végül semmilyen karrierje.

A lumpenek kis, talán 10-15 %-os csoport voltak, de hatásuk óriási volt. Ha mai fiatalok lettek volna,
éjjel-nappal drogoztak volna, de akkoriban ez nem volt azért szokás, meg drog se volt nagyon, így a f?
tudatmódosító szer az alkohol volt. Bulizás, rombolás, szex - ?k ezt lesték el nyugatról, de minden
politikai üzenet nélkül. Egyszer egy ilyen ismer?söm tök ?szintén azt mondta "a fejesek rossz szemmel
néznek ránk, mert az hiszik, mi politikai lázadésként szeretjük a rockzenét, meg a körülötte lév? egész
kultúrát, pedig mi csak a bulizást látjuk benne, leszarjuk a politikát". Nem mondom, hogy sose jártam
ilyen társaságba, de eszmeileg akkor se helyeseltem ezt, amikor a valóságban tetszett néha.

Az ellenzékiek voltak az értelmiségi elit. Összesen a társaság 15 %-a, nem több. Kétharmaduk liberális,
egyharmaduk kommunista. Mások is voltak, de marginálisan, els?sorban vallási alapon. Az ellenzéki
gyerekek saját szüleik iránt lázadtak: a liberálisok azért, mert megalkuvónak tekintették a technokráciát,
azaz nem elég nyugatpártinak, a kommunisták meg balról támadták a rendszert, azaz azt nem eléggé
kommunistának tartották.

Mindkét ellenzéki csoport mélyen lenézte a nihilistákat, ez kölcsönös érzés volt. A lumpeneket sem
szerették, de valahogy mégis kisebb rossznak tekintették a nihilistákhoz képest.

Most amikor írom ezt, úgy érzem, hatásos lenne valami hatalmas nagy kamuzást el?adni saját magamról,
de maradjunk inkább az igazságnál: hith? liberális nyugatpárti voltam. Csak 1984-1985 között hatott rám
a marxista eszme valamelyest.

Az élmények nyugatról is milyen mások voltak. Nekem Nyugat-Berlinr?l annak színessége t?nt fel, míg
a nihilistának meg az, hogy pípsók vannak ott. Akkor persze baromira büszke voltam magamra, hogy én
ilyen "szellemi" lény vagyok, míg mások az "anyagi" sárban heverésznek, de ma már tudom: én pont
ugyanolyan korlátolt volt, mint ?k, csak más szemszögb?l.

Ami a két ellenzéki csoport viszonyát illeti, vicces módon, de tisztelték egymást, bár nevettek egymáson.
Egy id?ben volt egy ilyen ellenzéki komcsi haverom, nálam 2 évvel volt id?sebb, s sokat voltunk együtt.
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A többiek meg kérdezgettek minket "ti hogyan bírtok egymással meglenni?", ismerték nézeteinket, ezért
kérdezték ezt. Pedig volt bennünk közös, pl. közös pontunk volt a KISZ, hogy nem lépünk be, ? persze
azért, mert nem tartotta eléggé kommunistának, én meg azért mert kommunistának tartottam.

Szóval furcsa világ volt ez a kádári világ, s azon belül is furcsa volt a vezet?i osztály, s még furcsább
annak technokrata része.
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A kádárista technokratizmus rögeszméi I. - a munkanélküliség

by maxval bircaman - csütörtök, február 15, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokratizmus-rogeszmei-i/

Ezzel a címmel - A kádárista technokratizmus rögeszméi - sorozatot indítok, amit 8 részesre tervezek.
Hogy ki ez az elit, arról írtam már.

 

Igyekszem hetente 1-1 részt elkészíteni. Valós példákkal, de kicsit meg fogom változtatni az adatokat,
hogy még véletlenül se ismerjen magára egyetlen érintett se. Miért? Mert akikt?l idézni fogok kivétel
nélkül kis- és középkáderek voltak Kádár alatt, nem döntéshozók, azaz amorális lenne felel?sökként
beállítani ?ket bármiért is. Nyilván amit mondanak az ökörség, dehát mégse b?n hülyének lenni.

Hozzáteszem: abban a korban magam is vakon hittem mindebben. Kora kamaszkori eszmélésem (a 70-es
évek közepe) idejét?l számítva a 90-es évek közepéig magam is liberális voltam - 2 évet leszámítva,
1984-1985 között -, mégpedig a liberalizmus legrombolóbb, progresszivista hagyományában hittem.

Azt hiszem, sorozatom érdekes lesz. Különösen az, hogy sok esetben a megfogalmazott gondolatok
egyezni fognak az 1990 utáni SZDSZ - és az akkori Fidesz - inspirálta liberális konszenzussal, mely máig
alapja minden ballib eszmeiségnek. Viszont lesznek mellbevágó kivételek is, erre felhívom a figyelmet.

*

"A munkanélküliség szükséges rossz. Az emberek lusták, mint a szar, s ha nincs korbács a hátuk
mögött, akkor nem csinálnak semmit,
csak tespednek."

"Nálunk, Magyarországon is azért mennek rosszul a dolgok, mert mindenkinek megvan a jó
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meleg munkahelye, ahol reggelt?l kés? délutánig alszik. S a gyárakban, meg általában a fizikai
munkások még legalább valamit csinálnak, persze rosszul, hiszen látható az eredmény, de az
irodákban a helyzet még rosszabb: az emberek kijárnak munkaid?ben bevásárolni, fodrászhoz,
orvoshoz."

"Miért fejl?dik a nyugat? Mert a dolgozó ott retteg, hogy kirúgják, ha nem dolgozik. S azonnal ki
is rúgnak mindenkit, aki nem dolgozik munkaid?ben."

"Ezért is áll vesztésre a szocializmus, s gy?z a kapitalizmus! Nálunk minden jár mindenkinek,
üdül?beutalótól anyámtyúkjáig, az állam minden naplopót kényeztet. Nyugaton bezzeg, aki nem
dolgozik, az mehet a híd alá aludni. S ez így van jól: aki nem dolgozik, az ne is egyen!"

"Londonban a repül?téren láttam a bárban: a pultos csak úgy pörgött, alig lehetett szemmel
követni a mozdulatait! Nálunk az ilyen helyeken a dolgozók a körmüket reszelik, s egész nap
traccsolnak egymással, unott pofával meredve a vendégekre."

Mély konszenzus volt minderr?l. S érdekes módon a nyugatról a neoliberális, nem a szociáldemokrata
modell volt megtapsolva. Az akkori nyugati  szociáldemokrácia még nem volt az ami mostanában: azaz
még nem züllött liberálissá. Éppen ezért nem tetszett a technokratáknak, azt túlságosan szocialista
szagúnak látták. Hiszen miféle dolog az, hogy egy cégvezet? nem rúghatja ki szabadon a munkásokat, s
egyeztetnie kell ehhez, meg végkielégítéseket fizetnie?

A magyar technokrata nyugati kedvence nem Bruno Kreisky* vagy François Mitterrand** volt, hanem
Margaret Thatcher*** és Ronald Reagan***. Ez utóbbiak külpolitikáját elítélték persze, de
gazdaságpolitikájukat csodálták. Pl. tapsoltak Thatchernek az 1984-1985-ös bányászsztrájk leveréséhez.

A lengyelországi "események" kapcsán is az volt a narratíva, hogy a lengyelek lopják a napot, ahelyett
hogy dolgoznának. Hozzáteszem, ez része volt a korabeli hivatalos propagandának is, míg természetesen
a brit bányásztiltakozások esetében a hivatalos propaganda nyilván a bányászok oldalán állt.
Jaruzelski**** 1981-es puccsát mélyen támogatta a technokrata vélemény, azt is úgy értékelte, hogy
végre nyugalom lesz, s talán megindul a "munka". Fontos, hogy természetesen nem hitte el ez az elit a
hivatalos narratívát, hogy a lengyel ellenzék nyugati érdekeket képviselne, hanem ezt is a "lusta lengyel
nem akar dolgozni" képletbe helyezte el.

Ezt a narratívát er?sítette, hogy lengyel ellenzékiség a 80-as években szakszervezeti formát öltött. A mi
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elitünk pedig a szakszervezetet rossznak tartotta. A szakszervezet kb. a naplopók naplopási jogát véd?
parazita szervezet képét öltötte. Azaz itt is megvolt a kapocs a brit sztrájk és a lengyel sztrájk között:
Jaruselsi itt Thatcherrel lett egy fiókba helyezve, hiszen mindketten kemény kézzel leverték a lustákat.

A 90-es évek egyik els? tette volt az eleve harmatgyenge szakszervezetek bezúzása. Azóta is szimpla
tény: Magyarországon a sztrájk szentségtörésnek számít, s ha meg is történik, a liberális konszenzus
csakis állami intézmények ellenében tartja elfogadhatónak. A tavalyi, egyébként er?sen jelképes Tesco-
sztrájkot a liberálisan gondolkodók mélyen elítéltek, s nem csak rövidtávú politikai okokból (lásd, Orbánt
er?síti mindez), hanem a leírt szellemiség miatt. A magyar ballib álláspont valahol a XIX. eleji
liberalizmus szintjén ragadt meg, mely a sztrájkot kb. aljas szerz?désszegésnek tekintette a lusta
munkások által. Ezt az álláspontot még a csodált Reagan és Thatcher is kiröhögték volna. Ballib szemmel
Reagan is picit komcsigyanús. A kelet-európai liberális minden esetben gazemberebb a nyugatinál, ez
szögezzük le.

* - osztrák miniszterelnök (1970-1983)
 ** - francia köztársasági elnök (1981-1995)
 *** - brit miniszterelnök (1979-1990)
 **** - amerikai elnök (1981-1989)
 ***** - Wojciech Jaruzelski, Lengyelország teljhatalmú vezet?je (1981-1989)
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A kádárista technokratizmus rögeszméi II. - a piac és a
magántulajdon

by maxval bircaman - csütörtök, február 22, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokratizmus-rogeszmei-ii-a-piac-es-a-magantulajdon/

Azt hiszem, itt kezd?dött a máig ható magyar konszenzus, melyet még a 2010 utáni Fidesz is csak
részben tört le.

A kapitalizmus totális fetisizálása, mindennek a makrogazdasági számokon keresztül való nézése, az
emberi tényez? mély lenézése. Az ami az akkori Amerikában még a neoliberális Reagan-Thatcher
számára is túlzásnak t?nt, s kicsi amerikai thinktankokban testesült meg (lásd Ayn Rand féle "objektivista
filozófia"), az a magyar technokrácia számára alapigazság volt. Kb. az a szöveg, amit a mai "baloldal"
által ájulásig tisztelt Kész Zoltán nev? pszichopataszer? parlamenti képvisel? hadovál.

"Késett az angol vonat. Érthet?, hiszen állami cég."

 

Ami ma egész Kelet-Európában a "baloldal" szent hite, az Magyarországon már a rendszerváltozás el?tt a
technokrácia alaptétele volt.

Az állami tulajdon mint valamiféle feltétlen rossz. Ha nem lehet, ideológiai okokból, magánosítani, akkor
legalább kvázitulajdont kell csinálni, azaz az állami cégek menedzserei rendelkezzenek szabadon
cégükkel. Minden szabályt leépíteni, minden központi irányítást a lehet? legkisebbre csökkenteni. S azért
nincs még meg a teljes siker, mert ideológiai okokból nem lehet minden a szabad piacnak alárendelni.
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A rendszerváltozás bizonyította mindennek az abszurditást, az állami cégek zömét ellopták, majd az
immár teljesen szabad és jogilag igazi tulajok a legritkább esetben folytattak hatékony gazdálkodást,
ehelyett 1-2 év alatt szimplán kilopták a cégek aktíváit, azt aztán személyes fogyasztásra költve. 
Gyurcsány Ferenc jó példa erre, de - meglep?en fog hangozni - ? még a jobbik eset, mert ? tényleg
csinált az elsajátított pénzb?l valamilyen m?köd? vállalkozást, A nagy többség sokkal - aláhúzom a
"sokkal" szót - rosszabb volt nála. Személyesen ismerek ilyen embereket. Az életút kb. ez: a cég
"megvétele" ingyen - cs?dbe vitel, vagy jobb esetben áron alul eladás nyugati rablóbefektet?nek (igen, ez
volt a jobbik eset) - 10-20 millió dollár készpénzhez jutás - költekezés és pénz betétele nyugati bankba
kamatozó betétre. Az állítólagos szakember üzletemberek, akiket elmondásuk szerint csak a csúnya
ruszkik gátoltak abban, hogy felvirágoztassák az országot úgy viselkedtek, mint a sikeres rablók, akiket
nem kapott el a rend?rség, így visszavonultak élvezni a pénzt, tartózkodva bármilyen gazdasági szerept?l.

Meggy?z?désem, hogy a XX. század két legnagyobb magyar tragédiája a zsidó holokauszt és a spontán
privatizáció. Hozzájuk képest minden más másodrend? esemémy, ide értve a Tanácsköztársaságot,
Trianont, s az 56 utáni megtorlásokat is.

S ez a gondolkodás máig fert?zi a magyar közéletet. Ha a "versenyképesség" szót hallom, kibiztosítom a
fegyveremet. S ha versenyképességet zászlajukra t?z?k jönnének valaha is hatalomra, véres leszámolás
lenne indokolható ellenük, beleértve egész családjukat. Hozzájuk képest a hagyományos ballib
nyugatnyalás, hatékony országrontás és esztelen lopás a kisebbik rossz. Egy korrupt tolvaj csicska mindig
a kisebb rossz egy meggy?z?déses emberellenes, hatalomhoz jutott elmebeteghez képest. Nagyon nem
szeretem a ballibeket, de két kézzel kampányolnék mellettük, ha az ellenfelük valamilyen "igazi
piacpárti" er? ellen.
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A kádárista technokratizmus rögeszméi III. - a demokrácia

by maxval bircaman - csütörtök, március 01, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokratizmus-rogeszmei-iii-a-demokracia/

Na, az ez a kérdés, melyben nekik volt igazuk, én viszont tévedtem.

A technokrácia mélyen nem hitt a demokráciában. Abszolút következetesek voltak: ahogy nem hittek  a
népi demokráciában, úgy a liberális demokráciában se.

Meggy?z?dés volt: a demokráciát szajkózó nyugati propaganda hazudik. A nyugati demokrácia valóban
szabadabb a kelet-európai rendszernél, de csak azért, mert más a hatalom jellege: az a nagyt?ke uralma,
míg a miénk egyetlen párté. S ellenpéldaként mindig fel volt hozva Jugoszlávia, ahol utazási szabadság
volt, a cenzúra is sokkal kisebb volt a magyarnál, ott nyugati típusú szabadságok vannak.

 

A technokrácia nem azért volt tehát nyugatpárti, mert hitt annak politikai rendszerében, hanem csakis
azért, mert azt a rendszert gazdaságilag hatékonyabbnak hitte.

Az alap hozzáállás: minden rendszerben egy kis csoport van hatalmon, a demokrácia csak egy 
szemfényvesztés. Azaz az egyes rendszereket nem annak alapján kell megítélni mekkorák ott a politikai
jogok, hiszen ezek eleve csak látszólagosak, hanem csakis az alapján, az milyen szint? jólétet képesek
biztosítani az átlagemberek számára.

A nyugati médiák ugyanúgy pártutasítás alapján m?ködnek, mint a keletiek, csak ott a pártérdek nem egy
konkrét párt, hanem a t?keérdek.
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"Ha túl sokat pofázol, Amerikában is "véletlenül" elgázol téged egy autó..."

"Ha bármit változtatni lehetne szavazással, már be lenne tiltva."

"Szélesebbre lehet ott nyitni a pofádat, ez tény, de a hatalom dolgába ott se szólhat bele a nép."

S hozták a technokraták a nyugati példákat az áldemokráciára: ahogy Kelet-Európában likvidálva lett az
antikommunista ellenzék, ugyanúgy nyugaton a kommunista pártok sem lettek beengedve a kormányzati
hatalomba. Vagy békés eszközökkel, mint Olaszországban, vagy egyenesen katonai diktatúrával, ahol
Görögországban. S a nagy példa Chile volt: lám, a kommunisták hiába nyertek tisztességesen, az USA
eltávolította ?ket katonai puccsal, amint kormányozni kezdtek. S lám, Grenadába is azonnal bevonult az
USA, amint a nép Amerikának nem tetsz? kormányra szavazott.

A mi rendszerünk - értsd a népi demokráciát - nem rosszabb, nem kell a politikai oldalán változtatni.
Csak azt kellene, hogy a Pártot magasan képzett szakért?k vezessék. Ahogy ez nyugaton is van, a
parlementekben megy a duma, de a valódi hatalom nem ott van.

Mint idealista lelkes kamasz én ?szintén fel voltam háborodva ezeken a véleményeken. Én mélyen hittem
a liberális demokráciában, a nyugat erkölcsi fels?bbségében. Ez van, hülye voltam...

_______________________________________________
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A kádárista technokratizmus rögeszméi IV. - a marxizmus

by maxval bircaman - csütörtök, március 08, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokratizmus-rogeszmei-iv-a-marxizmus/

Viszony  a marxizmushoz.

A magyar technokrácia marxizmuskritikája következetesen jobboldali, liberális volt. A kedvenc érv volt
erre, hogy lám, maga Lenin is visszahozta a kapitalizmust, lásd a NEP-korszakot, mert rájött, hogy a
rendszer nem m?ködik.

"A marxizmus egy utópia."

"Ugyanaz, mint a kereszténység, csak abszurd álmodozás."

"Ma már senki se veszi komolyan."

"Ahelyett, hogy megírta volna a T?két, inkább felhalmozta volna."

"Foxi-maxi."

 

E kérdésben, érdekes módon, a hivatalos hozzáállás is sajátos volt. A kádárizmus sokkal inkább engedte, 
t?rte a külföldi antimarxista irodalmat, mint a különféle reformmarxista szövegeket, vagy a baloldali és
szociáldemokrata marxizmus-kritikát.
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Én magam sem vagyok marxista - utoljára 1984-1985-ben voltam az -, de Marxból éppen azt tartom
értékesnek és maradandó felismerésnek, amit a liberalizmus leginkább elutasít: az elidegenedés tanát.
Hozzáteszem, egészen más szempontból ugyan, de Kierkegaard is eljutott a kérdéshez.

Mély élményem 1984-b?l, amikor egy magyar balos - azaz nem-technokrata - ember megemlítette egy
beszélgetésben: a szocializmus kudarcának f? oka, hogy nem sikerült felszámolnia az elidegenedést,
amire nagy lenéz? vigyorgás lett a válasz. A technokrata álláspont eleve tagadta, hogy bárhol is létezne
elidegenedés.

A technokrata elit annyit fogadott el Marxból, hogy elmélete valamiféle jóindulatú, de alapvet?en ostoba
utópia, amit képtelenség a valóságba áttenni. A hatalmon lév? marxista diktatúrák pedig annál
élhet?bbek, minél kevesebb bennük a marxizmus. A kádárista diktatúra marxizmusa, hála Istennek, már
csak díszlet, kb. mint ahogy a keresztény tanítás az átlag magyar életében: tartja a Húsvétet és a
Karácsonyt, de minden keresztény szellemiség nélkül - ez volt a hozzáállás.

A marxizmusban hív? embereket a technokrácia alapvet?en ostoba, korlátolt alakoknak tartotta. Kádár
nagy érdeme, hogy ezeket az alakokat lassan kiszorította a vezetésb?l, s ma már marxisták helyett
többnyire "szakemberek" dolgoznak a Pártközpontban. A szakemberkedés már akkor létezett, ami aztán
az 1994-es MSZP-kampányban f? kampányjelszó is lett.

Érdekes a kés?bbi ballib álláspont. Elkezdték védeni Marxot, de csak azért, mert a "jobboldal" támadta,
azaz egyfajta jelkép lett. E jelképes politika jele pl. hogy tünti volt a Marx-szobor eltávolítása ellen, de a
tüntiz?k egyébként egyetlen marxista elvvel se értettek egyet.

Súlyos hibának tartom a mai jobboldal nyelvezetében a "kultúrmarxizmus" szó használtatát az
ultraliberális kultúrpolitikára. E helytelen szóhasználat csak a ballibekmek segít.

_______________________________________________
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A kádárista technokratizmus rögeszméi V. - a nemzeti
érdektelenség

by maxval bircaman - péntek, március 16, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokratizmus-rogeszmei-v-a-nemzeti-erdektelenseg/

A nemzeti kérdéshez való viszony.

"Nem röhejes dolog pl. a román nacionalizmus? Na, a magyar pont olyan röhejes."

"A vajdasági magyarok dolgoznak Nyugat-Németországban, s eszükbe se jut a magyarságuk."

"A XX. század végén határokról vitázgatni röhejes."

 

A nemzeti kérdés érdekes dolog volt akkoriban. Ebben ugyanis a technokrácia nem rendelkezett
egységes állásponttal.

Egyszerre létezett kozmopolita és hazafias nézet is, azaz két csoport.

A kozmopolita tábor alapvet?en azt hangoztatta, hogy az emberek egyetlen célja az anyagi jólét, s minden
nemzeti, vallási, más jelleg? nézet felülr?l rájuk ültetett felesleges teher. Aki jól él, annak nincs
nemzetisége, a téma cseppet sem érdekli. Aki meg szegény, az belekapaszkodik mindenbe, többek közt
nemzeti kérdésekbe is. A tézis: ha jólét van mindenütt, nem lesz az embereknek nemzetisége sem. Hiszen
teljesen esetleges, hogy valaki hová született.
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S erre még valós adatokat is felhoztak egyébként, lám a vajdasági magyarok örülnek, hogy jobban élnek,
mint a magyarországiak, nem is magyarkodnak, az erdélyiek meg azért magyarkodnak, mert szarabbul
élnek hozzánk képest is.

Viszont ez a kozmpolita tábor is azt gondolta, hogy az erdélyi magyarokat támogatni kellene, de nem
nemzeti alapon, hanem azért, mert ott egy ósdi sztálinista diktatúra van, mely elnyomja ?ket.

Addig sose jutottak el a technokraták, hogy pl. az erdélyi magyarok románok lennének, ezt alá kell
húznom, szóval a rendszerváltozás után liberális nézetekhez képest kifejezetten hazafiak voltak.

A másik csoport, a hazafias technokrácia kritizálta Kádárt, miért nem tesz többet a határontúli
magyarokért. Itt még a székely autonómia megszüntetése is orvosolandó problémaként lett említve, s?t
még békés határváltozásról is hallottam véleményeket, melyek azoban a nagyhatalmak miatt képtelen
ötletek.

_______________________________________________
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A kádárista technokratizmus rögeszméi VI. - a lázadás

by maxval bircaman - csütörtök, március 22, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokratizmus-rogeszmei-vi-a-lazadas/

Minden idealizmus, szellemi érték tagadása.

Az emberek csak akkor lázadnak, ha éhesek.

Minden más lázadás mögött egyetlen ok van: demagóg politikusok meghülyítették a népet.

Nincs ember, akit érdekelne nemzeti szabadság, vallás, minden mögött bújtatott gazdasági érdek van csak
és pénzéhes népvezérek.

"Kossuth is amikor meleg lett a helyzet, elszelelt, szarban hagyva a meghülyített népet, de az
államkasszát persze nem felejtette elvinni magával."

"Széllel szembe csak elmebetegek pisilnek."

 

1956 oka is csak az volt, hogy az életszínvonal nagyon alacsony volt. Kádár ellen senki se akar lázadni,
mert az élet élhet? lett. Az alternatíva Románia és Lengyelország, ahol a boltok polcai üresek. S lám,
mindegy, hogy lázadnak-e: a lengyelek lázadnak, a románok nem, s mégis tök ugyanabban a szarban
élnek!
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A nemzeti h?sök vagy hazug demagógok, vagy - s ez a rosszabb - elmebetegek. Minden a pénzr?l szól.

A mai kommunista h?sök jó példák, az összes haladó afrikai és ázsiai népvezérb?l korrupt diktátor lesz
háremmel, aranypalotával, miközben a nép jobban éhezik, mint az állítólag népi kormámy hatalomra
kerülése el?tt. S még ez a jobb eset, mert a nem korruptakból meg gátlástalan tömeggyilkos lesz, lásd Pol
Potot Kambodzsában.

De az egész nem-szocialista Afrikát is nézhetjük: a négerek jobban éltek, amikor még gyarmati
elnyomottak voltak, mint ma, független államok lakosaiként. A gyarmatosítók legalább értettek a
gazdasághoz, míg a szabadságharcosok csak korrupt tolvajok, millárdos svájci számlákkal.

Kádár a lehet? legjobb lehet?ségünk, nagy szerencsénk van vele. Az egész táborban mi élünk a
legjobban. Nyilván el vagyunk kicsit maradva a nyugattól, de minket a nagyhatalmi megállaodások ide
helyeztek. A nagyhatalmak ellen lázadni meg ostobaság, lám 1956 se vezetett sehová. Egy esetleges
lázadás csak azt eredményezné, hogy a ruszkik valaki rosszabbat helyeznének fölénk a tisztességes,
racionális, nem fanatikus Kádár helyére.

_______________________________________________
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A kádárista technokratizmus rögeszméi VII. - a szovjet uralom

by maxval bircaman - csütörtök, március 29, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokratizmus-rogeszmei-vii-a-szovjet-uralom/

Meglep? lesz, de tény: ez az elit egységesen és k?keményen szovjetellenes volt.

 

"A ruszkik nem engedik."

"Jaltában oda kerültünk, nincs mit tenni."

"Ópravoszláv foxi-maxi."

Természetesen nem nemzeti alapon, hanem gazdasági érvekkel.

Nem lehet a reformokat megcsinálni, a kapitalizmust szélesíteni, mert a "ruszkik" nem engedik. Ez
végülis igaz is volt. Bár Magyarországnak meg volt engedve a gazdasági reformok terén való
kísérletezgetés, ennek mindig megvoltak az ideológiai korlátai, melyeket a mindenkori moszkvai vezetés
állapított meg. S mivel Moszkvában 1964-t?l a vezetés kollektív volt, a mindenkori  er?viszonyoktól
er?sen függött mi volt megengedve éppen a csatlósállamoknak. Tény, hogy a 60-as évek végén elindult
reformokat a  70-es években moszkvai utasításra fékezték le, majd engedték ismét a 80-as évek elejét?l.
Minden attól függött, éppen Moszkvában a "reformisták" vagy a "konzervatívok" voltak-e er?sebbek.

Egyébként ez a "ruszkik nem engedik" szöveg itt konkrétan még igaz is volt, de ugyanezt az érvet
szélesen használta a hivatalos kádárista suttogó propaganda is teljesen abszurd esetekre is.
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Emlékszem, mekkora örömünnep volt 1981-ben, amikor a szovjet vezetés megengedte
Magyarországnak, hogy belépjen a Nemzetközi Valutalapba. (Miel?tt valaki belekötne: ez a belépési
kérelem beadásának éve volt, maga a formális tagság csak a következ? évben lett hivatalos.) Vicces volt
számomra 2002-ben a Medgyessy-ügy, amikor azt hazudta Medgyessy, hogy ? a KGB ellenében volt
magyar titkosügynök. Ez természetesen butaság, nem igaz, de annyiban mégis igaz, hogy az akkori
technokrácia - melynek magasrangú tagja volt maga Medgyessy is - hogyan is élte az egészet át.
Természetesen ez valóban csatanyerés volt a technokrácia számára, de persze nem a KGB ellenében,
hanem a balos frakció ellenében - Kádár sose merte volna beadni a tagsági kérelmet el?zetes moszkvai
engedély nélkül. Kádár az akkori magyar pénzügyi válság ügyében szovjet segítséget kért, de nem kapott,
így felvetette a szovjet vezetés el?tt az IMF-tagságot, amire Brezsnyevék rábólintottak - ez a magyar IMF-
tagság háttere, s nem az, hogy bátor magyar 007-es ügynökök a KGB háta mögött beadták a tagsági
kérelmet.

Általános szovjetellenes nézet volt e körökben, hogy a szovjet politika alapja a "bizánci kultúrkör", ami
idegen a nyugattól, ahová már Szent István helyezte a magyarokat. A "bizánci" világot egyértelm?en
nem másnak, hanem alacsonyabbrend? világnak tekintette a technokrácia. Érdekes, a 90-es években a
magyar jobboldali holdudvar szinte szó szerint ismételgette ezeket a "bizáci" típusú mítoszokat.
(Akkoriban a ballibek voltak ebben mérsékeltebbek, 10 éve a kocka fordult.) Különösen vicces volt, hogy
mindezt az akkori magyar jobboldal bizarr Koppány-kultusszal EGYSZERRE hangoztatta. De most nem
ez a téma, majd egyszer elemzem a magyar jobboldali szellemi inkoherenciákat, ami szintén érdekes,
izgalmas kérdés.

Tehát a magyar technokrácia úgy hitte, a magyar kultúra fels?bbrend? az oroszhoz képest. Erre álérveket
is felhoztak, melyek egyébként tényekként igazak volt: pl. azt, hogy Rákosi alatt szovjet szakért?k
kezdtek dirigálni a magyar mez?gazdaságban, a legtöbb esetben a magyar agrárviszony bármilyen
ismerete nélkül. Valójában az agrártéma pont rossz példa, ebben abszolút nem kellett szovjetellenesség, a
70-es és a 80-as években a szovjet vezetés kifejezetten példaérték?nek tekintette a magyar agrárszektort, a
nagy név a Bábolnai Állami Gazdaság volt.
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A kádárista technokratizmus rögeszméi VIII. - a nyugat

by maxval bircaman - csütörtök, április 05, 2018

http://bircahang.org/a-kadarista-technokratizmus-rogeszmei-viii-a-nyugat/

Ismét nagyon cinikus, de sok tekintetben igaz gondolatok, persze csak részben.

"Érdekek vannak csak."

 

A nyugat hazug, nincs semmilyen erkölcsi fels?bbsége. Bed?lni a nyugati propagandának nem kisebb
hülyeség, mint komolyan hinni a marxizmusban.

Magyarország kicsi ország, nem lehet meg önmagában. Valahová tartozni kell. S utoljára Mátyás
korában volt reális választási lehet?ség. Azóta mindig mások döntöttek arról, hogy hová tartozzunk. Jó
esetben volt nagyobb mozgási szabadságunk, rosszabb esetben kisebb volt, de reális választás nincs 500
éve.

Nem az a tragédia, hogy a szovjet érdeszférába tartozunk, hanem az, hogy a Szovjetúnió egy kevésbé
hatékony eszme alapján politizál, mint a nyugat. Csak ezért lenne jó a nyugathoz tartozni, semmi másért.
Miféle szabadság? Már Zrínyi is csak azért harcolt a törökök ellen, mert féltette a birtokait!

Az emberiség nem ismer hatékonyabb gazdasági rendet a kapitalizmusnál. Nem harcolni kell ellene, ez
olyan, mint a gravitáció ellen harcolni, értelmetlen pótcselekvés, hanem benne jó helyet kell elérni.
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Kádár megértette: a gazdaságot nem lehet ideológiai alapon kezelni, ez a szakemberek térfele. Sajnos
azonban az ideológia még mindig hátrálató teher.

Azt hiszem, jól láthatóan itt már megtalálható a modern liberalizmus 2 f? hazugsága:

a kapitalizmus valamiféle univerzális valami,
a liberalizmus nem ideológia, hanem valamiféle semleges ideológiamentesség.

_______________________________________________
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A kés?bbi ókori filozófia

by maxval bircaman - szerda, november 28, 2018

http://bircahang.org/a-kesobbi-okori-filozofia/

A korai filozófiáról volt szó már.

A kés?it a koraitól Szókratész, Platón és Arisztotelész választják el. Platónt és Arisztotelészt nem lehet
nem tágyalni külön, mert fontosságuk összemérhetetlen mindenki máséval, Szókratész pedig
elválaszthatatlan Platóntól.

A szofizmust nem említettem külön sehol, ennek oka, hogy err?l az áramlatról b?ven szó esik Platón
m?veiben, Platón egyik kedvenc témája a szofizmus kritikája volt.

De mik azok az Arisztotelész utáni ókori áramlatok, melyekr?l mindenképpen tudni kell. Négyet
említenék meg: hedonizmus, cinizmus, szkepticizmus, sztoicizmus. Érdekes, hogy mind a 4 szó - 
hedonista, cinikus, szkeptikus, sztoikus - mára köznapi szó lett, az els? kett? negatív, a másik kett?
pozitív jelentéssel. De fontos észben tartani: a modern jelentés nem azonos az eredetivel, bár
természetesen van kapcsolat a kett? között.

Itt se fogok részletes leírást adni, csak arról szólok, ami szerintem érdekes. De kicsit részletesebben
mégis. Miért? Mert úgy tapasztalom, ez a korszak valahogy másodrend?nek van lemin?sítve, mintha
csak valamiféle átmenet lenne egyrészt Platón és Arisztotelész, másrészr?l a középkor között. Pedig
szerintem ez nem így van, nagyon értékes dolgok történtek ebben a korban!

Ajánlott irodalom a témához:

*

A hedonizmus korai irányzata az Arisztipposz által az V. sz. végén alapított kürénéi irányzat
(Arisztipposz Kürénében született, ez a mai Líbiában van, innen a név). Ez az irányzat materialista, azaz
semmi sincs az anyagi világon kívül. az emberi lélek is anyagi és meghal testünkkel együtt.

Szerintük a világ megismerhetetlen, csak abban lehetünk biztosak, amit érzünk. Se azt nem tudhatjuk
mások mit éreznek, se azt, hogy a mi érzéseinket okozó dolgok milyenek a valóságban. Ebb?l
következ?en az egyetlen jó az élvezet, az egyetlen rossz pedig a fájdalom, s az élvezetek között a
legf?bbek  a testi élvezetek. Az ember célja ezen utóbbiak maximalizálása, aminek érdekében bármit
megtehet, az egyetlen korlát a fájdalom és a józan belátás. Pl. ahhoz szükséges józan ész, hogy ha kell,
lemondjunk egy adott élvezetr?l, mert tudjuk, hogy az kés?bb fájdalmat fog hozni.

A kés?bbi, s egyben sokkal nagyobb hatású hedonista irányzat az epikureizmus - alapítója Epikurosz
nevéb?l -, mely tulajdonképpen felfogható úgy, mint a kürénei irányzat és az atomizmus egyfajta
vegyítése.
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Az epikureizmus nagyon érdekes filozófiai iskola, talán ez hasonlít az összes ókori áramlat közül a
legjobban arra, amit modern, materialista, tudományos világnézetnek lehet nevezni. Ezért többet írok
róla.

Az epikureizmus gyakorlatilag felfogható úgy, mint az atomizmus javított verziója, a rendszerb?l
kiiktatta az atomizmus inkoherens elemeit. Minden alapja az atomok, az atomok szigorú fizikai
szabályok alapján m?ködnek, azonban mégsincs determinizmus. Ennek f? oka, hogy bár az atomok
formája véges számú, azok id?nként eltérnek szabályos irányuktól, mégpedig pontosan egy egységnyit.
Ugyanis mind az ?rben, mind az anyagban van egy legkisebb egység, az ?rbeli legkisebb egység az a
távolság, melynél kisebb nem tehet? meg, míg az anyagban a legkisebb egység az atom. Ha nem lenne
atom, a dolgok széteshetnének, az atom szilárdsága és feloszthatatlansága a garancia a dolgok létezésére.
Az atomnak is lehetnek részei, de azok száma véges, mert van egy lehet? legkisebb rész. Azaz kétféle
lehet? legkisebb anyagrész létezik: abszolút értelemben ezek az atom legkisebb alkotóelemei, relatív
értelemben viszont maga az atom. Az abszolút legkisebb részek nem képesek önmagukban létezni, csak
az atom részeiként.

A mindenség örök id?k óta van, s örökké lesz, az anyag nem vész el, csak átalakul. Az ?r egyben helyet
és teret is jelent. Epikurosz az els?, aki kitalálta a tér fogalmát. Korábban az ?rr?l vagy azt állították,
hogy nincs, vagy azt, hogy valamiféle láthatatlan anyag, mely helyet cserél a dolgokkal, azok mozgása
során. A dolgok maguk is atomokból és ?rb?l állnak, hiszen ha nem így lenne, nem lehetnének részei.

Az atomoknak vannak saját tulajdonságaik, azonban a dolgok rendelkeznek ezeken kívül másodlagos
tulajdonságokkal is, melyek a dolgokat alkotó atomok összességének a tulajdonságai, ezek függenek a
megfigyel?t?l is. Az id? is csak a dolgok tulajdonsága, azok mozgásának mértéke, önmagában nem
létezik.

A dolgokat alkotó atomok mindig mozgásban vannak, ez független a dolgok mozgásától. Ahogy egy
nyugalomban lév? hangyabolyban az egyes hangyák mozoghatnak a bolyon belül, de ett?l még az egész
boly kívülr?l mozdulatlan lehet.

Az atomok mozgásának oka súlyuk és természetes hajlamuk a mozgásra, továbbá az atomok ütköznek
egymással, ez is hatást vált ki. Mnt már mondtam, a mozgás szabályos, de az atomok képesek egy
egységnyivel eltérni a szabályos mozgási irányuktól. Az atomok mozgási sebessége "elképzelhetetlenül
nagy", ha képesek is lennénk látni az atomokat (akkoriban nem volt mikroszkóp), a mozgásukat akkor se
lennénk képesek felfogni,

Világból nem egy van, hanem számtalanul sok. Lásd: XX. sz. végi multiverzum-elmélet! Minden
világban másképp kapcsolódnak az atomok, ezért minden világ kicsit vagy nagyon más, mint a miénk.
Az, hogy a mi világunk éppen olyan amilyen szimpla véletlen eredménye, ez egyszer?en az egyik a
számtalan lehetséges világ közül. A világunknak nincs semmilyen célja, senki se teremtette, tervezte.

Az élvezet az emberek f? célja, de ez sokkal kifinomultabb módon van magyarázva, mint a
kürénléiéknél: a f? cél olyan élet, melyet a nyugalom ural, ezért olyannak kell lennie életvitelünknek,
mely maximálisan semleges. A testi élvezeteket a lehet? legszükségesebbekre kell csökkenteni. A
szellemi élvezet fontosabb a testinél, mert tartósabb és képes a testi fájdalmakat is enyhíteni, de ebben is
mérsékelten kell viselkedni, pl. az öncélú tudásszomj ugyanúgy káros, mint a falánkság: mindkett? csak
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felesleges vágyakat okoz, melyek kielégítetlensége aztán fájdalommal jár. Azaz a gyönyör mindenképpen
magában foglalja az erények gyakorlását.

Az élvezet lehet statikus és lehet dinamikus. A dinamikus gyönyör pl. az, ha valaki éhes, majd jóllakik,
ami által gyönyört érez. Ez azonban ideiglenes gyönyör. Ennél sokkal jobb a statikus gyönyör, amikor pl.
valaki rendszereen étkezik, s sose éhes. Ez a tartós élvezet, erre kell törekedni, s ez a típusú gyönyör
okozza az említett nyugalom állapotát is.

Istenek léteznek, de ?k se természetfelettiek, s nem foglalkoznak az emberi világgal. Az istenek egyfajta
szuperh?sök vagy bölcsek, akik elérték a tökéletes nyugalom állapotát. Ezen állapotuk miatt ?k be se
avatkoznak az emberi világba. Emiatt az istenekt?l való félelem alaptalan. Lehetnek azonbna
példaképeink mint az elért tökéletes nyugalom mintái.

A lélek anyagból van. Szerepe a gondolkodás és az öntudata fenntartása. A lékek csupán az anyag
egyik alakja, az emberi test sajátossága, de nem transzcends, se örökké létez? valami. Mindenkinek a
lelke meghal testével együtt. A lélek speciális tulajdonsága, hogy képes hatni az atomok mozgására,
többek között a már említett atom-kilengés el?idézésére, azaz egy egységnyivel eltéríteni ?ket szabályos
mozgási irányuktól. Ezért van szabad akaratunk, azaz bár nagyban meghatároz minket a testünk, mégse
hat az ránk bénító er?vel, azaz akaratunk és eszünk segítségével lelkünk képes eltéríteni testünket attól,
amire született.

Érzékszerveink pontosan adják vissza a valóságot, ha valamit tévesen ítélünk meg annak oka csak az,
hogy hibás következtetéseket vonunk le az érzékleteinkb?l. Helyes ítéleteink alapja az érzekleteinken
kívül az el?zetes felfogás és az érzés. Az el?zetes felfogás nem olyasmi, mint Platón ideái, hanem
egyszer?en az egyes dolgok többszöri szemlélete alapján kialakult információ. Az érzés pedig az élvezet
és a fájdalom. A vélemények vonatkozhatnak nyilvánvaló és nem nyilvánvaló dolgokra. Az el?bbi
esetben a fentibb érzékelés, el?zetes felfogás és érzés hármasa alapján tudjuk eldönteni, hog egy
vélemény igaz-e, míg a nem nyilvánvaló dolgok esetében akkor tudjuk, hogy egy vélenény igaz-e, ha nem
találunk neki ellentmondó bizonyítékot a nyilvánvaló dolgok köréb?l.

A társadalmi szabályokat be kell tartani, de nem azért, mert ezt Isten vagy valamiféle erkölcs diktálná (a
jó erkölcs önmagában értelmetlen), hanem mert ez az önérdekünk: egy rendezett társadalomban nagyobb
az esélyünk saját maximális élvezetünk elérésére.

Epikurosz iskolájának alapszabálya megmaradt szerencsére, ez egy négysoros vers, a Tetrapharmakosz
(= Négy gyógyszer):

Ne félj istent?l,

Ne aggódj a halál miatt,

A jót könny? elérni,

A szörny?t könny? kibírni.
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Mára a „hedonista” szó pejoratívvá vált, de mint láthattuk, ez az eredeti értelem er?s, s?t
totális félreértelmezése.

*

A cinizmus alapítója Antiszthenész, de nála sokkal ismertebb tanítványa Diogenész.

Ez nem is olyan szinten filozófiai iskola, mint a többi, inkább egyfajta ókori hippimozgalom. Az
alapvet? tanítás, hogy az emberi kultúra a bajok oka, a természethez kell visszatérni, így érhetjük el
szabadságunkat. A szabad ember tehát elutasít minden társadalmi értéket, helyettük a természetben is
meglév? értékeket választja, így megszabadul minden negatív érzelemt?l, természetellenes érzést?l és
vágytól, ennek módja az aszketikus életmód, azaz megelégedni csak azzal, ami biológiai szükséglet az
ember számára. Amint az ember eléri, tökéletes nyugalomban lesz, ami a boldogság feltétele.

Hogyan lett a „cinikus” szó negatív? A kés?bbi id?kben egyes cinikusok nem követték a gyakorlatban is
a tanítást, azaz mell?zték a szigorú aszketizmust, de ragaszkodtak eközben a társadalmi szabályok
elvetéséhez.  Így a közvélemény a kezdeti pozitív véleményét negatívra váltotta: hiszen ezzel a cinizmus
követ?i már hiteltelenekké váltak.

*

*

A szkepticizmus alapítója Pürrhón. A kiindulópont Szókratész - mint a másik 3 iskolánál is -,
természetesen Szókratész valamely sajátos gondolatának radikális felfogása. Szókratész azt mondta, ?  a
legbölcsebb ember, mert ? legalább tudja, hogy mit nem tud, míg a többiek ezt se tudják.  Pürrhón ezt
tovább gondolja: ? még azt sem tudja, amit nem tud. Amib?l a következtetés: mivel semmi se biztos,
semmi értelme bármir?l is álláspontot kialakítani. Ha így teszünk, teljes lelki nyugalmat érünk el, ami
boldogsághoz vezet.

Vagyük észre: itt els?sorban nem a megismerhet?ség problémájáról van azonban szó, azaz nem arról,
hogy érzékszerveinkben és/vagy ítéletünkben nem bízhatunk meg, hanem arról: maga a valóság
önmagában meghatározható-e. A szkeptikusok nem kételkednek a valóság létezésében, s az érzékelés
problémája sem a lényeg, hanem maga a valóság természete a központi kérdés. A valóság
meghatározhatatlan, önmagában se ilyen, se olyan, ezért kell a valóságról adott értékítéletet
felfüggeszteni. Ami azonban nem jelenti azt, hogy a jelenségeket ne kellene elfogadni, hogy olyanok
lennének, amiknek t?nnnek, de ez nem azonos a jelenségek alapjául szolgáló dolgok értékítéletével.

A cinizmushoz képest a f? eltérés. hogy a szkeptikusok nem küzdenek a társadalom ellen, s?t az
elfogadják: hiszen mivel a világ meghatározhatatlan, felesleges egy vagy más nézet ellen küzdeni, s?t
érdemes elfogadni azt, amit a közvélemény állít, csak egyszer?en nem kell hinni benne. A cinikus
egyfajta hippi, aki aktívan küzd a társadalom ellen, míg a szkeptikus agnosztikus tipusú példás tagja a
társadalomnak, elfogadja a közkelet? nézeteket, csak azokban nem hisz, hiszen alapelve, hogy minden
lehet így is és úgy is. A szkeptikus átlagemberként reagál a jelenségekre, vagy emberi ösztönei alapján
vagy a társadalmi szokások alapján, nem kételkedik magukban a jelenségekben, de nem mondja se azt,
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hogy egy jelenség helyesen, se azt, hogy helytelenül írja le az illet? jelenség alapjául szolgáló dolgot.

A cél ugyanúgy a tökéletes nyugalom, mint a cinikusoknál és az epikureusoknál, de az út hozzá csakis az
értékítéletek felfüggesztésén keresztül vezet. Az is elfogadható, hogy egyes nyilvánvaló dolgokról
feltételezzük, hogy azok nagyobb valószín?séggel ilyenek, mint olyanok, más dolgokról meg azt állítjuk,
náluk nem állapítható meg, mi a valószín?bb, de az els? esetben se mondhatunk ki biztosan semmit.

Nagyon érdekes, hogy Pürrhón szerint mik az ítéletalkotás felfüggesztésének elvei, így ezeket leírnám:

a megfigyel?t?l függ? elvek:
az él?lények különböz?sége: pl. az illóolaj kellemes az embernek, de riasztja a
szúnyogokat, nem tudhatjuk biztosan, hogy mi az illóolaj valódi természete, nem
mondhatjuk, hogy nekünk van igazunk, a szúnyogok meg tévednek,
az emberek különböz?sége: az egyik ember egy pohár bortól lerészegedik, más meg képes
több üveggel meginni, azaz ugyanaz nem ugyanúgy hat ránk, így azt se tudjuk eldönteni,
mi a jó és mi a rossz,
az érzékszervek különböz?sége: látjuk az alma színét, érezzük illatát, stb., de nem
tudhathjuk ezek az alma valódi tulajdonságai vagy csak esetleg valami egész más az alma
tulajdonsága, de azt érzékszerveink más-más módon érzékelik, továbbá az is lehet, hogy az
almának van olyan tulajdonsága is, melyet nem tudunk érzékelni, mert nincs meg az ehhez
szükséges érzékszervünk,
a körülmények különböz?sége: pl. részegen hallucinálunk, míg józanul nem, csak azt
tudhatjuk, hogy egy adott állapotban mit érzékelünk, de azt nem melyik állapotbeli
érzékelés a helyes,

a megfigyeltt?l függ? elvek:
a dolgok felépítésének különböz?sége: a dolgok részekb?l állnak, s a részek tulajdonságai
nem azonosak az egész tulajdonságaival, pl. a levágott kos szarva fekete, de ha
meg?rüljük, fehér por lesz bel?le,
az életvitel és a szokás különböz?sége: Pürrhón korának példája erre, hogy míg pl. a
görögök termászetes dolognak tekintik a homoszexualitást, addig a rómaiak büntetik, vagy
egyes vallásokban van emberáldozat, míg másokban ez tilos,

a megfigyel?t?l és a megfigyeltt?l is függ? elvek:
az elhelyezkedés különböz?sége: a hajó távolról kicsinek és mozdulatlannak látszik,
közelr?l nagynak és mozgásban lév?nek,
az összekeveredés különböz?sége: a dolgok más dolgokkal együtt vannak el?ttünk, s a
dolgok hatnak egymásra, pl. a hang másképp hallatszik vízen és leveg?n keresztül,
az el?fordulás különböz?sége: pl. a Nap sokkal jelent?sebb, mint egy üstökös, de mivel
minden nap látjuk a Napot, nem tulajdonítunk neki olyan jelent?séget, mint egy ritka
üstökösnek, vagy az aranyat azért értékeljük, mert ritka, viszont ha tele lenne arannyal a
föld, úgy kezelnénk, ahogy most a kavicsot,
a viszony különböz?sége: minden valaminek a viszonyában létezik.

A viszony a f? elv, a többi 9 voltaképpen ennek alelveként is felfogható. Minden jelenség valamilyen
viszonyítási rendszerben van, nincs semleges és tiszta néz?pont. Aki ezt nem fogadja el, az éppen e
tagadásával igazolja ezt a tételt, hiszen éppen ez a tagadás is egy viszony.
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Hasonlóan érdekesek az indoklás elleni alapelvek, melyek azt mutatják ki, hogy minden indoklás téves,
összefoglalva ezeket 3 f? pontban:

az indoklás alapja egy axióma, mely nem bizonyítható,
vagy, az indoklás alapja egy végtelen oksági lánc, ami - mivel végtelen - nem igazol semmit,
vagy, az indoklás alapja körkörös érvelés, ami szintén nem indok.

Ami nagyon érdekes, s ezt teszi a rendszert koherensé: nincsenek dogmák. Azaz valójában még a
szkepticizmus alapelvei se állíthatóak igazságokként, ezek is csak szimplán valószín?bb elvek. Például
az is lehet, hogy a világ meghatározható, nem meghatározatlan, csak éppen ez utóbbi t?nik
valószín?bbnek.

*

A sztoicizmus messze a legnagyobb hatású a 4 felsorolt irányzat közül. Ennek oka történelmi: mind a
kereszténység, mind kés?bb az iszlám számára a sztoicizmus t?nt a legmegfelel?bbnek, els?sorban
etikáját illet?en, a 4 felsorolt irányzat közül. A sztoicizmus tulajdonképpen a cinizmus és az epheszoszi
iskola tanításainak egyfajta összehangolása. Továbbá ez az irányzat majdnem egy évezreden keresztül
létezett, s ennek egy részében mesze a legnépszer?bb filozófiai tanítás volt.

Az alapítója Zénón (nem az eleai Zénón!) , de mindenképpen a sztoicizmus két f? m?ve, szerintem
legalábbis, Epiktétosz Kézikönyve és Marcus Aurelius Elmélkedései. Mindkett? rövid m?, ajánlom
elolvasásukat mindenkinek. Magyarul mindkett? fent van ingyenesen letölthet? formátumban a
MEK-ben.

A világ anyagi, teremtetlen, determinisztikus. A világ maga Isten. A világ 2 alkotóeleme: a passzív
anyag és az aktív logosz, ami Isten. Minden dolog a kett? összetétele. Isten nem mindenható, szüksége
van az anyagra, melyet nem ? teremtett, hanem mindigis létezett. Az anyag 4 alapformája a t?z, a
leveg?, a víz, s a föld. A passzív anyag víz és föld, az aktív t?z és leveg?. A logosz lehelet formájában
hat, ez a t?z és a leveg? összetétele. A lehelet tehát egyszerre a világ és azt azt alkotó dolgok, köztük az
ember aktív hatóereje is. A lélek is része a logosznak.

A világ megismerhet? értelmünkön keresztül. Az ember rendelkezik a megismerés természetes
képességével. Hiszen mi is a vilég részei vagyunk, az anyag és a logosz összetétele. Minden érzéki
benyomás igaz, viszont különbséget kell tennük a benyomások és az azok alapján létrejött ítéletek
között.

A dolgok benyomást okoznak érzékszerveinknek, ezt dolgozza fel értelmünk, pozitív esetben
azt jóváhagyja, ez az ítélet. A megismerés h?en adja vissza a dolgokat, ha alapja létez? dolog és mely
világos és pontos módon képes megragadni az illet? dolgot. A jóváhagyás automatikus a megragadó
benyomás esetében, ez a nyilvánvaló dolgok megismerésének f? módja. Ha pl. látunk egymás mellett két
különböz? méret? hajót, tudjuk, hogy az egyik kisebb a másiknál, ehhez nem szükséges külön kifejezett
jóváhagyás, ha viszont az egyik hajó távolabb van a másiknál, értelmünk képes feldolgozni azt, hogy a
távolabb lév? hajó nem feltétlenül kisebb a közelebbinél, lehet, hogy csak a távolsága miatt látszik
kisebbnek, itt már kifejezett jóváhagyásra van szükség elménk által.
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A dolgok felosztódnak fennálló és létez? dolgok körére: ami tárgya lehet a gondolkodásnak az már
fennálló dolog, de nem kell a valóságban léteznie is. Ezzel megoldódik a Parmenidész által felvetett
probléma, hogy amit elgondolunk, az létezik is.

A dolgok lehetnek testek és testetlen dolgok, ez utóbbiak: a beszédtartalom, az ?r, a hely, s az id?, a
dolgok határai, s a képzeletbeli dolgok is ide sorolhatóak szélesebb értelemben. A testetlen dolgok a
testek vonatkozásában léteznek csak, önállóan nem, azaz az id? sem önálló létez? a sztoikusok szerint.

Elvetik a platóni ideákat, de az arisztotelészi immanens formákat is, ehelyett szimplán fogalmakról van
szó, melyek az emberi ész teremtményei.

A dolgok lehetnek alanyok, min?ségek, abszolút állapotok, s relatív állapotok:

az alany maga az, aminek létezést tulajdoníttunk, ez maga az anyag, ami önmagában csak
szervezetlen anyag, pl. az anyag, amib?l testünk felépül,
a min?ség az ami átjárja az alanyt, s hat rá okságilag, ez lehet:

közös min?ség: ami egy adott nem egészére igaz, annak minden egyedére, pl. a kezünk
ujjai, közös jellemz?jük, hogy kezünkb?l indulnak ki,
saját min?ség: ami egy adott egyedet kizárólagosan meghatároz, pl. a kisujjunk, mely a
legkisebb ujj kezünkön.

az abszolút álllapot egy min?ség további differenciációja, pl. kisujjunk azon jellemz?je, hogy
kezünk szélén van,
a relatív állapot olyan min?ség, melynek megléte nem hat ki a dolog mivoltára, pl. az, hogy ha
bal kezünket felülr?l nézzük, kisujjunk balra lesz, de ez nem lesz így, ha kezünket fordítva
nézzük.

Míg Zenón - lásd eleai iskola - paradoxonjait az epikureizmus a legkisebb egységek feltételezésével
cáfolja, addig a sztoicizmus a kontinuitás feltételezésével, a dolgok oszthatósága és a dolgok határai nem
abszolút valamik, hanem az értelem által megállapított következtetések.

Ha egyszer a világot a logosz irányítja, miért tapasztaljuk mégis a rosszat? Ennek több oka is lehet:

a rossz csupán a jó hiánya - ez egyezik a keresztény nézettel,
a rossz látszólagos, azaz valójában egy nagyobb jó része,
a rossz látszólagos, mert valójában semleges, azaz lehet jó is és rossz, csak éppen ezt nem
ismerjük fel,
a rossz egyszer?en szükségszer? része a jónak.

Az ember - és részben, de csak korlátozott módon az állatok - sajátossága a világ más dolgaihoz képest,
hogy nem csak a logosz által beléjük épített automatizmus határozza meg létezésüket, hanem a késztetés
is, melynek alapeleme az önmaga felismerése, az öntudat. A determinisztikus világrend így nem jelenti a
szabad akarat hiányát, mert a világrend is rajtunk keresztül m?ködik. Világunk a lehet? legjobb világ a
lehetséges világok közül, így bármit teszünk, meg fog valósulni a világ jó rendje, de ha ezt támogatjuk, 
erényesek vagyunk, míg ha ellenezzük, hitványak leszünk. Cselekedeteink ugyanis két okra vezethet?k
vissza: a kiváltó okra, ami következik az oksági anyagi viszonyától és a f? okra, mely lelkünkt?l függ. Pl.
éhesek vagyunk, ez kiváltó oka annak, hogy enni akarunk, de az már lelkünk döntése, hogy hogyan
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jutunk élelemhez: azt elvesszük er?szakkal mástól vagy megszerezzük tisztességes módon. Mindkét
esetben jóllakunk, azaz a világrend teljesül, de a mód minket hitvánnyá vagy erkölcsössé tesz.

Az erényes viselkedés a fentiek miatt a beletör?dés, mert ez annak felismerése, hogy minden ami történik
a természetes rend eredménye. Ez a természeti rend adja azt a képességünket is, hogy hitelesen
megismerhessük a világot, így képesek vagyunk helyes döntéseket hozni. Ehhez úgy jutunk el, hogy
lemondunk negatív érzelmeinkr?l. Az eredmény a világrend megértése, amib?l egyéni boldogságunk
származik, hiszen aki megérti a világ természetes rendjét, az mindig boldog, bármi is történjen vele.
Ennek módja: a dolgok felosztása t?lünk függ?kre és függetlenekre: csak az el?bbiekkel kell
foglalkoznunk, míg az utóbbiakkal felesleges. További a t?lünk függ? dolgok feloszlanak hasznosakra és
károsakra, de a hasznosakat se kell célként kit?znünk, az egyetlen valódi jó ugyanis csakis az erény.
Miért? Mert önmagukban a hasznos dolgok nem jó dolgok, jóságuk csakis felhasználásuktól függ, az
egyetlen mérce pedig az erény. Lásd: önmagában a futás hasznos, de se nem jó, se nem rossz, hiszen jó,
ha egészségünk érdekében futunk, míg rossz, ha b?n elkövetése után menekülünk.

napjaink legismertebb sztoikusa Spock úr - a Star Trekben a vulkáni faj alapeszméje nagyon nagy részben
a sztoicizmuson alapszik

Íme 7 jellemz? idézet:

"Emlékezz erre: ha a természetüknél fogva függ? dolgokat függetleneknek tartod és a más dolgait
sajátaidnak tekinted, akkor minduntalan akadályokba ütközöl, bánkódni és háborogni fogsz,
káromolod az isteneket és az embereket, de ha csak azt tartod a tiednek, ami valóban a tied, a más
tulajdonát pedig a helyzetnek megfelel?en a másénak tartod, akkor sohasem leszel a kényszer
hatalmában, senki sem fog utadba állni, nem fogsz senkit szidalmazni és vádolni, és semmit sem
kell majd akaratod ellenére végrehajtanod; senki sem árt neked, és nem lesz ellenséged sem, mert
nem történik veled semmi baj."

"Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekr?l alkotott vélemények."

"Ne kívánd, hogy az események úgy alakuljanak, ahogy te szeretnéd. Inkább a kívánságaidat
szabd hozzá az események alakulásához, meglátod, nyugodt lesz életed folytatása."

"Gy?zhetetlen lehetsz, ha nem bocsátkozol olyan küzdelmekbe, amelyekben a gy?zelem nem
t?led függ."

"Ha a tested valaki odaadná annak, aki éppen szembejön, bizonyára rossz néven vennéd. Azért
viszont nem szégyelled magad, hogy a józan eszed bárkinek odaadod azzal, hogy felindulsz és
elveszíted nyugalmadat ha szidalmaz."

"Ha nincs érzelem, akkor er?szakra sincs ok."

"A logika nem a bölcsesség eredménye, hanem a kezdete."
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Az els? 5 idézet Epiktétosztól van, az utolsó 2 Spock úrtól.

Lásd még: Seneca.

*

Van egy hiányérzetem: a nem-nyugati filozófiáról szinte semmit se tudok, ezekb?l nagyon keveset
olvastam, de ezt igyekszem bepótolni majd. A gond azonban az pl. ázsiai filozófiával, hogy
megkülönböztethetetlen a vallástól. Itt azonban e négy irányzat leírásánál er?sen szembeötl? a hasonlat a
keleti vallásokkal: nagyon emlékeztet a boldogság leírása, ahhoz amit a buddhizmus nirvánának, a
hinduizmus moksának hív, azaz az egyén teljes feloldása az istenségben, melyhez a nem-cselekvés vezet
el, azzal az eltéréssel persze, hogy itt az egyén nem sz?nik meg. A kereszténységben is létezik f? célként
ez az Istenben való foldódás, az Istennek való egyesülés, ismét az egyén egyéniségének megsz?nése
nélkül, de a kereszténységben ennek útja éppen az erényes cselekvés.

_______________________________________________
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A kétfordulós választási rendszer

by maxval bircaman - szombat, február 03, 2018

http://bircahang.org/a-ketfordulos-valasztasi-rendszer/

A kétfordulós választási rendszer mint a demokrácia letéteményese, halljuk gyakran.

 

Mi a valóság?

Parlamenti választásokon kétfordulós rendszer gyakorlatilag csak Franciaországban és pár a francia
modell által ihletett volt
francia afrikai gyarmaton van. Ezeken kívül még Iránban és a cseh fels?ház választásakor alkalmazzák
ezt a módszert.

Ráadásul ezekben az országokban mindenhol csak egyéni választókerületek vannak, azaz nem
kompenzálja az aránytalanságot semmilyen lista. A francia elnök pártja pl. tavaly a leadott szavazatok 28
%-ával (azaz az összes szavazásra jogosult szavazatának 14 %-val)  megszerezte a parlamenti
mandátumok 54 %-át. Miközben a Nemzeti Front a szavazatok 13 %-ával alig a mandátumok 1 %-át
kapta, a szocialisták pedig a szavazatok 7 %-ával megszerezték a mandátumok 5 %-át.

A francia választási rendszerben az aránytalanság sokkal nagyobb, mint a magyarban. Tényleg ez kellene
a demokratizmus növeléséhez?

_______________________________________________
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A legidegesít?bb FB-ismer?sök

by maxval bircaman - kedd, január 02, 2018

http://bircahang.org/a-legidegesitobb-fb-ismerosok/

A Facebook manapság kikerülhetetlen.

Mindenki más-más módon használja a FB-ot. Az én módszerem a "barátokra" pl. az, hogy mindenkit 
visszajelölök, aki engem bejelölt. S nagyon ritkán törlök bárkit is, egész majdnem 10 éve FB-
pályafutásom alatt - 2008-ban csatlakoztam - összesen 3 embert töröltem, köztük 2 ex-SZDSZ-es profi
politikust, de ?ket is csak gusztustalan, intoleráns, megalázó stílusuk miatt.

Változtam ugyanis számtalanszor életemben, de van 2 dolog, melyet sose bírtam elviselni: ez az aljasság
és az igazságtalanság, ez ügyben sose változtattam meg nézeteimet. Akinél ezek bármelyikét
tapasztalom, szándékossággal egybekötve, az nálam kizáró ok bármire is.

Szóval jöjjenek a legidegesít?bb FB-baráttípusok!

 

A legkisebb rossz az ökörségeket posztoló ember. Pl. megoszt valami álbudhista bölcsességet Jézus
képével, a háttérben egy macskával. Vagy lánclevél terjesztésére buzdít. Esetleg mlm-piramisjátékot
hirdet.

Valamivel idegesít?bb a hamis híreket terjeszt? megszállott. A f? gond vele: a hír annyira hamis, hogy 5
másodperc gondolkodás elegend? lenne ennek felismerésére, ? mégse szánt erre ennyi id?t se. Még az
amerikai elnökválasztás el?tt egy ismer?söm megírta, hogy Clinton visszalépett a választásoktól.
Kivételesen válaszoltam neki, hogy ez hülyeség, s felhívtam figyelmét, egyetlen média se igazolja vissza
az állítást. Erre ? azt válaszolta, hogy még titkolják a médiák, de hamarosan nyilvános lesz, s furcsa, hogy
én a liberálisokat támogatom. Ebben maradtunk...
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A legidegesít?bb a hatalomhoz dörgöl?z? típus. Nem, nem a politikai hatalomhoz, hanem a valódihoz. ?
az, aki els?ként csinál szivárványos képet, ha terrortámadás zajlik, üdvözli, hogy Ausztráliában lesz
egynem? "házasság", követeli Trump lemondását, tiltakozik Putyin ellen, stb.

_______________________________________________
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A lelkes fiatalok

by maxval bircaman - hétf?, április 16, 2018

http://bircahang.org/a-lelkes-fiatalok/

Egy újabb ballib hazugságra derítek fényt.

A választások napján minden ellenzéki média büszkén mutatta a sorban álló átjelentkez?s szavazókat,
hogy íme a csupa fiatal, akik majd jól leváltják a Fideszt.

A választások után pedig minden média egy londoni kamufelmérést mutatott be, mely szerint ott a
Fidesz 10 % alá esett, azaz be se jutott volna a parlamentbe, ha a külképviseleti szavazatok alapján lenne
a végeredmény.

Rögtön gyanítottam, hogy ez az egész hazugság. De most már bizonyítékom is van rá.

 

íme a kamufelmérés

A valasztas.hu adatait lementettem a hét közepén, még a leveles, az átjelentkez?s és a külképviseleti
szavazatok teljes összeszámolása EL?TT. Majd szombaton megnéztem a végleges adatokat. Nos, a
leveles szavazatokat direkt nem vettem figyelembe, azaz csak azt néztem meg, hogy változott a
szavazatok aránya minden lista esetében az átjelentkez? és a külképviseleti szavazatok miatt.

Az eredmény érdekes. A lényeges eltérések a valódi végeredményhez képest:
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a Jobbik így picit jobb eredményt ért volna el,
az MSZP-P egy picit rosszabb eredményt ért volna el, de még éppen bejutott volna így is a
parlamentbe
a kétfarkú kutyák dupla olyan eredményt értek volna el, de ez se lett volna elég a parlamentbe
való bejutáshoz
a Momentum sokkal jobb eredményt ért volna el, bejutva a parlamentbe,
az LMP dupla olyan eredményt ért volna el,
a DK kiesett volna a parlementb?l,
az Együttnek most nem kellene pénzt gy?jtenie, mert elérte volna az 1 %-ot,
a Fidesz eredménye jelent?sebb alacsonyabb  lett volna, de így is kb. a dupláját kapta volna, mint
a második helyezett Jobbik.

Hát nem tudom, de ez nekem tetszik. A DK kieséséért cserébe nincs fideszes kétharmad? Benne vagyok!

Íme ez lett volna nagyjából a mandátumeloszlás az egyik mandátumkalkulátort használva:

Fidesz: 120
Jobbik: 31
LMP: 19
MSZP: 16
Momentum: 9
egyéb: 4 (egyéniben bejutott volna az Együtt 1 mandátummal, a DK pedig 2-vel, plusz 1
nemzetiségi)

Magyarul: ökörség volt az ellenzéki médiák szövege.

 

íme a valódi adatsor

_______________________________________________
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A liberalizmus korának vége

by maxval bircaman - péntek, január 26, 2018

http://bircahang.org/a-liberalizmus-koranak-vege/

A modernitás korának végét éljük.

A három f? modern eszme mindegyike lassan kifullad.

A nacionalizmus csúcsa a hitleri eszmerendszer volt, csúnya fegyveres vereséget szenvedett 1945-ban. A
kés?bb nacionalizmusok már csak utánzatok, módosított verziók, esetleg eszközök valami máshoz, de
már nem tudnak friss er?t felmutatni.

A kommunizmus bukása természetesen a szovjet rendszer vége, ami elsöpörte a nem-szovjet
kommunizmusokat is. Ma az eszme kemény magja kis szektákat jelent csak. Ahol vannak ma er?s
kommunisták, ott ez jellemz?en sokrét? eszme, melynek csak részben eleme a marxizmus.

Ami a három eszme közül a legrégebbit, a liberalizmust illeti, az a leger?sebb. Ennek oka, hogy a másik
kett?t képes volt legy?zni, amib?l hatalmas eszmei és anyagi er?t merített. Csak hát egy futóhomokra
épült rendszer hiába er?s, nem tud megmaradni, hiszen alapjai ingadoznak.

A liberális világrend válsága legutoljára kb. 10 év óta megdönthetetlen tény. De mik a valószín?
útvonalak?

Azt hiszem, biztosra vehet? a liberális demokrácia és a liberális gazdaság (a kapitalizmus) szétválása. A
nemzetközi nagyt?ke számára egyre kevésbé kifizet?d? a nyugati magállamok mögött állás szerepe.
Lassan megindult az átrendez?dés, a háttérhatalmi tényez?k megpróbálnak megalkudni Kínával, oda
áthelyezve központjukat az USA-ból. Kérdés, elég bölcs lesz-e a népi kínai vezetés átlátni  a helyzeten,
azaz meg fogják-e érteni, hogy a hatalmat nem szabad megosztani ezekkel az er?kkel, mert ha ez
megtörténik, hamarosan minden hatalom a nagyt?kéé lesz.
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Tehát a mostani magállamok lassan elt?kétedlenek, a gazdasági csúcser? átkerül Kínába. Kérdés, mit akar
Kína: f?játékossá válni vagy új játékot teremteni. Ha az el?bbi, az rossz hír, mert semmivel se lesz jobb
az a rendszer, mint a mai, s?t még rosszabb lesz a politikai diktatúra miatt. Borzasztó is lenne egy nyílt
háttérhatalmi diktatúra. Én inkább az utóbbira tippelnék azonban, de kérdés mikor látja Kína
megfelel?nek a pillanatot a játék felborítására. Miért gondolom így? Mert Kína alapvet?en nem egy
tipikus világbirodalomépít? er?, ebben nagyon hasonlít Oroszországhoz: egyik sem törekedett soha arra,
amire a nyugati magállamok, azaz gyarmatbirodalom kialakítására.

A háttérhatalom szempontjából is fennáll a nagy kérdés: a XVII. század óta lassan kiépített hatalmi
rendszerüket hajlandóak lesznek-e feladni, azaz csak t?kések módjára viselkedni, megalkudva a t?lük
független politikai hatalommal vagy sem. Én kételkedem ebben. Ha a hatalmasok átmennek Kínába,
kizárt dolog, hogy ne tennének meg mindent a politikai hatalom megkaparintására. Ha ezt nem teszik
meg, elvész lényegük. Ezt pedig nem tehetik meg.

Ami biztos: a gazdasági értelemben vett liberalizmus elérte végpontját, nincs hová tovább fejl?dnie. A
globalizmusban ugyanis a háttérhatalom csak részben érdekelt, egy valódi világállam kialakulását mindig
meg fogja akadályozni, ez ugyanis esetleg képes lenne a globális t?ke szabályozására, ami természetesen
nem érdeke a t?kének. Ezért is abszurdak az antiglobalista érvek a világállam ellen.

Közben a mostani nyugati magállamokban a lassú elszegényedéssel párhuzamosan növekedni fog a
liberális demokrácia, ez lesz immár a rendszer egyetlen támasza, miután  a másik láb elvándorolt Kínába.
E tekitetben a rendszer még nem érte el végpontját, a liberális demokrácia el?tt még hosszú út áll a
csúcsig. A vallásellenes kampányok sikeresek voltak, a mai magállamokban - az USA sajátos kivételével
- a vallás a spejzba került, a régi kacatok közé, ma már a megmaradt "egyházak" tökéletes részei a
liberális kulturális hader?knek. A nemzetellenes lépések f? fegyvere az iszlamizáció. A családellenesek
lépések terén az új szakasz tavaly kezd?dött a metoo kampánnyal, melynek célja a férfiak ivartalanítása.

Úgy számolom, a csúcs valamikor 2050-2070 között áll be: ekkor az átlagos nyugati állam lakasságának
nagy része homoszexuális lesz, de legalábbis magát félelemb?l homoszexuálisnak tettet?, továbbá lesz
egy 20-40 %-os muszlim kisebbség. A két csoport között polgárháború fog zajlani, kb. mint egy
apokaliptikus sci-fi filmben. A liberális terror diktatúra formájában fog m?ködni, fenntartva valamilyen
minimálisan m?köd? államot.
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Szóval gazdag, tradicionalista, diktatórikus Kína szemben szegény, elfajzott, diktatórikus nyugattal. A
gazdasági liberalizmus harca a kulturális liberalzmus ellen, melyben mindkét er? állig van fegyverkezve.
Csatlakozni kell mindenkinek valahová, legalábbis laza szövetségesként. Semlegességet valószín?leg
csak Oroszország lesz képes fenntartani.

Az összeomlás ezután elkerülhetetlen lesz. Nehéz megjósolni, lehetséges-e ennek békés útja. Valószín?bb
az egész bolygót felörl? atomháború.

_______________________________________________
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A liberális görénykurzus ismérvei

by maxval bircaman - vasárnap, május 20, 2018

http://bircahang.org/a-liberalis-gorenykurzus-ismervei/

Sokszor beszéltem arról, hogy Magyarországon 1990-2010 között ugyanaz a rendszer volt hatalmon, s?t
ehhez hozzávehet? a rendszerváltozás kezdetei - 1988 - és az 1990 közti kb. 2 év is.

 

Arról is sokat szóltam, hogy e rendszer támogatottsága hatalmas volt, gyakorlatilag a politikailag aktív
lakosság 90+ %-a kiállt mellette. A politikai szerepl?k közül pedig csak a kommunisták (a szó eredeti
értelmében, azaz Grószék, majd Thürmerék), majd kicsit kés?bb a MIÉP ellenezte.

Csak azt fogom leírni, amiben nem volt vita, íme:

1. Az elmaradottság mítosz. Bár az ország nem tartozott a világ legfejlettebb osrzágai közé, elmaradott
egyáltalán nem volt, A valóságban - ha a világot felosztjuk 5 egyenl? részre fejlettség szempontjából - az
ország a második csoport közepe táján volt. Ahol egyébként MA is van, nem furcsa?

Magyarország túl volt 3 er?s modernizációs szakaszon már: a kiegyezés után, f?leg a Tisza-kor, a Horthy-
kor, azon belül leginkább Bethlenék tevékenysége, s - bár ma már szeretnék sokan ezt elfelejteni - a
kommunista modernizáció, ezen belül leginkább Káderék politikája a 60-as évek végét?l.

Hasonlattal élve: mint egy megkopott, de kényelmes és stabil ház lett volna az ország, amelyet aztán
felújítás helyett inkább leromboltak, arra
fel, hogy reménytelenül elavult, s inkább romboljuk le, majd építsünk új házat.
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2. Ragaszkodás a jogfolytonossághoz foggal-körömmel. A jelszó "legyen béke, csak vér ne folyjon".
Ennek keretében elmaradt minden történelmi
igazságszolgáltatás, ki lett vonva minden erkölcs a jogból, s még a tisztán gazdasági ügyekben is
ragaszkodás volt a folytonossághoz. Ez utóbbiban
Magyarország még a többi kelet-európai ország közül is kitünt azzal, hogy direkt nem kért soha
semmilyen részleges adósságelengedést, s?t mindenki
marha büszke volt, hogy mi bezzeg minden adósságot fizetünk, mert úriemberek vagyunk.

3. A t?keszegénység fantáziája. Kis ország, t?keszegény ország, s a többi marhaság. A valóságban
Magyarország egy közepes méret? álam, közepes
gazdasági lehet?ségekkel. E káros mítosz következménye lett a spontán privatizáció szabad engedése,
majd a rablóprivatizáció, miközben pont ezek
megtörténte bizonyíotta a mítosz abszudritását: hiszen ha valóban olyan t?kszegény lett volna az ország,
nem lett volna mit ellopni.

4. A magántulajdon fetisizálása. Annyira rossz minden közösségi tulajdon, hogy mindent magánkézbe
kell adni, mert ez akkora veszély, hogy még az
ellopott érték is jobb magánkézben, mint a közösségi tulajdon. A magántulajdonos olyan hasznos, jóságos
személy, hogy mindent rá kell bízni.

Az eredmény akkora magántulajdon arány lett, mely a legliberálisabb nyugati államok arányait is
felülmúlja. Az állam ezzel minden lehet?séget
elvesztett a folyamatok befolyásolására.

5. A nyugat majmolása. Másolni kell ?ket, mindenben. Itt a "baloldal" és a "jobboldal" között az az
eltérés volt, hogy a "balosok" kulturális
értelemben is nyugatmajmolók voltak, míg a "jobbosok" legalább ebben a józan eszet választották a
nyugat helyett. De a gazdaságpolitikában és eleve
a rendszerkérdésekben ugyanazt mindta a két oldal. Mindkét oldal valamiféle "szociális piacgazdaságról"
fantáziált, amire az országban semmilyen
feltétel nem létezett, s mely rendszer nyugaton is csak egyes államokban létezett.

A legröhejesebb a skandinávmodellez?k voltak, ?k gyakorlatilag elmebeteggyanús egyének voltak. A
skandináv modell mai magyar hívei legalább
felismerték, az alapfeltétel ehhez az er?s állam és az er?s hazai tulajdon.
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6. A kisember lenézése. Jobbról azért, mert ezt valamiféle kádárista csökevénynek nézték, míg balról
azért, mert ez afféle nem-piacpárti kérdésnek
állították be.

Az eredmény: megfelelni akarás mindenkinek, kivéve az egyszer? állampolgároknak. Az egyszer?
emberek csak fogaskerekek a hatalmas tervekben, melyek célja valamiféle absztrakt, makrogazdasági
célszámok elérése, s?t örüljenek az emberek, hogy magasztos fogaskerekek lehetnek ezen fontos
ügyekben.

Vanak a vállalkozók, akik "fantáziát látnak", s ezért jogosultak milliárdokra, hiszen értékes emberek, míg
a kisember igénye szerény
fizetésemelésre szörny? istenkáromlás, mert ? csak egy bunkó, s benne legalábbis Sztálin szelleme van a
háttérben.

Máig ezért is szitokszó a "populizmus", még a mai "jobboldal" nagy részében is.

7. A semlegesség mint szörny?ség. Ha nem vagyunk NATO-tagok, azonnal meg fog minket támadni az
összes szomszéd állam. Meg kis ország vagyunk.

Az eredmény: az országot az elitje b?ntárssá tette a nyugat terjeszkedésében, miközben még pluszban
ezen nyugati agressziókra azt se lehet mondani,
hogy bármi gazdasági hasznot hoztak volna.

Egyébként meg történelmi igazság: aki nem védi meg magát, az idegen kezekbe kerül, s idegen
érdekekért fog harcolni.

8. Liberális varázsszavak komolyan vétele. A 3 kedvencem: "a t?ke idegesen reagál", "a termelékenység
nem növekszik", s "a hitelértékel?k rontottak besorolásunkon". Mindhárom közös tulajdonsága, hogy a
valósághoz a közük nagyjából nulla.
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A t?ke reakciója és a hitelértkel?k tevékenysége egyetlen dolgot jelez: a legmagasabb pénzügyi
t?késeknek mi éppen az érdekük. A termelékenység meg b?vésszó, hiszen a termelékenység egyedül a
bérszintt?l függ, s nem fordítva. A nyugati dolgozó pl. csak azért "termelékenyebb" a keletinél, mert
magasabb bért kap. Szóval bátran használjuk a "magasabb termelékenység?" szó helyett a "több a
fizetése" szót.

Azt hiszem, ez a 8 pont kifejezi alapjában mindazt, ami a szerencsére már elmúlt rend alapjait. Sajnos
egyes pontok, legalábbis részben ma
is továbbélnek, ezt tegyük hozzá.

_______________________________________________
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A lélekr?l

by maxval bircaman - szerda, szeptember 19, 2018

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

Mint neve is mutatja, a lélek vizsgálata a téma. Mi a test és a lélek kapcsolata?

 

A test képes befolyásolni a lelket, pl. ez a testi szükségletek érzete. De a gondolkodás csakis a lélek
sajátossága. Arisztotelésznél az emberi lélek 2 részre oszlik: értelmes és értelem nélküli részre, ez utóbbi
engedelmeskedik az el?bbinek, továbbá az értelmes rész 2 alrészre oszlik: gondolkodó és cselekv? részre
(ezeket itt nem osztja fel így, ebben az írásban). a értelem nélküli is 2 alrészre: tápláló lélekrészre és
érzékel?-törekv? lélekrészre.

Itt els?sorban azonban csak a fizikailag releváns lélekr?l lesz szó, azaz nem az erkölcsi lelki szerepre.

Létezhet-e a lélek test nélkül? A lélek felfogható mint az él?lény mozgatója. A különböz? filozófusok
véleményét összegezve, megállapítható, hogy a lélek kérdésében 3 szempont van: mozgás, érzékelés,
testetlenség.

Tud-e a lélek mozgatni, ill. önmagában képes-e mozgatni saját magát?

Ha a lélek mozog, akkor ez 4 fajta mozgástípust jelent: helyváltoztatás, átalakulás, csökkenés (pusztulás),
növekedés. De van-e a léleknek természetes helye, mely szükséges, ha mozog? S ha képes mozgatni
magát, ez azt jelenti, képes a testet elhagyni, ami képtelenség. Minden arra utal, a lélek csakis
gondolkodás és akarat útján mozgat, maga pedig nem mozog. Az igazi megvizsgálandó kérdés: mi a 
kapcsolat a lélek és a test között.
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Korábbi elképzelések

Arisztotelész elveti mind a lélek anyagi mivoltát, mind annak különállását a testt?l. Platón elképzelését,
hogy a lélek egyfajta harmónia is elveti, mivel a harmónia aligha lehet mozgató er?.

Platón 3 részre osztja a lelket: eszes, bátor és vágyakozó részre. De mi tartja a telekrészeket egyben? A
test nem lehet az, hiszen az független a lélekt?l, Ha viszont valami más köti össze a részeket, akkor a
lélek nem alapelv. Nyilvánvaló, hogy a lélek megosztottsága nehézséget jelent a kérdés magyarázata
szempontjából.

Mi a lélek?

A természetben vannak él? és élettelen testek. Az él? testek három alapjellemz?je: a táplálkozás, a
növekvés és az öregedés. Minden test alany és anyag.

A test metafizikai értelemben anyag és valóságszer?ség, míg a benne lév? lélek külön dolog, mely
meghatározza a lelket, azaz lehet?ségszer?ség és forma. Az él?lény test és lélek elválaszthatatlan
egysége: a testben lév? lélek adja meg az él?lény mivoltát.

Él?lény

Mit?l él?lény valami? Jellemz?k: ész, érzékelés, mozgás, táplálékozás.

A növények sajátos él?lények, mert nem rendelkeznek a mozgás képességével, mely jellemz? a többi
él?lényre. Csak azérzékelés képességével rendelkeznek.

A tapintás az emberi lény legegyszer?bb érzékelése. Ez az az érzékelés, mely szinte minden él?lényben
jelen van. A tapintást nélkülöz? él?lények a nap és a víz segítségével táplálkoznak.
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Általában véve a léleknek tápláló, érzékel?, gondolkodó és mozgató képessége van.

Azonban vannak egyes ellentmondások, pl. vannak olyan növények és rovarok, amelyek darabokra
vágva is életben maradnak. Itt tehát megmarad a mozgás, az érzékelés, a táplálkozás is. Ami viszont nem
lehet a levágott részben az az észbéli képesség.

A lélekbeli képességek alapján lehetséges az él?lényeket csoportosítani. Van, melynél mindegyik
képesség megvan, s van ahol csak egy, továbbá ezek közti átmenetek. A fels?bb képességek megléte
esetében az alsóbbak is jelen vannak.

A növények csak táplálkozási képességgel rendelkeznek, egyes állatokban pedig a táplálkozó és az
érzékel? képesség van meg. Mivel a táplálkozás egyfajta vágy eredménye, ezeknél az állatoknál megvan
a vágyakozó képesség. A vágy, az indulat és az kívánság a vágyakozás három alakja. Viszont mivel a
vágyakozásnak szükséges eleme az érzékelés, így ezzel a növényeknek is kell rendelkezniük.

Az érzékel? állatok rendelkeznek vágyakozó képességgel is. S vannak olyan állatok is, melyek ezen túl
rendelkeznek mozgó, ítél? és szellemi képességgel is, ilyen állat az ember.

Tápl?lkozás, utódnemzés

A táplálkozás a lélek egyik alapvet? szükséglete. Nem csak azt teszi lehet?vé, hogy az állatok táplálják
magukat, hanem lehet?vé teszi utódok létrehozását is általuk. Ez örökössé teszi az állatokat (tovább élnek
utódaikan), s az táplálkozás alapvet? fontosságú ebben a folyamatban.

A lélek mint a test oka

A lélek a test alapelve és oka is, a test lényege, célja és mozgásának alapja. Az anyag (ami a
lehet?ségszer?ség) nem értelmezhet? lényeg nélkül. Ebben az értelemben a test anyag és lehet?ség lenne,
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míg a lélek a forma és valóság.

A lélek cél is egyben, mivel a természet mindig valami célból van. Minden cél táplálkozással és
mozgással érhet? el, azaz a lélek mindenben ott van, ami a táplálkozással és a mozgással kapcsolatos.

Táplálkozás

A táplálkozás egyszerre az „azonos azonossal” és az „ellentétek” elvén alapszik. A táplálék annak
felhasználása el?tt ellentétes, majd a táplálkozás folyamata alatt azonossá válik a testtel. A táplálék
feldolgozása az él?lényben lév? t?z elem által zajlik.

Érzékelés

Az érzékelés lehet valóságszer? és lehet?ségszer?. Maga a képesség lehet?ségszer?ség, míg a konkrét
érzékelés valóságszer?ség.
Az érzékelés feltétele mindig egy küls? tárgy. Tehát a küls? tárgyak mindig képesek elszenvedni az
érzékelést, innen a lehet?ségszer?ség. Ez akkor válik valóságszer?vé, ha megjelenik az érzékeléshez
szükséges eszköz, azaz az érzékszerv. A meglév? képesség realizálása annak teljesülése.

Az érzékelésnek három típusú tárgya van: kett?t önmagból következ?, így pedig járulékos:

olyan tárgyak, melyeket egyetlen érzékkel tapasztalhatók, pl. a hang a hallás által, a szín a látás
által, ezek egyedi érzékek,
olyan tárgyak, melyeket több érzékkel is tapasztalhatók, pl. mozgás. alak, ezek közös érzékek,
járulékos érzékelés: "ez a fehér Diarész fia", nyilvánvalóan a „fehér” nem szükséges elem.

A szó szoros értelmében csak az els? kett? érzékelés.
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A látás

A látási képesség tárgya az ami látható. A látott dolog a szín, ami egy olyan jellemz?, mely elmozdítja az
átlátszóságot a lehet?ségszer?ségb?l a valóságszer?ségbe, ennek feltétele fény jelenléte.

A sötétség az átlátszó testeket képviseli lehet?ségszer?en.

A hallás

A hang ismét a lehet?ségszer?ség és a valóságszer?ség alapján fogható fel. Egyes dolgoknak van
hangjuk, másoknak nincs.

A látáshoz hasonlóan a hangnak is szüksége van egy másik tárgyra, a két tárgy ütközése révén jelenik
meg. Ez jellemz?en a leveg? vagy a víz, melyek hullámokat keltenek, melyek eljutnak a fülbe.

Olyan tárgy képes tehát hangot kiadni, mely képes mozgatni folyamatosan a leveg?t vagy a vizet, míg ez
a hatás el nem éri a fülünket.

A hangzás ugyanolyan, mint a fény. Ahogy a színek nem láthatók, ha nincs fény, hangszín sincs hang
nélkül. A magas hangszín az, ami sok leveg?t mozgat gyorsan, a mély hangszín pedig az, amelyik kevés
leveg?t mozgat lassan.

Saját hangot csak él?lények képesek kiadni, bár erre nem minden él?lény képes (lásd halak). Ennek az
oka, hogy szükséges egy bizony szerv, a gége megléte a hangképzéshez. A leveg?áram összeütközik a
gégével, így lesz hangkibocsátás.

A szaglás
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Az ember legfejletlenebb érzékszerve a szaglás, sokkal rosszabb, mint pl. a kutyánál.

Mindegyiknek az alapja egy adott tárgy, pl. a méz édes szagot áraszt.

A szagok közege a leveg? és a víz. Az emberek számára csak a leveg?, a vízi állatok számára a víz. Míg
az ízeknek nedves tulajdonsággal kell rendelkezniük, addig a szagoknak szárazakkal.

Ízlelés

Ez a érzékelés nem igényel se közeget, se más testet. Az ízleléshez az ízlelend? dolognak nedvesnek kell
lennie. Az ízlelést végrehajtó szervnek is enyhén nedvesnek kell lennie.

Íztípusok:

édes - keser? - ez a két f? ellentét,
elé?bbiek határsai: az oljaos és a sós,
köztük van: a csíp?s, a fanyar, a kesernyés, s a savanyú.

Tapintás

Ez a legszélesebb lefedettség? érzékelés, mivel sokféle ingert képes lefelfogni. A b?r alatt lennie kell egy
vékony, vízb?l és leveg?b?l álló rétegnek, mellyel ez megtörténik.

Érzékek általában
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Általános értelemben az érzékelés az a képesség, hogy az érzékelhet? dolgokat felfogjuk - érzelés akkor
van, ha jelen van mind az érzékelhet? dolog, mind az adott érzékelés képessége. Az egyes érzékszervekre
gyakorolt túlzó ingerek gátolják e szervek m?ködését. Nyilvánvaló, hogy az érzékszerv mindig
lehet?ségszer?ségben van.

Ízlelés, szaglás, hallás, látás, tapintás - más érzék nem létezik. Mindegyikre van egy adott bizonyos szerv
a testben, mely lehet?vé teszi az érzékelésen keresztüli megismerést.

Mindegyik szerv megfelel egy-egy elemnek: leveg? - fül és orr, víz - látás, föld - tapintás, víz és t?z -
ízlelés.

Nem szükséges külön érzékszerv, olyan dolgok érzékelésére, mint a nagyság, a számok, az alak, stb.
Ezek a mozgásnak vagy annak hiányának köszönhet?en érzékelhet?k.

Általánosságban elmondható, hogy minden érzés lehet?ségszer?ség, míg maga az érzékelés
valóságszer?ség. De ez is kétszint?: hiszen ami képes hallani, az nem hall mindig mindent. Az érzékelés
szerepe: megkapni a dolgok alakját, de nem magukat az anyagukat.

Képzelet

A lékek egyik sajátossága az ítélés és a gondolkozás. Ezek is érzékelésnek tekinthet?k, de kevés él?lényre
jellemz?ek csak.

Az érzékelés nem azonos ítéléssel. Az érzékelés tévedhetetlen, az ítélés nem az.

A képzelet eltér az érzékelést?l és a gondolkodásból, azaz az utóbbi sajátos esete. Képzeletalkotáshoz
elengedhetetlen az érzékelés mint alap, s a gondolkozás is mint az el?bbit követ? folyamat.

                                 93 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A képzelet teljes mértékben alá van rendelve akaratunknak. Képzelet lehetséges értelem nélkül is, egyes
állatok képesek képzeletalkotásra.

Értelem

A lélek képes megismerni, ítélni és gondolkodni. Az értelem nem kapcsolódik a testhez, ha így lenne,
akkor hatnának rá a testi állapotok, hideg, meleg és egyéb testhelyzetek lehetnek, miközben az értelem
csak érzékeli és megérti a test állapotát.

Az értelem lehet két féle: aktív és passzív. Az aktív cselekszik a dolgok tekintetéében, míg a passzív a
dolgokkal azonosul. Az értelemnek szüksége van az anyagra mint dologra, ez a passzív rész. Továbbá
szüksége van arra is, hogy a dolgokat formává tegye, így azokat megértse, ez az aktív rész. A két résznek
szüksége van egymásra.

Az egyszer? dolgok esetében az értelem képtelen hibázni, míg összetett dolgok esetében ez lehetséges.

Értelem nem alakulhat ki képzelet nélkül. A lélek soha nem tud értelmezni, ha nincs képzelet. Az értelem
értelmezni a képzeletet.

A tápláló, érzékel? és értelmes képesség nem mozgatják a lelket. A tápláló képesség alapja a vágy. Az
érzékel? képesség pedig lehetséges mozgás nélkül is. Az értelmes képesség se lehet mozgató, mert nincs
feltétlenül gyakorlati szerepe. A vágy és a gyakorlati értelem a mozgató er?, de els?sorban a vágy. A
gyakorlati értelem már a vágy következménye. A vágy azonban lehet téves is, ezért szükséges, hogy a
vágyat az értelemmel összekapcsoljuk, az értelem ugyanis sohasem téved. Viszont mégis lehetséges,
hogy a lélek csak a vágy által mozgatva cselekszik. Tehát: a vágy és a gyakorlati értelem mozgatják a
testen keresztül az él?lényt. Ami az els?t illeti, azt mondhatjuk, hogy két formája van; mozgó és
mozdulatlan, el?bbi a vágyakozó képességgel. utóbbi a cselekedet megítélését végs? értelmi képességgel
kapcsolatos.

A tökéletlen állatokban (melyeknek csak a tapintásuk van) láthatjuk, hogy éreznek örömet és fájdalmat,
ezért képesek étvágyat érezni. Kérdéses van-e képzeletük. Valójában az érzékel? képzel?er? értelem
nélküli él?lényekben fordul el?, míg a vágyó képesség az értelmes állatokban, az embernél fordul el?.
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Tehát az állatok is képesek sokféle képzeletekre, de csak az ember képes azokat megfontolni, míg az
állatok a legtöbbször vágyaik rabjai.

Lélektípusok

A lélek azonos azzal, ami a valóság. A valóság dolgai vagy érzákelhet?ek vagy elgondolhatóak, azaz
vagy az érzékelés vagy a tudás területe.  Az lélek nyilván nem magukkal a dolgokkal azonos, hanem azok
formáival.  Ahogy a kész az eszközök eszköze, úgy az ész a formák formája. Az észnek halhatatlannak
kell lennie, mert a lélek alapelve.

Minden él?lénynek van tápláló lelke, hiszen minden lény szükségszer?en fejl?dik, öregszik, ami
lehetetlen élelem nélkül. Az érzékelés nem minden él?lényben fordul el?, mert vannak olyan lények
egyszer? testtel, de az állatok mind rendelkeznek érzéssel. A táplálkozó lényeknél szükségszer? legalább
a tapintás, különben nem tudnának táplálkozni.

A testek egyik legfontosabb érzéke a tapintás. Az egyszer? testekben (t?z, föld, víz, leveg?) csak a föld
képes önmagában érzékelni. Ezek az egyszer? testek megtalálhatók az emberi testben, így a földnek
köszönhet?en közvetlenül érezhetünk dolgokat. Minden más érzék pótlólagos az él?lényekben, szerepük
a tökéletesebb létezés biztosítása.

Tápláló lélek: jelen van minden emberben, állatban és növényben, lehet?vé teszi a táplálkozást,
az utódnemzést, a fejl?dést, az öregedést.
Érzékel? lélek: jelen van minden állatban és az emberben - táplálkozás, utódnemzés, érzékelés,
mozgás, vágy.
Szellemi lélek: csak az emberekben van jelen, lehet?vé teszi az el?bbieken kívül a gondolkodást
is.
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A magyar fordításlobbi észrombolása

by maxval bircaman - szombat, május 05, 2018

http://bircahang.org/a-magyar-forditaslobbi-eszrombolasa/

Az egyik legrosszabb magyar kulturális hagyomány a filmek terén a szinkron mellett a filmcímek
elrondítása.

 

Szinte minden külföldi filmet Magyarországon idióta címmel forgalmaznak.

Minden alkotásnak része annak címe. A cím pontos lefordítása kötelez?. Ez természetesen valóba nem
jelent minden esetben szószerinti fordítást, néha ez alkalmatlan módszer.

A fordításelmélet szerint ha a szószerinti fordítás nem jó, mehetünk magasabb szintre, ez a szókapcsolat,
kifejezés szint? fordítás, végs? esetben a szituatív fordítás. Pl. az angol "no smoking" helyes fordítása a
"dohányozni tilos", s nem a szószerinti "nem dohányozni".

A szokásos ellenérv a címrondítók részér?l, hogy "a mi címünk kifejez?bb". Nos, ha egy fordítás
kifejez?bb az eredetinél, az rossz fordítás. A fordítás azonos szinten kifejez?nek kell lennie, mint az
eredetinek.

A filmcím célja: elmondja mit akart a szerz?, s nem az, milyen fantasztikus ötletei vannak a fordítónak.

Az ide kitett plakát elrettent? példa a magyar címferdet? lobbi hülyeségére és bunkóságára.
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A magyarországi szegénység

by maxval bircaman - péntek, március 02, 2018

http://bircahang.org/a-magyarorszagi-szegenyseg/

Ballib mítosz, hogy Magyarországon van 4 millió szegény, s?t éhez?. Persze mindig csak akkor van, ha a
kormány nem ballib.

Mi  a valóság? Attól függ, hogy mit értünk szegénység alatt. Ha a nyugat-európai szinten nézzük mi a
szegénység, akkor Magyarországon a szegények száma nem 4, hanem egyenesen 6 millió. De vajon van-e
bármi értelme a szegénységet a leggazdagabbakhoz viszonyítva mérni?

Ha a világot felosztjuk gazdasági régiókra, a következ?t látjuk:

Nyugat-Európa átlagosan a világátlag  285 %-án áll,
Kelet-Európa 115 %-on,
Észak-Amerika 355 %-on,
Latin-Amerika 90 %-on,
Afrika 20 %-on,
Nyugat-Ázsia 90 %-on,
Kelet-Ázsia 60 %-on,
Ausztrália és Új-Zéland 320 %-on,
egyéb Óceánia 45 %-on.

Hozzá kell tenni: egyes régiókban az eltérések hatalmasak. Pl. Nyugat-Ázsiában benne van Katar és
Jemen is, az egyik a világszint kb. 600 %-án áll, a másik afrikai szinten.

Magyarország 120-125 % között van, azaz picit meghaladva a saját régiója átlagát.

Lehet persze azt mondani, nézzük az EU-t. Csak hát az eredmény hamis lesz, mert az EU egyik része a
világ egyik leggazdagabb térsége, míg a másik a világátlag 110-150 %-os szegmensébev van (a
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leggazdagabb Szlovénia 150, a legszegényebb Bulgária pedig 110). De ez így értelmetlen, hiszen nyilván
Magyarország  a legszegényebbek közt lesz abban a klubban, melynek zöme a leggazdagabbakból áll.

 

A kérdés mindig csak az: növelhet?-e a szintünk? Alapvet?en a válasz az, hogy igen, de nem lehetséges a
felzárkózás a leggazdagabbakhoz. Egyetlen feltétele van mindennek: politikai, nem gazdasági. Ha
megszüntetjük az a jelenlegi helyzetet, hogy a kelet-európaiak munkájának eredménye nyugatra szökik,
akkor nekünk több maradna. Viszont a nyugati szint eléréhez az kellene, hogy találjunk magunknak olyan
országokat, ahonnan el tudnánk lopni az ottani emberek munkájának eredményét. Ha félre is tesszük a
kérdés erkölcsi oldalát - rendes dolog-e másokon él?sködni -, marad a probléma: nincsenek ilyen
országok, nem tudunk olyan mechanizmust kialakítani, melynek eredményeképpen képesek lennénk más
népeket kizsákmányolni.

Amit sose szabad elfelejteni: egy magyarországi mélyszegény Afrikában alsóközéposztálybeli lenne.

_______________________________________________
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A magyarországi szegénységmítosz

by maxval bircaman - vasárnap, május 13, 2018

http://bircahang.org/a-magyarorszagi-szegenysegmitosz/

Milyen a magyar életszínvonal? Nem a ballib nedves álmokban, hanem a valóságban.

 

A világ 85 %-ához képest jól élünk, s 60 %-hoz képest meg egyenesen nagyon jól.

Ezek szimpla tények.

Persze lehet azon sajnálkozni, hogy rosszabbul élünk, mint a világ 10 %-a.

Mert ez is tény.

S van még egy tény: az 1990-2010 közti liberális görénykurzus egy centivel se vitt minket közelebb
ehhez a 10 %-hoz, s?t távolabb kerültünk.

A 2010 óta folytatott korrekció csak jót hozhat. S tény: az életszínvonal nem romlott 2010 óta.

Magyarország életszínvonala a legmagasabb a hetvenes évek közepén volt, s ezt újra 2012 körül értük el.
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Ez is egy tény.

_______________________________________________
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A multilét abszurditása

by maxval bircaman - hétf?, január 01, 2018

http://bircahang.org/a-multilet-abszurditasa/

2007 el?tt sose dolgoztam multicégnél, 2007 óta meg csakis ilyen helyeken vagyok (1 év kihagyással).
Leírom a 8 legabszurdabb jelenséget, mely jellemz? a nagy cégekre. Ezek mindegyike igaz mindegyik
cégre, az eltérés csak az, hogy a rosszabb helyeken mindezt agresszívabban, keményebben, kötelez?bb
érvénnyel nyomják, míg a jobb helyeken lazábban, felületesebben, magukat se komolyan véve.

Kicsit olyan ez, mint a Kádár-diktatúrában a hith?, megvesztegethetetlen párttitkár és a cinikus,
opportunista párttitkár közti eltérés. Mindig sokkal jobb volt egy cinikus, az eszmében nem hív?
hatalmastól függeni, mint egy hith?t?l, mármint egy átlagember szemszögéb?l, aki nem hitt a
rendszerben, csak igyekezett túlélni. Hiszen a cinikus hatalmas megértette az embert, ? is csak a hatalom
miatt volt pozícióban, nem az eszme miatt, így az ilyen ember csak a formalitást követelte meg az
alattvalótól, sose a tényleges egyetértést.

Csak 2 régi emlék.

A 80-as években, ha jól emlékszem 1985-ig kötelez? volt fels?oktatási felvételihez a KISZ-ajánlás. Ez azt
jelentette: maga a felvételiz? megírta a pár mondatos sablonos szöveget, majd azt a KISZ-titkár aláírta,
elolvasás nélkül.

Aztán egy iskolában akadt egy KISZ-titkár, aki komolyan vette az ajánlást. Pl. egyeseket nem ajánlott. Az
egyik áldozat szólt a párttitkárnak. A párttitkár hívatta a KISZ-titkár és kb. ezt mondta neki: „figyelj,
buzikám, most mész és minden ajánlást újra megcsinálsz, semmi saját gondolatot nem teszel hozzá, s ha
ez nincs meg fél órán belül, olyan hamis váddal mószerollak be, hogy életed végéig se fogod tudni
magadat tisztázni”.

A másik eset. Az április 4-i gy?lésen lejátszották a magyar, majd a szovjet himnuszt. A szovjet himnusz
kezdetekor az egyik jelenlév? demonstratívan leült.
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Gy?lés után az igazgató hívatta a tiltakozót. S nem az mondta neki, hogy miért gyalázta meg a
Szovjetúniót, vagy bármi más hasonlót, hanem azt „baszdmeg, velem szórakozol, nekem akarsz bajt?”.

 

E bevezet? után jöjjön a 8 multis abszurdum. Mindegyik teljes mértékben személyes élmény, nem más
tapasztalatának leírása.

Kamuteszt

Amikor valaki kitalál egy tesztet, ami alkalmatlan bármire is, de már nem lehet visszavonni, mert be van
tervezve az „ötéves tervbe”, továbbá egy akkora hatalmas tesztszakért? alkotta meg, akinek nem szabad
megmondani, hogy szart se ér a munkája. Mert szar lett: a kérdések egy része kétértelm?, másaknak meg
semmi köze a munkához.

Így a megoldás: a teszthez a helyes válaszokat is mellékelik egy MÁSIK ímélben. A dolgozó megnyitja a
tesztet, majd bemásolja a kész válaszokat. 100 % siker, a renitens dolgozók direkt elrontanak pár választ,
mert a követelmény úgyis csak a 80 %-os helyesség.

Személyiségfejleszt? tréning

Lényege: a céggel jó kapcsolatot ápoló PR-HR cégnek munkát adni. Jellemz?en így szoktak cégeket
legálisan szponzorálni úgy, hogy ez ne min?süljön szponzorálásnak. Hatalmas üzlet és teljesen
értelmetlen.

Aztán a partnercég kiküld egy balekot, aki különféle álbölcsességeket ad el? az unatkozó
alkalmazottaknak. Jobb esetben ez csak egy prezentáció idióta ábrákkal, rosszabb esetben interaktív
szesszió, azaz az alkalmazottaknak is ki kell nyögniük id?nként valami ökörséget.

                                103 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A legviccesebb ilyen élményem, amikor a tréner, egy operaénekesb?l személyi trénerré magát átképzett,
kb. velem egyid?s emberke üvöltve széket pörgetett a saját feje felett, ez volt állítólag a szuperbiztos
módszer a stressz leküzdésére.

Csapatépítés

Nem elég, hogy a dolgozók munkaid?ben egymással vannak, még a szabadid?ben is ezzel kell
foglalkozni.

Mindenki utálja, de mindenki igyekszik valahogy álvidám lenni.

Jó esetben csak szimpla bulizás, rosszabb esetben valami teljesen értelmetlen álfeladat teljesítése
közösen.

A közösség segítése

A kommunista brigádmunka liberális verziója, de valamivel torzabb alakban. A kommunizmusban
legalább nyíltan megmondták mi a teend?, itt viszont kamuzás van: mintha a cég célja nem a profit lenne,
hanem valamiféle „segítés”.

Ültessünk fákat, aztán a rosszul elültetett fák zöme elpusztul. Csapjunk be árva gyerekeket, azaz
látogassuk meg ?ket évente egyszer, valami olcsó vacakot víve nekik ajándékba. Még a legértelmesebb,
amit eddig láttam a szemétszedés az erd?ben.

A nagyf?nök lelátogat

A multi székhelyének f?f?muftija körbejárja a cégbirodalmat. Mindenhová eljut legalább 3-évente
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egyszer.

Kötelez? elemek:

a helyi vezet?ség pánikba esik, az is öltönyt vesz fel, akin eddig sose láttunk ilyen ruhadarabot,
plusz takarítást rendelnek a takarítócégt?l, szigorúan megtiltják az alkalmazottaknak, hogy a
látogatás napján akár még egy vizesüveg is legyen asztalukon,
a nagyf?nök el?ször összegy?jti a vezet?séget, vizsgáztatja ?ket, majd elbeszélget vidáman egy
szürke alkalmazottal 3 perc erejéig, olyan Sztálin elvtárs ellátogat a frontra és barátian beszélget
egy egyszer? vöröskatonával stílusban, majd pedig összecs?dítenek minden alkalmazottat, ahol
álviccekkel telített lelkesít? beszéd hangzik el, a stréber dolgozók a végén felesleges kérdéseket is
feltesznek, de a válaszokra senki se kíváncsi, ?k maguk se,
a nagyf?nök végül ebédre/vacsorára hív pár kulcsembert a helyi vezet?ségb?l, ez kétél? történet:
ilyenkor szokás mind magasabb beosztásba helyezni, mind kirúgni a fenébe egyes helyi
f?nököket.

Éves értékelés

Évente értékelni kell az alkalmazott munkáját. Jobb helyeken ez a f?nök feladata csak, a végeredményt
közlik a beosztottal. Rosszabb helyeken ez hatalmas csinnadrattával egybekötött többhetes hülyeség:
kérd?ívek, önértékelés, jöv?kép vázolása, kategorizálás. Az egyik munkahelyemen összesen 36 kategória
volt, majdnem annyi, mint amennyi gender van a liberális Kanadai Köztársaságban: szóval itt aztán
hatalmas „fejl?dési” lehet?ségek voltak. Fejl?dni ugyanis kötelez?! Egy normális f?nököm egyszer
megosztotta velem azt az eretnek eszmét, hogy szerinte semmi gond az olyan alkalmazottal - mint én
például -, aki csak szeretné ugyanazt a munkát rendesen elvégezni, s nem szeretne sehová se fejl?dni. Az
illet? már nem dolgozik annál a cégnél, az eretnekeket kiveti magából a rendszer...

A napok

Sportnap, fehér nap, pandanap, s más baromságok.

Leggroteszkebb élményem az „egészségnap” volt egyik volt munkahelyemen, ami azt takarta: aznap ne
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szálljunk be a liftbe, hanem menjünk gyalog a lépcs?n. Persze beszálltam, a kis brosúrákat osztogató HR-
esek döbbent tekintete el?tt.

A gy?lés

Ezek azok az elhúzódó, semmir?l nem szóló események, melyeken szigorúan kötelez? részt venni.
A legbizarrabb verzió, amikor 3 óra terjedelemben vázolják fel a jöv?t. Amikor 2015-2017 között a Coca-
Cola alkalmazottja voltam, ezt egyszer 8 azaz nyolc óra terjedelemben is volt lehet?ségem „élvezni” - az
egész mondandóhoz elég lett volna egyébként 20-25 perc. A vicces az volt pluszban, hogy végig ugyanaz
a zenei aláfestés ment, a cég éppen aktuális reklámjának a zenéje.

https://www.youtube.com/watch?v=woGEhtCvr10 
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A negatív növekedés csúcsa

by maxval bircaman - hétf?, március 19, 2018

http://bircahang.org/a-negativ-novekedes-csucsa/

A világ legkisebb természetes lakossági növekedés? állama Bulgária.

A rendszerváltozáskor kicsivel 9 millió alatt volt a népesség, ma meg kicsivel 7 millió fölé becslik.

 

A 90-es években elment kb. 3 millió ember! Ezek fele persze visszajött. Plusz a születésszám
rekordalacsony, jelenleg Bulgária az UTOLSÓ helyen van ebben, jelenleg -0,6 % a növekedési arány,
ennél még a szintén rossz helyen álló Magyarország a maga -0,3 %-os adatával is jobb.

Nyugat-Európában a -0,1 %-os szint a jellemz?, csak ott pozitív, ahol nagy a migráció és a migránsok
túlszülik az ?slakosokat, pl. Anglia, ahol +0,3 % a ráta. Persze az angol növekedési arány is nevetséges
Fekete-Afrikához képest, ahol alig van +1,0 % alatti arány. Nigériában +2,0 %.

A különbség a kelet-európai életszínvonal és a nyugat-európai életszínvonal között átlagosan 3-szoros.
Már ez is hatalmas arány. Képzeljük el, mi lesz, ha majd Afrikával kell harcolni, ahol az átlagszint a kelet-
európai ötöde, azaz a nyugat-európaihoz képest 15-szörös az elmaradás.

Már most látható, milliók hajlandóak az életüket kockáztatni. De mi lesz, ha pl. Nigéria lakossága nem a
mostani 200 millió lesz, hanem 700 millió, amennyi az el?rejelzés a század végére.

Egyetlen esélyünk a liberális világrend szétzúzása, azaz esélyt adna egy igazságosabb vil?ágn
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Jelenleg Afrika bajainak oka egy: az ottani gazdaságot maximálisan kizsákmányolja a nyugat.

Ha végre véget érne a nyugat pofátlan kizsákmányoló politikája, akkor Afrika 30 éven belül
megközelíteni mondjuk a mostani albán szintet (kb. a magyar szint fele), majd még 30 év alatt a mostani
legszegényebb nyugati államok szintjék (pl. Portugália).

India erre jó példa. Mivel elég er?s, képes ellenállni. Az utóbbi 30 év alatt a mélyszegénység szintje 60
%-ról 20 %-ra esett. S Kína a másik példa: 30 éve afrikai szinten voltak, most Albánia szintje felett már, s
közelednek a legszegényebb EU-tagok (Bulgária, Románia) szintjéhez.

Ha egy területr?l nem vonjuk el masszívan a profitot, ott növekedés van, még akkor is, ha egyébként a
lehet? legrosszabb a politikai rendszer. A politikai rendszer milyensége már csak az elosztáson változtat.
Pl. Egyenlít?i Guineában mindent ellop a sz?k helyi elit, azt beteszi dél-afrikai bankokba, kastélyokat
vesz nyugaton, s semmi se történik az országban, míg pl. Bostwanában meg van egy szélesed?
középosztály. A rossz rendszer baj, de sokkal nagyobb baj nála, ha eleve elmegy a pénz az országból.

A nyugat dilemmája nagy: ha marad a jelenlegi világrend, el lesz árasztva az éhez?k által.

_______________________________________________
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A nyugat zuhanása

by maxval bircaman - szombat, április 07, 2018

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

A nyugati rendszer omladozik.

Az  a gonoszság, amit felvilágosodásnak neveznek, a mai nyugaton összpontosult els?sorban.

 

Nyílt sátánizmus, emberi rosszasák, kizsákmányolás, protestantizmus, liberalizmus, nyitott társadalom,
liberális demokrácia, perverziókultusz, családrombolás, narkókultusz, s a többi - mind a felvilágosodás
eredménye.

Tisztító vérfürd? kell ide, csak az képes a dolgokat lemosni. Ha szerencsénk van, megússzuk vér nélkül,
egy hatalmas tisztító szélvihar is még hozhat megújulást.

A nyugati emberekért pedig kár. A legnagyobb részük nem tehet semmir?l.

Két kifejlet lehet:

a nyugati emberek tömegesen felébrednek, s kifarolnak a liberálisdemokrata zsákutcából, Európa
feléled,
meghódítja ?ket az er?s, életképes iszlám, s a müezzin hangja szól majd ott, ahol most perverz
genderisták nyivákolnak, azaz bejön az, ami lett volna, ha annak idején nincs Charles Martel.
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MINDKETT? sokkal jobb annál ami van, ezt szeretném aláhúzni. Sokáig gondolkodtam azon, az
iszlamizmus ellenében érdemes-e a liberálisokkal lepaktálni. S gyakorlati okokból nagyon szerettem
volna oda jutni, hogy igen, tegyük meg, de erkölcsileg képtelen vagyok tisztességesen erre a
következtetésre jutni. Igen, az iszlamizmus kisebb veszély a liberalizmusnál.

_______________________________________________
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A n? és a víz

by maxval bircaman - vasárnap, április 01, 2018

http://bircahang.org/a-no-es-a-viz/

Április 1-jén viccelni szokás.

Én most nem fogok viccelni, de mindenesetre látszólag könnyedébb témát vetek fel.

 

A n? jelent?ségér?l már írtam többször is. Most abból a szempontból hogyan érzékelhet? a legjobban  a
n?i lényeg. Már serdül? koromban ráeszméltem, a víz mint tisztaság jele mennyire alkalmas  a n?knek,
míg a férfiaknál nem játszik szerepet. Míg  egy megfürdött férfi csak egy tisztálkodáson átment ember,
addig egy n? esetében a nedves test kiemeli a n? lényegét.

S most ne gondolkodjon senki valamiféle szexuális, erotikus értelemre, nem valamiféle durva testiségr?l
van szó, bár persze egy férfi számára nyilván elválaszthatatlan a szellemit?l a testi élmény egy n?
esetében.

Nem a meztelen n?i test a mérce, ott maga a testiség szárazon és nedvesen is elnyomja a többi fogalmat.
Ugyanaz lenne átlátszó öltözék esetében.

Érdekes ezért ez a tapasztalat a lehet? legtisztább alakban.

(© Sarah Astarte Photo, 2017-) 
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Nyilván hasonló elemzést lehetne írni a férfiakról is, de ahhoz n?i szerz? kellene, aki meg tudná határozni
a leginkább férfias elemet. Én azonban mint férfi nem tudok a férfiakról írni ebb?l a szempontból.
Magamat nem vagyok képes kívülr?l nézni elemileg.

_______________________________________________
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A politikai hazugság szintjei

by maxval bircaman - péntek, július 20, 2018

http://bircahang.org/a-politikai-hazugsag-szintjei/

A politikusi hazudozásnak 3 szintje van.

 

Els? szint a taktikai hazudozás, ezt mindenki megteszi.

Második szint a pofátlan hazudozás. Pl. Gyurcsány.

S a fels? szint a saját célokról való hazudozás.

Ezt utóbbit nem tudom elképzelni egyetlen magyar politikusról se.

Hiszem, hogy mindenki valóban azt akarja, amit hirdet, s csak a cél érdekében hazudozik.

_______________________________________________
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A rejtélyes orosz lélek mítosza

by maxval bircaman - kedd, január 16, 2018

http://bircahang.org/a-rejtelyes-orosz-lelek-mitosza/

Vannak ilyen népszer? magyarázatok, hogy a különös orosz lélek, meg hasonlók.

Csak hát ezeket er?sen el szokták túlozni.

Mert tényleg vannak sajátos orosz vonások, de abszolutizálni, hogy az orosz ember valamiféle lebeg?
fénylény, aki köp az anyagi valóságra, nos ez abszurd és nevetséges.

Aki élt oroszok közt tudja ezt jól. A szovjet id?kben is nagyon így volt. Az orosz gimnáziumomban,
ahová jártam annak idején én amolyan celeb voltam, csak mert volt nyugati rágógumim, nyugati zeném, s
mert jártam nyugaton, s tudtam 2 nyugati nyelven. Folyamatosan hozták nekem a kazettákat az
iskolatársak, hogy másoljak át nekik nyugati zenéket. Ez 1980-1985.

A legnépszer?bb zenekar az AC/DC volt egyébként, csak érdekességként mondom.

Szóval az orosz ember UGYANÚGY anyag és szellem, ahogy mindenki más. Az lehet, hogy a szellem
más, mint az európai átlag, de az anyagi rész tök ugyanolyan: szereti az anyagi javakat.

 

Szóval ha Putyin nem emelte meg volna drasztikusan az életszínvonalat, már nem lenne elnök. Nem
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arról van szó, hogy a sajátos oroszok kitartanak az elnökük mellett, hiába tartja az ?ket nyomorban, ahogy
ez szerepel sok liberális médiában.

Most valóban igaz az: a nyugatiak nem értik, miért nem fordul az orosz ember a vezetés ellen, hiszen az
utóbbi 3 évben csökkent az életszínvonal 20-25 %-kal. Pedig ez a tipikus orosz reakció idegen támadás
esetében. Ahogy a XIX. sz. elején az orosz arisztokrácia, melynek zöme mélyen lenézte a népet és
demonstratívan franciául beszélt orosz helyett, a francia agresszió után alig produkált pár árulót - sok
arisztokrata még önkéntesnek is képes volt beállni a jobbágyok közé. Aztán kiverték a franciákat,
bevonultak Párizsba, majd hazamentek és folytatták a francia nyelv? beszélgetéseket, meg a nép
lenézését, de az idegen veszély esetében eszükbe se jutott nem ellenállni az ellenségnek, hazaárulov?
válni. S még a legrosszabb id?kben - Sztálin véres uralma - is csak alakosság kis százaléka szövetkezett a
bevonuló ellenséggel az elnyomó vezér ellen.

Csak hát ez most nem alkalmazható. Mások a keretek. Ma senki se meri nyíltan támadni Oroszországot
annak atom-béke
pajzsa miatt. Csak közvetett támadások vannak, azok is csak 2008 óta, er?sebben meg 3 év óta.

De az anyagi elem ott van ma is: hiába csökkent az életszínvonal 20-25 %-kal, el?tte n?tt 500 %-kal. A
90-es évek végén az orosz élet szintje India körül volt, 2014-ben meg MAGYAR szinten, ez olyan
ötszörös különbség. Na, ezt nem érti a nyugat. Putyin népszer?ségének f? oka a viszonylagos anyagi
jólét.

Mert hát, bárhogy is hihetetlen ez az átlag magyar számára: világösszehasonlításban a magyar
életszínvonal jóval az átlag felett van, a világ lakosságának 80-85 %-a rosszabbul él az átlag magyarnál.

_______________________________________________

                                115 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A szovjet rendszer önellentmondása

by maxval bircaman - péntek, november 23, 2018

http://bircahang.org/a-szovjet-rendszer-onellentmondasa/

Mint már többször meséltem, szeretem a felesleges pillanatokat is felhasználni. Munkába menet és jövet
olvasni nemigen lehet, de hangoskönyvet és el?adást hallgatni igen.

Nos, a szovjet összeomlás történetér?l hallgattam egy el?adást a napokban. Egy orosz, elkötelezetten
marxista, azon belül is sztálinista történész szájából.

Az illet? kb. azt a szovjet történelemkoncepciót adja el?, ami "hivatalos" volt a 80-as évek els? felében,
pár eltéréssel: jellemz?en ott tér el, hogy negatív kritikát fogalmaz meg a Brezsnyev és az ?t követ?
vezet?k irányában, Sztálint pedig jóval pozitívabban ítéli meg. Én Brezsnyev utolsó 2 évében, valamint
Andropov és Csernyenko alatt jártam orosz iskolába, még Gorbacsov elejét is elkaptam, érettségim el?tt 2
hónappal került hatalomra Mihail Gorbacsov.

Most magáról a témáról nem írnék, hanem egy vicces elemr?l.

Azt mondja az elemz?, a rendszer jó volt, de lassan elrohadt. A Sztálin utáni id?kben megsz?nt az új, friss
káderek felemelkedése, az új vezet?k már rendre a bels? körb?l lettek, értsd a nomenklatúra gyereib?l lett
az új nomenklatúra, azaz egyfajta "marxista nemesség" alakult ki, már semmit se számított a hozzáértés,
csak a származás, a rokonság. Majd jött az "áruló" Gorbacsov, aki lassan kipucolta a vezetésb?l azokat,
akik legalább még hittek a rendszerben, majd összeesküv? társaival együtt megdöntette az egészet.

A gond, hogy ez abszurdum. Ha egy rendszer ilyen könnyen, egyetlen áruló vezér által megdönthet?,
akkor az a rendszer nem ér sokat. Mi is a valós helyzet? A sztálini rendszer se azért m?ködött, mert a
vezér folyamatosan cserélte a kádereket, s tényleg igaz, hogy egyszer? kisembereket is kiemelt, továbbá a
karrier egy hosszú folyamat volt, hanem azért, mert Sztálin egyedül uralkodott, egymaga döntött, az
akkori vezetés valójában nem döntéshozókból, hanem a vezér tanácsadóiból állt. A sikeres egyeduralkodó
rendszere pedig valóban stabil, amíg életben van. Aztán meg szétesik, hiszen megsz?nik az összetartó
elem. De ez nem a rendszer sikere, hanem a vezet? sikere.

Amikor megsz?nik a vita, az nem csak azt jelenti, hogy a hatalom mentesül a kritikától, hanem azt is, a
hatalom se kap ezentúl információt az irányított ország helyzetér?l. A demokratizmus teljes hiánya egy
id? után nagyobb bajt okoz a vezetésnek, mint a népnek: a nép passzivításba menekül, a játékszabályokat
formailag betartja, túlél, de a vezetés már nem tudja valójában mi is történik az országban. Amikor pedig
a vezetés érdemi kritikája nem lehetséges, azt felváltja a személyes intrika, az összeesküvés, a bels? harc.

Szóval 1985-1990 között, ha létezett volna bármilyen mechanizmus a szovjet vezetésben a viták
lefolytatására, akkor az el?adó történésszel egyetért?k eltávolíthatták volna Gorbacsovot. De ilyesmi nem
létezett, mindenki formailag egyetértett, a "demokratikus centralizmus" nem engedett nyílt ellentmondást.
Maradt a háttérjáték, abban pedig az okosabb, tapasztaltabb Gorbacsovnak nem akadt méltó ellenfele.
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A színész

by maxval bircaman - vasárnap, május 27, 2018

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

15-20 éve szinte az összes magyar tv-vetélked?ben részt vettem. Nyerni soha sehol nem nyertem
egyébként, nincs szerencsém az ilyesmihez.

 

De volt egy érdekes eset az Áll az alku cím? m?sorból.

A játékos hibás választ adott, kiesett. Ekkor hangmérnök beszól: nem lett rendesen felvéve a hang.

Rendez? bejön, szól a kiesett versenyz?nek, hogy most akkor újra veszik a jelenetet, legyen szíves újra a
rossz választ megadni, s ha lehet hihet?en adja el? a történetet.

Az illet? abszolút színészi tehetségnek bizonyul, még az arcmozdulatokat is eljátssza, hogy kezdetben
reménykedik, hogy jó válasza, majd arca borús lesz, amikor "kiderül", hogy a válasz hibás volt, s kiesett.

Rendez? el? is jött, s átnyújtott egy autós cd-lejátszót a csodás színészi képességért. Szóval így mégis
nyert valamit.

_______________________________________________

                                118 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A sötétség ifjú arca

by maxval bircaman - vasárnap, március 25, 2018

http://bircahang.org/a-sotetseg-ifju-arca/

A minap megláttam a sötétség ifjú arcát.

? a hülyegyerek archetípusa.

https://www.youtube.com/watch?v=R-rBfKxPUiE&t=0m37s 

Miféle szöveg az, hogy ha nyer a választásokon, akkor örülni fog, de ha veszít, akkor meg tüntizni
fog? Ilyet nem mond se demokrata, se forradalmár, csak egy ostoba dedós.
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A tavasz itala

by maxval bircaman - hétf?, május 14, 2018

http://bircahang.org/a-tavasz-itala/

Az idei tavasz kedcenc itala!

 

Ez a Balliba Gágogás Extra Zéró üdít?.

A Soros M?vek terméke, Brüsszelisztánban gyártják. A termék alapja: libák bal lábának sz?rzetéb?l
készült extraktum, az keverve marihuánás csapvízzel és vadgágoginnal, Soros-ürömmel ízesítve,
romkocsma szaggal dúsítva.

A történelmi választási vereségüket kiheverni nem képes balliba ultrák kedvenc itala. Gágogin tartalma
gátolja az agy gondolkodási folyamatát, így elkerülhet?, hogy a fogyasztó esetleg felismerje, hogy szabad
és demokratikus választások zajlottak, vagy, ne adj Isten, fasizálódjon, azaz bármit elolvasson, ami nem
ballib média. Továbbá a Soros-üröm - ez egy eredeti magyar találmány, Dr. Balliberó Emese okleveles
m?köröm- és tömeghisztéria-szakért? találta fel - pedig lezárja a béltraktust, így a fogyasztó sokásig
képes tüntizni, vécéremenés szükséglete nélkül. Ez a komnbináció er?t ad, így sokáig lehet bírni a
gágogást.

A termék marihuána tartalma is rendkívül el?nyös. Többek között délibábokat láttat a termék
fogyasztóival, pl. 800-f?s tüntit népforradalomnak,
ill. választási csalásokat hallucinál bárhol, ahová néz.

Egyetlen el?nytelen mellékhatása van: egyes fiatalabb fogyasztóknál tapasztalható jelenség, hogy ott is
zorbánista ügynököt lát, ahol nincs, a
legsúlyosabb esetekben a diák saját tükörképét is zorbánistának látja, ami idegrohamot okoz. Szerencsére
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a mellékhatás nem tartós, a rohamot kapott
diákfogyasztóra elég rágágogni, majd a zsebébe dugni egy húszezres bankjegyet, s rendbe is jön.
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A tulajdon erkölcse

by maxval bircaman - szombat, október 06, 2018

http://bircahang.org/a-tulajdon-erkolcse/

A tulajdon természetesen az ember természetes szükséglete. Már az ?sembernek volt tulajdona. Az
?skommunizmus fantázia.

 

Szükségszer? a tulajdon ahhoz is, hogy az ember szabad lehessen.

A liberalizmus a dolgokat viszont megfordította: a tulajdont az ember fölé helyezte.

Amikor valaki a közösb?l úgy vesz el, hogy másokat megkárosít, az nem jogszer? tulajdon.

Az alapelv az, hogy senki se tud annyit dolgozni, hogy vagyona a többezerszerese legyen másokénél,
ezért az ilyen hatalmas vagyonok jogtalanok.

Ezeket a közösség teljes joggal elkobozza és nem engedi újratermel?dni.

A jogcím nélküli gazdagodás b?ncselekmény ugyanis.
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A zsidóparaszt Vajda

by maxval bircaman - kedd, január 23, 2018

http://bircahang.org/a-zsidoparaszt-vajda/

Ki érti miért kell egyébként értelmes embereknek lealacsonyodniuk bulvár szintre.

 

Pedig okos ember ez a Vajda, olvastam a Heidegger-könyvét.

Ha ugyanazt a szánalmas ultraurbánus szöveget ellenkez? szempontból mondta volna el Vajda, már ki
lenne közösítve a Ballib Agytröszt hatalmas és láthatatlan szalonjából örök id?kre antiszemitizmus miatt.
Amit leírt az a butus kanadai "menekült" Kertész Ákos szövege négyzetre emelve.

Csak nem bírják kiheverni ezek az emberek a zsidókártya elúszását. Minden áron, mindent bevetve
igyekeznek antiszemitizmust hergelni.

2017 talán legmulatságosabb magyar pillanata az volt, amikor ballib zsidó megmondóemberek, Vágó
István vezérletével elzarándokoltak a budapesti izraeli nagykövetségre, tombolva követelve, hogy Izrael
azonnal üzenjen háborút Orbánnak, majd ez után az egész küldöttségrendkívül udvariasan el lett küldve a 
fenébe az izraeli nagykövet által.

Szóval szégyelld magadat, zsidóparaszt!
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Ablak

by maxval bircaman - csütörtök, április 19, 2018

http://bircahang.org/ablak/

Most, hogy Télinapot és Köpönyeget Fordító Geri április 9-én bebiciklizett a zuglói polgármesteri
hivatalba, ahol majd jöv?re bukik, várjuk a kitántorgás folytatatását. Mert megígérték!

Csak hát ezek az örökös elvi kitántorgók sose mennek el. Pedig hát már 1990-ben készen állt b?röndjük
az el?szobában, a következ? héten már biztosan indultak, hiszen a horthysta Antall fasiszta diktatúrát
vezetett be, s biztos volt az is, hogy az 1994-es választásokat eltörli.

 

Szóval aki még 2018-ban akar csak elmenni, az szerintem gyanús alak: az ilyen nyilvánvalóan a fasiszták
által kilóra megvett álballib lehet csak, hisz az ilyen ember simán élt 28 éven keresztül fasiszta
diktatúrában!

A normálisok számára pedig a következ? ciklus 3 f? feladata:

ellenállás az euroatlanista gyarmatosítóknak,
az iszlamizáció megakadályozása,
a nyugati rablóbefektet?k rendszabályozása.

Ablak nyílt most, nagyhatalmi ablak, amit kár lenne nem kihasználni. A nyugat harmatgyenge, ez a
Szíria elleni jelképes agresszióból is látszik.

Kelet-Európa érdekelt most egy gyengül? EU-ban, a nyugat kudarcában.
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Agyatlan lánykérés

by maxval bircaman - szombat, augusztus 04, 2018

http://bircahang.org/agyatlan-lanykeres/

Két hete voltam egy rokonom esküv?jén. Képeket is csináltam.

 

De most nem err?l fogok írni: minek is írnék kisemberek esküv?jér?l?

De viszont ennek kapcsán jutott eszembe a celebmajmoló, hollywoodi stílusú leánykérés témája.

Szerintem aki nyilvánosan kér meg valakit, az nem házasodni akar, hanem celebkedni szeretne. A celeb
meg úgyse gondol semmit komolyan.

Szóval szerintem minden nyilvánosan megkért n? gondolkodás nélkül mondjon NEMet.

Az említett rokoni esküv?t természetesen nem el?zte meg agyatlan celebkedés.
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Aki soha nem szavaz

by maxval bircaman - hétf?, március 26, 2018

http://bircahang.org/aki-soha-nem-szavaz/

Ki a passzív szavazó?

Volt több ilyen ismer?söm, az egyik meg is fogalmazta a nemszavazás logikáját.

 

Kb. ez volt: a komcsik rájöttek a 80-as évek végén, hogy jobb ha a saját zsebükbe teszik az országot, így
ellopták azt 1989-ben, majd ehhez bevették cinkosnak a nyugati t?késeket, akik aztán átverték a
komcsikat, majd bevették a buliba ellenzéki pártokat is, így elhárítva minden lehetséges akadályt.

? röviden ezzel magyarázta, miért bojkottál minden szavazást. S bojkottált is, már 1990-ben se ment el
szavazni. Most se menne el, ha még élne az illet?, mert meghalt 2 éve.

Ez a kb. 30-40 %-os passzív tömeg nem akar liberalizmust, ezzt nem veszik észre a ballibek.

_______________________________________________

                                127 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Aljas kampány

by maxval bircaman - vasárnap, március 04, 2018

http://bircahang.org/aljas-kampany/

A kampány mindig piszkos és hazug. De nem feltétlenül aljas.

Mi ugyanis egy választási kampány célja minden tömegdemokráciában? Két dolog. Az egyik a saját
tábor er?sítése pozitív üzenetekkel, de ez kevésbé fontos, mert a saját tábor jellemz?en kevés ember, s
ezeket különösebben nem is kell gy?zködni.

A fontosabb dolog mindig a pártsemleges szavazók meggy?zése arról, hogy "mi vagyunk a kisebbik
rossz", s ennek f? módja a negatív kampány. Igyekezni kell e cél érdekében bemutatni az ellenfél
legrosszabb vonásait, s?t jellemz?en igyekezni kell ki is találni egyes dolgokat: jobb esetben ez csak az
ellenfél szövegének/magatartásának demagóg kiforgatása, rosszabb esetben nyílt hazudozás.

 

Pl. tipikus kiforgatott kampányszöveg: Gyurcsány mondása, hogy "el lehet menni, ha nem tetszik",
Orbántól, hogy "nem a rendszert akartuk megdönteni, hanem annak vezet?it", Kövér "köteles" szövege,
stb. Egyikük se azt mondta valójában, amit az ellenfél kihozott bel?le.

Ismétlem, mindez azonban része a demokráciának, ezért haragudni vagy mindezt morális rossznak
tekinteni abszurdum. Nyilván persze rossz ez, de a rossz maga az alap, a liberális tömegdemokrácia, a
kampány csak következmény.

Van viszont szerintem olyasmi, ami kifejezetten aljas hazugság, ami hiteltelenség.
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Figyelem alaposan a magyar választási kampányt. Kifejezett aljasságot én leginkább a Jobbik tájékáról
látok. Mert pl. a ballibek konzekvensek, van egy üzenetük, mely egy mondatban "nyaljuk a nyugat
seggét", s ezt hitelesen képviselik. Ez maximálisan tisztességes magatartás.

Van viszont egy olyan típusú propaganda, mely azt mondja "fújj, a Fidesz nyalja a nyugat seggét". Ez
akár még hiteles is lehetne (mert a kritikának van valóságalapja), de nem akkor, ha ez kombinálódik a
"fogjunk össze a Fidesz ellen azokkal, akik szerint a Fidesz f?b?ne, hogy nem nyalja a nyugat seggét".

Na, ezt nevezem aljasságnak, s ezt a magatartást els?sorban a Jobbikhoz közeli megszólalásokban
tapasztalom.
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Alkibiadész I.

by maxval bircaman - szerda, február 14, 2018

http://bircahang.org/alkibiadesz-i/

Az ifjú Alkibiadész - korabeli híres athéni politikus és sikeres hadvezér, aki kés?bb átállt Spártához, majd
a végén ismét vissza Athénhez - politikusi pályára készül, ez a Szókratésszel való beszélgetés tárgya.
Szerintem az egyik legérdekesebb Platón-m?, bár kevesen sorolják a legfontosabb közé: én oda sorolnám
viszont.

 

Mi a politikus feladata? Az, hogy tanácsokat adjon az állam vezetését illet?en.

Felmerül a kérdés: honnan tudja Alkibiadész azt, amit tud?  Valaki mástól mindig, esetleg ? maga jött
rá, harmadik lehet?ség nincs.. Minden, amit most tud, valamikor nem tudta még. Amit meg nem tud, azért
nem tud, mert nem is akarta megtanulni. A másik kérdés: miben fog Alkibiadész tanácsokat adni az
államnak? Felsorolásra kerülnek kólönféle területek, mint pl. építészet, egészségügy, stb., melyekben nem
lesz képes jó tanácsot adni, hiszen az adott területeknek vannak nála jobb szakért?i.

Alkibiadész azt mondja: ? általános kérdésekben fog tanácsot adni, nem konkrét szakmai ügyekben, pl.
a béke és a háború kérdésében. Szókratész rámutat minden alapja az, hogy mi igazságos és mi
igazságtalan, azaz az általános kérdések alapja csakis ez.

Felmerül, vajon honnan tudja Alkibiadész, hogy mi az igazságosság, ha egyszer nem tudja megmondani,
kit?l tanulta meg, viszont képtelen visszaemlékezni olan id?pontra, amikor ne tudta volna, azaz az se
lehetséges, hogy valamikor magától jött rá erre. Alkibiadész azt állítja, ezt az "emberekt?l" tanulta meg,
úgy általában, ahogy kisgyerekként megtanulta a görög nyelvet. Szókratész rámutat: a görögöt
megtanulhatta a többi görögt?l, hiszen beszélik, ismerik a nyelvet, amit az is jelez, hogy nincsenek viták a
szavak jelentésér?l az emberek közt, viszont ami az igazságosságot jelenti, mindenki mást mond róla, ami
azt jelenti, az emberek nem tudják mi az, ha pedig nem tudják, akkor arra mást se képesek megtanítani.
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Alkibiadész megjegyzi, az emberek azért nem határozzák mi az igazságosságot, mert magától értet?d?nek
találják. Hozzáteszi: eleve nem az igazság a f? téma, hanem az el?ny.

Itt a beszélgetés melléktémája jön el?: ugyanaz-e az igazság és az el?ny. Alkibiadész szerint a kett? nem
ugyanaz, mert vannak olyan igazságos dolgok, melyek el?nyösek és olyanok, melyek nem azok. Pl.
amikor valaki megmenti  a bajtársát háborúban, majd meghal: ez igazságos, de nem el?nyös, azaz a
bátorság jó dolog, de a halál rossz dolog, azaz a bátor halál jó is és rossz is egyszerre. Szókratész
ellenkérdése: szeretne-e Alkibiadész gyáva lenni? Válasz: inkább meghalna, mintsem, hogy gyáva
legyen. Szókratész ezzel bizonyítja: ami önmagában jó, mint pl. a bátorság, az el?nyös is mindenképpen,
mert a jó a legf?bb pozitív érték.

Kiderül: Alkibiadész nem tudja mi az az igazságosság. Szókratész megjegyzi: az igazi baj nem az, ha
valaki valamit nem tud, hanem az, hogy úgy nem tudja, hogy közben hiszi, hogy tudja. S ez szerinte igaz
a legtöbb politikusra. S a nem ilyen politikusok is képtelenek még saját gyerekeiket is megtanítani az
igazágosságra.

Alkibiadész megjegyzi: m?veltsége és természetes képességei révén így is a legjobb lehet a politikusok
között. Szókratész ellenérve: ez nem elegend?, nem a saját társak között kell a legjobbnak lenni, hanem
az ellenséghez képest. Majd felsorol példákat Perzsiából és Spártából, melyekkel szemben Alkibiadész
nevetségesnek fog t?nni.

 

A kulcs: ismerjük meg önmagunkat. M?velnünk kell saját magunkat. Ez azonban nehézkes dolog. Fel
kell ismernünk, hogy nem a testünk vagyunk mi, sem testünk és lelkünk együtt, hanem csakis a lelkünk.
Magunk megismerése tehát saját lelkünk megismerése.

Lelkünk legistenibb része a szembogárban észlelhet?, egy másik ember szembogarában láthatjuk meg
saját visszatükröz?désünket. A másik embernek olyannak kell lennie, aki igaz barátunk: az igaz barát a
lelkünket szereti, nem testünket.
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A jó politikus csak az lehet, aki magában elérte a jót, ellenkez? esetben képtelen jót adni az államának. A
rossz ember akkor szolgálja a legjobban az államát, ha rabszolga sorban él.

A m? vége: Szókratész igaz barátnak segíteni fogja Alkibiadészt önmagam megismerésében, ez
kölcsönös foolyamat. Szókratész azonban kifejezi kétségeit: Athén ereje olyan hatalmas, hogy esetleg 
képes lesz bármelyiküket legy?zni ebben.
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Alkibiadész II.

by maxval bircaman - szerda, február 21, 2018

http://bircahang.org/alkibiadesz-ii/

Az imádság szerepér?l beszélget Szókratész és Alkibiadész.

Óvatosnak kell lenni az imádságban. Ha az istenek minden imát teljesítenének, az rossz is lehetne.

 

Különbséget kell tenni a bölcsesség, az ostobaság és az ?rültség között. Vannak beteg és egészséges emberek,
nincs köztes állapot. Így van-e a bölcsesség esetében, hiszen ott a bölcsességnek 2 ellentéte is van: az ostobaság
és az ?rültség? Hogyan lehet azonban egy dolognak 2 ellentéte? Nyilvánvaló, hogy az ostobaság és az ?rültség
ugyanaz.

De ez mégse lehet így, valójában inkább az ?rültség az ostobaság változata, az ?rültek szimplán az ostobaság
legfels?bb fokát képezik.

A bölcsek tudják mi a teend? és mi a mondandó, míg az ostobák egyiket se tudják.

Nem szabad elfogadni bármilyen ajándékot, se imádkozni olyasmiért, ami káros. Kevesen képesek azonban erre, a
legtöbb ember elfogad mindent, s imádkozik azért, amit akar, majd amikor a dolgok rosszra fordulnak, az
isteneket és a sorsot hibáztatják, pedig csak saját ostobaságuk áldozatai.

Viszont az ostobák magukat bölcseknek hiszik.
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A jó ismerete nélkül minden tudás rossz. Maga a tudás nem elegend?. Ha az állam vezet?je minden létez?
tudásban kiváló lenne, de nem tudná mi a jó, az milyen állam lenne? Szörnyállam.

A hasznos vezet? az aki tudja és teszi ami jó, de legalább hiszi, hogy tudja és valóban tudja cselekedete hasznát. 

A szimpla tudás a jó ismerete nélkül káros mindenki számára. 

Alaposan át kell gondolni, mit kérünk az istenekt?l, nehogy akaratlanul valami rosszat kérjünk, majd pedig amikor
megkaptuk azt, meg kell változtatnunk kérésünket. A legjobb ima arra irányul, hogy az istenek tartsák távol t?lünk a
gonoszt. A spártaiak szokása nagyon jó: ?k a jóért imádkoznak. Szókratész elmesél egy legendát: Athén és Spárta
viszálya során az istenek Spártát segítették, mire az athéniek megkérdezték a jósokat, miért történik ez, mikor
Athén sokkal többet áldozott az isteneknek, mire azt a választ kapták: az istenek jobban szeretik a sz?kszavú
imát, mint a gazdag ajándékokat. Az isteneknek valójában semmi szükségük az emberek ajándékaira, az ?
egyetlen céljuk az emberek lelke, az azokban lév? erény.

A végkövetkeztetés: Alkibiadésznek fejl?dnie kell lélekben, majd amikor kész, akkor lesz képes helyes módon
tisztelni az isteneket.
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Alkotmányozó halandzsa

by maxval bircaman - péntek, május 11, 2018

http://bircahang.org/alkotmanyozo-halandzsa/

Az eheti keddi tüntin ismét felmerült a "nem létezik Magyarosrzág" és "a korábbi alkotmány van
hatályban" cím? baromság, s mivel felmerültek új érvek, ezeket most cáfolnám.

Kiválasztottam a legjellemz?bbeket.

 

"A "lex posterior derogat legi priori" jogelv egyáltalán nem értet?dik magától. Azaz az Alaptörvény nem
helyezte hatályon kívül az Alkotmányt."

Dehogynem, ez római jogi alaptétel. Továbbá: a külön jogszabályban elfogadott Átmeneti rendelkezések
kifejezetten hatályon kívül is helyezte az Alkotmányt, lásd 31. cikk (3). Lásd egyébként az Alaptörvény
EREDETI szövegét.

"Az Alkotmány 19. § (3) a) pontja nem adott felhatalmazást az Alkotmány hatályon kívül helyezésére."

Alkotmányozásra adott felhatalmazást, ami magában foglalja a hatályos alkotmány hatályon kívül
helyezését is. Ha ez nem így lenne, az azt jelentené, egyszerre több alkotmány is párhuzamosan
hatályban lehetne.

"Az Átmeneti rendelkezéseket az Alkotmánybíróság megsemmisítette."
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Nem az egészet semmisítette meg az AB, lásd: 45/2012. számú AB határozat. Az 31. cikk (3) nincs a
megsemmisített rendelkezések között, s ez mondja ki a korábbi alkotmány hatályon kívül helyezését.

"Az AB kimondta, hogy az Átmeneti rendelkezések nem részei az Alkotmánynak, sem az Alaptörvénynek."

Ezért lett a 4. Alaptörvény-módosítás, mely inkorporálta az Átmeneti rendekezéseket az új
alkotmányszövegbe.

"Az Alkotmányban meghatározott egyes döntések meghozatala nem jelenti új Alkotmány megalkotását."

De igen, mivel maga az alkotmányozás joga is az alkotmányban szerepel.

"Az Alaptörvény nem volt része az Alkotmánynak."

Így igaz, nem része, mert ? maga az alkotmány. Az "Alaptörvény" a hatályos alkotmány neve. Ahogy a
korábbi alkotmány neve meg "1949. évi XX. tv." volt.
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Angol világnyelv

by maxval bircaman - péntek, július 27, 2018

http://bircahang.org/angol-vilagnyelv/

Az angol sose fog nyerni ebben a versenyben, pedig ? az egyetlen versenyz?.

 

Ennek oka az, hogy eleve meg nem próbál nemzetközi lenne, csak segédnyelv.

A világnyelv ugyanis lehet terjed? nyelv, mely kiszorít más nyelveket, s lehet szimpla segédnyelv is.

Az angol kb. olyan szrepre törekszik, mint a középkorban a latin egész Európában: a tudományos
életben elengedhetetlen volt, de senkinek nem jutott eszébe a családban, az utcán is használni.

Ma is ez az angol helyzete. Egyes szektorokban elengedhetetlen, pl. ha valaki magyar tudós, igyekszik
angolul publikálni, mert különben észre se veszik, hogy írt, de attól még a magyar tudósok nem beszélnek
egymás közt angolul, s?t az angolul publikáló ember esetleg szóban nem is tud jól angolul.

Épp a napokban olvastam: 1952-ben Budapesten fizikusok rájöttek a ma általánosan elfogadott 
Higgs-mez?re, de akkoriban a magyar tudományos élet teljesen el volt zárva a nyugattól, így
nyugaton senki se tudta meg az elméletet. Szóval Higgs a 60-as években újra kitalálta ugyanazt.

Azaz azt akarom mondani: az angol nem terjed anyanyelvként. Sehol senki nem válik angolnyelv?vé,
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megmarad mint segédnyelv. Még az angol hivatalos nyelv? országok zömében se lesz angolnyelv? ,a
lakosság!
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Antiliberális liberalizmus

by maxval bircaman - vasárnap, november 04, 2018

http://bircahang.org/antiliberalis-liberalizmus/

Az orbánizmus ellen van két legitím kritika.

Az egyik a baloldali, a másik a liberális irányú.

A baloldali kritika lényege: Orbán a valóságban liberális politikát folytat, s nem megy szembe a nyugati
renddel. Ezt vallja kevés magyar hardcore balos, részben azok lightos vonulata is. Mondjuk: Krausztól
Pogátsáig, hogy neveket is mondjak.

A liberális kritika lényeg: Orbán leépíti (ill. már le is építette) a liberális demokráciát, a piacgazdaságot,
rombolja Európát. Ezt vallja a magyar ballib tábor és konzervatív, ex-fideszes társutasaik. Nevekben:
Gyyurcsánytól MZP-n át Jeszenszky Gézáig.

Most lényegtelen, hogy e két típusú kritika megalapozott-e, igaz-e vagy nem. A lényege: mindkett?
koherens, legitím. (Most tekintsünk el attól az "apróságtól", hogy a ballibek színliberális eszméik
ellenére baloldaliaknak hazudják magukat.)

Ami nem koherens: a kett? abszurd összekeverése. Íme a kiváló friss példa:

https://www.youtube.com/watch?v=lUR5FYYcBgs&t=40s

Gulyás Marci tevékenységét érdemes követni. ? az az "antikapitalista", akit a kapitalisták finanszíroznak.
Az a "baloldali", akinek f? feladata a kevés baloldali er?t betagolni a liberálisok alá.

Egyébként ez közismert trend nyugaton is: ma már a nagyt?ke egy jelent?s része, különösen a modern
technológiákban, baloldalinak vallja magát, ezalatt persze csupa olyan dolgot értve, aminek az égvilágon 
semmi köze a baloldalhoz.

Emlékeztetnék mindenkit: a baloldal nem azt jelenti, hogy növeljük a t?kések profitját, cserébe meg a
t?kések ezentúl nejlonzacskó helyett környezetbarátabb csomagolóanyagot használnak, valamint
magánrepül?gépeikre homokos szivárványzászlót festenek, s minden igazgatótanácsba beválasztanak
legalább 50 % n?t, hanem azt: ellenzi a t?kés, polgári társadalmi rendet, de legalábbis er?sen kritikus vele
szemben.

A háttérhatalmista érdekek képvisel?i sose tesznek fel mindent egy lapra. az ?szintén liberális harcosok
mellett mindig kell más is: akár ál-széls?balosok, de akár ál-széls?jobbosok alakjában is, bár ez utóbbi
manapság nemigen aktuális.

_______________________________________________

                                139 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Arisztotelész - egyéb m?vek

by maxval bircaman - szerda, november 14, 2018

http://bircahang.org/arisztotelesz-egyeb-muvek/

Összefoglalás az Arisztotelész-m?vekr?l.

Vannak olyan m?vek, melyeket a középkorban még Arisztotelész m?veinek tulajdonítottak, de kés?bb a
kritika inkább Arisztotelész kései követ?i által írott m?veknek azonosított.

Arisztotelész m?veinek felosztása téma szerint: logikai, természettudományos, metafizikai, politikai-
etikai, irodalmi m?vek.

A természettudományos m?vekkel nem foglalkoztam jellemz?en, kivéve a következ?ket, mindkét m?
hitelesnek számít:

Fizika - I., II.,
A lélekr?l.

A természettudományos m?vek teljes listája: itt.

Arisztotelész többi m?veinek felosztása hitelességi szempontból:

általánosan elismerten Arisztotelész-m?:
Athéni politeia,
Az értelmezésr?l,
Els? analitika,
Eudémoszi etika,
Kategóriák,
Második analitika,
Metafizika,
Nikomakhoszi etika,
Poétika,
Politika,
Retorika (ezt terveztem megírni, de végül nem csináltam meg),
Szofisztikus cáfolatok,
Topika,

vitatott hitelesség? m?:
Erényekr?l és b?nökr?l - err?l nem írtam cikket,
Közgazdaságtan - err?l nem írtam cikket, nem is olvastam,
Nagy etika,,
Retorikai m?vészet - err?l nem írtam cikket, nem is olvastam.

Végül szeretném megjegyezni, háromszor akkora munka volt az Arisztotelész-cikkek megírása, mint a 
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Platón-cikkeké. Néha bizony meg is rémültem kissé, de mégis örömöt okozott. Remélem, valaki majd
tudja ezt is használni valamire.
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Ars poetica

by maxval bircaman - szerda, augusztus 08, 2018

http://bircahang.org/ars-poetica/

Születésnapomra:

 

Három lény él lelkem mélyén évtizedekt?l:
Békés birca, sötét farkaslény, jókora medve,
Bölcsen okos, bár kissé furcsán ótvar a birca,
Nem kegyes, ütlegel, ordít, dúl, birkózik a lompos,
Udvarias, félénk, s?t kedves a marcona mackó.

Kérdezik: élhet-e együtt három h?si e szóló?
Éjszaka a mély fátylak alatt az idilli, a béke,
Reggel súlyos néha a kollektív lebegés, bú,
A természetes, a szép és az igaz hatalom szól,
S így a fels? akarat mindent lenyomó jó.
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Axiokhosz

by maxval bircaman - szerda, május 23, 2018

http://bircahang.org/axiokhosz/

Szókratészt egy hang szólította egy útja során. Kliniasz volt az társaival együtt. Kliniasz elmondja, apja,
Axiokhosz élete végén van, kéri Szókratészt jöjjön el megvigasztalni ?t.

 

Aksziokhoszt jajveszékelve találja meg. Mi ennek az viselkedésnek az oka, kérdezi ?t Szókratész, hová
t?nt a múltbéli dicsekvése és az erények fitogtatása? Mint egy harcos, aki kiváló volt a kiképzés során, de
elesett magában a csatában. Hiszen eddig azt mondta Axiokhosz, hogy az élet csak egy szakasz, melyen
túl kell jutni, most pedig ily nehezen viseli sorsát! Axiokhosz elmondja: most, hogy a pillanat elérkezett,
hirtelen elt?nt minden korábbi bölcs gondolata, s csak a rettegés maradt meg benne.

Szókratész szerint ez abszurd érzés, hiszen aki meghal, azzal nem történik más, mint ami születése el?tt
volt vele: átmegy az egyik állapotból a másikba. Abba kell hagyni ezeket a téves gondolatokat, hiszen a
lélek halhatatlan, s a test csak börtöne. A halál csak azt jelenti, hogy a lélek elválik a rossztól, haladva a jó
felé.

Axiokhosz viszontválasza: ha Szókratész tényleg ilyen biztosan hisz abban, hogy az élet csak egy
betegség, akkor miért folytatja életét és miért csinál bármit is. Szókratész elmondja: amióta mindezt
megértette, szinte vágyik a halálra. Hiszen maga az élet az elejét?l a végélig teli van szenvedésekkel. A
sors a jobb embereket gyorsabban megszabadítja az élett?l.

Ezek után Szókratész részletes példákat hoz az élet nehézségeire.

Axiokhosz elmondja, az élet jó dolgait sajnálja. Mire Szókratész válasza: ezek értelmetlen érzések, a
rossz dolgok érzése nem mond ellent a jó dolgoktól való megfosztásnak. A megfosztást nem érezhet? az
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által, aki nem létezik. Hogyan lehet olyasmit sajnálni, ami nem ad tudást arról, ami fájdalmat okoz?

Axiokhosz érvelése tehát alaptalan, hiszen ha a halállal megsz?nnek érzései, akkor azt se fogja érezni,
hogy nincsenek érzései. Viszont lelke nem fog megsz?nni, azaz ez képtelenség. Egyik esetben sincs miért
gyászolnia.

A halhatatlan lelket az is bizonyítja, amit az emberek tesznek életük során. Hiszen ki tenné meg azokat a
nagyszer? dolgokat, pl. államok alapítását és a tudományok m?velését, ha a lélek meghalna?. A halállal
nem hogy nem veszítjük el a jót, hanem növeljük azt magunkban, s?t olyan gyönyöröket fogunk átélni,
melyek a testünk miatt az életünk során fájdalmakkal kevertek.
Akinek az élete gonosz módon telt el, arra örök büntetés vár. Aki viszont igaz módon élt, az boldog lesz
mindenképpen.

Axiokhosz végszavai: szégyelli magát korábbi félelméért, már szinte kívánja a halált. Már lenézi az életet,
mivel egy jobb hely vár rá. Megbékélt magával, s várja a pillanatot.
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Az athéni politeia

by maxval bircaman - szerda, október 31, 2018

http://bircahang.org/az-atheni-politeia/

Az írés Athén városállam különbözú törtenelmi id?szakainak politikai berendezkedését írja le.

A legels? alkotmány teljesen oligarchikus volt. Az oligarchiához nem tartozók vagy a leggazdagabbak
szolgái vagy haszonbérl?ik voltak, akik a termés hatodát fizették nekik a megm?velt földért.

A szolgákkal rabszolgaszámra bántak az oligarchák, adták-vették ?ket.

Az oligarchákon kívül senkinek snem voltak politikai jogai.

Az oligarchia kezdett átalakulni. Kialakult a király (baszileusz), a katonai f?parnacsnok (polemarkhosz)
posztja, továbbá a kerületi elöljárok (arkhón) pozíciója (összesen 9 kerület volt).

Kezdeben a tisztségek életfogytig voltak, majd 10 évre korlátozva.

Az arhónok helyettesei voltak a törvényhozók (theszmothetész) minden arkhón alatt 6-6, ?ket 1-1 évre
választották.

Az Areiosz Pagosz volt a legfels?bb bírói testület, de a valóságban kormányzással is foglalkozott. Tagjai
a volt arkhónok voltak.

Ez a rendszer Akasztosz alatt (1048-1012) lett bevezetve.
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Drakón (i. e. VII. századi törvényhozó) változtatott a rendszeren.

Immár állampolgárságot kapott minden olyan ember, akinek jövedelme elegend? volt saját
felfegyverzéséhez. Az alacsonyabb tisztségekre olyan ember volt megválasztható, akinek nettó vagyona
elérte a 10 minát, míg a magasabb tisztségekhez 100 mina vagyon kellett.  

1 mina 350 gramm ezüstöt jelentett nagyjából, ez egy szakképzett kézm?ves bére volt 4 hónapra. 1 mina
tehát kb. 60 ezer Ft, de ez csalóka adat így, mert az ókorban a pénz sokkal többet ért, mint manapság,
hiszen szerepe kisebb volt. 

Az állampolgárok között sorsolással lett megválasztva a 401-tagú Tanács. A részvétel kötelez? volt, az
ülésen meg nem jelentek, rangtól függ?en 1-3 drachma közti büntetést fizettek (1 drachma 1 mina
századrésze volt).

A drakóni alkotmány sokakat hagyott ki a hatalomból, a felek közti ellentétek elsimítására 
Szolón törvényhozó lett felkérve (594-ben).

Az állampolgárok 4 csoportra - törzsre - lettek felosztva:

1. 500-medimnoszosok: a legalább 500 medimnosz (1 medimnosz = kb. fél mázsa) évi
gabonaterméssel vagy azzal egyenérték? jövedelemmel rendelkez?k.

2. Lovasok (hippeuszok) - a legalább 300 medimnosz évi gabonaterméssel vagy azzal egyenérték?
jövedelemmel rendelkez?k. A "lovas" arra utal, hogy ezek azok az emberek, akik képesek voltak
kiállítani 1 teljesen felszerelt nehézfegyveres lovast harci lóval.-

3. Igások (zdeugitészek) - a legalább 200 medimnosz évi gabonaterméssel vagy azzal egyenérték?
jövedelemmel rendelkez?k. Az "igás" arra utal, hogy ezek azok az emberek, akik képesek voltak
kiállítani 1 teljesen felszerelt könny?fegyveres harcost.

4. Szolgák (théteszek) - a 200 medimnosz évi gabonatermés vagy azzal egyenérték? jövedelem alatti
jövedelemmel rendelkez?k, azaz a szabad állampolgárok legszegényebb része.

Az els? három csoport tagjaiból lett választva minden tisztségvisel?, míg az utolsó csoport tagjai csak a

                                146 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

bíróságok és a népgy?lés tagjai lehettek. A tisztségvisel?kre egy lista lett összeállítva, ez tartalmazta az
alkalmasnak ítélt embereket, majd err?l a listáról sorsolással lettek kiválasztva az egyes személyek. A
népgy?lésen minden törzs 100-100 f?vel vett részt, sorsolás alapján.

A három legfontosabb demokratikus jog:

a tisztségvisel?k nem adhattak senkinek kölcsönt,
bárki felléphetett bárki más képviseletében jogorvoslati eljárásában,
mindent tisztvisel?i döntés ellen fellebezési jog volt a bíróságon.

Három politikai csoport (párt) alakult ki: a partvidékiek, akik mérsékeltebb alkotmányt akartak, a
síkvidékiek, akik oligarchikus alkotmányt akartak, s a hegyvidékiek, akik demokratikusabb alkotmányt
akartak.

Peiszisztratosz, az utóbbi csoport vezet?je er?szakkal átvette a hatalmat 560-ban, de 6 évvel kés?bb a
másik két csoport sikeresen fellázadt, így Peiszisztratosznak külföldre kellett menekülnie.

A parttvidéliek 12 évvel kés?bb szövetségre léptek Peiszisztratosszal, így az visszatért a hatalomba. 7 év
múlva ismét szám?zve lett.

Ez után Peiszisztratosz katonai er?vel támadt immár a városra. Nyert, s immár diktátorként kezdett
uralkodni, azonban mérsékelten kormányzott, igyekezett megnyerni magának sokakat: volt ellenségeinek
megbocsátott, a szegényeknek pedig hiteleket osztott, hogy meg tudják m?velni a földjeiket. Ezzel elérte,
hogy a polgárok legnagyobb része elfordult a közügyekt?l, s azt, hogy a termés megnövekedett, amib?l az
állami adóbevételek is n?ttek, Peiszisztratosz 10 % adót szedett. A többség aranykorként élte meg
uralmát, Peiszisztratosz összesen 19 évet volt hatalomban, egészen haláláig. 

Halála - 527-ben - után két fia vette át a kormányzást. 17 év után el lettek kergetve, spártai segítséggel,
miután uralmuk egyre keményebb lett.
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Kleiszthenész vette át a hatalmat egy átmeneti id?szak után, 508-ban, aki a törzsek számát 10-re növelte,
a népgy?lés létszámát pedig 500-ra. Sokkal demokratikusabb alkotmányt vezetett be. Bevezette az
osztrakiszmoszt is, mellyel bármely polgár száz?zhet? lett népgy?lési szavazással. Hamarosan ?t magát
szám?zték.

Ephialtész (462-t?l) növelte a demokráciát, csökkentve a követelményeket a tisztségek betöltéséhez,
bevezette a tisztvisel?k fizetését. Végül a népgy?lés megölette ?t.

Átmeneti id?szak után Periklész következett, 445-t?l, aki csökkentette a népgy?lés jogait, növelte a
demokráciát. Bevezette a bíróságok munkájának fizetését.

Periklész után más uralkodók jöttek, közülük a legfontosabb változásokat Püthodorosz végezte.
Alkotmánya az oligarchia és a demokrácia közti volt.

Athén elveszti a peloponnészoszi háborút (431-404), Athénben a Harminc Diktátor kormánya
következik, Kritiasz vezetésével. Sokakat megöltek, sokak tulajdonát elvették. Egy évig voltak hatalmon.

Ezzel eljutunk a mai - Arisztotelész korabeli - alkotmányhoz, jellemz?i:

minden állampolgár szül?kt?l született ember részt vehet a kormányzásban,
minden tisztségvisel? sorsolással választva, Az adminisztratív pozícióban lév? állampolgárokat a
tompítás választja meg
a Tanács tagjai sorolással vannak megválasztva.

A Tanács egyes új hatásköröket kap:

a munkájukat jól végz? tisztvisel?k mandátumát meghosszabbíthatja,
10-10 felügyel?t nevez ki a következ? feladatokra: a tisztségvisel?k pénzügyeinek ellen?rzése, a
városi piacok ellen?rzése, a kereskedelem ellen?rzése, a pékségek ellen?rzés, a kiköt? ellen?rzése,
a szentélyek felügyelete,
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a szegény tanácstagok napidíjat kapnak: 2 oboloszt (1 drachma = 6 obolosz).
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Az egyes ballib pártok helyzete

by maxval bircaman - kedd, február 06, 2018

http://bircahang.org/az-egyes-ballib-partok-helyzete/

Lássuk kik a ballibek manapság? A szó szoros értelmében: MSZP, DK, Együtt, PM, MLP.

Tágabb értelemben a Momentum és a MoMa is. (Azért mondom, hogy csak tágabb értekemben, mert ez a
2 párt saját magát nem mondja
baloldalinak.) A többi szervezet nemlétez?nek tekinthet? a ballib táborból.

 

A PM likvidálta magát. Beállt az MSZP mögé, ez halálos ölelés, de lehet, hogy ezzel lehet, hogy az
MSZP-t is likvidálja "bosszúból". Gyurcsány számára hatalmas céllehet?ség lett így valahogy a 10 % alá
lökni az MSZP-t, hiszen az MSZP-vezet?ség képes volt még koalícióként is indulni, így 10 %-os
küszöböt saját maga elé tenni. Ezek elmebetegeknek t?nnek...

Az MLP és a Moma mikropártok, gyakorlatilag egy vezet? és azok baráti köre. Vicces személyes tény:
nekem van egy darab ismer?söm, aki MLP-tag: igen, Fodor Gábor közeli haverja. Szóval nem igaz, hogy
az MLP egytag? párt, még én is ismerek egy második tagot...

A MoMá-t Gyurcsány likvidálta, ezt mindenképpen köszönjük meg neki. Bokros abszolút hiteles
képvisel?je mindannak, ami rossz nyugaton. Bokros érdeme persze az, hogy nem hazudik, teljesen
?szintén hisz abban, amit mond, miközben Gyurcsány ugyanabban hisz, de ezt zavaros szövegekbe
burkolja.

Aki szeret jót nevetni, annak ajánlom az újbalos Új Egyenl?ség beszélgetését Gyurcsánnyal, érdemes
figyelmesen végignézni, minden
perce gyöngyszem.
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https://www.youtube.com/watch?v=3D02lz7mLNA&t=27s 

Az Együtt dupla vagy semmit játszott, s semmi lett. Mára utolsó reményük, hogy 1-2 emberük esetleg,
nagy mázlival, független képvisel? lehet valahol, ha az MSZP és a DK is visszalép ott. Mint párt
természetesen végük van.

Az év nyertese a DK lesz, ez teljesen biztos. A DK az új SZDSZ. A Momentum is az akart lenni, de kicsit
reformálva a szadeszizmust, kivéve bel?le a holokausztiparosságot és a krónikus magyarellenességet.
De ugyanaz a célcsoportjuk, márpedig erre sok 2 párt. Valakinek nyernie kellett. S nyert a tapasztaltabb.
Gyurcsány könnyedén kisöpörte a porondról a momentumosokat.

_______________________________________________
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Az emberarcú femininácizmus

by maxval bircaman - péntek, március 30, 2018

http://bircahang.org/az-emberarcu-femininacizmus/

A femininácizmus egyik f?guruja megvédte Juhász Pétert

Sokak szerint ez kett?s mérce, ballib hazudozás.

 

Ezek az emberek nem látnak a dolgok mögé. Valójában ez egy pozitív hír.

Ez ugyanis csak azt jelenti, hogy még a legelvadultabb magyar liberók se h? követ?i a nyugati
vadliberális divatnak. Amerikában az ottani genderfasiszta és femináci terrorelit senkinek se bocsát meg,
saját szövetségeseit se kíméli. Ott minden az eszme, semmi helye a bocsánatnak.

Kelet-Európa még ebben is emberségesebb, élhet?bb hely. Eleve az egész gender?rület elbukott a
régióban, itt hiába volt meetoo-zós férfigy?lölködás, nem tudott lehatolni a társadalomba. Még a
legpéldásabb liberális médiákon is érezhet? volt, hogy csak letudják a kötelez?t, de nem élik bele
magukat.

Szóval szerintem kifejezetten jó hír, hogy Kelet-Európában, Magyarországon is, még a legvadabb ballib
kampányvezet?k se veszik igazán komolyan még saját szövegüket se. Úgy t?nik, a kelet-európai vadlib
emberibb nyugati társánál...

Német kés?középkori mondás "Stadtluft macht frei" ("a városi leveg? szabaddá tesz"). Nos, úgy t?nik, a
kelet-európai leveg? meg normálissá tesz.
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Az emberölés etikája

by maxval bircaman - vasárnap, május 06, 2018

http://bircahang.org/az-emberoles-etikaja/

Az önvédelem alapvet?, elidegeníthetetlen jog.

Alapelve az arányosság.

 

Mind az egyén, mind a közösség jogosult rá. Ez az emberi büntet?jog alapja.

Aki bár ember, de nem emberi módon viselkedik, az morálisan nem ember. Morálisan megérdemli a
halált. Nem embert ölünk meg, hanem emberszabású kártékony lényt.

A halálbüntetés ellen egyetlen érvényes érvet ismerek: a bíróság tévedhet, így ártatlan ember hal meg.
Azonban jobban belemélyedve, ez az érv hamis, hiszen ezen az alapon a börtönbüntetés se alkalmazható,
mert az is lehet tévedés. S - minden ellenkez? híreszteléssel ellentétben - a börtönbüntetés sem csinálható
vissza. Hiába minden esetleges kés?bbi kártérítés, az csak enyhítheti a kárt. Sokkal súlyosabb traumát
lehet valakinek okozni egy igaztalan, hosszú börtönbüntetéssel, mint kivégzésével.

Azaz a jól megindokolt halálbüntetés morális alapon semmiképpen se vethet? el.

Ami nem igazolható morálisan az a kegyetlenség, az embertelenség. A halálra érdemes embert akkor se
szabad kegyetlen módon megfosztani életét?l, ha az kegyetlenül viselkedett. Miért? Mert a kegyetlen
bánásmóddal saját lelkünket romboljuk. Mi csak tisztítjuk a teret, de nem leljük örömünket az ölésben,
hiszen nem olyan vagyunk, mint ?, aki megérdemelte a halált.
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Ahogy mondtam, a kártékony ember likvidálása egyfajta természetes önvédelem. Ahogy mérget teszük a
patkányok ellen. A patkányokra nem haragszunk egyébként, csak szeretnénk ?ket távol tartani, nem
akarunk ellenük véres bosszút se állni. Ahogy a patkányt se kínozzuk meg megölése el?tt, úgy
az emberpatkányt se. Vagy ahogy az elfogyasztandó állatot is szimplán levágjuk, de nem kínozzuk meg.
Ha megkínozzuk ?t, azzal magunkról bizonyítjuk, hogy valami nincs rendben velünk.

Halál nem csak emberölésért jár, s nem minden emberölésért jár halál. A modern világban sokkal 
nagyobb kár okozható formális emberölés nélkül, mint ami egy emberélet kioltását eredményez?, de nem
aljas b?ncselekménnyel. Egy drogdíler pl. halált érdemel, míg egy embert halálra gázoló sof?r nem
feltétlenül.

Halált osztani jogosult az állam els? helyen. Második helyen maga a közösség, ha az állam tehetetlen
közvetlen vagy közvetett okból. S harmadik helyen maga az egyén is jogosult kezébe venni a pallost és 
lesújtani vele.
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Az EU elszalasztott esélye

by maxval bircaman - vasárnap, január 14, 2018

http://bircahang.org/az-eu-elszalasztott-eselye/

Az Európai Únió elszalasztott egy lehet?séget.

Az EU nagy esélye lett volna:

?k pénzt adnak nekünk,
mi meg morális tartást adunk cserébe.

Teljesen logikus lett volna, hiszen mi helyrehozhattuk volna az ? romlásba d?lt hamis értékrendjüket,
cserébe meg kaphattunk volna pénzt, a kelet és a nyugat közti életszínvonalbeli szakadék csökkentésére.

Sajnos a fordítottja lett:

?k hatalmas pénzeket síboltak ki t?lünk,
plusz ránk akarták er?ltetni gyalázatos, romlott, liberális értékrendjüket.

Biztos recept ez a kudarchoz. Dehát ?k tudják...
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Az igazi veszély

by maxval bircaman - szombat, március 31, 2018

http://bircahang.org/az-igazi-veszely/

Van ez a röhejes vita, hogy akkor most kinek a b?nei nagyobbak, a kommunizmusnak vagy a
fasizmusnak.

A vita értelmetlen, mert szempontfügg?.

Akik jobban utálják a kommunizmust, azok az nagy számokra szoktak hivatkozni (melyek egyébként sok
esetben kamuszámok, lásd "100 millió áldozata"). Akik meg jobban utálják a fasizmust, azt szokták
mondani, a fasiszta eszme eleve gyilkolni akart, míg a kommunista nem (ami persze szintén nem igaz, a
fasiszta fajelméletnek nem volt kezdetben kötelez? eleme a gyilkolás).

Amit én igaznak tartok keresztényként: míg a fasizmus fordított kereszténység, addig a kommunizmus
"csak" álkereszténység, emiatt maga az eszme szintjén nyilván a kommunizmus a kisebb rossz. A
fasizmus tagadja a kereszténységet, míg a kommunizmus új, hamis tartalmat próbál adni neki.

Közvetve a fasizmusnak több az áldozata, közvetlenül meg a kommunizmusnak. Persze már az is vitás,
mi számít a rendszer "igazi" áldozatának, s mi járulékos áldozatnak. Pl. a rossz szovjet gazdaságpolitika
által okozott éhínség áldozata igazi vagy járulékos?

De miért is értelmetlen a vita? Mert a kommunizmus és a fasizmus b?nei együttesen is eltörpülnek a
liberalizmus b?nei mellett, továbbá ma se kommunista, se fasiszta veszély nincs.

A valós kérdésre: a liberális veszélyre kellene manapság összpontosítani, nem a múltban élve fasiszta és
kommunista szellemekkel viaskodni.
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Az igazságról

by maxval bircaman - szerda, május 09, 2018

http://bircahang.org/az-igazsagrol/

A téma természetesen az igazságosság.

 

Az igazságosságot nem tudjuk meghatározni fogalomként, próbáljuk meg eszközként meghatározni tehát.

A bírák megmondják beszéd útján mi igazságos és mi igazságtalan. Aki igazságtalanságot követ el, az
miért teszi ezt, talán mert gonosz? Nem, ez nem lehetséges, senki se direkt gonosz.

Hazudni és kárt okozni igazságtalan. De vajon az, ha az ellenségünkkel tesszük ezt? Az eredmény:
ugyanaz egyszer igazságos, másszor igazságtalan.

Úgy t?nik, akkor igazságos valami, ha azt a megfelel? helyen és id?ben tesszük, míg az ellenkez? esetben
ugyanaz igazságtalan. Ahogy az orvos által ejtett vágás helyes, mert tudja, hogyan kell elvégeznie.

Az igazságosság alapja tehát a tudás, míg az igazságtalanság alapja a butaság. A tudatlanságot senki se
akarja saját magának, azaz senki se akarattal buta. Aki igazságtalanságot okoz, az tehát buta.
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Az IQ-mérés abszurditása

by maxval bircaman - vasárnap, április 29, 2018

http://bircahang.org/az-iq-meres-abszurditasa/

Nem személyes érintettség szól bel?lem. S?t épp ellenkez?leg. Én a rendszer nyertese vagyok.

Annak idején, 1978-ban budapesti iskolám is részt vett az els? magyarországi, kísérleti IQ-felmérésben.
Hatodikos, iszonyúan rossz tanulóként els? lettem iskolám diákjai között, legy?zve a nyolcadikosakat is.

Az ELTE pszichológiai tanszékére mentünk el, az Izabella utcába - ma is ott van egyébként, pár dolog
stabil minden rendszerben.

Az egyéni el?nyöm az egészb?l annyi lett: addigi "sötét hülyegyerek" min?sítésem "meg nem értett
zseni" min?sítéssé nemesedett, így bár ugyanúgy
rosszul tanultam, mint el?tte, jegyeim javulni kezdtek. Korábbi éves 2,7-es átlagom felment 3,6-ra.

Err?l jut esembe egy mellékes, de nem teljesen ide kapcsolódó eset: valószín?leg én voltam az
els? eset, akinek sikerült buknia testnevelés
tárgyból is, negyedik osztályban testnevelésb?l a féléves jegyem 1-es lett.

 

De most nem ez a lényeg, hanem maga a módszer. A legtöbb IQ-tesztfeladat olyan, hogy tapasztalatot is
mér, ami súlyos hiba, pedig a rejtvényeket szeret? ember nem feltétlenül intelligensebb a rejtvényeket
nem kedvel? embernél. Ezt már annak idején észleltem, kb. 15 feladatot kellett megoldania minden
diáknak, szigorúan külön-külön, elzárva egymástól, s ezek közül 4-5 olyan volt, hogy eleve el?nyben volt
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az, aki szerette a Füles cím? lapot - a 70-es években a Füles volt az egyetlen magyar folyóirat, mely
közölt keresztrejtvények mellett logikai feladatokat is.

Hasonló élményem egyik budapesti nyelvvizsgám alatt volt, 1993-ban. Spanyol vizsgára mentem, s egyik
vizsgázó társam egy 17 éves félig magyar, félig venezuelai diáklány volt. A lány sokkal jobban tudott
nálam spanyolul, hiszen az anyanyelve volt, hallottam is beszélni, mert a vizsgaterembe egyszerre 2-3
vizsgázót engedtek be. Na de mi történt? A vizsgabizottság el?húzott egy képet, rajta egy piramissal,
meg építkez? óegyiptomi munkásokkal, majd a vizsgázónak beszélnie kellett a képr?l. Csakhát a lányt
nyilvánvalóan nem érdekelte semmilyen szinten a történelem, s láthatóan a m?veltsége is er?sen hiányos
volt, így szabályosan nyögdécselt össze-vissza. Hozzáteszem: tökéletes spanyolsággal nyögdécselt, szép
karibi nyelvjárásban.

Jöttem én, a vizsgabizottság el volt ájulva t?lem, különösen mikor képes voltam gondolkodás nélkül
spanyolra fordítani, hogy "el nem kötelezett országok mozgalma", hiszen akkor is érdekelt a közélet, s
olvastam gyakran spanyol lapokat.

A végén a kiscsaj megbukott a vizsgán! Meg is jegyeztem neki: ez most nyelvvizsga vagy m?veltségi
felmérés? Mert az én spanyol szintem olyan 90 %-os volt akkor, a lányé meg 100, mégis nekem sikerült,
neki meg nem. Vajon kötelez? eleme a nyelvtudásnak az ókori Egyiptom ismerete és a közéleti hírekben
való tájékozottság? Er?sen kétlem.

_______________________________________________
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Az LMP vége

by maxval bircaman - szombat, május 12, 2018

http://bircahang.org/az-lmp-vege/

Hacsak nem lesz csoda, az LMP-nek vége lett.

Az eredeti LMP 3 f? részb?l lett:

a sötétzöld, balos keménymag - amolyan félig marxista, félig zöld, de mindenképpen antiliberális
csoport, ez volt a f? csoport, s maga Schiffer is innen volt,
a hajléktalanná vált SZDSZ-esek, akik utálták Gyurcsányt, ezért nem mentek el a DK-ba - ezek
hamar kiestek, már a PM megalakulásakor kivált nagy részük, ma viszont ez ismét megjelent a
Hadházy-féle szárnyban, s sajnos egyre er?södnek,
mindenféle zavaros, eszmeileg heterogén tömeg, aki utálta mind a Fideszt, mind a ballibeket, s
csak egy alternatívát keresett - ezek mind el fognak távozni, ha tovább ballibásodik a párt.

 

Schiffer távozása er?síteni fogja a Hadházy-féle beépített ballib lobbit. Széll alkalmatlan embernek
bizonyult, képtelen volt megvédeni magát a ballib támadásoktól, S pont emiatt hagyta ott a pártot Schiffer
is most. Tényleg az abszurdomok abszurdumja, hogy egy baloldali és zöld párt befogadja a frakciójába
a Wall Street és Soros eszméinek legh?bb szervezete, az Együtt képvisel?jét! Az Együtt a magyar ballib
palettán belül is széls?ségesen liberális.

Már a Schiffer utáni vezetés is tett sok abszurd, furcsa dolgot, de ez most mindennek a teteje.

Ahol bajnaisták és hadházysták diriginálnak, ott valóban nincs helye rendes embernek.
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Nekem személyesen persze mindegy, sose volt számomra az LMP több, mint a ballibek helyére esetleg
benyomuló kisebb rossz. Egy ballib LMP-nek viszont semmi értelme, nyugodtan csak tessék belépni a
DK-ba, ott egyesülni az MSZP-vel...

_______________________________________________
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Az orbánizmus legnagyobb ellentmondása

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 02, 2018

http://bircahang.org/az-orbanizmus-legnagyobb-ellentmondasa/

A 2010-es fordulatnak van egy alapvet? bels? hibája.

 

Orbán helyesen felismerte az 1990-2010 közti gazdaságpolitikai modell - a liberális görénykurzus -
tarthatatlanságát.

Az országot lassan vissza kell szerezni, le kell törni a nyugati rablót?ke szarvát, bivalyer?s államot kell
kialakítani. Ez mind helyes cél. Egyes lépések meg is történtek.

A nyomás viszont az országon hatalmas. A nyugati liberális elit éjjel-nappal támad. Az ország még a V4
keretein belül sem rendelkezik e támadás leállítására elegend? er?vel. A liberális elit hatalma csökken
ugyan nyugaton, immár van 3 nyugati állam, mely a szövetségesünknek tekinthet?, de ez még nagyon
kevés.

Orbán azt a módszert alkalmazza, hogy a magyarországi nyugati t?ke egy részét b?kez?en segíti (lásd
emelked? adókedvezmények), amit ez a t?ke azzal viszonoz, hogy otthoni kormányaikat féken tartja. Ez a
legnagyobb részben a német t?kével látható. Paks 2-nek pl. Brüsszel azután adott zöld fényt, miután
Orbánék bevonták a német nagyt?két is a projektbe.

Innen az ellentmondás: egyrészt a cél a nyugati t?ke visszaszorítása, másrészt ugyanez a nyugati t?ke
véd meg minket a nyugati politikától.
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Nehéz ügy ez. Arra emlékeztet, mint amikor Horthy egyszerre próbált jóban lenni az angolokkal és a
németekkel.

_______________________________________________
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Az utolsó szar csillagközi hobbitok

by maxval bircaman - kedd, január 09, 2018

http://bircahang.org/az-utolso-szar-csillagkozi-hobbitok/

Egykor nagy Star Wars rajongó voltam.

Annak idején, amikor a film bejött Magyarországra 5 órát álltam sorba jegyért, ez 1978-ben volt, 11 éves
koromban.

A sci-fi ma is az egyetlen tömegkulturális termék, amit továbbra is szeretek. Az összes új filmet
megnézem, legalábbis belenézek, s abbahagyom, ha nagyon rossz.

A héten sikerült letöltenem a Star Wars idei új részét, s megnéztem. A második felét már csak fél
szemmel.

 

Vacak szarság a film. Olyan, mint a Star Trek legutolsó sorozata, talán annál is rosszabb. Kár is szót
vesztegetni rá, kezd az egész olyan silány hülyeség lenni, mint a Mátrix 2. és 3. része.

Benne van az összes liberális bugyutaság:

az er?s, de rendetlen, parancsot teljesíteni képtelen egyéniség, aki egymaga elbír fél kézzel egy
egész hadsereggel, mert
mindent jobb tud, mint a hadsereg egész parancsnoksága,
a gonosz náci vezér, akinek életcélja gonoszan vihogni, legy?zhetetlen alak, de mégis legy?zik 15
perc alatt,
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álbudhista szónoklatok.

A filmben legjobban Mark Hamill játéka tetszett: látszott rajta, hogy néha nehezen tartja vissza
röhög?görcsét a sok bizarr butaság elhangzása közben.

_______________________________________________
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Az értelmezésr?l

by maxval bircaman - szerda, augusztus 29, 2018

http://bircahang.org/az-ertelmezesrol/

Magyarul Hermeneutika néven ismertebb.

Els? látásra rövid, könny? szöveg. Aztán gyorsan kiderül: összetett és sok helyen nehezen érthet?.

Írás, beszéd, gondolat

Az írás a beszéd jelképe, a beszéd pedig a gondolaté. Míg az írás és a beszéd emberenként változó, a
gondolat nem az. Magyarul: ugyanaz kifejezhet? több módon, a kifejezés meg leírható több módon.

A gondolat lehet egyszer? és összetett. Az egyszer? gondolat különálló dolgokra vonatkozik, névszókra
vagy igékre, így esetükben nem lehet szó se igazságról, se hamisságról. Az összetett gondolatok esetében
állítás/tagadás hangozhat el, mely lehet igaz vagy hamis.

Névszó

Névszó - ami nem kapcsolatos az id?vel,

Egy névszó tagadása = határozatlan névszó.

A névszók ragozott alakjai névszói esetek.

Ige

Az ige - ami kapcsolatos az id?vel. Nincs független értelme, de jelentést ad másnak.

Egészség - f?név, de egészséges - ige, mert másnak az állapotát jelenti.

Egy ige tagadása = határozatlan ige.

A nem jelent idej? ige = igeid?.

Az önmagában álló ige nem fejez ki állítást vagy tagadást, csak felhívja a figyelmet.

Vegyük itt észre, ez az "ige" sokkal szélesebb értelm?, mint a kifejezés mai jelentése.

Mondat
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A mondat független jelentéssel bíró beszédrész.

A mondat tétel. ha lehet igaz vagy hamis, s nem az, ha nem lehet az, pl. ilyen az ima.

Tételek típusai

Hogy lesz az összetett dolgokból egy?

Egyszer? tétel, mely egy adott valós tényre utal. Kötelez?en tartalmaz igét vagy igeid?t.

Összetett tétel - ami több, összekapcsolt tényre utal, ami így lesz egy.

Állítás, tagadás

Az állítás valaminek a meger?sítése, a tagadás az ellenkez?je.

Minden állításnak van tagadása. Ugyanarra az alanyra kell vonatkozniuk, s ez az alany nem lehet
kétértelm?.

Általános, egyedi

Általános = ami több alanyra vonatkozik.

Egyedi = ami nem lehet más határozmánya.

A tételek néha egyedi, néha általános alanyokra vonatkoznak. Maga a tétel is lehet általános (univerzális)
és nem-általános (részleges).

Általános jelleg? tétel általános alanyra pl. a "minden ember fehér" vagy az "egyetlen ember se fehér".
Nem-általános jelleg? állítás általános alanyra pl. az "egyes emberek fehérek" vagy az "egyes emberek
nem fehérek".

Azt hiszem, itt érdemes lesz az egyszer?ség kedvéért a bevett latin eredet? rövidítéseket
használni: AEIO. Ezeket Arisztotelész latin fordítói találták ki, de szerintem egyszer?bb lesz most
így leírni a lényeget.

Tehát az általános alanyra vonatkozó tételtípusok:

A - Affirmo - „minden ember fehér”
E - nEgo - „egyetlen ember se fehér”
I - affIrmo - „egyes emberek fehérek”
O - negO - „egyes emberek nem fehérek”

(affirmo - állít, nego - tagad)
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Négyféle kapcsolat lehet az egyes tételek között:

ellentmondás: a két tétel nem lehet se egyszerre igaz, se egyszerre hamis, ez áll fenn A-O és E-I
viszonyban, példa: nem lehet egyszerre igaz, hogy minden ember fehér és egyes emberek nem
fehérek, de ezen tételek egyszerre hamisak se lehetnek, hiszen ez azt jelentené, hogy igaz, hogy
minden ember nem-fehér és egyes emberek mégis fehérek, ami nyilvánvalóan képtelenség,
ellentét: a két tétel nem lehet egyszerre igaz, de lehet egyszerre hamis, ez áll fenn A-E
viszonyban, példa: nem lehet egyszerre igaz, hogy minden ember fehér és egyetlen ember se
fehér, de ezen tételek lehetnek egyszerre hamisak, hiszen ez azt jelentené, hogy nem minden
ember fehér és egyes emberek fehérek, ami lehetséges,
fordított ellentét: a két tétel nem lehet egyszerre hamis, de lehet egyszerre igaz, ez áll fenn I-O
viszonyban, példa: nem lehet hamis egyszerre, hogy egyes emberek fehérek, egyesek meg nem
fehérek, hiszen ez azt jelentené, hogy egyetlen emberre se igaz, hogy fehér vagy nem-fehér, de
ezen tételek lehetnek egyszerre igazak, hiszen semmi akadálya, hogy egyes emberek fehérek,
egyes emberek pedig nem fehérek,
alárendeltség: ha a tétel igaz vagy hamis, az alárendeltje is ugyanaz, ez áll fenn A-I és E-O
viszonyban, példa ha igaz, hogy minden ember fehér, akkor az is szükségszer?en igaz, hogy egyes
emberek fehérek.

Az ellentmondás esetében a fenti fennáll nem általános, azaz egyedi alany esetében is: "Szókratész fehér"
és "Szókratész nem fehér", az egyik szükségképpen igaz, a másik meg szükségképpen hamis.

Álcázott összetett tétel

Ha egy szónak két külön jelentése van, a róla szóló állítás nem egységes. Ez esetben ez egy összetett tétel
két alanyra.

Ilyen esetben természetes az állítás és a tagadás egyszerre igaz vagy egyszerre hamis lehet.

Jöv?

Mi a helyzet a jöv?re vonatkozó állításokkal?

A jelenbeli és az elmúlt dolgok esetében szükségszer?, hogy a vonatkozó ellentmondó tételek
valamelyike igaz legyen.

Jöv?beli egyedi eseményekre vonatkozó tételek esetében nem lehet ugyanez a helyzet. Ha az lenne, akkor
a jöv? el?re meghatározott lenne. Hiszen ebben az esetben a jöv?re vonatkozó tétel igazságából
következne az illet? jöv?beli esemény szükségszer?sége. Nem lehetne a jöv? tetsz?leges.

Ez esetben megfontolásra se lenne szükség cselekedeteinket illet?en.

Nem is szükséges az, hogy valaki megfogalmazzon egy tételt a jöv?r?l. Hiszen semmi se azért következik
be, mert valaki állította azt. Elegend? az a tény, hogy minden id?ben minden igaz állítás a jöv?r?l mint
szükségszer? eseményr?l szólt.
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Mindez azonban képtelenség, hiszen látjuk, hogy a jöv?beli események kiindulópontja a megfontolásban
és tettben van, olyan dolgok ezek, melyeknek megvan mind a megvalósulási, mind a nemmegvalósulási
lehet?sége, azaz mindkét lehet?ségnek megvan az eshet?sége.

Nyilvánvaló tehát, hogy nincs és nem megy végbe minden szükségszer?ségb?l adódóan. Egyes dolgok
tetsz?leges kimenetel?ek, azaz esetükben semmivel sem inkább igaz az állítás, mint a tagadás, míg más
dolgok esetében az egyik kimenetel valószín?bb, de a másiknak is van eshet?sége.

Ami van, az nem szükségszer?en van, s ami nincs, az se szükségszer?en nincs. Viszont minden
szükségképpen vagy van vagy nincs, lesz vagy nem lesz, de a kett? egyikét nem szükségképpen kell
állítani. Pl. szükségszer?, hogy holnap tengeri csata lesz vagy nem lesz, de nem szükségszer? se az, hogy
legyen, se az, hogy ne legyen. Az azonban, hogy bekövetkezzen vagy ne, szükségszer?.

Ilyen esetekben tehát a két tétel egyikének igaznak, a másiknak meg hamisnak kell lennie, ám ez 
tetsz?leges, hogy melyik. Azaz nem minden állítás, illetve tagadás esetén szükségképpen igaz a ellentétek
egyike és hamis a másika.

Határozatlan névszavak

A létige nélkül nem lehetséges állítás vagy tagadás.

(Ez persze a magyarra pont nem igaz, jelen id?ben és harmadik számban nem használunk létigét
tételekre. Szóval képzeljük oda a „van” szót, ill. ha kell kiírom mint „(van)” szót.)

A lehetséges kombinációk, állítás/tagadás és meglét/hiány szerint:

Ember (van) - Ember nem (van)
Nem-ember (van) - Nem-ember nem (van)
(mindkét esetben olyan értelemben, hogy „egyes emberek”, ill. meghatározatlanul a "minden" és
az "egyes" között, ez nem igazán világos számomra)
Minden ember (van) - Minden ember nem (van)
Minden-ami-nem-ember (van) - Minden-ami-nem-ember nem (van)

Minden állítmány meg is fordítható. Lássuk tehát az „igazságos” szóval az összes lehet?séget:

alfa: állítás: az ember igazságos
béta: tagadás: az ember nem igazságos
gamma: állítás: az ember nem-igazságos
delta: tagadás: az ember nem nem-igazságos

Az alfa-gamma és a béta-delta párok egyszerre igazak.

Továbbá::

alfa1: állítás: minden ember igazságos
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béta1: tagadás: nem minden ember igazságos
gamma1: állítás: minden ember nem-igazságos
delta1: tagadás: nem minden ember nem-igazságos

Itt az alfa1-gamma1 pár nem lehet egyszerre igaz, de a béta1-delta1 pár igen.

alfa2: állítás: a nem-ember igazságos
béta2: tagadás: a nem-ember nem igazságos
gamma2: állítás: a nem-ember nem-igazságos
delta2: tagadás: a nem-ember nem nem-igazságos

Ezek azonosak az els? négy esettel.

Ugyanez a helyzet van, ha a létige helyett más ige van a mondatban.

A „minden” ellentmondása nem a „nem minden”, hanem az „egyetlen se”, lásd „minden ember élvezi az
egészséget” és „egyetlen ember se élvezi az egészséget”.

Egyedi alany esetében a helyzet: ha igaz a tagadás, akkor az ellentétes állítás igaz. Lásd: ha igaz, hogy
„Szókratész nem bölcs”, akkor igaz, hogy „Szókratész nem-bölcs”

Ugyanez általános alany esetében természetesen nem így van, hiszen ha igaz annak tagadása, hogy
„minden ember bölcs”, abból nem következik, az, hogy „minden ember nem-bölcs”. Itt a levonható
helyes következtetés a „nem minden ember bölcs”. Az el?bbi az ellentétes, míg az utóbbi az ellentmondó
mondat.

A „minden-ami-nem-embet igazságos” és ennek ellentmondása nem azonos egyetlen más mondattal se.
De a „minden-ami-nem-ember nem igazságos” azonos „semmi-ami-nem-ember igazságos” mondattal.

(Bevallom, hogy ezt nem értem.)

Az alany és az állítmány felcserélése nem változtat az értelmen.

 Valódi egység

Mikor van valódi egység? Azaz ha egy alanyt több szó jelöl vagy egy alanyról többszavas állítmányt
mondunk. Ugyanis nem lehet több dologról állítani vagy tagadni valamit, hacsak ez a több dolog
valójában nem alkot egységet. A valódi egység akkor áll fenn, ha az elemek az adott alany lényegét
fejezik ki. A „kétlábú állat” egység, mert az embert jelenti, de a „jó cipész” nem az. Az se egység, ha
olyan szavakat használunk egyszerre, melyekb?l az egyik tartalmazza a másikat, pl. „kétlábú
ember”. Nem mondható azonban olyasmi egy alanyról, ami ellentétes lényegével. A halott ember nem
mondható embernek.

Az egyedr?l azonban elmondható az ami a fajtája, akár fajtája kombinálva valamely járulákos elemmel.
Nem tehet? ez meg, ha ez a járulékos elem ellentmond a fajta lénhyegének. Azaz egy adott emberr?l
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elmondható, hogy fehér ember, de egy halott ember nem nevezhet? szimplán embernek.
Az egyed tehát lehet alany mind egyszer?, mind összetett tételek esetében, ha nincs az összetett állítmány
részei közt ellentmondás, vagy amikor az állítmány részei lényegiek.

A két „van”

Arisztotelész megjegyzi a „van” két értelmét:

mint valami van, azaz létezik,
mint létige köt?szóként.

Lehet?ség, eshet?ség, lehetetlenség, szükségszer?ség

Ezek a kifejezések az állítás és a tagadás „határvidéke”.

Az igazi tagadás az, mely az állítmányt tagadja. Ugyanígy itt a „lehet” ellentéte a „nem lehet”. Azonban
ami lehet, pl. amikor egy ember sétálhat az azt is jelenti, hogy az illet? tartózkodhat is a sétától.
Képtelenség, hogy ellentmondó mondatok igazak ugyanarra az alanyra, így ebb?l az következik, hogy a
„nem lehet” nem ellentmondó tagadás a ”lehet” állítással szemben.

A megoldás:

egyszerre igaz ugyanarra az állítás és a tagadás, vagy,
nem a létezés és nemlétezés a kérdés itt.

Az el?bbi nyilvánvalóan képtelenség, így marad az utóbbi. Tehát: a „lehet, hogy legyen” ellentmondása a
„nem lehet, hogy legyen”. Ellentétesen pedig: „lehet, hogy ne legyen” és „nem lehet, hogy ne legyen”.
Ugyanez igaz a többi esetre.

Íme az összes egymásnak ellentmondó mondatpár:

lehet - nem lehet
elfogadható - nem elfogadható
lehetetlen - nem lehetetlen
szükségszer? - nem szükségszer?
igaz - nem igaz

Egyes állításokból és egyes tagadásokból ugyanaz a jelentés következik. Íme a 4 azonos jelentés?
mondat:

A:
lehet, hogy legyen
elfogadható, hogy legyen
nem lehetetlen, hogy legyen
nem szükséges, hogy legyen
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B:
nem lehet, hogy legyen
nem elfogadható, hogy legyen
lehetetlen, hogy legyen
szükséges, hogy ne legyen

C:
lehet, hogy ne legyen
elfogadható, hogy ne legyen
nem lehetetlen, hogy ne legyen
nem szükséges, hogy ne legyen

D:
nem lehet, hogy ne legyen
nem elfogadható, hogy ne legyen
lehetetlen, hogy ne legyen
szükséges, hogy legyen

A lehetetlen és a nem lehetetlen az elfogadhatóból, a nem elfogadhatóból, a lehet?b?l és a nem lehet?b?l
következnek ellentmondás alapon. Fordítva pedig, a „lehetetlen” tagadása következik a 'lehet”-b?l. Azaz
minden A ellentmondása minden B-nek, s minden C minden D-nek, az els? három-három mondat
esetében.

A negyedik, a szükségszer?ség esete viszont más. Itt látható, hogy a „nem szükséges, hogy legyen” nem
tagadása a „szükséges, hogy ne legyen” állításnak, hiszen mindkett? lehet egyszerre igaz. Hiszen amikor
egy dolog nem lehet, akkor szükségszer?, hogy ne legyen, míg amikor viszont egy dolog nem lehet, hogy
ne legyen, akkor szükségszer?, hogy legyen.

Tehát míg a lehetetlenséget vagy nem lehetetlenséget kifejez? mondatok az alany változtatása nélkül
következnek az adott állítmányokból, addig a szükségszer?séget kifejez?k esetében az alany ellentétére
kell vonatkozniuk az állításoknak. Hiszen a "lehetetlen" és a "szükséges" nem egyenérték?ek, hanem
fordított kapcsolatban állnak egymáshoz.

Viszont ha egy dolognak szükségszer?en lennie kell, akkor az is igaz rá, hogy lehet, hogy legyen. (A
másik lehet?ség, hogy „nem lehet, hogy legyen” abszurd.) A gond: a „lehet, hogy legyen”
következménye, hogy „nem lehetetlen”, abból viszont az, hogy „nem szükséges”. Ennek az az abszurd
következménye, hogy ami szükségszer?en van az nincs szükségszer?en.

De a "szükséges, hogy legyen" nem következik a „lehet, hogy legyen” állításból. Valójában a "nem
szükséges, hogy ne legyen" következik bel?le. A „nem szükséges, hogy ne legyen” a "nem lehet"
ellentmondásából jön. Hiszen a „nem lehet" mondatból következik,, hogy "lehetetlen, hogy legyen" és
"szükséges, hogy ne legyen", és ezek ellentmondása a "nem szükséges, hogy ne legyen".

Kérdéses tehát, hogy vajon a „lehet” állítás következik-e a "szükséges, hogy legyen" állításból. Ha nem,
akkor az ellentmondása következik bel?le, azaz a „nem lehet”, vagy ha valaki szerint ez nem az
ellentmondása, akkor a „lehet, hogy ne legyen” következik. Mindkett? azonban nyilvánvalóan téves,
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hiszen ellenkez? esetben az következne, hogy aminek szükségszer?en lennie kell az lehet, hogy mégse
legyen.

Nyilvánvaló azonban, hogy nem minden eset olyan, melyben a lehet?ség kétoldalú. Vannak kivételek
ugyanis. Els?sorban ilyenek az értelem nélküli dolgok, lásd a „t?z melegíthet”, hiszen ebben az esetben a
t?z nem képes nem melegíteni. Értelem szükséges ahhoz, hogy a lehet?ség egynél több eredményt
hozhasson, azaz ellentétes eredmények is lehessenek. Viszont egyes értelem nélküli dolgok is képesek
ellentétes eredményekre. A lényeg: nem minden lehet?ség ad ellenkez? eredményeket, akkor is, ha a szót
egy értelemben használjuk.

Egyes esetekben viszont a szót kétértelm?en használják. Az "lehetséges" kifejezés kétértelm?:

valóságszer?re való hivatkozásként, pl. valaki sétálhat, mert már sétál, azaz egy lehet?ségszer?ség
valóságossá vált,
amikor a valóságszer?ség feltételei fennállnak, pl. a séta lehetséges valaki számára, azaz a séta,
bár nem feltétlenül valósul meg, nem lehetetlen.

Az utóbbi csak mulandó dolgoknál lehet, az el?z? örök dolgoknál is. A szó sz?k értelmében a
szükségszer?ség csak az el?bbire igaz.

A következtetés: mivel az általános az egyedib?l van, az ami szükségszer? az egyben lehetséges is, bár
nem a szó minden értelmében. Talán a szükségszer?ség és annak hiánya a létezés és a nem-létezés
alapelvei, s minden más utánuk következik. A szükségszer?ség tehát valóságszer?. Ami örök az el?bbi,
így a valóságszer?ség a lehet?ségszer?ség el?tt áll.

Néhány dolog valóságszer? lehet?ségszer?ség nélkül, ezek az els? elvek. Más dolgok valóságszer?ek és
lehet?ségszer?ek is, ezeknek a dolgoknak ezek valóságszer?sége a természetben megel?zi a
lehet?ségszer?ségüket, de id?ben ez fordítva van. S ismét a dolgok más csoportja, melyek soha nem
valósulnak meg, azaz tiszta lehet?ségszer?ek.

Tagadások

Az állítás ellentéte a tagadás vagy egy másik állítás: lásd „minden ember igazságos” - „egyetlen ember se
igazságos” - „minden ember igazságtalan”.

Az értelmi ítéletb?l következik-e az adott kimondott mondat? Ha igen, akkor pl. a „minden ember
igazságos” ellentéte a „,minden ember igazságtalan”. Ha viszont az értelem szerint sincs ez a kett?
ellentétben, akkor inkább a tagadás az igazi ellentét, azaz az „egyetlen ember se igazságos”. Ez a
megvizsgálandó kérdés.

Ha 3 mondatot nézünk, az els? igaz, mert a jóról azt állítja, hogy jó, míg a másik azt, hogy az nem jó, míg
a harmadik azt, hogy az rossz, akkor az utóbbi 2 közül melyik az els? ellentéte? Ha pedig mindkett? az,
mi a 2 között a különbség?

Az ami jó az egyszerre jó és nem rossz. Az el?bbi lényegi, az utóbbi járulékos tulajdonság. Az igazi
mondatnak a lényegre kell vonatkoznia. Az az állítás a jóról, hogy nem jó hamis állítás, hiszen a lényeget
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illet?en téves. Az az állítás róla viszont, hogy rossz, járulékos tulajdonságot illet. A lényegi tévedés a
fontosabb.

Viszont az az állítás a jóról, hogy rossz összetett, hiszen aki ezt állítja, az azt is állítja, hogy a jó nem jó.

Az ellentmondó állítás a leginkább ellentétes.

Az általános tagadás tehát ellentét: „minden ember jó” - „egyetlen ember se jó”. Az ellentmondás pedig:
„minden ember jó” - „minden ember rossz”. Az ellentétek nem lehetnek egyszerre igazak. Az ellentét
tagadja valaminek a meglétét az alanyban, ami megvan benne, azaz hamis, az ellentmondás pedig egy
hamis állítás ugyanarról az alanyról ugyanabban a tekintetben. Harmadik lehet?ség nincs igaz és a hamis
között.

_______________________________________________
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Az Örményország-mítosz

by maxval bircaman - hétf?, január 29, 2018

http://bircahang.org/az-ormenyorszag-mitosz/

Már kb. a huszadik magyar médiában olvasom, hogy a világ legnagyobb demográfiai katasztrófája
Örményországban van, mert lakossága 10 millióról 3 millióra csökkent a kommunizmus bukása óta.

Nos, ez masszív ökörség, semmi ilyesmi nincs. Tényleg van nagy lakosságcsökkenés Örményországban,
3,6 millióról 3 millióra, ez kb. olyan mérték, mintha ma Magyarország lakossága jelenleg alig 8,6 millió
lenne, azaz ez komoly csökkenés, de köze sincs a 10 millióról 3 millióra csökkenés fantáziához.

A hamis adatot valaki úgy találhatta ki, hogy megnézte mennyi az örmények száma a világban, s azt,
mennyien élnek Örményországban.

Csak pont egy magyar jól tudhatn?, hogy megesik, hogy egy ország területe összemegy id?nként a
történelem során. Nos, Örményország esetében ez zajlott pontosan. Az eredeti Örményország a Fekete-
tengert?l a Kaszpi-tengerig és délen a Földközi-tengerig, nagyjából a mai szíriai-török határvidékig
terjedett. Kés?bb a terület ketté szakadt: a kaukázusi részt Nagy-Örményországnak nevezték el, a
Földközi-tenger menti részt pedig Kis-Örményországnak.

Kivándorlás is volt, már az ókorban és a középkorban is, pl. Magyarországra (els?sorban Erdélybe). A
legnagyobb kivéndorlás a törökök és a kurdok által a XX. sz. 10-es éveiben végrehajtott örmény
holokauszt alatt történt: 1,5 millió örmény lett meggyilkolva, de ennél nagyobb szám elmenekült. Ma
milliós örmény diaszpóra van az USA-ban, Oroszországban, Franciaországban, ill. a hajdani Kis-
Örményország miatt kb. 250-300 ezer örmény van összesen Libanonban, Szíriában, Törökörszágban,
Izraelben.

Így jön ki a 10 milliós összlátszám. Magában Örményországban tehát nem csökkent a lakosság az
1990-es évi harmadára.
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Az újbalosokról

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 09, 2018

http://bircahang.org/az-ujbalosokrol/

Sokban szimpatizálok az újbaloldallal.

 

Az mindenképpen hatalmas eredmény, hogy sikerült hátat fordítaniuk sok esetben a hagyományos,
liberálissá züllött baloldalnak. A gond az, hogy ez a hátat fordítás nem elég határozott, ezért sokszor nem
t?nik hitelesnek.

Magyarországon az újbalosok persze marginális csoport. Szavakban persze vannak ilyenek. Ezek nagy
része eleve álbaloldali színliberális, mondjuk talán erre a legjobb példa Jámbor András megmondóember
és köre, gyakorlatilag a Kett?s Mérce szerkesztósége - náluk baloldali érvek csak akkor merülnek fel, ha
éppen így lehet a legjobban orbánozni, de a ballibekkel szemben összefogás van minden szinten.
Gyakorlatilag TGM is ide sorolható, bár ? legalább ?szinte, a Kett?s Mércéhez képest. Aztán vannak
olyanok is, akik valójában kommunisták, csak magukat ma már újbalosoknak is nevezik, pl. az Eszmélet
köre vagy az Új Egyenl?ség (vannak más, még kisebb csopotok is). Ez a két társaság mérföldekkel áll a
Kett?s Mérce féle majmok felett, ezt el kell ismerni mindenképpen. De így is indokolt velük az
óvatosság: az Eszmélet képtelen bármilyen kritikára a ténylegesen létezet kommunista államokkal
szemben, a nyilvánvaló b?nöket is igyekeznek eltussolni, az Új Egyenl?ség pedig masszívan
kultúrliberális. Amiben viszont rendkívül hasznosak: mindkét csoport határozottan rámutat, hogy a
ballibek nem baloldaliak.

A másik gond, hogy - mint ezt az el?bb jeleztem - ezek a mozgalmak szinte mindig ultraliberálisak a
kulturális tengelyen, ebben sokszor felülmúlva a hagyományos baloldalt is. Ez pedig a nagyt?kéhez köti
?ket. A gazdaságpolitikailag antiliberális, kulturálisan liberális újbal bizony k?keményen segíti a
gazdaságpolitikailag liberális, kulturálisan liberális er?ket. Err?l szól a nagyt?ke és progresszió
összefonódása. Ezt szokták - tévesen - a fideszesek kultúrmarxizmusnak nevezni.
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Szóval összegezve: míg a hagyományos baloldal abban falaz a nagyt?kének, hogy teljesen átállt a t?ke
oldalára a t?ke és a munka harcában, addig az újbalosok abban falaznak a nagyt?kének, hogy azt
kulturálisan legitimálják.

Mára a nagyt?ke és a progresszió összefonódott. A legnagyobb kizsákmányolók a progresszió élén
állnak. Lásd, Amerikában a nagyt?ke homoklobbizmus, a bangladesi telephelyén meg extraprofit a
gyerekmunkásokkal.

Szóval értékelem a újbalosok szerepét a liberális gazdaságfilozófia rombolásában, de távolságot tartok
t?lük mégis a kulturális liberalizmusuk miatt. Kicsit úgy vagyok velük, mint az újjobbal, mely - helyesen
- elveti a nacionalizmust, de valamiféle bizarr középkorpárti alapon, s parttalan miszticizmusba téved a
racionalitás szintén helyes elutasítása okán.

A populizmus mégis valami más, nem azonosítható egyikkel se.

_______________________________________________
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Az ügyintézés titka

by maxval bircaman - kedd, május 01, 2018

http://bircahang.org/az-ugyintezes-titka/

Az ügyintézés idegek harca.

 

A legfontosabb: érkezz a helyszínre enyhén mérgesen, majd bent tegyél negatív megjegyzéséket,
panaszkodj. De mindig udvarias hangnemben.

Fontos: éreztesd, hogy te vagy az úr. Ha nem teszed meg, az alkalmazott érezteti ezt veled.

Alapvet?: ne köszönj, s szakítsd félbe az ügyintéz?t.

Ezzel az ügyintéz?nek is segítesz, ? is csak egy elnyomott kisember. Hidd el: ? is utálja, hogy ott kell
ülnie, ahol ül. Ha megszakítod, örül, mert nem kell végig mondania a szabványmondatokat.

Amit ne tegyél soha: ne alázd meg az ügyintéz?t, ezzel ugyanis ?t a munkahelyével szolidárissá teszed. A
káromkodás sose segít, kemény szavakkal lehet beszélni, de a felesleges durvaság kontraproduktív.

A cél az ellenkez?: legyen az ügyintéz? munkahelye ellensége, ahogy te is az vagy, így együtt megoldást
találtok. Ebben az esetben az ügyintéz? örül, hogy segíthet neked, mert ezzel is bosszút áll munkahelye
ellen.

_______________________________________________
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Baj van, Houston!

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 13, 2018

http://bircahang.org/baj-van-houston/

Haragudni fog Soros gazda ezért a fejetlenségért.

Amikor egy ballib bérblogger cikket ír, majd azt törli a kommentek miatt, de ez az infó nem jut el az
Indexhez, akik képesek a törölt cikket is feltenni a címlapra.

 

 

_______________________________________________
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Ballib agymenések

by maxval bircaman - péntek, november 30, 2018

http://bircahang.org/ballib-agymenesek/

A ballibaizmus átlag híveinek f? baja teljes hiteltelenség, az inkoherencia. Most pár példa erre
közelmúltból az ukrán helyzet kapcsán.

A ballib hazafi, kivéve ha Magyarországról vagy más neki éppen nem tetsz? országról van szó. A
ballibek kedvenc országa jelenleg Ukrajna, hiszen ellentétben van mind Magyarországgal, mind
Oroszországgal.

A jelenlegi ukrán sorozás kapcsán a ballib kommentel? megállapítja "aki háborús helyzetben a hazáját
elárulja, nem segít megvédésében, az hazaárulo, az ilyennek börtönben a helye". Ha ugyanezt
Magyarország tenné, ugyanez az ember minimum katonai diktatúrát emlegetne.

A ballib komolyan hiszi, hogy a nemzetiség az országhatártól függ. Aki Ukrajnában született az ukrán, s
pont. Plusz "ha annyira magyarok akkor miért nem költöztek már át Magyarországra?". Ezek szerint az,
aki Londonba ment mosogatni, az angol?

Míg a ballib szerint emberség kérdése ellen?rizetlenül beengedni er?szakos muszlimokat
Magyarországra, addig az ukrajnai magyarok esetében véleménye más: "Er?s katonaviselt férfiak jönnek,
otthon hagyják családjukat, ahelyett, hogy harcolnának a szabadságukért, csak azért jönnek, hogy jobb
életük legyen, elveszik a munkánkat, ide senki nem hívta ezeket.".

Ezek most elmebetegek, tessék mondani…

_______________________________________________
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Ballib beismerések

by maxval bircaman - hétf?, december 10, 2018

http://bircahang.org/ballib-beismeresek/

Amikor ballibek mondják el azt, ami eddig tabunak számított! Na. ez az azért hír.

A Slejm nev? Soros-közeli videoblog egyik új adása kivételesen jónak bizonyult. A vörös farok - értsd:
kötelez? orbánozás - mellett elhangzott több liberális tabu cáfolata is.

Lássuk:

elhangzott a "populizmus" szó pozitív értelemben,
megcáfolva lett az az alapelv, hogy a munka és a t?ke viszonya szimpla polgári szerz?dés,
kényszerek a rendszerváltozásokor a szabad piac diadalmenete helyett,
nem létezik ideológiai semleges közgazdaságtan, s ezt nem Gulyás mondja, hanem maga a
liberális ikon Király Júlia,
s a legfontosabb: elhangzott az az eretnek gondolat, mely ma is legjobb esetben hülyeségnek,
legrosszabb esetben meg kódolt antiszemitizmusnak számít a f?sodrú liberális médiákban: Kelet-
Európából, s közte Magyarországról jóval több pénzt visz el a nyugat, mint amennyi az EU-
segély.

A 90-es években ezt a szöveget csak a MIÉP és a Munkáspárt kisszámú médiáiban lehetett hallani, s
amikor lassan megjelent ugyanez, kb. 7-8 éve  a fideszes médiákban is, egy emberként morgott a ballib
agytröszt a "fasiszta" közbeszéd miatt.

Kicsit persze vicces, hogy ez utóbbit az ultraliberális Gulyás Mártton mondja, aki fél éve még az
ellenkez?jét mondta,dehát ez végülis pozitívum.

Egy dolog azért még nehéz lesz: valahogy bizonyítani, hogy a Fidesz nyugatpárti, a ballibek meg
nyugatellenesek, meg hogy a "multipárti" Fidesz ellenében a közismerten harcos "multiellenes" ballibek a
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megoldás. Ez nehéz ügy lesz, különösen, hogy a ballib megmondóemberek 99 %-a számára mindkett?
bevadító téma.

_______________________________________________

                                184 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ballib döbbenet

by maxval bircaman - csütörtök, június 28, 2018

http://bircahang.org/ballib-dobbenet/

Jobb kés?n, mint soha. De ezt hiszem a ballibek sose lesznek képesek felismerni a valóságot.

Évek óta mondogatok 2 dolgot:

a magyarok 80-90 %-a baloldali érzelm?,
a ballibek nem baloldaliak, hanem jobboldaliak.

Az utóbbi id?szakban a ballib médiák is kezdik felkapni a témát. A 24.hu eléggé korrekt módon leírja a
helyzetet. A 168 óra már harcosabb ballib média, igyekszik kissé ferdíteni: m?felháborodik miért nem
szavaznak a balosok a baloldalra, plusz szocdemnek ferdíti a baloldalt. A Kett?s Mérce majdnem
megmondja mir?l van szó, de aztán csak visszazuhan a ballib hülyeségbe.

Az Új Egyenl?ség - mely határozattan az egyedüli nem ballib média az említettek közül - óvatosan egy
nem is rossz tesztet is
közzétesz, érdemes megcsinálni, bár nem teljesen értek vele egyet, ezt szeretném hozzátenni: egyes
kérdéseket manipuláltnak
és ferdít?nek tartok. Egyébként az Új Egyenl?séget egyszerre szeretem és utálom. Szeretem ?ket, mert
komoly anyagokat
tesznek közzé és nem osztják a ballib dogmatika legnagyobb részét, de utálom is ?ket az agyatlan
skandinávmodellezés és a
szocdem szó hazug ferdítése miatt.

Az igazság pedig mi is? A mai magyar politikai beszédet megzavarja, hogy a baloldal és jobboldal
szavakat mindenki úgy magyarázza, ahogy éppen pillanatnyi politikai érdekei diktálják, továbbá a
történelmi örökség is összezavart mindent. Mivel a Kádár-kommunizmus volt a baloldal, így annak
ellenzése lett a jobboldal, akkor is, ha abban nem sok jobboldali volt. Így lett pl. az ultrajobbos SZDSZ-
b?l a magyar közbeszédben hirtelen baloldal, mikor lepaktáltak a Kádár-utódpárt MSZP-vel, miközben
az SZDSZ közben szinte semmit nem változott a valóságban! De így lehetett az MDF "jobbszárnyából" -
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a kés?bbi MIÉP-b?l - is
ultrajobb, miközben a valóságban ez volt a 90-es évek legbaloldaliabb pártja.

A megoldást az idézett felmérés is megadja. A magyarok 80 %-a gazdaságpolitikai baloldali, viszont
csak 40 %-a kulturális
baloldali. A kett? nem keverend?! A gond a "liberális" szó: ez jelenthet gazdaságpolitikai jobboldalt, de
kulturális baloldalt is.

 

Az "igazi" liberális tehát gazdaságpolitikailag jobboldali és kulturális baloldali, erre jó példa a magyar 
ballib pártok eszmeisége.

Aki csak kulturálisan liberális, de gazdaságpolitikailag nem az: erre jó példa az LMP.

Aki csak gazdaságpolitikailag liberális, de kulturálisan nem az: erre jó példa a Fidesz középs? korszaka,
de még ma is igaz ez a
Fideszre nagy részben, bár azóta közeledett a Fidesz a baloldalhoz gazdaságilag, ez pozitívum.

Az én szimpátiám egyébként : az "igazi" antiliberális, azaz aki gazdaságpolitikailag baloldali,
kulturálisan meg jobboldali. Ilyen magyar párt jelenleg nem létezik. Az én teszteredményem, azt kell
mondanom, eléggé pontos:
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Ballib hangulatok

by maxval bircaman - szombat, március 24, 2018

http://bircahang.org/ballib-hangulatok/

Sejtettem el?re, hogy vicces lesz.

Amikor el?ször megjelent Gulyás Marci kezdeményezése, hogy akkor ? majd megmondja hol kire kell
szavazni, számítottam rá, hogy ebb?l ballib botrány lesz.

 

Aztán kiderült: ennél sokkal viccesebb lesz a történet. Ugyanis minden párt csinált még legalább 1
hasonló kezdeményezést: azaz ?k mondják majd meg ugyanazt Marciék helyett.

Aztán ott van az Együtt is, akik még viccesebbek: ?k érzik, hogy esélyesek, ehhez mérés se kell nekik.
Hasonló eset a Momentum elnöke, aki megálmodta saját magáról, hogy körzete legesélyesebbje.

Beszállt közben a játszmába a hódmez?vásárhelyi szuperember is.

Minden politikai tábor esetében az egyszer?, de fanatikus szavazók véleménye a legtöbbet mutató.
Mostanában a ballib tábor immár teljesen szétszakadt. Minden párt híve csak addig akar összefogni és
átszavazni, míg az ? pártja az, melyre át kellene másoknak szavaznia. Amint más párt jön ki esélyesnek,
jön:

nem is igaz, rossz a felmérés,
Zorbán manipulál,
durcáskodás: én akkor se szavazok át, pont
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érvelés.

Az ellenzékb?l mindenképpen a Jobbik a nyertes ebben  a játszmában, ?k eleve elutasították az egész
cirkuszt. Második helyen az LMP, akik kicsit kés?n ugyan, de rádöbbentek, hogy öngyilkosság lenne
ebben komolyan részt venni.

A ballibek egyetlen reménye már nem saját szavazóik, hanem a semleges kisemberek, akik egy része
szeretné leváltani a jelenlegi kormányt. Csak hát ez a réteg is most már sokkal inkább fog a Jobbikra,
kisebb mértékben az LMP-re szavazni, mint a ballibekre - s ebben a legnagyobb hatást éppen a ballib
ökörködés érte el.

Azért van abban valami vicces, amikor ballib aktivisták elérik több hónapos harccal, hogy csökkenjen a
ballibekre való szavazási hajlam... Kezd nekem egyre szimpatikusabb lenni ez a Marci gyerek...

_______________________________________________

                                188 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ballib reakciók

by maxval bircaman - péntek, április 13, 2018

http://bircahang.org/ballib-reakciok/

Ballib reakciók csúfos választási kudarcuk kapcsán

Fanatizált balliba gágogók hisztijeib?l választottam ki a legjobbakat. Rekordszámban gyújtöttem,
összesen 24 gyöngyszem, picit szerkesztve:

Mucsa és magyar ugar, többmilliónyi bircával!
Csalás! Több tízezernyi ember nem engedtek szavazni Londonban. De err?l a lefizetett ellenzék
bezzeg kussol!
Április 20-én toljuk be a Parlamentet a Dunába!
Most már nem érdekel ez az ország, készülök, csomagolok.
Hamarosan írok Káder Jánosnak, lemondok az állampolgárságomról.
Éjfelkor feküdtem le, s abban reménykedtem, ez csak rémálom, de nem, reggel megnézve az
adatokat, még több mandátuma lett a Fidesznek.
Miért nem vétózza meg az eredményeket az ellenzék? Hát mindenkit lefizetett Zorbán???
EllenSzélben és Zorbán kétfarkúijai miatt bukott a kormányváltás.
Befejeztem! 8 évig küzdöttem, szervezkedtem, de látom: itt a magyar nép butasága a f? hibás,
meg a Zorbán által kilóra felvásárolt ellenzék.
A nyugerrek 10 ezerért, a vidéki bunkók meg 12 ezerért eladták a lelküket.
A Fidesz vesztett! 49 % nem többség!
Csalás! Este 7 és 11 között átírták a szavazólapokat.
Többszázezer ukrán szavazott! Kétezren egy lakásba bejelentkezve.
Zorbán ügyvédje, Schiffer a hibás. ? gátolta meg a népakarat megnyilvánulását.
Visszamen?legesen semmisítsék meg azoknak a szavazatát, akik se írni, se olvasni nem tudnak!
Bojkott!
Az ellenzéki szavazatszámlálók rettegnek megmondani az igazságot.
A Fidesz megnyitotta a határt a választás napjára, nálunk is állt egy ukrán rendszámú busz a
szavazóhelyiség el?tt.
Száradjon meg a nyugerrek Erzsébet-utalványa!
Építsünk alternatív Magyarországot!
Magyarország Európa végbélnyílása.
Az ország fele orbánista sötét suttyók és bugrisok cs?cseléke.
50 % alatti szavazati arányt 67 %-ra hamisít a választási bizottság!
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A valóságban csak 24 %-ot kapott a Fidesz, a NVI-ben dolgozó szomszédom mesélte, aztán
lekapcsolták a szervereket 3 órára...

_______________________________________________
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Ballib trianonozás

by maxval bircaman - péntek, augusztus 10, 2018

http://bircahang.org/ballib-trianonozas/

Ostoba cikk a Népszavában, de érdemes olvasni, mert kiválóan felmondja a ballib mítoszokat a témában.

Lássuk a cikk f?bb abszurd állításait:

"Kimaradhattunk volna a háborúból, de a nacionalizmus, az irredentizmus, a tekintélyelv?ség és a
fels?bbrend?ség érvényre juttatásának szándéka az akkori politikai vezetésnek fontosabb volt
minden más szempontnál."

Nos, nem, nem maradhattunk ki. Magyaország nem volt akkor független ország, s a külpolitikai
döntésekbe a magyar kormányzatnak csak részben volt beleszólása.  Az osztrák félnek pedig fontosabb
volt mindennél Németország törekvéseinek támogatása.

Hozzáteszem: Magyarországnak nem állt érdekében ez a háború, szóval miféle nacionalizmus vagy
irredentizmus? Akkoriban a magyarok közül csak a csángók voltak a határon túl, Romániában, Románia
pedig éppenhogy semleges állam volt a háború els? 2 évében.

"Az elszakított területek lakosságának kétharmada nem magyar volt, és azok a nemzetiségek, akik
többségben éltek az elcsatolt területeken, boldogok voltak, hogy elszakadhattak Magyarországtól.
Ez a tragédia. Az akkori magyar politikai vezetés az er? nyelvén beszélt a kisebbségekkel. Soha
nem tekintette egyenl?nek ?ket. Nem úgy bánt velük, hogy az otthonuknak és hazájuknak érezzék
Magyarországot, egyenrangú polgárként élhessenek benne."
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Az állítás els? fele persze igaz, a magyarországi kisebbségek örültek Trianonnak. Mert ?k is
nacionalisták voltak, mint a magyarok. A szerz? kett?s mércét alklamaz: a nem-magyarok nacionalizmus,
úgy t?nik, pozitívum, míg a magyaroké meg negatívum, furcsa...

A második fele az állításnak viszont teljesen téves. A valóság az, hogy semmilyen kisebbségi politikával
nem lehet harcolni az ellen, ha egy kisebbség eleve el akar szakadni az országtól. Példaként lásd a mai
katalánokat. Katalónia olyan mérték? autonómiával rendelkezik, hogy szinte már önálló állam, s lám,
mégis önálló államot akarnak. Nos, Magyarországon ugyanez volt, a délvidéki szerbek Szerbiához
akartak csatlakozni, az erdélyi románok Romániához, az autonóm Horvátország el akart szakadni, stb. A
magyar nemzetiségi politikai bármit is tett volna, ezen változtatni nem tudott volna.

Végül az aktuálpolitika:

"Ezért a magam részér?l elutasítom, hogy a fideszes-jobbikos parlamenti többség – visszaélve a
trianoni békeszerz?dés következtében más államokban kisebbségi helyzetbe került magyarokkal
való természetes együttérzéssel – politikai gesztusokkal, az állampolgárság és a választójog
határon túliakra való kiterjesztésével, a Jobbik részér?l a területi revízió követelésével mérgezi
Magyarország és szomszédai, illetve az anyaországi és kisebbségi magyarok kapcsolatát."

A 90-es évek ballib dogmái ezek, hogy legyünk kicsik. A történelem viszont másra tanít: csak az lehet
sikeres, aki kiáll érdekeiért, azokat hangoztatja.
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Ballibageddón

by maxval bircaman - hétf?, április 09, 2018

http://bircahang.org/ballibageddon/

Ballibageddón!

 

Sikerült legy?rni az euroatlantista fenevadakat, a nyugati nagyt?ke csicskásait, a filantlop gazemberek
szolgáit - egy szóval: ballibageddón!

A nagy mozgosítás mindig annak segít, akinek kisebb az elutasítottsága. Márpedig sokkal nagyobb a
ballibek elutasítottsága, mint a Fideszé. A kisemberek megijedtek egy újabb ballib országrontás esélyét?l
Hódmez? után, így egyesültek, egyeztettek, s tömegesen szavaztak.

_______________________________________________

                                193 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Battonya

by maxval bircaman - csütörtök, július 26, 2018

http://bircahang.org/17182-2/

Aki járt iskolában Kádár alatt, azt hallott Battonyáról és Nemesmedvesr?l.

 

A "felszabadítás" els? és utolsó települései voltak ezek.

Pedig nem Battonyán léptek el?ször magyar földre a szovjet csapatok, 1944. szeptember 23-án, ahogy ezt
akkor mondták, hanem már augusztus 27-én és Sósmez?n.

Kádárék azért hamisítottak, mert tabutéma volt, hogy 1938-1947 között Magyarország nagyobb volt,
mint 1947 után.

Mellékesen: Nemesmedves és az 1945. április 4. adat se igaz, a valóság Pinkamindszent és április 13.

Ez Kádárék történelemhamisítása volt. Kádár rettegett a Trianon-kérdést?l, pedig ? maga is az új
határokon kívül született.
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Bolgár baloldal és jobboldal

by maxval bircaman - péntek, július 13, 2018

http://bircahang.org/bolgar-baloldal-es-jobboldal/

Aki olvassa bolgár tematikájú cikkeimet, annak nem kell most sokat magyarázni.

Sokszor elmondtam, Bulgáriában a baloldal és a jobboldal fordítva van a magyarországi helyzethez
képest. Bulgáriában pl. a különféle nemzetközi alapítványok - köztük a legnagyobb természetesen a Soros
Alapítvány - a jobboldalt támogatják. S az ezen idegen szervezetek által támogatott álcivil szervezetek
vezet?sége és aktvista tömege szinte mind jobboldali elkötelezettség? ember.

S ebben semmi furcsa, a bolgár jobboldali értelmiségi az szinte ugyanazt mondja mindenben, mint amit a
magyar ballib értelmiségi. Persze a párhuzam nem teljesen, a magyar ballibekre jellemz? széls?ség azért
Bulgáriában ritkább.

De most a kedvenc bolgár folyóiratomban (ami egy k?kemény baloldali havilap) megjelent egy nagyon
jellemz? karikatúra, amit szeretnék megosztani a magyar olvasókkal. A magyar médiákban ilyen
karikatúra kizárólag magyar fideszes, vagy más, magyar szempontból keményen jobboldali lapban
jelenhetne meg.

A karikatúra a bolgár tüntetésekb?l csinál viccet.

 

A szerepl?k fordítása:

fels? sor:
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????? - Zöld,
?? ?? ??????! - Nem Belenére!, magyarul ez szabad fordításban "Nem Paks 2!" lenne,
Belenében van ugyanis a tervezett második bolgár atomer?m?,
??? - szó szerint: nem-kormányzati szervezet, magyar szóhasználatban "civil szervezet" -
tessék megfigyelni, ez a sötétlila kabátos, fekete szemüveges, kém kinézet? ember felirata,
????????? - a bolgár nyelv nagyon eredeti vicces szóalkotásban, ez az egyik ilyen szó,
magyarul: "Tüntiz?",
??????? - Gender, a bolgárban azonben a szó elterjedt mint "genderjogi aktivista" is,
persze megint vicces módon,

alsó sor:
??????? - Ruszofób, oroszellenes,
?????????? - ismét az új bolgár nyelv leleménye, az angol "grant" (ösztöndíj, alapítványi
támogatás) szóból, ezt különféle idegen szervezetek osztogatják aktivistáiknak,
kamuprojektekre, hozzá a török ereder? "dzsija" képz?, mely foglalkozást jelent, azaz ez
magyarra lefordíthatatlan, kb. hivatásos alapítványi pályázót jelent, aki abból él, hogy
különféle alapítványoktól pénzt kap, magyarul talán "megélhetési aktivista" lehetne, de
bolgárul jobban hangzik,
?????????????? - végül ez foglalja összes az egész csoportót, megint egy szólelemény,
szó szerint azt jelenti "Sárgamacskak?isták", ez arra utal, hogy Szófia központjában,
a bolgár parlament környékén sárga macskaköves az útburkolat, s ott szoktak lenne az
ilyen álcivil tüntetések.
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Brüsszel és Moszkva

by maxval bircaman - kedd, október 30, 2018

http://bircahang.org/brusszel-es-moszkva/

A mai Brüsszel olyan, mint a régi Moszkva?

Nem, rosszabb.

A liberális Brüsszel mindenképpen rosszabb, mint a kommunista Moszkva volt: az utóbbi csak megszálló
volt, de a pénzünket legalább nem lopta el.

A közvetlenül  a háborúval kapcsolatos elkobzásokat leszámítva a Szovjetúnió mindig többet adott, mint
amennyit elvett.

_______________________________________________

                                197 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Csak nem tanulnak ezek...

by maxval bircaman - hétf?, április 30, 2018

http://bircahang.org/csak-nem-tanulnak-ezek/

A felforgató kézikönyveknek hinni csak ésszel szabad. Nem minden módszer m?ködik mindig. S ugyanaz
a módszer sose m?ködik századszorra.

A magyar ballibek ultra tagozata viszont mindezt nem fogadja el.

Valahogy tenni kell a demokratikus és szabad választás eredménye ellen. Nem érdekli ?ket, hogy a ballib
pártok elfogadták vereségüket, a ballib médiák is értelmetlennek min?sítik az eredmények elleni harcot,
s?t immár Soros gazda se küld pénzt felesleges célokra, ?k azért próbálkoznak.

Szóval kimennek összesen heten, provokálni a Városliget fejlesztését végz? munkásokat, majd
fetrengenek, m?eséseket produkálnak, aztán az egyik, láthatóan drogos állapotú n? kamusérülést szenved.

Ez régi módszer: ha az ügy népszer?tlen, nem az ügyért kell tüntizni, hanem sérülést kell szenvedni az
ügyért, majd már a sérülés miatt kell tüntizni. A legjobb, ha a sérült kisgyerek, vézna n?, fizikailag
gyenge férfi. Ideális esetben jó, ha a sérült bele is hal, de legalábbis vérz? sebet szerez. Sajnos ez nem jött
össze ezúttal, a valóságban semmilyen sérülés nem történt, dehát tüntizni csak kell.

Újságírókkal együtt 70 f?t sikerült összecs?díteni a második tüntire, ami 10-szeres létszám az el?z?höz
képest, csakhát ez édeskevés. A ballib megmondóemberek eleve szabotálták az eseményt, csak a Kett?s
Mérce cím? álbaloldali, ultraliberális blog volt aktív.

Ismét egy pofáraesés, de ebb?l se fognak tanulni.
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2 éve személyesen is meglátogattam a ligetdogozók táborát
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Családalapítás

by maxval bircaman - hétf?, május 28, 2018

http://bircahang.org/csaladalapitas/

Biztos háttér kell a családhoz?

 

Család vagy munka?

Van aki a munkát helyezi teljesen az els? helyre, s aztán megbánja, mert mindig arra gondol, hogy
"na, még egy kicsit várni kell, s meg lesz az anyagi helyzetem a családhoz", aztán amikor ez összejön 
már túl kés?. Számtalan ilyen
ismer?söm van. Most meg már sajnálják, hogy nem lett családjuk.

Ezen kívül a család és munka nem feltétlenül ellentétes egymással.

Különösen férfiaknál látom, hogy mekkorra csapda, hogy 40-50 éves korban jutnak el oda, hogy most
már szerintük is van elég pénzük családhoz, de most meg már annyira megszokták, hogy nincs, hogy már
képtelenek családot alapítani.

Azt mondták annak idején, hogy én felel?tlen vagyok, hogy nulla alappal csináltam családot, de most
meg már irigyelnek
ugyanazok.

A dolgoknak megvan a maga ideje. Tanulni, kvalifikációt szerezni, új munkát találni id?sebben is lehet,
de családot fiatalon jobb csinálni.
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Aki mostanában 40-50 éves férfi, az vagy hasonkorú n?vel jöhet össze, aki jellemz?en már elvált, van
gyereke, nem akar többet,
vagy már nem is tudna szülni, vagy pedig fiatalabbal, az meg sok esetben veszélyforrás. Ezt
végiggondolja, s marad inkább család nélkül.
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Csillagjöv?

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 19, 2018

http://bircahang.org/csillagjovo/

Közimert, hogy a populáris szórakoztatásból leginkább a sci-fi sorozatokat szeretem.

Minden fontosabb sorozatot láttam. Persze a legrosszabbakat nem néztem végig, de azokba is belenéztem.

Amikor azonban fantasy elem is van egy adott sorozatban, azt nem nézem meg, irtózom a fantasyt?l, pl.
emiatt nem tudtam magamat rászánni a Game of Thrones nézésére. Ebb?l kikövetkeztethet?, hogy a túl
mesés sci-fit se bírom.

Ha 5 kedvencet kellene választani, ezekt mondanám, nem tetszési sorrendben:

Babylon 5,
Black Mirror - az els? 2 évad után a min?ség er?sen zuhant,
Counterpart,
Outer Limits,
Philip K. Dick's Electric Dreams - egyes részei sajnos egyszer?en el lettek kapkodva,
Sliders - ez az a sorozat, melyet id?ben hagytak abba, így szinte végig érdekes maradt,
Stargate - a legutolsó sorozatok sajnos már unalmasra sikeredtek,
Star Trek - beleértve a The Orville cím? paródiasorozatot is.
The Man In The High Castle,
Twilight Zone.

Gyerekkorom nagy élménye volt még a Space: 1999 cím? sorozat is, ezt a magyar televízió Alfa
Holdbázis címen sugározta 1976-1977-ben. Ma már nem tetszene, akkor nagyon tetszett.

Mindenképpen elmondható, hogy a Star Trek a mintapéldánya a m?fajnak. A kitalálója valóban egy
zseni, ezt nem is lehetne tagadni. Ha élne, már rég a meetoo hisztéria célpontja lenne, közismert volt
arról, hogy a sorozat egyes színészn?it er?sen "baráti" alapon kezelte. De nem ezért érdekes a Star Trek,
hanem azért mert jól bemutatta a mndenkori hollywoodi ízlésdiktatúrát, mindig az "egyetlen helyes"
álláspontot tükrözte. Míg élt Gene Roddenberry, azt ezt sikerült m?vészi módon csinálni, sajnos a
legújabb Star Trek sorozatban ez már nem így: a 2017-ben indult Star Trek: Discovery immár a pofánkba
nyomja az aktuális propagandát, minden korlát nélkül: tele a sorozat heves szerelemmel a fehérb?r?
hímnem? f?mérnök és a feketeb?r? hímnem? hajóüorvos között.

Vicces, hogy míg a Discoveryben vannak homokosok, a TNG-ben viszont nincsenek, s az el?bbi a XXIII.
században, míg az utóbbi a XXIV. században játszódik. Ebb?l arra következtetek, hogy
az orvostudomány valahol a XXIII. sz. végén találja fel a homoszexualitás ellenszerét. Ez mégis csak jó
hír, s a Star Treknek köszönhet?en tudunk róla.
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Ami Roddenberryt illeti, politikailag kb. ma progresszív baloldalinak számítana, a "baloldal" szónak az
eredeti értelmében: a sorozatbeli jöv?ben az emberiség pézn nélküli társadalomban él, nincs t?ke, csak
személyes tulajdon van, az er?források korlátlanok. Ugyanekkor ateista is volt, a szó legteljesebb
értelmében materialista volt. Mindez egy röhejes szint? amerikai hazafisággal kombinálva. A
legviccesebb jele ennek az Omega Glory cím? rész, az eredeti sorozatból, ahol egy idegen bolygón a jó
jenkik és a rossz komcsik állnak harcban egymással.

Ami viszont megmaradt a n?csábász Roddenberry hagyatékából: a n?i szépség dicsérete átzengi az egész
Star Trek világot. A XXIII. és a XXIV. században nincs se harmadik nem, se n?ietlen feministák, a n?i
h?sök mind sminkelnek, láthatóan óvják kinézetüket. Ez mindenképpen megnyugtató.

_______________________________________________
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Cs?d

by maxval bircaman - csütörtök, november 08, 2018

http://bircahang.org/csod/

A liberális demokrácia cs?djének f? jele, amikor a hatalom maga se bízik már meg a rendszerben, saját
rendszerében.

 

Mi is a polgári demokráciának is nevezett liberális demokrácia alaplogikája? Az, hogy az állam a
nagyt?ke kiszolgálója, ügyintéz?je.

A választások jelképések. A korai szakaszban eleve csak a t?kések és más megbízható elemek
szavazhattak, majd akkor lett bevezetve az általános választójog, amikor minden információs és
befolyásolási eszköz a t?ke kezében állt. Így kizárható volt, hogy bármikor is olyan kormány lehessen,
mely elbontja a rendszert magát. S ha mégis hatalomra kerül "rossz" kormányzat, ott van végszükség
esetében a puccs vagy az idegen katonai beavatkozás eszköze ellene. A szófogadatlan vezetést
megbuktatják katonai puccsal, színes "forradalommal", tüntizéssel, esetleg "korrupcióellenes"
küzdelemmel.

Az utóbbi 20 év fejleménye, hogy az internet széleskör? elterjedése miatt a befolyásolás képessége
lassan, de biztosan kicsúszik a hatalom kezéb?l. A hagyományos médiák hatalma a töredékére csökkent a
korábbihoz képest. A harc már megindult, az internet cenzúrázása fontos terve a hatalmi tényez?knek.

Más módon pedig lassan jön a szakért?zés. Az egyik Soros-közeli blogon már bölcsek tanácsát is
szerveznek, ezek tényleg komolyan veszik a Cion Bölcseinek Jegyz?könyvét, megáll az ember esze?!

De máshol, nem ennyira nyílt és ostoba formában, ahogy ezt a bulváríró Benediktyi hörgi, az új liberális
vezérelv az, hogy a nép hülye, nem is ért hozzá, meg korrupt, könnyedén megvehet?. Ilyenkor mindig azt
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kérdezem: ha ilyen könnyen megvehet? mindenki, akkor miért nem veszik meg az embereket a
hatalmasok? Nyilvánvaló tehát, ez nem megvétel kérdése, hanem az emberek gondolkodása er?södött a
nagyobb véleménypluralizmus hatására.

A közeljöv? kérdése a nyílt diktatúra bevezése lehet. Ez ellen fel kell lépni id?ben.
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Demokrácia lett!

by maxval bircaman - szombat, március 10, 2018

http://bircahang.org/demokracia-lett/

Demokrácia lett!

A ballib médiák és megmondóemberek ismételten gusztustalan módon viselkedtek: kiderült, csak a
hatalmat akarják, elveik nemigen vannak.
Évek óta halljuk, hogy diktatúra van, hogy a választási rendszer igazságtalan és a Fideszre lett szabva.

 

Most, a hódmez?vásárhelyi sikerük után hirtelen abbamaradt mindez. Már semmi gond a választási
rendszerrel. Furcsa, nem?

Már egy éve megmondtam, a ballibek harca az arányos választási rendszerért abszurd és öngyilkos akció,
ugyanis egy arányos válaszási rendszerben sose lennének  képesek gy?zni. Amikor erre ?k is
rádöbbentek, az vicces pillanat volt: Gulyás Márton küzdött az aránytalan választási rendszer ellen, majd
letett az asztalra egy  tervezetet egy... szintén aránytalan választási rendszerr?l.

Hogyan is van az, hogy az aránytalan választási rendszer jó, ha ?k nyernek, s rossz, ha veszítenek?

Lássuk a eddigi abszurd ballib opciókat: bojkott és kétharmados gy?zelem és puccs.

Bojkott - ami sose következik be, furcsa módon ezzel egyes ballib megmondóemberek csak a saját
táborukat gyengítik.
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Kétharmados gy?zelem, majd a 2010 el?tti helyzet visszaállítása - matematikai képtelenség, mert ezt
még akkor se érnék el, ha valóban minden ellenzéki egyesülne.

Puccs - azaz nyernek egyszer? többséggel, majd kimondják a Fidesz "elszámoltatását", értsd betiltását,
kizárják a fideszes képvisel?ket a parlamentb?l, ill. a kétharmadps törvényeket elfogadják egyszer?
többséggel. Természetesen ezt a verziót senki se gondolja komolyan, ez ugyanis polgárháború, azaz ez a
verzió csak a fanatikus ballib szavazók vadítására lett kiötölve.

Egy jóslatom, mi lenne, ha tényleg összeállna az ellenzék, s tényleg szót fogadnának e megegyezésnek az
ellenzéki szavazók, s tényleg nem szerezne a Fidesz abszolút többséget - azaz legalább 100 mandátumot -
áprilisban? A legvalószín?bb: marad a Fidesz valamelyik jelenlegi ellenzéki párttal koalícióban.

_______________________________________________
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Diktatúra és alacsony életszínvonal

by maxval bircaman - hétf?, november 12, 2018

http://bircahang.org/diktatura-es-alacsony-eletszinvonal/

Van-e összefüggés? Ez a korábbi cikk ellentétje.

Direkt azt nézzük meg, hogy a liberálisok szerint mely országok diktatúrák. Vegyük tehát egy elfogult
liberális szervezet elemzését: a Freedom House szerint a világ 202 független országából 84 diktatúra vagy
olyan féldiktatúra/féldemokrácia, ahol nincsenek "igazi" választások. Ezek azok az országok, melyekben
a szervezet szerint:

nem valódi szabad és demokratikus választások alapján d?l el az ország kormányzása,
a politikai és polgári szabadságjogok foka 3 és 7 között van (1 = tökéletes szabadság, 7 = tökéletes
diktatúra).

Ez tehát a világ országainak 42 %-a.

térkép: zöld - magasabb az életszínvonal, mint Magyarországon, piros - alacsonyabb az életszínvonal,
mint Magyarországon, fehér - a Freedom House szerint liberális demokrácia (a nem független területeket

nem vettem figyelembe, az egyszer?ség kedvéért)

Látható a jólét hiányának területe földrajzilag behatárolható, nem rendszerfügg?.

_______________________________________________
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Drog

by maxval bircaman - hétf?, október 22, 2018

http://bircahang.org/drog/

Manapság egyre több országban liberalizálják a droghasználatot.

 

A liberális uraságok utolsó reménysége: hülyévé drogozni a népet, hátha így tovább marad a jelenlegi
piszkos rendszer.

A drogozókat egyébként meg tudom érteni. Bár én magam sose éltem vele, de mondjuk részeg már
voltam (ritkán azt is, alapvet?en antialkoholista vagyok, még vendégségben se szoktam inni), szóval
értem mi a cél: az az anyagiatlannak t?n? élmény, hogy kiszakadunk a terhekb?l.

Más drogozás helyett extrém sportot ?znek, esetleg 200 km/h sebességgel száguldanak, vagy állandó
szexuális kalandokat hajhásznak.

Bevallom, a száguldás még engem is képes felizgatni. Tudom persze, ezek hamis élmények, nem hoznak
semmit a valóságban.

A szellem repülése az egyetlen módszer, de ahhoz meg nem kell anyagi elem. Bár az ?si kultúrákban is
voltak ehhez anyagi eszközök, de csak kevés kiválasztott élt vele: a sámán révülését csak beindította, de a
f? utat maga a szelleme tette meg. A legmagasabbra azonban az a szellem repül, melynek nem kell
anyagi elem.
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Démodokosz

by maxval bircaman - szerda, május 30, 2018

http://bircahang.org/demodokosz/

A közös vitákról.

 

Hogyan lehet összegy?lni és vitázni olyasmir?l, amiben nem adható helyes tanács? Ha pedig adható is
tanács, de nincs meg a hozzávaló szaktudás, akkor is mire fel a gy?lés? Hiszen ha vannak szakemberek,
miért kellene nekik nem-szakemberekkel összegy?lni és vitázni? Ha van egy darab hozzáért? ember, már
? elegend?, s semmi szükség tanácskozásra.

Ahogy megszavaztatni is értelmetlen egy nagy gy?lést, hiszen több hozzá nem ért? ember se tud többet,
mint kevés hozzá nem ért? ember. Mintha az emberek száma valahogy szaktudást lenne képes adni! Ha
pedig a gy?lés meghallgat egy szakért?t, majd az alapján dönt, akkor meg a szavazás felesleges, hiszen
valójában a szakért? szava döntött.

Továbbá még a szakért? kiválasztása is probléma. Honnan tudhatná ugyanis egy nem-szakért?, hogy az,
aki szakért?nek mondja magát valóban az-e. Már ennek megítéléséhez is szakért?i tudás szükséges.

Esetleg az értelem képes valahogy helyes véleményt formálni a kérdésekrt?l? Ez csakis nyilvánvaló
kérdésekben lehet igaz, ahol nem szükséges szaktudás.

Ezek után 3 történet leírása következik:

Els?. Lehet-e véleményt alkotni két fél vitájában, mindkét fél meghallgatása nélkül? Azt mondják, hogy
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könnyebb megtalálni az igazságot, azt megkülönböztetni a hazugságtól, ha mindkét fél jelen van.
Márészt, a felek nem tudnak egyszerre beszélni, csak egymás után. Kinek fogunk hinni?

Második. Egy ember panaszkodik az ismer?sére, hogy az nem adott neki kölcsön pénzt. Valójában a
hibás a kölcsönkér?, mert vagy nem tudta ismer?sét meggy?zni, vagy annak nem volt lehet?sége kölcsönt
adni. Aki nem adott kölcsönt, az csak abban hibás, hogy ismer?sét nem kezelte tisztelettel.

Harmadik. Kell-e hinni bárkinek? Azt mondják, csak baráratainknak és ismer?seinknek higgyünk,
idegeneknek ne. De hát ezek az idegenek is barátai és ismer?sei másoknak. Valójában a körülményekt?l
függ, hogy kinek higgyünk és kinek ne.

_______________________________________________
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Egy abszolút téves cikk

by maxval bircaman - péntek, február 16, 2018

http://bircahang.org/egy-abszolut-teves-cikk/

Puzsér Róbertet részben a liberális diktatúra bohócának, állázadójának tartom - szerintem ? a f?szerepl?je
a Black Mirror egyik részének  -, de ezzel együtt maximálisan hiteles személyiségnek is tekintem ?t,
személyes tisztességéhez nem fér kétség, s messzemen?en pozitív szerepet töltött be és tölt be ma is a
ballib véleményterror elleni küzdelemben.

Elég annyit: sokkal többször értek vele egyet, mint amennyiszer nem értek vele egyet. Eheti cikke
azonban szimplán  egy hatalmas és fatális tévedés.

Puzsér alaptézise téves. Ki mondta, hogy cél lenne Orbán örökös uralma? Senki. Feladata a populista
jöv? el?készítése a liberalizmus bukásának id?szakában. (Populizmus alatt az értend?, hogy meghaladjuk
a modern kor mindhárom f? eszméjét.)

Eleve hibás a cikkben a párhuzam 2006 és 2018 között. 2006-ban a jobboldal és a baloldal (a két szót
persze annak magyar értelmében használva, azaz helyesebb lenne a "nemzeti" és a "ballib" szavakat
használni) között az er?viszony fele-fele volt. Gyurcsány nem ért el hatalmas gy?zelmet, csak éppen
gy?zött, a legy?zött Orbán pedig tisztes vereséget szenvedett. Az er?viszonyokat legjobban a listás
szavazás fejezi ki, ebben a Fidesz 42 %-ot, az MSZp 43 %-ot szerzett, de még a
mandátumarányokat tekintve is a Gyurcsány mögötti er?k aránya 55 % volt, Orbáné meg 43 %. Ha
2018-ban a ballib ellenzék fele ennyit érne el, mint amennyit a Fidesz elért 2006-ban, pezsg?s t?zijátékot
rendeznének!

?szöd is ezért tudott ekkora hatást elérni. Mert az ellenzék nagyon er?s volt. De lám, még így se tudta az
ellenzék elérni a kormányzat bukását: a 2006-ben megválasztott vezetés simán kitöltötte mandátumát
2010-ig, Gyurcsány 2009-es lemondásának oka is bels? volt, nem az ellenzék nyomásának hatására
történt.

A legnagyobb veszély az országra az 1990-2010-as liberális konszenzus. Ez a konszenzus kimondta, kis
ország vagyunk, nem tehetünk semmit, szót kell fogadnunk a nyugatnak, nem szabad gondolkodni se,
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mert a gondolkozást majd elvégzi helyettünk a bölcs nyugati elit, s majd hálából, mert szófogadó kisfiúk
vagyunk, megsimogatja a buksinkat, s akkor nagyon jó lesz nekünk! E konszenzus eredménye a
felzárkózás hiánya, a lassú elszegényedés, a gyorsuló profitkisíbolás az országból.

Teljesen mindegy, hogy meggy?z?désb?l vagy csak a helyzet felismeréséb?l, annak ügyes
kihasználásából, de Orbán elvégezte feladatát: 2010 után megtörte mindezt, ma már szabadon lehet
mindenr?l szólni, ami korábban tabu volt. Hozzátenném: maga Puzsár is sokat tett le az asztalra ebben a
harcban, ezért nem akarom elhinni, hogy ne látná mindezt át.

Miféle nemzeti-konzervatív kormányzás? Ha lenne ilyen, az hatalmas baj lenne. Ilyesmire semmi
szükség. A harc itt a liberális nyugatmajmolás és az elemi önvédelem között van.

Ma már nincs veszély, a ballib országrontás opcióra er?sen háttérbe szorult, ez Orbán elévülhetetlen
érdeme, amivel már bekerült a történelemkönyvekbe.

Hogy van egy csomó negatív oldala is Orbánnak? Persze hogy van. Bár lelkes híve vagyok a NER
szellemi részének, annak felszabadító lényege miatt, én magam sem hiszek a NER gazdasági részében:
az egy cs?dre ítélt terv. Miért? Mert a kelet-ázsiai modell (ez ugyanis a NER gazdasági lényege) nem
ismételhet? meg a jelen kelet-európai körülmények között, ami miatt ugyanolyan cs?d lesz a vége, mint a
spontán privatizációnak 25-30 éve. Pár ezren meg fognak gazdagodni, de az ország gazdasága nem
kerül el?re ezzel.

A fontos az, hogy az elért eredményeket tartsuk. Azaz ne legyen többé olyan esélyes ellenzék, mint ami
a ballib ellenzék jelenkeg, melynek alaptézise, hogy vissza kell térni az 1990-2010 közti konszenzushoz.
Amíg van ilyen veszély, nem szabad támogatni a ballibeket. A ballibek mindig a nagyobb rossz a
Fideszhez képest.

Egyébként meg helyes, hogy legyen ismét er?s ellenzék, s?t akár nyerjen is Orbán ellen, mondjuk
2022-ben. De csak akkor, ha ez nem a hagyományos ballib ellenzék, azaz nem akar visszatérni ahhoz a
modelhez, melynek következménye minden rossz, ami ma van.

S téved Puzsér. A Fidesz-szavazók zöme nem lesz cseppet se elégedetlen ett?l, ugyanis ezek a szavazók
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nem azért szavaznak ma a Fideszre, mert  istenítik Orbánt, hanem mert a Fidesz jelenleg az egyetlen
eszköz a ballib revansizmus leállítására.

 

Nagyon nehéz a MNO cenzúráján átjutni, de megpróbáltam, oda is beírni ezt röviden. A Simicska-féle
jobbikos médiákban ma a cenzúra keményebb, mint a hagyományos ballib médiákban. Ezúttal
szerencsém volt, megjelentették.
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Egy fura cikk

by maxval bircaman - péntek, június 08, 2018

http://bircahang.org/egy-fura-cikk/

El?ször azt hittem, ez a cikk egy paródia. De aztán alaposabban megnéztem. Nem az.

Íme rövid válaszaim:

"A liberalizmus fölényét minden más ideológiával szemben az adja, hogy szinte szimbiotikus
kapcsolatban áll a kavargó világgal, mintegy ? fejezi ki a világ ösztönös sokféleségét és
változóképességét."

A liberalizmus a valóság egyik értelmezése, semmiben nem áll er?sebb kapcsolatban vele, mint más
értelmezések.

"Szinte mindenkit be akarsz fogadni, aki országodba érkezik? Liberális vagy."

Ezek szerint a nemzetállamban gondolkodó klasszikus angol liberálisok nem voltak liberálisok.

"Világtársadalomban gondolkodsz, holmi nemzetállami múltba nézés helyett? Liberális vagy."
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Ezek szerint a premodern szemlélet liberális volt, míg a francia forradalom meg antiliberális.

"Szabadságod fontosabb mindenféle kötöttségnél? Liberális vagy."

A liberalizmus szabadsága egy bizonyos fajta szabadságkoncepció, nem jelent abszolút szabadságot.

 

"Egyik nap Dél-Dakotában, másnap Monte Carlóban ébrednél? Liberális vagy."

Az utazás kedvelése liberalizmus?

"Egyénnek érzed magad, akit nem foghat vissza közösségi kötelék? Liberális vagy."

Na, ez az els? IGAZ állítás.

"Nemileg ezerféle alakban tudod elképzelni az életet? Liberális vagy."

                                216 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A nem liberálisok egyalakú életben hisznek?

"Kedveled a piacot és utálod az állami gyámkodást? Liberális vagy."

Igen, ez is igaz.

"A könyveket és a kamarazenét kedveled? Liberális vagy. Szereted az els? divatot, s?t a divaton
túli nonkonformizmust? Liberális vagy. És folytathatnánk a végtelenségig…"

Ökörség,

"A liberális ember a valósággal él együtt és mindig a valóság élén masíroz."

A nem liberális kívül van a valóságon?

"? az els? pillanatban tudja, mi a haladás, mi a jó, mi a komilfó. A valóság ösztönöse ?, miközben
persze a szellem emberének hirdeti magát."

                                217 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ez mit jelent?

"Hozzá képest minden egyéb ideológia emberei hátrányban vannak. Miért? Mert, amit gondolnak
a világról, az korántsem annyira magától értet?d?, mint amit a liberálisok gondolnak. Hanem
magyarázatra szorul."

Liberális tévhit. A liberális világmagyarázat semmivel se magától értet?döbb más világmagyarázatoknál.

"Miért is kellene túllépni az egyénen és közösségekbe szervez?dni?"

Íme egy önellentmondás: az el?bb arról volt szó, hogy nem foghatja vissza az egyént a közösségi kötelék.

"Máris itt egy rendkívül fogós kérdés, amely a valóság ösztönössége helyébe a valóság
„tudatosságát” állítja. Azért kellenek közösségek – mondja a konzervatív vagy a szocialista -,
mert a világot nem csak egyénekként éljük meg. S amint ezt kimondja, máris vereséget
szenvedett, mert valami „nem természeteset”, nem nyilvánvalót, nem könnyedén felismerhet?t
mond."

Miért ne lenne nem természetes a közösség?

"Vagy amikor azt mondja: a házasság egy férfi és egy n? között köttetik. Mondja ezt, amikor a
valóságban legalábbis közeledünk a felé, hogy a melegség/leszbikusság lassacskán épp oly napi
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szint? tapasztalat, mint a nemi hagyomány."

S miért lenne jó a bevált társadalmi intézményeket szétzúzni?

"Minden olyasmi, ami a legnyilvánvalóbbhoz képest nehezebben levezethet? igazsághoz köti
magát, „másodlagos” ideológiának, ez által „természetes vesztesnek” tekinthet?. Bonyolult és
mesterkélt alkotás a világ ösztönös emészthet?ségéhez képest."

A liberalizmus pont ugyanolyan mesterkélt alkotás, mint minden más eszme.

_______________________________________________
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Egy liberális axióma

by maxval bircaman - csütörtök, július 19, 2018

http://bircahang.org/egy-liberalis-axioma/

Van egy liberó axióma, hogy a szaktudás, meg az objektivítás az liberális.

 

Az állam pedig köteles ezért finanszírozni a liberális klikkeket. De nem szólhat bele a dolgukba. A
beleszólás ugyanis sértené az állam semlegességét. Az viszont nem sért semmit, hogy valamit liberálisok
irányítanak, mert ?k ipso facto és per definitionem semlegesek.

Normáli esetben viszont az állam beleszól a saját pénze elköltésébe, s nem hagyja, hogy álsemleges
agytrösztök basáskodjanak teljtalommal.

Érthet? persze, hogy mindez tombolásig fokozódó elégedetlenséget okoz a ballib megmondóemberek
lelkében, de ez a néptömegeket cseppet se érdekli.

_______________________________________________
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Egyházszakadás

by maxval bircaman - hétf?, október 15, 2018

http://bircahang.org/egyhazszakadas/

Miféle egyházszakadás?

A ballib médiák kárörömmel cikkeznek valamiféle ezer aéve nem látott egyházszakadásról.

De mi is a valóság?

A téma ki van használva oroszellenes indulatokra, s emiatt sehol se láttam részletes elmagyarázását, mert
ez azonnal csökkentené az oroszellenes élét a médiakampánynak.

Lássuk most mi is a valóság!

Az ortodoxia egyházszervezete eltér a katolicizmusét?l.

A katolicizmus egyházi szervezete egységes, amin nem változtat az sem, hogy léteznek különböz? szint?
autonómiával rendelkez? katolikus részegyházak. A legnagyobb fokú autonómia esetében is alárendeltség
van azonban a római pápa viszonylatában, aki többek között jogosult bárkit elmozdítani helyér?l,
átszervezni, kötelez? szabályokat alkotni. A katolicizmus tehát egy dogmatikailag egységes, szervezetileg
központosított, hagyományaiban sokszín? egyház.

Ezzel szemben az ortodoxia, bár dogmatikailag szintén egységes és hagyományaiban sokszín? egyház,
szervezetileg nem központosított. Ennek f? jele, hogy az egyházvezet? - a mindenkori konstantinápolyi
pátriárka - csupán jelképes vezet?, de nem "f?nöke" egyetlen részegyháznak se. ? valójában csak az egyik
részegyház - az Egyetemes (vagy: Konstantinápolyi) Pátriárkátus - f?nöke. S természetesen csak saját
részegyházában szabályozhat, nevezet ki, válthat le.

Jelenleg Ukrajna lakosságának 80-85 %-a ortodox vallású. A maradék 10-15 % görögkatolikus, s van 1-2
% közti római katolikus, protestáns, zsidó, muszlim, egyéb is.

Az ukrajnai ortodoxok azonban 3 egyházba tömörülnek. Mind a 3 szervezet a Kijevi Érsekség utódjának
mondja magát.

A Kijevi Érsekség a X. sz. végén lett alapítva a Konstantinápolyi Pátriárkátus részeként. A XVII. sz.
végét?l lett a Moszkvai Pátriárkátus része, mely eredetileg - a XV. sz. végéig - szintén a Konstantinápolyi
Pátriárkátus része volt, ezt a változást Konstantinápoly csak a XVII. században ismerte el egyébként.

Ortodox értelemben a függetlenség neve autokefalitás, ami azt jelenti: önálló részegyháznak lenni az
egységes ortodox egyházon belül. Ez azt jelenti: az illet? részegyház senkinek sincs alárendelve, az
ortodox dogmákat és Istent leszámítva persze.
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Az autokefalitás kérdése nem szabályozott a kánonokban. Ez sok gondot okozott eddig is. Az eddig
autokefállá vált ortodox egyházak zöme esetében a függetlenedés két módon zajlott

Vagy egy rész kimondta azt saját magáról, majd kés?bb mások is elismerték - pl. a Moszkvai
Pátriárkátus esetében a két id?pont közt 140 év telt el, a XV. sz. közepén mondta ki saját függetlenségét,
de azt az eredeti anyaegyház csak a XVI. sz. végén ismerte el.

Vagy egy részegyház saját részének adott autokefalitást. De ennek elismerése a többi részegyház részér?l
szintén nem automatikus. Példa erre az Amerikai Egyház, mely eredetileg a Moszkvai Pátriárkátus része
volt, neki Moszkva adta meg az autokefáliát 1970-ben, de ezt többek között a Konstantinápolyi
Pátriárkátus máig nem ismerte el.

Az autokefalitás nem elismerése nem egyházszakadás. Az önkényes, nem elismert autokefál státusz
adminisztratív jelleg? vita, nem dogmatikai, nem hitbéli probléma.

Az ukrajnai helyzet ezek után stabil volt egészen a XX. századig. A szovjet uralom kezdetekor,
els?sorban a polgárháború alatt, jelent meg egy új ukrajnai ortodox egyház, mely kimondta saját
függetlenségét. Ez az egyház a 80-as évek végén ismét legálisan m?ködni kezdett, korábban illegalitásban
m?ködött és emigrációban. Jelenleg az ukrajnai ortodox hív?k kb. 5-10 %-a tartozik olyan
egyházközséghez, mely ennek az egyháznak a része.

A 90-es évek elején jelent meg még egy egyház, mely kimondta 1992-ben saját autokefalitását. ehhez
tartozik jelenleg az ukrajnai ortodox hív?k kb. 50-60 %-a. Ez az az egyház, melyr?l a hírekben szó van.
Ennek autokfelitását ismerte el a Konstantinápolyi Pátriárkátus idén.

Végül a Moszkvához h? ukrajnai egyházhoz tartozik az ukrajnai ortodox hív?k kb. 30-40 %-a.

Mi a viszály lényege Moszkva és Konstantinápoly között? Alapvet?en az, hogy mivel az autokefalitás
elismerésének nincs elismert rendje, így Konstantinápoly azon álláspontja, hogy neki van joga az ilyen
kérdéseket rendeznie nincs elfogadva a többi részegyház által. A többi egyház hajlamos ezt a
konstantinápolyi hozzáállást Konstantinápoly azon törekvésének teknteni, hogy afféle második Vatikánt
hozzon létre, ami azonban nem létezik az ortodoxiában.

Udvariatlan magatartás tehát az, amit Konstantinápoly tanúsít. Ennyi a viszály, de egyházszakadásról szó
sincs. Eleve nem az ukrán eset az egyetlen, mely hasonló viszályt jelent az ortodoxiában. A macedón
egyház státusza pl. hasonló 1967 óta.

Ami az ukrán eset sajátossága, hogy ezek szerint ezentúl Konstantinápoly két darab egyházat ismer el
Ukrajnában, egy autonómot és egy autokefált, ami azért sajátos eset. Azt hiszem, valaki nagyon mérges
lehet Moszkvára a konstantinápolyi vezetésben...

Rövid táblázat az általánosan elismert ortodox egyházakról, az utolsót a listában nem ismeri el mindenki:
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Elitiskolák

by maxval bircaman - kedd, május 15, 2018

http://bircahang.org/elitiskolak/

Vannak ezek a diplomagyártó elitkifosztó iskolák.

 

A sokat összeharácsolt paraziták debil gyerekeinek lettek kitalálva.

Ilyen még itt is van, a sötét Balkánon. S személyes élmények is vannak, a saját feleségem egy ilyenben
spanyolt tanított 2 éven keresztül.

Mesélte: negyedannyi munka, háromszoros bér, központilag tilos rossz jegyet adni, meg nem mosolyogni
a debil gyerekekre, mert a gazdag szül? megsért?dik és átviszi a gyereket a másik hasonló iskolába, s
akkor ugrik a csillagászati összeg? tandíj.

Ezen iskoláknak egyetlen valós értelmük van: a sok hülyegyerek összeismerkedik egymással, így amikor
majd megöröklik szüleik lopott vagyonát, könnyebben tudnak a hasonsz?r?ekkel üzletelni, hiszen azok
volt iskolatársaik.
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Ellenzéki siker

by maxval bircaman - szombat, december 15, 2018

http://bircahang.org/ellenzeki-siker/

El?ször siker 2010 óta az ellenzéknél. Érthet?, hogy nem akarják elszalasztani.

Természetesen demagógia az egész ügy, de ez nem számít: el?ször voltak képesek sikeresen
kommunikálni valamit. Persze vicces rabszolgaságnak nevezni a túlórázást, de ismétlem, ez nem számít
a politikai kommunikációban.

A kommunikációban siker, az utcán kevésbé. Gyakorlatilag senki se csatlakozik a tüntetésekhez, a Soros
Jugend tagságát és pár ballib hivatásos politikust leszámítva. Hogy nagyobb legyen a tömeg, bevetettek
külföldi CEU-s hallgatókat is.

A dolog kifulladni látszik, a Fidesz egykor Soros kedvecnc szervezete volt, ellenük képtelenség
alkalmazni Soros módszereit, mert azokat jobban ismeri a Fidesz-vezérkar, mint a mai tüntet?k.

A tüntetések a legnagyobb kárt a ballibeknek okozzák, ugyanis marginalizálva lettek ismét. A
tüntetésekb?l egyedül a Momentum húzhat, jó esetben, hasznot, de ?k is csak akkor, ha sikeresen átveszik
az irányítást Soroséktól. Valószín?: ezzel a Momentum bebiztosította bekerülést az EP-be jöv?re. De ha
a dolgok eldurvulnak, elbukják ezt.

Idegek harca folyik. Sorosék igyekeznek óvatosan provokálni, Orbánék pedig a lehet? legmoinimálisabb
szinten tartják a rend?ri er?szakot. Ki fárad el korábban, ez a kérdés.

A szakszervezetek pedig nagyon buktak. Mind a ballib ellenzék, mind a Fidesz érdeke, hogy a
szakszervezeteknek ne legyen szavuk.
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A kormányzat részér?l 2 megoldás lehetséges: bevonni a szakszervezeteket a Soros elleni harcba (ez
könnyedén megoldható, elég hozzá, ha Áder visszaküldi a törvényt), vagy szimplán kivárni, míg a
tüntetések lemennek a százas létszám alá.
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Elon Musk és Márió

by maxval bircaman - vasárnap, január 21, 2018

http://bircahang.org/elon-musk-es-mario/

Alapból utálom az összes milliárdost, mert gazemberek. Csak sort?z segít rajtuk.

Ez alól csak nagy érdemekkel lehet menlevelet kapni a népt?l. Elon Musk megkapta a menlevelet. Miért?
Mert legalább valami hasznosra is igyekszik a pénzét pazarolni. Persze ? is csak politikailag korrekt,
álbaloldali, liberális makákó - ma ez a divat a nyugati milliárdosok között -, de mégis tény, hogy csinál ez
az emberke valami értelmeset is.

Viszont alapvet?en nem érti ezt a világszimulátor dolgot, ahhoz materialista, racionalista, liberális
szemmel viszonyul.

Ugye van ez az ?srégi, még a hinduizmusból származó óriási gondolat, hogy a valóságban nincs is
valóság. Ezt aztán egyes ógörög filozófusok is felismerték, els?sorban az eleai iskola, még Platón el?tt.

A modern korban ez az ötlet a tömegek között egy 70-es évekbeli német film nyomán lett népszer?,
(Ennek kalandosabb verziója egy amerikai film.) Egyébként mindkét filmet érdemes megnézni, bár egyik
se használja ki teljesen a téma lehet?ségeit. S mégis sokkal fontosabb téma ez, mint a Mátrix I. részében
kifejtett, bár az is persze pozitív hatást váltott ki.

Világunk egy ilyen szimuláció természetesen, ez a következtetés, amire én is eljutottam, Csak hát ez nem
lehet durva materialista módon érteni.

Nézzük egy videojátékék példáján. Mivel utoljára 25 éve játszottam videójátékot, a Super Mario World
nev? játékot hoznám fel. Az ott haladó Márió vízvezetékszerel? szakember él a maga világában, mert az
egy világ, vannak benne szerepl?k és történések. Ez a világ nem létezik a mi világunk szempontjából,
nem tudunk belelépni sehogy, s amikor játszunk csak mozgatjuk Máriót és fivérét Lujdzsit. S
természetesen ?k nem tudják, hogy világuk nem létezik a mi szempontunkból. Az egész számunkra csak
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egy virtuális játékvilág. Bármikor kikapcsolhatjuk, újraindíthatjuk, s számtalan verziója van, hiszen több
millió ember szerte a világon megvette ezt a játékot. Amíg valaki használja a játékot, addig létezik.

 

A mi világunkkal természetesen a párhuzam nem teljes. S nem csak azért, mert a mi világunk trilliószor
bonyolultabb, Hanem leginkább azért, mert nekünk van öntudatunk és szabad akaratunk, nem rángat
minket egy küls? játékos, de mégis. a szabályaink adottak, azokat a „programozó” csinálta, s nem tudunk
kimenni a világunkból, mert világunk szempontjából csak bent van.

A programozónk természetesen Isten. S nem csak szabad akaratot adott nekünk, azaz bármit
megtehetünk, hanem a cél, hogy mi is vele hasonlóak legyünk. E cél értelme megmagyarázhatatlan,
hiszen minek lenne ez szükséges egy önmagában tökéletes entitásnak, azaz biztosan nem szükség, hanem
valamiféle terv, melynek értelmér?l csak tapogatózni tudunk. Ami biztos: Isten kifejezetten azt akarja,
hogy menjünk ki a „játékból”.

Test, lélek, szellem. Testünk bent van, nem tudunk anyagilag kimenni, mert testünk csak bent létezik. 
Lelkünk kötött, hiszen bár nem anyagi, mégis ahhoz köt?dik. De szellemünk tisztán küls?, ez az
összeköt? habarcs, amihez köt?dik a küls? akarat.

Ki lehet menni, ehhez a világ felett kell lebegni, kiállva a világ peremére. Minden adott, de ehhez is
megvannak a szabályok.

Szóval dicséretes, hogy Musk egyszer? lumpen milliárdos mivolta ellenére elgondolkozott mindezen, de
saját keretei nem engedik meg neki, hogy áttörjön. Saját ateista jelleg? nézetei betonba kötik ?t. Mintha a
szerencsétlem Márió úgy próbálna kijönni a játékából, hogy a játékbeli hegyekben lyukat ás. Nem fog
menni így.

_______________________________________________
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Els? Analitika

by maxval bircaman - szerda, október 10, 2018

http://bircahang.org/elso-analitika/

Ez talán a szerz? manapság legismertebb könyve. Ugyanis máig minden logikai tankönyv ezen alapszik.
A könyv témája a logikai bizonyítás, márpedig ezt Arisztotelész találta fel.

Szóval itt inkább igyekszem leírni röviden azt, ami fontos, s nem pontosan követni a szerz?
gondolatmenetét, Inkább igyekeztem magam is végiggondolni ugyanezt, nyilván közben nem találtam fel
semmit (már megtette ezt a szerz?), de mégis így saját magam jutottam el ugyanoda, persze ez nem volt
túl nehéz már ismerve a szerz? gondolatmenetét.

Ha valaki részletesen, alapos példákkal szeretné megérteni a témát, annak javaslok bármilyen jó logikai
tankönyvet, az én kedvencem magyar nyelven ez a több mint 20 évvel ezel?tti, de nagyon jó m?:

 

Az arisztotelészi szöveg bonyolult nyelvezet?, így a kés?bbi (középkori) latin rövidítéseket fogom
használni én is. A latin affirmo (állít) és nego (tagad) szavak alapján a 4 rövidítés:

a - affirmo- általános állítás,
e - nego - általános tagadás,
i - affirmo - részleges állítás,
o - nego - részleges tagadás,

tehát, tegyük fel, hogy A = ember és B = fehér, akkor
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AaB - "minden ember fehér”,
AeB - "egyetlen ember se fehér”,
AiB - "egyes emberek fehérek”,
AoB - "egyes emberek nem fehérek”.

Míg a másik m? az elméleti alapvekr?l szó, ez a konkrét bizonyítási módszerekr?l.

A tudományos bizonyítás alapelemei:

kiinduló tétel, feltételezés (premissza) (görög: prótaszisz), mely valamir?l állít vagy cáfol valamit,
lehet:

általános: mindenre vonatkozó vagy semmire se vonatkozó,
egyedi: egyesekre vonatkozó vagy egyesekre nem vonatkozó,
határozatlan: az el?bbi kett? között lév?, nem tudható általánis vagy egyedi,

tétel (görög: khórosz), a kiinduló tétel elemei, azaz az alany, az álítmény, s az ?ket összeköt?
létige (magyarul persze nincs létige),
bizonyítás (szillogizmus) (görög: szüllogizmósz), maga a bizonyítás, mely 2 kiinduló tételt
tartalmaz, s a bel?lük kiinduló követkettzést.

A kiinduló tétel lehet szillogisztikus, amikor valós dologról mond valamit, az adott tudomány
alapelveib?l kiindulva, s dialektikus, amikor általában mond valamint. De mindez mindegy a bizonyítási
eljárás szempontjából,

A következ?kben Arisztotelész megismétli azt, ami egy másik m?vében már szerepel: az ellentétek
típusai és azok felcserélhet?sége. Ezeket itt csak részben fogom leírni, a részleteket lásd itt.
http://bircahang.org/az-ertelmezesrol/

A szillogizmus kezdete egy általános megállapítás, pl. „minden öröm jó” vagy „egyetlen öröm se jó”.
Ezeket meg is lehet fordítani: „néhány jó öröm” és „egyetlen jó se öröm. Mint látható:

általános tagadás esetében a megfordítás általános,
míg általános állítás esetében csak részleges.
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Ugyanígy:

részleges állítás esetében a megfordítás részleges, míg
részleges tagadás esetében nincs megfordíthatóság.

Ez nyilvánvaló: ha egyetlen öröm se jó, akkor egyetlen jó se öröm, de ha minden öröm jó, abból csak az
következik, hogy néhány jó öröm, de az nem, hogy minden jó öröm (hiszen olyan jó is lehet, ami nem
öröm). Továbbá: ha néhány öröm jó, abból csak az következik, hogy néhány jó öröm, ha pedig néhány
öröm nem jó, abból nem következik, hogy néhány jó nem öröm.
A szillogizmus folytatása valamilyen egyedi megállapítás, mely az el?bbi megállapítás folytatása
értelmileg, pl. „egy bizonyos dolog öröm” vagy „egy bizonyos dolog nem öröm”.

Arisztotelész jellemz?en a következ?kben az els? tétel (a nagyobbik tétel) alanyát B-nek, állítmányát A-
nak nevezi, de ennek nincs jelent?sége, hogy melyiket hogyan jelöljük.

Tehát:

AaB: általános állítás, azaz minden A-ra igaz, hogy B, következésképpen néhány B-re is igaz,
hogy A, azaz AaB ? BiA.
AeB: általános tagadás, azaz egyetlen A-ra se igaz, hogy B, következésképpen egyetlen B-re se
igaz, hogy A, azaz AeB ? BeA.
AiB: részleges állítás, azaz néhány A-ra igaz, hogy B, következésképpen néhány B-re is igaz,
hogy A, azaz AiB ? BiA.
AoB: részleges tagadás, azaz néhány A-ra igaz, hogy nem B, azaz AoB.

Természetesen minden a ? i is és minden e ? o is. Ez nyilvánvaló, hiszen ha pl. ha minden ember él?lény,
akkor az is igaz, hogy néhány ember is él?lény, s ha meg mondjuk egyetlen kutya se kétlábú, akkor az is
igaz, hogy néhány kutya se kétlábú.

Fontos szabály még a lehetetlenségre való visszavezetés: ha egy szillogizmus következtetésnek
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ellentétje valamelyik premisszával együtt cáfolja a másik premisszát, akkor az eredeti következtetés igaz.
Például ha: CaA és BaC = AaB, akkor szükségszer?, hogy CaA és AoB ellentmondjon BaC-nek.

Három típusú szillogizmus van:

els? típus: a nagyobb kiinduló tétel állítmánya azonos a kisebbik kiinduló tétel alanyával, pl. BxC
és AxB , a következtetés pedig AxC (az x azt jelenti valamilyen állítás, azaz a, e. i, o),
második típus: a kiinduló tételek alanya azonos, pl. BxA és BxC, a következtetés pedig AxC,
harmadik típus: a kiinduló tételek állítmánya azonos, pl. AxB és CxB, a következtetés pedig AxC.

A továbbiakban a kés?bbi megszokott jelölést fogom alkalmazni, mert jobban átlátható, azaz a
következtetés alanya S, a következtetés állítmnya P, a közbüls? tétel pedig M.

Az els? típusú szillogizmus

Elvileg 64 darab lehetséges szillogizmus van (43), s?t megfordtíva a fels? és az alsó premisszát, 128 (de a
megfordítás nem változtat semmin). Ezek zöme persze érvénytelen.

Az alapvet? 2 általános verzió (mindkét premissza általános):

„Barbara” - kés?bb a latin fordításban minden érvényes szillogizmus nevet kapott -: ha minden M-
re igaz, hogy P, s minden S-re is, hogy M, akkor szükségszer?en minden S egyben P is,
„Celarent”: ha minden M-re igaz, hogy nem P, s minden S-re igaz, hogy M, akkor szükségszer?en
egyetlen S sem P.

Lehetséges lenne még egy általános szillogizmus – MeP SeM -, de ez improduktív, hiszen nem vonható le
bel?le érvényes következtetés.
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Az alapvet? 2 általános-részleges verzió:

„Darii”: ha minden M-re igaz, hogy P, s néhány S-re is, hogy M, akkor szükségszer?en néhány S
egyben P is,
„Ferio”: ha minden M-re igaz, hogy nem P, s néhány S-re, hogy M, akkor szükségszer?en néhány
S nem P.

Ha viszont a fels? premissza részleges, míg az alsó általános, nincs érvényes szillogizmus.

Az alsó premissza mindeképpen állítás lehet csak.

Úgyszintén nincs érvényes szillogizmus, ha mindkét premissza részleges.

A táblázat nem az összes 64 esetet tartalmazza, hanem csak a fels? és az alsó premisszák összes esetét,
ezek száma 16, nem láttam értelmét a nyilvánvalóan nem igaz következtetések felsorolásának:

 

sötétzöld: érvényes arisztotelészi szillogizmus, világoszöld: érvényes, de a fent leírtak szerint
nyilvánvalóan következik az el?z?b?l, szürke: érvénytelen szillogizmus

Példák:

„Barbara” - S: höszki, P: kutya, M: szánhúzó:
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MaP - minden szánhúzó kutya
SaM - minden höszki szánhúzó
SaP - minden höszki kutya

„Celarent” - S: höszki, P: hal, M: négylábú:

MeP - egyetlen négylábú se hal
SaM - minden höszki négylábú
SeP - egyetlen höszki se hal

„Darii” - S: kutya, P: szánhúzó, M: höszki:

MaP - minden höszki szánhúzó
SiM - néhány kutya höszki
SiP - néhány kutya szánhúzó

„Ferio” - S: kutya, P: vadászkutya, M: szánhúzó:

MeP - egyetlen szánhúzó se vadászkutya
SiM - néhány kutya szánhúzó
SoP - néhány kutya nem vadászkutya

A második típusú szillogizmus

Elvileg 64 darab lehetséges szillogizmus van (43) itt is.

A fels? premissza itt  is csak általános lehet, s az alsó úgyszintén lehet általános és részleges is.
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Az alsó premissza itt viszont lehet állítás és tagadás is.

 

Példák:

„Camestres” - S: höszki, P: macska, M: dorombol:

PaM - minden macska dorombol
SeM - egyetlen höszki se dorombol
SeP - egyetlen höszki se macska

„Baroco” - S: kutya, P: höszki, M: szánhúzó:

PaM - minden höszki szánhúzó
SoM - néhány kutya nem szánhúzó
SoP - néhány kutya nem höszki

„Cesare” - S: höszki, P: vadászkutya, M: szánhúzó:

PeM - egyetlen vadászkutya se szánhúzó
SaM - minden höszki szánhúzó
SeP - egyetlen höszki se vadászkutya

„Festino” - S: kutya, P: vadászkutya, M: szánhúzó:
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PeM - egyetlen vadászkutya se szánhúzó
SiM - néhány kutya szánhúzó
SoP - néhány kutya nem vadászkutya

A harmadik típusú szillogizmus

Elvileg 64 darab lehetséges szillogizmus van (43) itt is.

A fels? premissza itt lehet bármi, míg az alsó csak állító lehet.

 

Példák:

„Darapti” - S: kutya, P: szánhúzó, M: höszki:

MaP - minden höszki szánhúzó
MaS - minden höszki kutya
SiP - néhány kutya szánhúzó

„Datisi” - ugyanaz lényegileg, mint "Darapti", hiszen mindegy, hogy minden vagy néhány, ha minden
höszki kutya, akkor néhány is az, lásd azt a - i és e - o szabályt

„Felapton” - S: kutya, P: höszki, M: vadászkutya:
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MeP - egyetlen vadászkutya se höszki
MaS - minden vadászkutya kutya
SoP - néhány kutya nem höszki

„Ferison” - ismét nyilvánvalóan következik a "Felapton" szillogizmusból

„Disamis” - S: kutya, P: höszki, M: szánhúzó:

MiP - néhány szánhúzó höszki
MaS - minden szánhúzó kutya
SiP - néhány kutya höszki

„Bocardo” - S: kutya, P: höszki, M: szánhúzó:

MoP - néhány szánhúzó nem höszki
MaS - minden szánhúzó kutya
SoP - néhány kutya nem höszki

A három különböz? típusú szillogizmusban az érvényes szillogizmusok száma 18, ebb?l 4 származékos.
Valójában tehát 14-r?l kell beszélni. De ez a 14 szillogizmus is visszavezethet? egymásra. 2-r?l már
láttuk ezt, marad 12.

Lássuk azonban további levezetéseket.

„Camestres” - „Celarent”-b?l:

az alsó premissza megfordítható, hiszen "e", azaz: SeM = MeS, ha egyetlen höszki se dorombol,
akkor egyetlen doromboló állat se höszki,

                                236 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

megfordítjuk a premisszák sorrendjét (mint már említettük, nincs jelent?sége Arisztotelésznél a
sorrendnek), azaz PaM MeS = MeS PaM = MeP SaM, ha egyetlen doromboló állat se höszki és
minden macska dorombol, akkor egyetlen höszki se macska.

„Baroco” - „Barbara”-ból:

ez bonyolultabb, a lehetlenségre kell visszavezetni: ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha egy
konklúzió ellentéte bármelyik premisszával együtt ellentétet mutat a másik premisszával, akkor az
eredeti konklúzió igaz,
a konlúzió az eredeti ellentéte, azaz nem SoP, hanem SaP (lásd feljebb, az "a" ellentéte nem az
"e", hanem az "o"), azaz minden kutya höszki, ez együtt a fels? premisszával azonban oda vezet
(ez a "Barbara" szillogizmus), hogy egyszer minden höszki szánhúzó és minden kutya höszki,
azaz minden kutya szánhúzó, ami viszont ellentmond a másik premisszának, hogy néhány kutya
nem szánhúzó,
azaz a konlúzió hibás, tehát az eredeti igaz.

„Cesare” - „Celarent” fels? premisszájának a megfordítása, hiszen a megfordítási szabályok értelmében a
negatív kijelentés megfordítható: ha egyetlen höszki se hal, akkor
egyetlen hal se höszki

„Festino” - „Ferio” fels? premisszájának a megfordítása, hiszen a megfordítási szabályok értelmében a
negatív kijelentés megfordítható: ha vadászkutya se szánhúzó, akkor egyetlen szánhúzó se vadászkutya

„Darapti” - a "Darii" alsó premisszájának a szimpla megfordítása, a megfordítási szabályok értelmében:
ha AaB, akkor BiA, hiszen ha minden höszki kutya, akkor szükségszer?, hogy néhány kutya is höszki

„Felapton” - „Ferio” alsó premisszájának megfordítása, hiszen ha AaB, akkor BiAS: ha néhány kutya
höszki, akkor szükségszer?en minden höszki kutya

„Disamis” - „Darii”-ból:
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fels? premissza megfordítása, MiP = PiM néhány szánhúzó höszki, akkor néhány höszki
szánhúzó,
megfordítjuk a premisszák sorrendjét, PiM MaS = MaS PiM = MaP SiM.

„Bocardo” - „Barbara”-ból:

mint "Baroco" esetében, itt is lehetlenségre kell visszavezetés alkalmazandó,
a ellentétes konlúzió SaP, ez együtt az alsó premisszával azt jelentené, hogy minden kutya höszki
és minden szánhúzó kutya ("Barbara"), ami viszont ellentmond a fels? premisszának, mely szerint
néhány szánhúzó nem kutya,
azaz a konlúzió hibás, tehát az eredeti igaz.

Látható tehát, hogy az összes második és harmadik típusú szillogizmus visszavezethetó els? típusú
szillogizmusra.

Arisztotelész után megalkották a negyedik típusú szillogizmusokat, ezek azonban csupán az els? típus
megfordításai: azaz MxP és SxM helyett PxM MxS van. Ezeket (6 érvényes szillogizmus) nem írom le,
mindegyikük visszavezethet? az els? típusra.

Általános következtetések:

nincs érvényes konklúzió két cáfoló premisszából,
nincs érvényes konklúzió két részleges premisszából,
érvényes általános konklúzióhoz két általános premissza kell,
érvényes állító konklúzió csak két állító premisszából lehetséges,
érvényes cáfoló konklúzió csak akkor van, ha az egyik premissza cáfoló.

Bár nem tartozik ide a szó szoros értelmében, fontos itt megjegyezni szerintem az érvelési hibákat.

Van err?l írt cikkem, de itt kifejezetten a hibás szillogizmusból ered? érvelési hibákat említeném meg.
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Valószín?leg van több is, de a 8 legfontosabb:

1. Két cáfolatból következtetés levonása, további állító következtetés levonása cáfoló premisszából.
Láthattuk feljebb, ez nem lehetséges egyik típusban sem. Mégis ez gyakori érvelési hiba, képlete
jellemz?en: MeP SoM = SiP. Példa:

egyetlen liberális se gy?löli a menekülteket
egyes magyarok nem liberálisok
tehát egyes magyarok gy?lölik a menekülteket

a valóságban abból, hogy mi nem igaz egy csoportra, semmi se következik arra vonatkozóan, hogy mi
igaz a csoporton kívüliekre.

2. Az el?bbi fordítottja, azaz cáfoló következtetés levonása két állító premisszából, képlete jellemz?en:
MaP SiM = SoP, miközben bár az MaP SiM érvényes szillogizmus, de a helyes következtetése SiP.
Példa:

minden liberális párt egyben demokratikus is
egyes pártok liberálisak
tehát egyes pártok nem demokratikusak

a valóságban a helyes következtetés: "tehát egyes pártok demokratikusak".

3. Az els? típusú szillogizmusban az alsó premisszan csak állítás lehet, ezt sérti meg a MaP SeM = SeP
érvelési hiba. Példa:

minden liberális szabadságpárti
egyetlen populista se liberális
tehát egyetlen populista se szabadságpárti
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a valóságban nincs következtetés, a két premisszából nem vonható le semmilyen érvényes konklúzió.

4. Megfordítási hiba: MaP MaS = SaP, a szillogizmus érvényes ugyan, de a helyes következtetés SiP.
Példa:

minden magyar beszél magyarul
minden magyar magyarnak tartja magát
tehát minden magyarul beszél? magyarnak tartja magát

a valóságban a helyes következtetés: "tehát egyes magyarul beszél?k magyarnak tartják magukat", hiszen
az "a" tipusú állítás csak részlegesen fordítható át, azaz megfordítva "i"
lesz bel?le.

5. Mint az 1. típus, de a következtetés cáfoló, márpedig két cáfoló premisszából cáfoló következtetés se
vonható le, képlete MeP SeM = SeP. Példa:

egyetlen kisiskolás se szereti a sárgaborsóf?zeléket
egyetlen gimnazista se kisiskolás
tehát egyetlen gimnazista se szereti a sárgaborsóf?zeléket

a valóságban nincs következtetés, a két cáfoló premisszából nem vonható le semmilyen érvényes
konklúzió.

6. A 4. típus megfordítása, azaz PaM SaM = SaP, ami téves kettes típusú szillogizmus, a közbüls? tétel
nem lehet állítmány ebben a típusban, ha mindkét premissza állítás. Példa:

minden magyar szereti a marhahúst
minden európai szereti a marhahúst
tehát minden európai magyar
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a valóságban nincs következtetés, két csoport közös tulajdonságából nem következik szükségszer?en a
két csoport azonossága.

7. A 6. típus részleges verziüója, azaz PaM SiM = SiP, a hiba ugyanaz. Példa:

minden magyar szereti a marhahúst
egyes európaiak szeretik a marhahúst
tehát egyes európaiak magyarok

a valóságban itt sincs következtetés, két csoport közös tulajdonságának részleges meglétéb?l nem
következik szükségszer?en a két csoport részleges azonossága.

8. Míg az el?z? 7 téves szillogizmus volt, ez eleve hamis szillogizmus, mert eleve nem az, ez valójában
az argumentum ad ethymologiam érvelési hiba szillogizmusnak álcázott verziója. Példa:

akinek van tolla, az madár
a szomszédomnak van egy szép, drága tolla
tehát a szomszédom madár

a valóságban természetesen nincs következtetés, hiszen szillogizmus sincs, a középs? tétel valóján két
egymástól független tétel, a "toll" szó két különböz?, azonos alakú szó.

Modális érvelések:

szükségszer?ség.
eshet?legesség.
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Szükségszer? az, ami nem lehet másképp. Eshet?leges az, ami lehet, hogy fennáll, s lehet, hogy nem áll
fenn.

Els? típusú szillogizmusok:

Minden általános szillogizmus egyben szükségszer?séget is jelöl. Csak hozzájuk kell tenni a
„szükségszer?” szót. Ha a fels? premissza szükségszer?, akkor a következtetés is az, mindegy, hogy az
alsó premissza is az-e (az alsó lehet részleges is akár). Ha viszont csak az alsó premissza szükségszer?,
akkor a következtetés nem lehet szükségszer?.

Második típusú szillogizmusok:

Ha a fels? premissza szükségszer?, a következtetés is az lesz.

Harmadik típusú szillogizmusok:

Ha bármelyik premissza szükségszer?, a következtetés is az lesz.

Látható: szükségszer?ség esetében ugyanazok a szabályok érvényesek, mint normál (nem-modális)
szillogizmusok esetében. Más a helyzet az eshet?legesség esetében azonban.

Természetesen mindaz ami szükségszer?, az egyben eshet?leges is. De ezen túlmenve az eshet?leges
megállapítások szabályai:

AaB ? AeB
AeB ? AaB
AiB ? AoB
AoB ? AiB
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Mind látjuk, ezek eltérnek a nem-modális szabályoktól.

Mindkét premissza lehet eshet?leges, a következtetés is az lesz. Érvényes a szillogizmus akkor is, ha a
fels? premissza eshet?leges, míg az alsó nem-modális.

Igazi premisszákból nem vonható le hamis következtetés, de hamis premisszákból bizonyos esetekben
levonható igaz következtetés.

Els? típusú szillogizmusok:

Ha mindkét premissza teljesen vagy részlegesen hamis, lehetséges igaz következtetés.
Ha csak az egyik premissza teljesen hamis, s ez a fels? premissza, nem lehetséges igaz
következtetés.
Ha csak az egyik premissza teljesen hamis, s ez az alsó premissza, lehetséges igaz következtetés.
Ha csak az egyik premissza részlegesen hamis, lehetséges igaz következtetés.
Ha mindkét premissza hamis, az egyik teljesen, a másik részlegesen, lehetséges igaz
következtetés.

Második típusú szillogizmusok:

Minden esetben lehetséges hamisság esetében igaz következtetés.

Harmadik típusú szillogizmusok:

Minden esetben lehetséges hamisság esetében igaz következtetés.
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Hamis következtetés esetében valamelyik premissza – vagy mind a kett? – hamis.

_______________________________________________
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Elvonás

by maxval bircaman - hétf?, május 21, 2018

http://bircahang.org/elvonas/

Soros zsebipapagája abbahagyta a drogozást, így rájött, hogy eddig hülyeségeket gágogott. Szerintem ez a
valós ok.

 

Már írtam róla.

Van ez a jamaikai vicc a reggae zenér?l:

Egy nap mindenki abbahagyja a fövezést Jamaikában. Másnap az emberek elkezdik kérdezgetni
egymástól "mi ez a szar zene?".

Valami ilyesmi történhetett itt is.

Pedig másfél hónapja még egymaga akart forradalmat indítani, ha a bunkó nép nem szavaz arra, aki neki
szimpatikus...

Egyébként meg sok sikert neki, egy kamaszgyerek joga a hülyeség, a többségük ki is n?vi.
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Drukkoljunk neki is!

_______________________________________________
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Enneadesz

by maxval bircaman - szerda, november 21, 2018

http://bircahang.org/enneadesz/

Az Enneadesz Plótinosz (Plotinosz) f?m?ve. A kés? ókori pogány filozófia szerintem legkiemelked?bb
alkotása, ezért érdemes külön is bemutatni.

Ezt még ki fogom jobban fejteni. Egyel?re a 6 könyv alapvet? tematikája:

1. A létezés, az erény, a jó és a rossz. A boldogság.
2. A küls? valóság.
3. A szellemi valóság. Összefüggése a fizikai valóságal.
4. A lélek. Kapcsolata a testtel.
5. A tudás, a jó és az igazság. A gondolkodás.
6. A halhatatlanság, a számelmélet, Isten mindenhatósága, a szabad akarat.

_______________________________________________
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Eudémoszi Etika I.

by maxval bircaman - szerda, július 11, 2018

http://bircahang.org/eudemoszi-etika-i/

Ez egy igen bonyolult, de fontos m?. Nehéz rövidíteni, sokszor egész bekezdéseket kellett kimásolni az
eredeti szövegb?l. Direkt részletesebb a cikk, mert ez a kevésbé ismert m? ebben a témában.

A boldogság, a jó, a szép, s a kellemes nem választandók el egymástól. mert a boldogság a legszebb és a
legkiválóbb minden dolog közül, egyben a legkellemesebb is.

Az elmélkedések egy része csak a dolog megismerésére irányul, más részük viszont a dolog
megszerzésére és megcselekvésére is vonatkozik.

Meg kell vizsgálni, hogy miben is áll a jó élet, és hogyan tehetünk rá szert. A boldogság vajon 
természetadta dolog, vagy tanulás, esetleg gyakorlás révén teszünk szert rá?

Némelyek a belátást tartják a legf?bb jónak, mások az erényt, ismét mások a gyönyört. Néhányan
vitatkoznak arról, hogy ez a három milyen súllyal esik latba a boldogság szempontjából. Némelyek pedig
úgy vélik, hogy a boldog életet mindezek együtt alkotják, míg mások szerint ezek közül kett?, ismét
mások azt tartják, hogy egy valamelyik ezek közül biztosítja a boldog életet.

Minden ember, aki képes a saját elhatározása szerint élni, valamiféle célt t?z maga elé a derekas életvitel
érdekében - ez lehet hírnév, vagy gazdagság, vagy m?veltség -, és minden tettét ezt szem el?tt tartva
végzi.

El?ször is magunkban kell világosan megkülönböztetnünk, hogy egyéniségünknek mely része lehet a
boldog élet alapja, s melyek azok a feltételek, amelyek nélkül az ember nem lehet boldog. A boldog élet
ugyanis nem azonos annak feltételeivel. Egyes feltételek nem is kizárólagosan ennek a feltételei, mások
meg inkább a dolog lényegéhez kapcsolódnak. De ebben is vannak véleménykülönbségek, a boldogság
nélkülözhetetlen feltételeit néhányan a boldogság alkotórészeinek tartják.
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Sok ember helyzete volna reménytelen, ha a derekas élet olyan dolgoktól függene, melyeket a véletlen
vagy a természet hoz létre, hiszen ebben az esetben nem múlna rajtunk semmi. Ha viszont a derekas élet
olyasvalami, ami magának az embernek valamilyen tulajdonságától és cselekedeteit?l függ, akkor ez több
ember számára lehetséges, ebben az esetben a boldogság mintegy díjként van kit?zve azok számára, akik
egy bizonyos módon viselkednek.

Mit kell vélnünk a boldogság lényegér?l? Vajon egyedül a lélek valamiféle min?ségében áll ez, vagy
pedig inkább a cselekedetek azok, amelyeknek meghatározott min?ségük kell hogy legyen?

Három életforma van, melynek módjában áll megválasztani, hogy milyen módon éljen: a közügyekkel
foglalkozó, a filozófusi, s az élvezethajhászó életforma. A filozófus belátással, az igazságra vonatkozó
szemlél?déssel, a közügyekkel tör?d? ember a derekas cselekedetekkel, az élvhajhász pedig a testi 
gyönyörökkel kíván foglalkozni. Ezért van az, hogy az egyik ezt, a másik azt az embert tartja boldognak.

Számos olyan esemény van, amelynek következtében az emberek életüket vesztik. Ezek miatt azt volna
érdemes választanunk, hogy meg se szülessünk. Általában, ha valaki összegy?jtené mindazt, amit az
emberek - jóllehet nem önként, mert nem magának a dolognak a kedvéért - megtesznek és elszenvednek,
ezek miatt sem választaná senki az életet inkább, mint a nemlétet. Ha pedig valaki meg van fosztva az
olyan gyönyörökt?l, amilyeneket a megismerés vagy a látás vagy a többi érzékelés nyújt az embereknek,
akkor pusztán a testi élvezetekb?l fakadó gyönyörök miatt egyetlen ember sem fogja el?nyben részesíteni
az életet, hacsak nem teljesen rabszolga lelkület?. Ahogy pl. az alvás gyönyöre miatt sem választjuk az
életet. Hiszen mi a különbség a között, hogy az ember ébredés nélküli álomban alszik az els? naptól az
utolsóig, ezer vagy akárhány esztend?n keresztül, vagy ha növényi életet él?

 

Most nézzük a háromféle életvitelt!

A testi és érzéki jelleg? gyönyört illet?en nem kétséges ezek mibenléte, tehát azt kell kutatni velük
kapcsolatban, hogy állnak-e valamiféle vonatkozásban a boldogsággal vagy sem, és ha igen, akkor
hogyan. Az erényt és a belátást illet?en ezek vajon a derekas életnek alkotórészei - akár úgy, hogy saját
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maguk, akár úgy, hogy a bel?lük kiinduló cselekvések ilyen alkotórészek.

Szókratész úgy vélte, hogy az erény megismerése a cél, és arról kérdez?sködött, hogy mik az
alkotórészei. Úgy vélte, minden erény tudás, úgy, hogy ha az ember például megismeri az igazságosságot,
hát egyidej?leg igazságossá is válik. hiszen ha a geometriát megtanultuk, akkor egyszersmind
mértantudósok vagyunk. Ezért ? azt vizsgálta, hogy mi az erény, nem pedig azt, hogy hogyan keletkezik
és melyek a forrásai. De hát ez csak az elméleti tudományokra érvényes. Hiszen pl. a geometriának nincs
más célja, mint ama dolgok természetének megismerése és szemlélése, amelyek a tárgyai, noha persze ez
nem akadálya annak, hogy számos konkrét esetben ezek a dolgok járulékos módon másképp is a
hasznunkra ne legyenek.

A tudás azon fajtái, melyek valaminek a létrehozásával foglalkoznak, azonban más céljuk van, mint a
puszta tudás. Így az orvostudomány esetében a gyógyítás, az államtudomány esetében a helyes törvény,
stb. Szép dolog ugyan, ha az ember minden egyes szép dolgot megismer, ám az erény esetében mégsem
az a legbecsesebb, ha azt tudjuk, hogy mi az erény, hanem ha megismerjük, hogy mik a forrásai. Hiszen 
nem tudni akarjuk, hogy mi a bátorság, hanem bátrak akarunk lenni, s inkább akarunk egészségesek
lenni, mint tudni, hogy mi az egészség.

Mindenki egyetért, hogy ez a legjelent?sebb és a legkiválóbb az emberi javak között.

Lássuk, hogy a javak közül némelyek emberi tevékenység tárgyai lehetnek, mások meg nem. A
legkiválóbbak azok, melyek nem változnak, nem tárgyai az emberi tevékenységnek.

A tevékenység tárgya kétféle értelemben van itt: azok a dolgok, melyek céljából cselekszünk, s azok is,
melyek e célok elérése végett válnak részeseivé cselekvésünknek. Pl. egyaránt a tevékenység tárgyának
tekintjük mind az egészséget, mind pedig azt, amit az egészség kedvéért cselekszünk, azaz az
egészségessé tev? tevékenységet.

Világos, hogy az emberi tevékenység tárgyai közül a boldogságot kell a legf?bb jónak tekintenünk. Azt
kell tehát megvizsgálnunk, hogy mi a legf?bb jó.

Mondják, hogy mindenek között a legf?bb jó maga a jó mint idea, a többiekben való jelenléte az oka
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annak, hogy azok is jók. Azonban az az idea elvont és üres kifejezés. Ha a jó ideája a lehet? legteljesebb
mértékben létezne is, akkor sem lenne semmi haszna sem a jó élet, sem a cselekedetek szempontjából.
Hiszen a jóról éppen olyan sokféle értelemben lehet beszélni, mint a létez?r?l. Mert ha pl. az igazság
valami jó és a bátorság is az, akkor létezik valami, ami maga a jó. Ámde az, ami több napja fehér,
semmivel sem fehérebb, mint ami egy napja az: ugyanígy a jó sem fokozottabb mértékben jó azáltal,
hogy örök. Az általános jó pedig nem azonos az ideával, hiszen közös jellemz?je az összes jónak.

Bizonyítanunk is éppen ellenkez?leg kell magát a jót. Kiindulni az olyan dolgokból kell, melyek jó
voltában teljes az egyetértés - ilyen például az egészség, az er?, a mértékletesség -, és ezekb?l kell
bizonyítani azt, hogy a változatlan dolgokban még fokozottabb mértékben van jelen a szép. Hiszen
mindazok a dolgok, amelyeknek jóvoltában egyetértünk, a rendezettség és a nyugalom állapotában
vannak. De ha ez így van, a változatlan dolgok még inkább ilyen állapotban vannak, mert rájuk mindez 
még inkább vonatkozik.

Továbbá az az állítás sem igaz, hogy minden egyes létez? valamely egyetlen jóra irányul. Hiszen
mindegyik a neki megfelel? jóra: a szem a látásra, a test az egészségre, és ugyanígy más valami másra
törekszik.

Valamiféle magában álló jó nem létezik, az államtudományban ugyanúgy csak valami sajátos jó
használható, éppen úgy, mint a többi tudomány esetében. Hiszen az orvostudomány sem azzal
foglalkozik, hogy hogyan hozzon majd létre valami olyasmit, ami bárminek része lehet, hanem azzal,
hogy hogyan hozzon létre egészséget.

Sokféle a jó, ennek egy része a szép is. Egyes jók a tevékenység tárgyai, mások meg nem azok.
Tevékenység tárgya az a fajta jó, ami végett végzünk egy cselekvést, olyan fajtája azonban nincs, amely
a változatlan dolgok területén található.
Világos tehát, hogy amit keresünk, a magában álló jó sem nem a jó ideája, sem nem az általános jó.
Hiszen az els? változatlan és nem tevékenység tárgya, a második pedig változó ugyan, de szintén nem
tárgya tevékenységnek. Az a fajta jó pedig, ami végett cselekszünk a legf?bb jó, egyszersmind oka
azoknak a dolgoknak, amelyek a hatása alatt állnak, és minden jó között az els? is. Így tehát ez a magában
álló jó lehet az emberi cselekvés tárgyainak végcélja.

El?bb meg kell meghatározni a végcélt, mert az ok az, ami végett cselekszünk. Így például mivel
egészségesnek lenni ezt és ezt jelenti, ezért annak, ami az egészségre nézve hasznos, ilyennek és ilyennek
kell lennie. De az, ami egészségessé tesz, oka, mintegy mozgatója az egészségnek, mégpedig az
egészség létezésének oka és nem annak, hogy az egészség valami jó.
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Azt a jót, mely az ember számára cél, és cselekvésünk tárgyai között a legf?bb jó, meg kell vizsgálnunk
abból a szempontból, hogy mivel ez a legf?bb jó, milyen értelemben a legf?bb jó ez mindenek között.

Az összes jó vagy küls?, vagy lelki jó, s ezek közül a lelki jók a választásra érdemesek, mert a belátás, az
erény és a gyönyör lelki jók. A lelki jók közül némelyik tulajdonság vagy képesség, némelyik meg tevé-
kenység és mozgás. Ezek legyenek hát az el?feltevéseink az erénnyel kapcsolatban is, hogy az a legjobb
állapota vagy tulajdonsága vagy képessége mindannak, amit használnak valamire, vagy ami valamiféle 
munkát végez.

Ez pedig az indukciós eljárásból ismeretes, hiszen minden dologgal kapcsolatban így történik a
meghatározás. Például egy köpenynek is van kiválósága, mégpedig valamiféle munkája, valami
használata, és a legjobb tulajdonsága az, ami a kiválósága a köpenynek. A lélekkel ugyanígy: neki is van
egy bizonyos munkája. S minél jobb a tulajdonsága, annál jobb a munkája, s ahogyan a tulajdonságok
aránylanak egymáshoz, ugyanúgy aránylanak egymáshoz azok a munkák is, amelyek e tulajdonságokon
alapulnak. S a munka minden esetben végcél. Nyilvánvaló tehát, hogy a munka jobb a tulajdonságnál. A
cél ugyanis mint cél a legf?bb jó. Ezért hát világos, hogy a munka jobb a tulajdonságnál és az állapotnál.

A munka kifejezést kétféle értelemben használatos. Az egyik értelemben a használat mellett még valami
más. Például a házépítés munkája a ház, és nem az építés, az orvostudomány munkája az egészség, és
nem a gyógyítás, sem az orvoslás. A másik értelemben a használat. Pl. a szem munkája a látás.
Szükségszer?, hogy a használat el?bbre való legyen. Legyen a lélek munkája az élet létrehozása. Az élet
pedig tevékenység és éber állapot . Tehát mivel a léleknek és kiválóságának a munkája szükségképpen
egy és ugyanaz, így a lélek kiválóságának munkája a derekas élet. Ez pedig a tökéletes jó, mely a
boldogság.

Mivel a boldogság a legf?bb jó, a végcélok a legnemesebb javak és a lélekben vannak. Mivel a
tevékenység jobb az állapotnál, s a legjobb tulajdonságból következik a legjobb tevékenység, a legjobb
tulajdonság az erénnyel azonos, az erényen alapuló cselekvés tehát a lélek legf?bb java.

A boldogság tehát a jó léleknek a tevékenysége. Mivel pedig láttuk, hogy a boldogság olyasmi, ami
teljes, s van teljes és nem-teljes élet, ugyanígy az erény is, mivel némelyik erény egész, némelyik meg
rész: a nem-teljes dolgok tevékenysége pedig nem-teljes, ezért a boldogság a teljes életnek az erény
teljében való tevékenysége.
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A helyes tevékenység és a helyes élet azonos jelentés? a boldogsággal, s ezek mindegyike használat és
tevékenység, az élet éppúgy, mint a cselekvés, mert a cselekv? élet olyan élet, amely felhasznál dolgokat.

Életében senkit sem lehet boldognak mondani, csak ha már bevégezte, mert semmi sem boldog, ami nem
teljes, hiszen nem egész. Továbbá: az erényt munkái miatt dicsérik, a gy?zteseket koszorúzzák meg, nem
pedig azokat, akik képesek ugyan gy?zni, de mégsem gy?ztesek.

Miért nem szokás dicsérni a boldogságot? Azért, mert a többi dolgot a boldogság miatt dicsérik: vagy
mert ezek a dolgok a boldogságra vonatkoznak, vagy mert részei neki.

A tápláló lélekrész kiválósága nem része a teljes kiválóságnak, mint ahogyan a test kiválósága sem része.
Az álomban ugyanis a tápláló lélekrész tevékenykedik er?sebben, míg az érzékel? és a törekv? lélekrész
álomban nincs teljes m?ködésben. A derekas emberek álomképei, ha valamiképpen részesülnek a
mozgásban, így is jobbak, mint a hitványakéi, hacsak nem gátolja ?ket betegség vagy testi fogyatékosság.

Mivel az emberi erényt keressük, tételezzük fel, hogy a léleknek két olyan része van, amely részesül az
értelemben: noha nem azonos módon részesül az értelemben mindkett?, hanem az egyik parancsolásra
termett, a másik meg arra, hogy engedelmeskedjen és oda figyeljen.

Az erénynek pedig két fajtája van; az egyik erkölcsi, a másik észbeli. Az észbeli erények értelemmel
párosulnak, az ilyenek az értelmes lélekrészhez tartoznak, mely parancsolója a léleknek, az erkölcsi
erények viszont ahhoz a lélekrészhez, amely nem értelmes ugyan, ám a természet folytán az értelmes
lélekrésznek engedelmeskedik.

Ezek után el?ször az erkölcsi erényt kell vizsgálnunk, hogy mi is az, és milyen részei vannak, s hogy
minek a révén jön létre.
Az els? el?feltevésünk ez legyen: a legjobb állapot a legjobb eszközök segítségével jön létre, s minden
egyes lényre jellemz?, hogy a kiváló dolgokat mindegyikük a maga kiválóságának eredményeképpen
cselekszi. Például a legnemesebb er?feszítések és a táplálék eredményeként jön létre a test jó állapota, s a
jó testi állapot eredményeként képes az ember a legnemesebb er?feszítésekre.

Továbbá: minden állapot ugyanazon eszközök segítségével jön létre és megy tönkre attól függ?en, hogy
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hogyan alkalmazzák ezeket az eszközöket. Például az egészség esetében a táplálék, az er?feszítések és az
évszak ilyenek.

Így hát az erény is ilyesféle állapot, mely a lélek legkiválóbb mozgásai révén keletkezik, s amelynek
eredményeként a lélek legkiválóbb munkái és szenvedélyei jönnek létre, s ugyanazon eszközök révén
történik ezeknek hol keletkezésük, hol pusztulásuk. Az erény felhasználó tevékenysége ugyanazokra a
dolgokra vonatkozik, amelyek révén ? növekszik is, meg el is pusztul - azokra a dolgokra, amelyek
bennünket a legjobb állapotba hoznak. Ennek bizonyítéka az, hogy mind az erény, mind a hitványság
kellemes és fájdalmas dolgokkal kapcsolatos. A büntetés ugyanis gyógyító eljárás, s ahogy a többi
gyógyító eljárás, ez is ellentétes hatások - jelen esetben a kellemes és fájdalmas - révén jön létre.

Világos tehát, hogy az erkölcsi erény kellemes és fájdalmas dolgokkal kapcsolatos. Az erkölcs a
szokásból fejl?dik ki. Ezért hát határozzuk meg az erkölcsöt így: a lélek egy részének min?sége,
mégpedig azé a részé, amely - bár nem értelmes -, de a rendelkez? értelem útmutatása alapján képes
engedelmeskedni az értelemnek.

A érzelmek és a képességek és a lelki alkatok felosztása.

Érzelmek: mindaz, amivel rendszerint együtt jár az érzékelésb?l fakadó gyönyör vagy fájdalom. Ezeknek
nem felel meg min?ség, hanem a lélek elszenvedi ?ket. Pl. a düh.

Képességek: azok a tulajdonságok, melyeknek megfelel?en, az érzelmek szerint elnevezzük a tevékeny-
ked? embereket. Nekik megfelel bizonyos min?ség. Pl. dühös.

A lelki alkatok pedig azok, amelyek okai, hogy az érzelmek az értelemnek megfelel?en vagy az
értelemmel ellentétesen vannak-e jelen. Pl. dühösség.

Mindenben, ami folyamatos és osztható, található túlzás és hiány és közép, s ezek vagy a dolgok
egymáshoz való viszonyában, vagy a dolog hozzánk való viszonyában ilyenek. A mozgás ugyanis
folytonos, a cselekvés pedig mozgás. Minden dologban a magunkhoz viszonyított közép a legjobb, mert
az úgy van, ahogy a tudás és az értelem tanácsolja. Az ellentétek lerontják egymást, a széls?k egymással
is meg a középpel is ellentétesek, mert a közép a két széls? egyikével szemben a másik széls?nek
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t?nik. Ezért szükségszer?, hogy az erkölcsi erény is valamiféle középs?kre vonatkozó és egyféle közép
legyen.

A lelki alkatokra példák:

 

A túlzás lehet id?tartam vagy hatásfok tekintetében, továbbá a tárgyak valamelyikéhez való viszonyuk
szerint, valamint az értelemmel való ellenkez? szenvedély alapján.

Mivel a léleknek két része van, az erények ezek szerint oszlanak meg. Az értelmes lélekrészhez tartoznak
az észbeli erények, melyeknek munkája az igazság. A többi erény az értelem nélküli, de törekvéssel bíró
részhez tartozik, lehet hitvány vagy és derekas, attól függ?en, hogy valaki egy bizonyos gyönyört és
fájdalmat el akar érni vagy menekül el?le.

A képességek és a lelki alkatok az érzelmekkel függnek össze, az érzelmeket pedig a fájdalom és a
gyönyör alapján határozzuk meg. Tehát minden erkölcsi erény gyönyörrel és fájdalommal kapcsolatos. A
lélek egésze azon dolgok által válik rosszabbá vagy jobbá, mely dolgokra vonatkozik és melyekkel
kapcsolatos az alkata.

Azok lesznek a gyönyör vagy a fájdalom miatt hitványak, akik azokat a fájdalmakat és gyönyöröket
hajszolják, melyeket nem kellene, s úgy, hogyan nem kellene.

Hiba az erényt a gyönyörrel és a fájdalommal szemben megnyilvánuló érzelemmentességként
meghatározni, az erkölcsi hitványságot meg az ellentétéb?l magyarázni!

Az erény tehát olyasféle lelki alkat, amelynek hatására az emberek a legjobbat cselekszik. A legjobb
pedig az, ami a helyes értelem szerint való, ami pedig a túlzó és a hiányos állapot közötti közép.
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Az erkölcsi erény tehát minden egyes ember esetében szükségképpen az ?hozzá viszonyított közép, és
bizonyos, a gyönyörökben és fájdalmakban, kellemes és kellemetlen dolgokban található középs?kkel
kapcsolatos.

A közép tehát egyik esetben a gyönyörök területén lesz - ti. amikor a túlzás és a hiány is itt van -, másik
esetben a fájdalmak területén, megint más esetben mindkett?ben. Aki az örvendezésben túloz, az a
gyönyörteli dolgokat illet?en esik túlzásba, aki pedig a bánkódásban, az éppen az ellenkez? végletbe
kerül.

A derekas ember úgy viselkedik, ahogy kell.

Mivel létezik egy bizonyos lelki alkat, amelynek hatására az, akinek ez a lelki alkata, maga is ugyanabban
a dologban egyszer a túlzást fogadja el, másszor a hiányt, így szükségszer?, hogy ahogyan ezek
ellentétesek egymással és a középpel is, úgy a lelki alkatok is ellentétesek egymással és az erénnyel is.

Néha a túlzás, máskor meg a hiány oldalán t?nik ki a nagyobb ellentét, ugyanis a középhez viszonyítva 
nem mindig ugyanott helyezkedik el az egyenl?tlenség, hanem némelykor a túlzó, némelykor meg a
hiánnyal kapcsolatos lelki alkattól könnyebb az átmenet a középs?höz. Például a testedzés esetében a
túlzás egészségesebb a hiánynál, így közelebb van a középhez, míg a táplálkozásban a hiány
egészségesebb a túlzásnál.

Hasonlóképpen van ez a lélekkel is. Az erénnyel ellentétesnek tartjuk azt a lelki alkatot, amelynek
birtokában ugyan hibázunk, a másik véglet pedig annyira rejtve van el?ttünk, mintha nem is létezne,
hiszen csekély volta miatt észrevehetetlen. Például a dühöt ellentétesnek tartjuk a szelídséggel, s a dühös
embert a szelíddel. Jóllehet létezik túlzás a nyájasságban is, a békülékenységben is, meg abban, hogy
valaki akkor sem dühös, amikor megpofozzák. Az ilyen emberek azonban kevesen vannak, inkább az 
ellenkez? irányban hajlik el mindenki.

A legjobb lelki alkat azonban persze minden egyes esetben a középs?.

Most vegyünk egy másik kiindulópontot!
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Minden lényeg természeténél fogva egyben alapelv (princípium) is, ezért is képes mindegyik sok
önmagához hasonlót nemzeni. Például az ember embereket. Ám az ember - az él?lények között egyedül -
még bizonyos tevékenységeknek is alapelve.

Az olyanfajta alapelveket, amelyekt?l a változások els?sorban származnak, alapprincípiumoknak
nevezzük, ám a legjogosabban azokat illetjük ezzel a névvel, amelyeknek m?ködésére az jellemz?, hogy
ami bel?lük indul ki, az másképpen nem is történhetne.

Az ember azonban egy bizonyos mozgásnak a princípiuma: a cselekvés ugyanis mozgás.

Ha létezik néhány olyan dolog, amely lehet?sége szerint egymással ellentétes sajátosságokkal
rendelkezhet, akkor szükségszer?, hogy ezeknek princípiumai is ilyenek legyenek. Azok a dolgok,
amelyek az emberekt?l függenek, túlnyomó részt ebbe a csoportba tartoznak, és princípiumaik is ilyenek.
Ezért, amely cselekvésnek az ember a princípiuma, azokban világos, hogy megvan a lehet?sége annak is,
hogy ne történjen meg, s hogy megtörténésük vagy meg nem történésük egyaránt az embert?l
függ. Azoknak a dolgoknak, amelyeknek létrehozása vagy létre nem hozása t?le függ, ? maga az oka.

Mivel az erény és a hitványság és a bel?lük származó dolgok olyanok, hogy egy részüket dicséret, más
részüket gáncs illeti - mert nem azokat a dolgokat gáncsoljuk és dicsérjük, amelyek szükségszer?ség vagy
véletlen vagy természet révén léteznek, hanem azokat, amelyeknek magunk vagyunk okai, valamennyi
dologban ugyanis, amelynek az oka valaki más, ezt a másvalakit illeti a gáncs meg a dicséret - , világos,
hogy az erény is és a hitványság is azon dolgok közé tartozik, melyeknek oka és a velük kapcsolatos
tevékenység princípiuma maga az ember.

Ki kell tehát derítenünk, hogy melyek ezek!

Abban mindenki egyetért, hogy mindenki oka mindazon dolgoknak, melyek önkéntesek és az ?
elhatározása szerint történnek, azoknak pedig nem, melyek nem önkéntesek. Világos, hogy az ember
mindazt, amit azért tesz meg, mert elhatározta, egyben önként is teszi. Világos tehát, hogy az erény és a
jellembeli rossz is az önkéntes dolgok közé tartozik.
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Ki kell kiderítenünk, hogy mi az önkéntes és mi a nem-önkéntes, mi az elhatározás, mivel az erényt és a
hitványságot ezeknek a segítségével határozzuk meg.

Az önkéntesség három dolog egyikét?l függ: vagy a törekvésen, vagy az elhatározáson, vagy a 
gondolkodáson alapul. Ami önkéntes, az ezek szerint van, ami pedig nem-önkéntes, az ezek ellenére
történik.

A törekvés három fajtára oszlik: kívánságra, indulatra és vágyra.

Úgy látszik, minden, ami a vágyunk szerint történik, önkéntes. Hiszen a nem-önkéntes dolog kényszer?,
ami kényszer? az fájdalmas, és minden, amit kényszerítve cselekszünk vagy szenvedünk, fájdalmas.
Tehát ha valami fájdalmas, az kényszer?, s ha valami kényszer?, az fájdalmas. Mindaz, ami vágyunk
ellenére történik, fájdalmas. S ami vágyunk szerint történik, pedig önkéntes, hiszen a nem-önkéntes és az
önkéntes ellentétesek egymással.

Az erkölcsi silányság minden szempontból igazságtalanabbá teszi az embert, a fegyelmezetlenség pedig
erkölcsi silányságnak min?sül. Fegyelmezetlen az, aki a vágyát követve értelme ellenére képes
cselekedni, s akkor fegyelmezetlenkedik, amikor vágyát követve tevékenykedik. Tehát a fegyelmezetlen
ember igazságtalanul fog eljárni, mikor vágyát követve cselekszik.

Viszont az igazságtalankodás önkéntes, hiszen aki vágyát követve cselekszik, az önkéntesen teszi ezt.
Lehetetlenség is volna, hogy aki fegyelmezetlenül cselekszik, igazságosabbá váljon.

Azonban az ellenkez?je is kimutatható. Mindazt ugyanis, amit valaki önként tesz meg, meg kívánja tenni,
s aki kíván valamit, az önként teszi azt. Senki sem kíván olyasmit, amir?l azt gondolná, hogy az rossz. De
fegyelmezetlenség éppen abban áll, hogy valaki a vágyát követve annak ellenére cselekszik, amit a
legjobbnak gondol. Ebb?l az következik, hogy ugyanaz az ember önként és nem is önként cselekszik. Ez
azonban lehetetlen.

Továbbá a fegyelmezett ember igazságosan fog cselekedni, vagy igazságosabban, mint ahogyan a
fegyelmezetlenség alapján lehetséges lenne. A fegyelem ugyanis erény, az erény pedig igazságosabbá
tesz. Fegyelmezett valaki, ha a vágya ellenére cselekszik, értelmét?l vezérelve. Ha tehát az igazságos
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cselekvés önkéntes cselekvés, ahogyan az igazságtalan is az, a vágyunk ellenére történ? pedig nem
önkéntes, akkor ezek szerint ugyanaz az ember ugyanazt a dolgot önként és ugyanakkor nem önként
teszi.

Ugyanez az érv vonatkozik az indulatra is. Az indulattal kapcsolatban ugyanúgy létezik
fegyelmezetlenség és fegyelmezettség mint a vágy esetében. S az indulat ellenére történ? cselekvés
fájdalmas, s vele szemben a megtartóztatás kényszer?. Tehát ha a kényszer? cselekvés nem önkéntes,
akkor bizonyára minden, ami az indulat szerint való, önkéntes.

De mivel lehetetlenség, hogy ugyanaz az ember ugyanabban a vonatkozásban egyidej?leg önként és nem-
önként tegye meg ugyanazt a dolgot, úgy inkább önkéntes jelleg? az, amit a kívánsága, mint amit a
vágya és indulata szerint tesz. Erre bizonyíték is van: hiszen sok mindent cselekszünk önként, harag és
vágy nélkül.

De vajon amit kívánunk és amit önként cselekszünk, azonos-e. Úgy t?nik, ez is lehetetlen. A lelki
silányság igazságtalanabbá tesz, a fegyelmezetlenség meg a lelki silányság egy fajtája. De senki se kíván
olyasmit, amit hitványnak gondol, ám mégis megteszi, amikor fegyelmezetlenné válik. Ha tehát az
igazságtalan cselekvés önként elkövetett dolog, amit meg önként teszünk, az kívánságunk szerint történik,
akkor ha valaki fegyelmezetlenné lesz, nem igazságtalankodik többé, hanem igazságosabbá válik, mint
amilyen volt azel?tt. Ez azonban ismét lehetetlen.

Tehát nem a törekvésünk szerint való cselekvés az, ami önkéntes, s nem a törekvésünkkel szembeszegül?
cselekvésünk az, ami nem-önkéntes.

Az önkéntes azonban nem azonos az elhatározásunk szerint végbemen? dologgal sem.

Már bizonyításra került, hogy a kívánságunk szerint való dolog nem nem-önkéntes módon történik, s?t,
mindaz, amit kíván az ember az inkább önkéntes. Cselekedhet valaki anélkül is, hogy kifejezetten
kívánná az illet? dolgot. Sok mindent, amit kívánunk, hirtelen teszünk meg, de elhatározni senki semmit
sem szokott hirtelenül. Ha szükségszer?, hogy az önkéntes dolog a következ? törekvésünk,
elhatározásunk, vagy gondolkodásunk szerint végbemen? dolog legyen, akkor az semmiképpen se
törekvésünk vagy elhatározásunk, azaz marad a gondolkodásunk szerint végbemenés. Tehát az az
önkéntes az olyasféle cselekvés, melyet valamilyen módon megfontoltunk.
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Mi a kapcsolat a kényszer? és az önkéntes között? A kényszer? cselekvés nem-önkéntes, a nem-önkéntes
meg kényszer? cselekvés. Általános értelemben azonban a kényszer? és szükségszer? kifejezéseket a
lélek nélküli dolgokkal kapcsolatban is használjuk. Mert azt mondjuk, hogy kényszer és szükségszer?ség
hatására történik az is, hogy a k? felrepül és a t?z lefelé lobog, míg ha ugyanezek a dolgok természetüket
és saját törekvésüket követve mozognak, azt mondjuk, ez nem kényszer hatására történik - de
önkéntesnek sem nevezzük.

A kényszer? mozgás ellentétének nincs neve, míg ami nem saját törekvését követve mozog, annak
mozgását kényszer?nek nevezzük.

De a lélek nélkül való dolgok esetében a mozgató elv egyszer?, az eleven lényeknél meg többféle. A
törekvés ugyanis nincs mindig összhangban az értelemmel.

A fegyelmezett ember er?szakkal tartja távol magát a kellemes vágyaktól. Mert fájdalmas dolog
számára, hogy távol tartja magát, szembeszállva az ellenszegül? vággyal. A fegyelmezetlen ember pedig
kényszerb?l cselekszik értelme ellenére. Úgy t?nik, ez a kisebb fájdalom, hiszen a vágy a kellemesre
irányul, s az ember ezt örömmel követi, úgyhogy a fegyelmezetlen ember inkább önként cselekszik, s
nem kényszer hatására, mivel közben nincs kellemetlen érzése. A meggy?z?dés ellentétes a kényszerrel
és a szükségszer?séggel, a fegyelmezett ember pedig a meggy?z?dése szerint intézi a dolgát, s nem
kényszerb?l, hanem önként járja az útját. A vágy nem úgy vezet valakit, hogy meggy?zi ?t, hiszen nincs
része az értelemben.

Ha valamit a saját törekvése ellenére, kívülr?l hoznak mozgásba vagy állítanak meg, akkor azt mondjuk,
hogy kényszer hatására történt a dolog, ha pedig nem kívülr?l, akkor azt, hogy nem kényszer hatására.
Dehát a fegyelmezett és a fegyelmezetlen emberben is a saját törekvésük hat, tehát egyikük sem
kényszerb?l cselekszik, hanem önként. Nem is szükségszer?ségb?l cselekszenek, mert azt a mozgató
elvet nevezzük szükségszer?ségnek, amely kívülr?l hat és a bels? törekvés ellenére gátol vagy mozgat.
De ha a mozgás elve belülr?l hat, nem kényszerb?l történik a dolog.

Továbbá az öröm is, a fájdalom is jelen van mind a fegyelmezett, mind a fegyelmezetlen emberben.
Hiszen a fegyelmezett ember is fájdalmat érez, amikor vágya ellenére cselekszik, meg örvendezik is a 
remény nyújtotta öröm felett, hogy életmódja kés?bb majd hasznot hajt neki, vagy már most is
hasznos, mivel egészséges. A fegyelmezetlen meg örvendezik, amikor fegyelmezetlensége révén teljesül
a vágya, de fájdalmat érez, amikor az eljövend? fájdalomra gondol, mert sejti, hogy rosszat cselekszik.
Ezért van értelme annak, hogy mindkét cselekvést kényszer?nek nevezzük. Az is, mely a törekvés szerint,
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az is, amely a megfontolás szerint megy végbe, némiképp nem-önkéntes cselekvés. Mert külön vannak
választva egymástól, kölcsönösen kiszorítják egymást.

A lélek egésze teh?t - mind a fegyelmezett, mind a fegyelmezetlen ember esetében - önként cselekszik,
nem kényszerb?l. A lélek részei között persze van olyan, amely kényszerb?l cselekszik.

A természett?l való kifejezés jelentése: egyrészt az, ami mindjárt születésünkt?l fogva mindnyájunkat
elkísér, másrészt az ami rendes, egyenes irányú fejl?dés esetén kifejl?dik bennünk.

A fegyelmezett és a fegyelmezetlen emberrel kapcsolatos aporia tehát a következ?: vajon mindkett?
kényszer hatására cselekszik-e, vagy csak az egyik, vajon nem-önként cselekszenek-e, vagy bár kényszer
hatására, de ugyanakkor önként is, mert ha a kényszer? nem-önkéntes, akkor ?k önként és ugyanakkor
nem-önként cselekszenek?

Még egy módon lehet beszélni err?l: az ember kényszerb?l és szükségszer?ség hatására cselekszik,
mégpedig anélkül, hogy értelme és törekvése ellenkezne egymással. Ez akkor van, amikor olyasmit
cselekedünk, amir?l tudjuk, hogy fájdalmas és hitvány dolog, de ha nem tesszük meg, verés, vagy
fogság, vagy halál vár ránk. Az ilyenr?l mondják ugyanis, hogy szükségszer?en cselekedték. Pedig
ilyenkor is megvan az ember lehet?sége, hogy ne tegye meg az illet? dolgot, hiszen vállalhatja a
szenvedést is.

Továbbá: talán azt mondhatná valaki, hogy némely cselekvés ezek közül önkéntes, más meg nem az. Az
olyasféle esetekben ugyanis, amikor a cselekv?t?l függ, hogy a dolog nem következik be vagy
bekövetkezik, olyankor ha olyat cselekszik is az ember, amit nem kíván, önként cselekszik és nem
kényszerb?l. Az olyan esetekben pedig, amikor ez nem is cselekvést?l függ, bizonyos módon kényszerb?l
történik a cselekvés, de mégsem abszolút értelemben, tehát nem úgy, hogy nem azt határozza el az
ember, amit cselekszik, hanem a célja az, ami kényszer?.

Van eset, amikor valaki szükségb?l és kényszer?en cselekszik, vagy legalábbis nem természete szerint:
valahányszor a jó érdekében cselekszik hitvány dolgot, vagy azért, hogy nagyobb rossztól szabaduljon
meg. Sokan a szerelmi vágyat és az indulat néhány fajtáját és a természetadta ösztönöket is nem-
önkéntesnek tekintik, mivel ezek igen hevesek, és meghaladják az ember erejét. S megbocsátunk nekik,
mint olyanoknak, amelyek leigázzák az emberi természetet. Az a cselekvés, amelynek segítségével valaki
heves fájdalmat szeretne elkerülni, inkább min?sül kényszer?nek és nem-önkéntesnek, mint az,
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amelynek révén valami enyhébb rosszat kerülünk el. S általában inkább min?sül ilyennek az a cselekvés,
amelynek révén fájdalmat kerülünk el, mint az, amelynek révén örömteli dolgokra teszünk szert.

Az a kifejezés, hogy „t?lünk függ” azt jelenti: amit az emberi természet el bír viselni. Amit az ember nem
tud elviselni és ami nem tartozik természetes törekvéséhez vagy nézetéhez, az nem t?le függ. A
vágyakozáson alapuló cselekvéseknél is ez a helyzet. Tehát vagy bizonyos gondolatok és érzelmek
olyanok, hogy nem t?lünk függenek, vagy az effajta gondolatokon és nézeteken alapuló cselekvések.
Vannak bizonyos érvek, amelyek er?sebbek nálunk.

Azok az érvek tehát, melyek az önkéntes fogalmának meghatározását különösképpen akadályozzák,
olyasféle érvek, amelyek azt mutatják meg, hogy az emberek kényszer hatására cselekszenek, de mégis
önként.

Miután önkéntesség sem a törekvés, sem az elhatározás segítségével nem határozható meg, a
gondolkodáson való alapultságon meghatározás marad. Az önkéntes a nem-önkéntes ellentétének
min?sül, s amikor a cselekv? tudja, hogy ki, milyen eszközzel és milyen célból cselekszik, ellentétesnek
min?sül azzal, amikor a cselekv? tudatlanságban van afel?l is, hogy ki és milyen eszközzel cselekszik,
mégpedig fontos és nem járulékos dolgokban. Az olyan cselekvés pedig, ahol a cselekv? tudatlanságban
van afel?l is, hogy mit és milyen eszközzel és ki cselekszik, az nem-önkéntes. Tehát amely dolgokkal
kapcsolatban t?lünk függ, hogy ne tegyük meg ?ket, azokat ha megtesszük, s nem tudatlanságból és
magunktól tesszük, ezek a cselekedetek szükségképp önkéntesek.

Amit pedig tudatlanságból és tudatlanságban teszünk, az nem-önkéntes. S minthogy az ismeretnek és a
tudásnak két oldala van, az egyik a tudás birtoklása, a másik a felhasználása, azt, aki birtokolja ugyan a
tudást, de nem él vele, van amikor joggal nevezhetjük tudatlanságból cselekv?nek, ám van, amikor nem
jogos ez az elnevezés: pl. ha hanyagságból nem használja tudását. Hasonlóképpen gáncsolható az is,
akinek nincs birtokában egy bizonyos tudás, ha annak megszerzése könny? vagy szükséges lett volna, ám
? hanyagságból, vagy gyönyör, vagy fájdalom miatt nem tett rá szert.

Következik az elhatározás elemzése.

Természetét?l fogva mi az elhatározás, vajon az „önkéntes” és az „elhatározáson alapuló” azonos-e? Az
elhatározás vagy vélemény vagy törekvés, mert, mindkett? kísér?jelensége az elhatározásnak.
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Világos, hogy az elhatározás nem lehet törekvés, mert akkor vagy kívánság volna vagy vágy vagy 
indulat. Senki sem törekszik ugyanis semmire anélkül, hogy e három közül valamelyik hatással ne volna
rá.

Az indulat és a vágy megvan az állatokban is, míg az elhatározás nincs meg. Továbbá akikben mindkett?
megvan, azok sok mindent szoktak elhatározni indulat és vágy nélkül is, vagy esetleg nem határoznak el
semmit, hanem uralkodnak magukon.
Nem azonos a kívánság és az elhatározás sem. Hiszen az emberek kívánnak néha olyasmit is, amir?l
tudják, hogy lehetetlenség. Olyasmit sem határoz el az ember, ami általában lehetséges ugyan, de amir?l
úgy véli, hogy megvalósítása nem t?le függ. Amit elhatározunk, az szükségképpen valami t?lünk függ?
dolog.

Vélemény se lehet az elhatározás, mert vélekedni sok, nem t?lünk függ? dologról is szoktunk. Nem lehet
azon dolgokról alkotott vélemény sem, melyeknek megtétele t?lünk függ.

Hiszen senki sem a célt határozza el, hanem a célhoz vezet? eszközöket. Ha valaki elhatározza magát
valamire, akkor mindig világosan megmutatkozik, hogy mi az, amit elhatároz és mi az, ami végett ezt
elhatározta.

Az elhatározás tehát más, mint a vélemény és a kívánság. A kívánság és a vélekedés ugyanis f?ként a
célokkal kapcsolatos, míg az elhatározás nem.

De miben különbözik t?lük az elhatározás, s milyen viszonyban áll az önkéntessel?

Azok között a dolgok között, melyek létezése és nem-létezése egyaránt lehetséges, vannak olyanok,
amelyekkel kapcsolatban van helye megfontolásnak, néhánnyal kapcsolatban azonban nincs. Vannak
ugyanis dolgok, amelyeknek létezése és nem-létezése egyaránt lehetséges, de keletkezésük nem t?lünk
függ, hanem egyesek a természet, mások meg egyéb okok révén jönnek létre. Ezekkel kapcsolatban senki
nem vállalkozna arra, hogy megfontolja ?ket, hacsak nem tudatlanságból teszi.
Némely dolgoknak ellenben nemcsak létezése és nem-létezése lehetséges, hanem az is, hogy az emberek
megfontolják ?ket: ezek azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatban t?lünk függ, hogy megtegyük vagy ne
tegyük meg.
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Azonban a t?lünk függ? és elvégezhet? dolgok közül sem mindegyikre vonatkozik a megfontolás, az
elhatározható és elvégezhet? dolgok azonban a t?lünk függ? dolgok közé tartoznak.

Az elhatározás a vélemény és a kívánság keveréke! Az emberben ugyanis, amikor elhatározza magát
valamire, mindkett? jelen van. De azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan jön létre bel?lük az elhatározás.
Az elhatározás ugyanis kiválasztás, de nem pusztán választás, azaz az egyik dolognak a másik el?tt való
választása. Ez pedig nem lehetséges vizsgálódás és megfontolás nélkül. Ezért az elhatározás a fontolgató
véleményb?l jön létre.

Senki sem a célt fontolja meg - az ugyanis nyilvánvaló -, hanem a célra vonatkozó eszközöket. A
megfontolást pedig mindnyájan addig folytatjuk, amíg a cselekvés létrejöttének mozgató elvét vissza nem
vezettük önmagunkra. Az elhatározás a t?lünk függ? dolgokra irányuló megfontolt törekvés. Mert
mindazt megfontoljuk, amit elhatározunk, de nem határozunk el mindent, amit megfontolunk. Megfontolt
az a törekvés, melynek mozgató elve és oka a megfontolás, s amikor a törekvés a megfontolás révén
megy végbe.

Ezért is az elhatározás nincs meg a többi él?lényben, s az emberben sem minden életkorban és minden
állapotban. Abban a kérdésben, hogy egy cselekvést végre kell-e hajtani vagy sem, a puszta vélekedés
jelenlétének sok esetben semmi akadálya, míg a mérlegel? gondolkodás soha nincs jelen. Mert a lélek
megfontolóképessége valamely ok szemlélésének a képessége.

Ugyanis az, ami végett cselekszünk az okok egyike. Mert azt, ami miatt cselekszünk: ok. Ami végett
valami van vagy keletkezik, azt okszer?nek nevezzük.

Akinek semmiféle célja nincs, az nem is fontol meg semmit. Mivel tehát az ember azt, aminek megtétele
vagy meg nem tétele t?le függ, ha megteszi vagy ha nem teszi meg - önszántából és nem tudatlanságból -
önként teszi vagy nem teszi, de másrészt meg sok mindent cselekszünk anélkül, hogy megfontolnánk
vagy el?re meggondolnánk a dolgot - ezért szükségképpen mindaz, amit elhatározott az ember önkéntes,
de nem minden önkéntes elhatározott is egyben, s mindaz, ami elhatározásunk szerint történik, önkéntes,
de ami önkéntes, az nem mind történik elhatározásunk szerint.

A törvényhozók helyesen járnak el, amikor a vétségek között megkülönböztetik a nem-önkéntes,
önkéntes és el?re megfontolt vétkeket.
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Aki megfontol valamit, mindig valami végett fontolja meg és mindig van valami célja, amelyhez
viszonyítva vizsgálja, hogy mi a hasznos. A végcélt azonban senki sem fontolja meg.

Mert aki megfontol, az azt fontolja meg - feltéve, hogy a végcél fel?l vizsgálja a dolgot -, ami a célra
vonatkozik, és aminek segítségével ? a célt önmagára vezetheti vissza, s ami ?t képessé teszi arra, hogy a
célra irányuljon. A cél azonban természett?l fogva mindig jó, és az egyes esetekben azt vesszük
fontolóra, például az orvos megfontolhatja azt, hogy adjon-e gyógyszert, a hadvezér meg, hogy hol verjen
tábort. Ezek a dolgok a végcélnak vannak alárendelve, mint jónak, s ez végeredményben a legf?bb jó.

Ami pedig természet ellen való és torzult, az nem jó, hanem látszólagos jó. Ennek az az oka, hogy a
létez? dolgok közül némelyek nem használhatók egyébre, mint ami természet szerinti rendeltetésük,
például a látás.

Hasonlóképpen a kívánság természett?l fogva a jóra vonatkozik, de természet ellenére való módon a
rosszra is vonatkozhat, s természett?l fogva a jót kívánjuk, de természet ellenére a torzultat és a rosszat is.

Az egyes dolgokkal kapcsolatban a pusztulás és a torzulás nem tetsz?leges valamire vonatkozik, hanem
az ellentétes dologra és közbüls? állapotaira. Err?l az útról ugyanis nem térhetünk le, mivel a tévedés sem
tetsz?leges dologhoz vezet, hanem az ellentéteshez.

Mind a csalódás, mind az elhatározás a középt?l halad az ellentétek felé. A középpel pedig a több és a
kevesebb ellentétes. Ezeknek a kellemes és a fájdalmas az oka, hiszen ezért van az, hogy a lélek számára
a kellemes úgy jelenik meg, mint jó és a kellemesebb, mint jobb, a fájdalmas, mint rossz, a fájdalmasabb
meg mint rosszabb. Nyilvánvaló tehát, hogy az erény és az erkölcsi hitványság a gyönyörrel és a
fájdalommal kapcsolatos. Erény és hitványság ugyanis az elhatározás tárgyaival kapcsolatban fordul el?,
az elhatározás pedig a jóra és a rosszra vonatkozik, valamint arra, ami ilyennek t?nik, a gyönyör és a
fájdalom meg természett?l fogva ilyen dolgok.

Mivel maga az erkölcsi erény valamiféle közép, s teljes egészében a gyönyörrel és a fájdalommal
kapcsolatos, az erkölcsi hitványság meg ugyanezekre az erénnyel kapcsolatos dolgokra vonatkozó 
hiányban és túlzásban nyilvánul meg, ezért az erény szükségképpen az elhatározásra vonatkozó olyan
lelki alkat, amely a gyönyörökben és a fájdalmakban megmutatkozó, hozzánk viszonyított középpel

                                265 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

kapcsolatos. Az ember erkölcsének min?sége a gyönyörök és fájdalmak vonatkozásában állapítható meg,
attól függ?en, hogy az illet? minek örül és min bánkódik.

Vajon az erény az elhatározást teszi-e hibátlanná és a célt helyessé, vagy pedig a gondolkodást teszi
ilyenné? Valójában a fegyelmezettség az, ami nem engedi megromlani a gondolkodást. Az erény és a
fegyelmezettség pedig két különböz? dolog.
El?fordul, hogy a kit?zött cél helyes, a célhoz vezet? eszközök tekintetében mégis tévedünk. De az is
el?fordulhat, hogy a célt t?zi ki rosszul az ember, ám a hozzá vezet? eszközök helyesek. S az is lehet,
hogy egyik sem jó.

Vajon az erény a célt határozza-e meg, vagy a célhoz vezet? eszközöket?

A célt határozza meg, mivel a cél nem függ sem a következtetést?l, sem a gondolkodástól, hanem
mintegy kiindulópontként kell rögzítenünk. Hiszen az orvos sem azt fontolgatja, hogy a betegnek meg
kell-e gyógyulnia vagy sem, hanem hogy kell-e sétálnia vagy nem.

Tehát a gondolkodó tevékenység kiindulópontja a végcél, a cselekvés kiindulópontja pedig az, amiben a
gondolkodó tevékenység lezárul. Ha tehát minden helyességnek az oka vagy a gondolkodás vagy az
erény, s akkor ha a gondolkodást kizárjuk, az erény az, amelynek révén a cél helyes lesz. De a célhoz
vezet? eszközökre ez nem vonatkozik.

A cél az, ami végett cselekszünk. Hiszen minden elhatározás valamire vonatkozik és valami végett van.

Ami végett cselekszünk, az a közép. Létrejöttének oka pedig az elhatározással párosult erény. Ám az
elhatározás nem a célra, hanem a célhoz vezet? eszközökre vonatkozik. Ezeknek eltalálása más lelki
képesség dolga.

De annak, hogy az elhatározás célja helyes, az erény az oka. Ezért az ember min?ségét az elhatározás
alapján ítéljük meg, azaz annak alapján, hogy milyen cél érdekében, nem pedig, hogy mit cselekszik. S
ennek megfelel?en: az erkölcsi hitványság okozza azt, hogy az elhatározás az ellentétes dolgokra irányul.
Ha valaki olyan helyzetben van, hogy t?le függ, hogy a szép dolgot megtegye, a rútat meg elkerülje, s ?
fordítva cselekszik, nyilvánvaló, hogy nem derék ember. Ezért szükségképpen önkéntes mind a
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hitványság, mind az erény. Mert nem létezik semmiféle kényszer, hogy aljasságot cselekedjünk. Ezért is
kell hibáztatni a hitványságot és dicsérni az erényt.

Továbbá: amikor bárkit dicsérünk vagy hibáztatunk, inkább az elhatározására vagyunk tekintettel, mint
a tevékenység eredményére - jóllehet az erény tevékenysége értékesebb -, mert a hitvány dolgot kényszer
hatására is cselekedhetik az emberek, de senki sem szokott kényszer hatására elhatározni valamit.

Továbbá: mivel nem könny? felismerni az elhatározás min?ségét, ezért az ember min?ségét kénytelenek
vagyunk tevékenységének eredményei alapján megítélni.

A tevékenység tehát az értékesebb, de az elhatározás az, ami méltóbb a dicséretre.

Összefoglalva: az erényekben közepek találhatók, ezek elhatározáson alapulnak, az erények ellentétei
erkölcsi hitványságok.

Nézzük most az egyik konkrét esetet, a bátorságot. A vakmer?ség és a gyávaság ellentétei, a bátorság
köztük van. Úgy t?nik, a bátor ember rendszerint félelem nélküli, a gyáva meg félénk. De milyen
dolgokkal szemben áll helyt a bátor ember? Az ? számára vagy más számára félelmetes dolgokkal
szemben? Nyilván az ? számára félelmetes dolgokkal szemben, azaz hat rá számos jelent?s és félelmes
dolog, ami viszont ellentmond annak, hogy nem fél.

De a „félelmetes dolog” kifejezés kétféle jelentéssel is bír: általában félelmetes vagy egy bizonyos ember
számára az. Azok a dolgok, amelyek a gyáva embert mint gyávát megijesztik, senki más számára nem
félelmetesek vagy csak enyhe félelmet keltenek. De azokat a dolgokat, amelyek a legtöbb ember számára
félelmetesek, általában félelmetes dolgoknak nevezzük. A bátor ember azonban félelem nélkül viselkedik
és helytáll az effajta félelmetes dolgokkal szemben, amelyek az egyik értelemben félelmetesek a számára,
de a másik értelemben nem. Mint ember számára: félelmetesek, de mint bátor számára nem azok,
legfeljebb kis félelmet keltenek benne.

Ezért is dicsérend? a bátor ember lelki alkata, mert olyan ?, mint az er?s ember, aki nem azért er?s, mert
semmiféle fáradság nem hat rá, hanem mert kevéssé érinti ?t. A gyenge ember pedig azért gyenge, mert
hamarabb és nagyobb mértékben érinti ?t a fáradság, mint az átlagot.
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Vajon a bátor ember számára semmi sem félelmetes, és ? nem érez félelmet? Avagy semmi akadálya
annak, hogy bátor módon viselkedjen? A bátorság az értelem követése, az értelem pedig azt tanácsolja,
hogy az erkölcsileg szépet válasszuk. Aki nem az értelem által áll helyt a félelmetes dolgokkal szemben,
az vagy megbomlott, vagy vakmer?. Csak az a bátor, aki az erkölcsileg helyest?l vezérelve van híján a
félelemnek. A gyáva ember akkor is fél, ha nem kell, a vakmer? meg akkor is merész, ha nem kell. A
bátor ember mindkét esetben úgy viselkedik, ahogy kell, s ily módon ? a közép, mert akkor merész és
akkor fél, amikor az értelem így tanácsolja.

Az értelem nem parancsolja azt, hogy a rendkívül nagy, a pusztulásunkat okozó fájdalmakkal szemben is
helytálljunk, hacsak nem valami erkölcsileg szép dologról van szó. Eszerint a vakmer? az ilyenekkel
szemben akkor is merészen helytáll, ha az értelem nem tanácsolja, a gyáva meg akkor sem, ha tanácsolja
az értelem, a bátor pedig csupán akkor, amikor az értelem tanácsolja neki.

Általában a félelmet kelt? dolgokat nevezik félelmetesnek, ilyenek pedig azok, amelyekr?l úgy t?nik,
pusztító fájdalmat okoznak. Akik ugyanis valami egyéb fájdalomra várnak, azoknak osztályrészül juthat
ugyan valami másfajta rossz vagy másfajta szenvedés, de az nem lesz félelem.

De a félelem a fájdalomnak csupán olyan fajtáival kapcsolatosan jelentkezik, amelyekr?l úgy látjuk, hogy
természetük szerint olyanok, hogy életünk ellen törnek. Ezért némelyik ember, aki meglehet?sen
elpuhult, bizonyos dolgokkal kapcsolatban bátor, némelyik meg, noha kemény és szívós, gyáva.

A bátorság sajátosságának min?sül a halállal és az azzal járó fájdalommal kapcsolatos magatartás
mikéntje. Mert ha az egyik ember a h?séggel és a hideggel és az efféle kellemetlenségekkel szemben
helytáll, ahogyan az értelem tanácsolja, mivel ezek veszélytelen dolgok, a halállal szemben viszont
gyeönge, és elfogja a rémület, noha más szenvedés nem, csupán a pusztulásé okozza ezt benne - a másik
meg a hideggel és egyebekkel szemben gyenge ugyan, ám a halállal szemben érzéketlen, akkor az els?t
gyávának tartjuk, a másodikat bátornak.

Mert veszélyr?l csupán azoknak a félelmetes dolgoknak esetében beszélünk, amikor az efféle pusztulás
okozója közel van. S ha az közelinek t?nik, akkor látszik veszélyesnek a helyzet.

Némely dolog ugyanis szükségképpen félelmetesnek t?nik és rémületbe ejt minden embert. Hiszen semmi
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nem akadályozza meg azt, hogy a meleg és a hideg és egyéb természeti er?k fölébünk, azaz az emberi test
állapotának fölébe kerekedjenek, és így áll a dolog a lélek szenvedélyeivel is.

A gyávákat és a vakmer?ket tehát becsapja a lelki alkatuk, mert a gyáva számára a nem-félelmetes is
félelmetesnek t?nik és nagyon félelmetesnek, a vakmer? számára meg fordítva, neki biztonságosnak
látszik a félelmetes és csak kissé félelmesnek, ami pedig nagyon is az. A bátor számára viszont
olyanoknak t?nnek a dolgok, amilyenek a valóságban.

Ezért nem az a bátor, aki tudatlanságból áll helyt a félelmetes dolgokkal szemben, s nem is az, aki ismeri
ugyan a veszély nagyságát, de haragjában száll vele szemben. Némelyek helytállása meg egyéb
gyönyörökön alapul. Hiszen a haragban is van valamiféle gyönyör, ti. a bosszú reményének gyönyöre. De
nyilván egyetlen olyan embert sem volna jogos bátornak nevezni, aki ennek vagy egy másik gyönyörnek
a kedvéért vagy a nagyobb fájdalom el?l menekülvén száll szembe a halállal.

De azok sem bátrak, akik a megpróbáltatás el?l menekülnek el így. Csaknem ugyanígy vélekedünk
azokról, akik tapasztalatukra támaszkodva szállnak szembe a veszélyekkel, ahogyan azt a legtöbb
hivatásos katona teszi.

Éppen fordítva van ugyanis, mint ahogyan Szókratész gondolta, mert ? úgy vélekedett, hogy a bátorság
tudás. Hiszen a tengerészek, akik tudják, hogyan másszanak fel az árbocra, nem azért nyugodtak, mert
ismerik a veszélyt, hanem mert tudják, hogyan segítsenek magukon a bajban. Az az érzés, amely a
küzdelemben a merészséget növeli, szintén nem bátorság. Nyilvánvaló az is, hogy néhány ember a
tapasztalat segítségével megállja a helyét, noha gyáva. ?k azért gondolkodnak úgy, hogy amit tesznek,
nem veszélyes, mert tudják, hogyan segítsenek magukon. Ennek bizonyítéka, hogy ha úgy gondolják,
nincs segítségük, mid?n nyakukon a veszély, nem állnak helyt.

Ám az összes ilyenféle bátor ember közül úgy t?nik, még azok a legbátrabbak, akik a megfutamodáson
érzett szégyen miatt állnak helyt. S ugyanaz az állampolgári bátorság is.

A valódi bátorság azonban nem egyik se az említettek közül. Ezek csak hasonlók hozzá, mint a
vadállatok bátorsága, akik a haragtól vezérelve rontanak egymásra. Az embernek ugyanis nem azért kell
helytállnia, mert attól fél, hogy hírbe hozzák, nem is dühében, sem pedig mert nem gondol a halálra vagy
mert képes megvédeni magát, hiszen így azt gondolhatja, hogy félelmetes dolog egyáltalán nem létezik.

                                269 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Hanem mivel minden erény elhatározáson alapul, minden választás valamilyen cél érdekében történik, s
ez a cél az erkölcsi szép, nyilvánvaló, hogy a bátorság is, erény lévén, valamilyen cél érdekében hat úgy,
hogy az ember helytálljon a félelmetes dolgokkal szemben. Ezért helytállni nem tudatlanságból kell,
nem is gyönyört?l vezérelve, hanem azért, mert helytállni szép dolog, amikor pedig nem szép, hanem
?rültség, az ember nem dacol, mert az szégyenletes.

Lássuk most a mértékletesség és a mértéktelenség részletesebb meghatározását! A „mértéktelen”
kifejezés több értelemben használatos. Azt is így nevezzük, ami természeténél fogva nem viseli el a
javítást és azt is, ami természeténél fogva elviseli ugyan, de nem javult meg, mert olyan dolgokat
cselekedett rosszul, amilyeneket a mértékletes ember helyesen cselekedne. Ez utóbbi mérsékeletlenségre
vagyunk tekintettel, amikor mértéktelen emberekr?l beszélünk.

Akik érzéketlenségük folytán mozdulatlanok ezekkel a gyönyörökkel szemben, némelyeket érzéket-
leneknek mondunk, másokat meg más, hasonló nevekkel illetünk. Nem teljesen ismeretes és nem is
világos az a szenvedély, amelynek következtében inkább az ellenkez? végletbe esik mindenki; és
mindenkivel vele születik az efféle gyönyörökkel szembeni érzékenység és gyengeség. Mivel a 
mértékletesség a gyönyörökkel kapcsolatos, szükségszer?, hogy kapcsolatban legyen a vággyal is. Azt
kell hát megállapítani, hogy melyik ez a vágy.

Hiszen nem mindegyik vággyal szemben és nem mindegyik gyönyör?ségben mértéktartó a mértékletes
ember, hanem a közfelfogás szerint kétfajta érzékelésben: az ízlelésben és a tapintásban az. Abban a
gyönyörben, amelyet a szép dolgok látása - kivéve a szerelmi vágyakozással kapcsolatosakat - vagy a
kínban, amelyet a rútnak a látása okoz, valamint a jó és a rossz hangzással kapcsolatos gyönyörben és
kínban, aztán abban, amelyet a szaglás: a jó és a rossz szagok okoznak, nem mértéktartó. Hiszen senkit
sem mondanak mértéktelennek amiatt, hogy érzékeny ezekre vagy sem.

Tehát ha valaki szép szobrot vagy lovat, vagy embert néz, vagy egy énekes dalát hallgatja, de nem kíván
közben enni, sem inni, sem szerelmeskedni, csupán szemlélni a szép dolgokat és hallgatni az énekeseket,
azt éppoly kevéssé tarthatjuk mértéktelennek, mint azokat, akiket elbájoltak a szirének.

Ám mértéktartó a mértékletes ember az érzékelésnek azzal a két fajtájával kapcsolatban, amelyekre a
többi él?lény is érzékeny, azaz örül nekik vagy kellemetlen érzést ébresztenek benne. Ez az ízlelés és a
tapintás, míg a látás, a hallás, a szaglás gyönyörei miatt senkit sem nevezünk mértéktelennek, ha túllépi a
mértéket.
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Általában: ahol nem beszélünk fegyelmezettr?l, illetve fegyelmezetlenr?l, ott mértéktelenr?l és
mértékletesr?l sem esik szó. Érzéketlen ember az, aki úgy viselkedik, hogy még azokkal a dolgokkal
kapcsolatban is hiányosságot mutat, amelyekben pedig szükséges részesülnünk és amelyeknek többnyire
mindenki örül. Aki meg túlzásba viszi, mértéktelen. Hiszen ezeknek a dolgoknak természeténél fogva
örül minden ember, és vágyik utánuk, és mégsem mértéktelenek, és nem is nevezzük annak ?ket, mert
nem esnek túlzásba; nem örülnek jobban a kelleténél, ha részül jut nekik, s nem bánkódnak a kelleténél
jobban, ha nem részesülnek benne. De nem is eltompultak, hiszen nem mutatnak hiányosságot az
örömben vagy a fájdalomban - s?t inkább esnek túlzásba.

Mivel az ilyen dolgok tekintetében létezik túlzás és hiány, nyilvánvaló, hogy van közép is, s ez a lelki
alkat a legjobb, egyben mindkett?vel ellentétes. Ezért ha a mértékletesség a legjobb lelki alkat azokkal a
dolgokkal kapcsolatban, amelyekkel a mértéktelen tör?dik, akkor az értékelések említett gyönyör?ségeit
illet?en a mértékletesség a közép, mivel ez van középen a mértéktelenség és az érzéketlenség közt.

Következik ugyanilyen módon több lelkialkati tulajdonság magyarázata, ezeket kihagyom.

Az általános következtetés az, hogy a két széls?ség és a közép ellentéte nem min?sül egyformának
mindkét esetben, hanem néha a túlzás, néha meg a hiányosság oldalán nagyobb az ellentét. Ahol pedig
nagyobb a hasonlóság, ott kisebbnek t?nik az ellentét.

(mivel még nincs vége, a befejez? részt külön teszem fel)

_______________________________________________
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Eudémoszi Etika II.

by maxval bircaman - szerda, július 18, 2018

http://bircahang.org/eudemoszi-etika-ii/

folytatás az el?z? részb?l

 

(a m? 4., 5. és 6. könyvét kihagyom, ezek ugyanis azonosak a Nikomakhoszi Etika 5., 6. és 7. könyvével)

Mi a barátság?

Többféle értelemben használjuk a barátság kifejezést

A barátság létrehozása az államtudomány legf?bb feladatának min?sül, s erre a célra vonatkoztatva
szokás az erényt hasznosnak nevezni. Hiszen elfogadhatatlan, hogy barátai legyenek egymásnak az olyan
emberek, akik igazságtalanul viselkednek egymással szemben.

A derék férfiú ugyanaz, mint a barátságos férfiú, a barátság pedig valamiféle, az erkölccsel kapcsolatos
lelki alkat. S ha valaki azt kívánja elérni, hogy az emberek ne jogtalankodjanak, elegend?, ha barátságot
teremt közöttük, igaz barátok ugyanis nem jogtalankodnak egymással.

De akkor sem jogtalankodnak egymással az emberek, ha igazságosak. Az igazságosság és a barátság tehát
vagy azonosak, vagy igen szoros kapcsolatban állnak egymással.
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Egyesek szerint a hasonló a hasonlónak barátja, mások szerint pedig az ellentétes az ellentétessel
barátkozik, hiszen a a száraz sem a száraz után, hanem a nedves után vágyakozik.

Más nézetek azonban közelebb vannak egymáshoz és jobban alkalmazhatók a megfigyelt tényekre.
Egyesek számára ugyanis képtelenségnek t?nik, hogy hitványak barátai legyenek egymásnak, mert csak a
jók lehetnek azok. Mások számára meg az t?nik lehetetlennek, hogy az anyák ne szeressék gyermekeiket.
Ez a fajta szeretet az állatokban is megvan, hiszen azok akár a halált is választják ivadékaik érdekében.
Megint mások úgy vélekednek, egyedül a hasznos dolog szolgálhat barátság alapjául.

Viszont a hasonló nem hasznos a hasonló számára, az ellentét meg a legtávolabb van a hasonlóságtól, s az
ellentétes a leginkább haszon nélkül való az ellentétes számára, hiszen az ellentétes az ellentétének a
pusztulása.

Olyan érvelést kell tehát találni, mely a lehet? legjobban megvilágítja a kérdéssel kapcsolatos nézeteket és
megoldja az ellentmondásokat.

Vajon a gyönyörködtet? vagy a jó ösztönöz-e a barátságra? Ha azt szeretjük, ami után vágyódunk, a vágy
meg a gyönyörködtet?re irányul, így hát a gyönyörteli az, ami iránt barátsággal vagyunk. Ha pedig azt
szeretjük, amit kívánunk magunknak, úgy a jó iránt vagyunk barátsággal. A gyönyörködtet? és a jó tehát
két különböz? dolog.

Amire törekszünk és amit kívánunk, az vagy a jó vagy a látszólagos jó. A gyönyörködtet?re is azért
törekszünk, mert valamiféle jónak látszik. Nyilvánvaló, hogy számunkra mind a jó, mind a
gyönyörködtet? kedves.

Tehát más kiinduló tételt kell választani. A javak közül egyesek feltétlenül jók, mások meg valakinek a
számára jók, de nem feltétlenül azok. S a feltétlenül jók, meg a feltétlenül gyönyörködtet?k ugyanazok a
dolgok.

Azokról a dolgokról ugyanis, amelyek az egészséges testnek hasznára vannak, azt mondjuk, hogy a test
számára feltétlenül jó dolgok, de a beteg test számára hasznos dolgokról, például a gyógyszerekr?l nem
mondjuk ezt.
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Ugyanígy feltétlenül gyönyörködtet? dolgok azok, amelyek az egészséges és ép test számára ilyenek,
például ilyen az, hogy az ember fényben él, de nem ilyen, ha sötétben él. Mégis a szembeteg számára
fordított a helyzet.

S nem az a bor kellemes, amely az iszákosságtól dadogóvá vált emberek számára ilyen, hanem amelyik a 
romlatlan érzék? ember számára kellemes.

Ugyanígy a lélek esetében sem az a feltétlenül kellemes, ami a gyermekek és az állatok számára ilyen,
hanem ami a megállapodott ember számára az.

A barátságnak három formája van: az erényen, a hasznon és a gyönyör?ségen alapuló barátság.

A három formát egy bizonyos egyetlen barátság vonatkozásában nevezzük így, amely az els?, kiinduló
elv. Ahogy az „orvosi eszköz” szóban megvan az orvos meghatározása, de az „orvos” szóban nincs
benne az eszköz meghatározása. Tehát az els?t kell megkeresni, ami azonban nem azonos az általánossal.

Ezért gondolják sokan tévesen, hogy a nem els? típusú barátság nem barátság. Valójában az is az, csak
nem ugyanolyan módon.

A hasznon alapuló barátság az, amelyhez a legtöbb ember barátsága tartozik. Ugyanis azért szeretik
egymást, mert hasznos egyik a másikának, s addig tart a bartátság, míg a haszon tart.

A gyönyörön alapuló barátság az ifjaké, mert ?k érzékenyek a gyönyör?ségre. Ezért ez könnyen változó
barátság, hiszen az évek során változik a jellemük, az is változik, hogy mi kellemes számukra.

A legderekabb emberek barátsága viszont az erényen alapul. Nyilvánvaló, hogy ez az els? barátság, ami
a derék emberek kölcsönös szeretete és vonzalma.
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A barátságnak ez a formája csupán az emberben van meg, mert egyedül ? képes észrevenni a másik
vonzalmát. A többi viszont az állatokban is megtalálható, hiszen láthatóan van bizonyos haszna az
emberek és a háziállatok kapcsolatának, de még az állatok egymás közötti kapcsolatának is.

Tehát a hitvány emberek is barátkozhatnak egymással, mind a haszon, mind a gyönyör?ség végett.

Mivel a feltétlenül jó és a feltétlenül gyönyörködtet? ugyanazon dologra vonatkozik, az igaz barát és a
feltétlen barát pedig a kifejezés els? értelmében barát, az ilyet önmaga kedvéért választjuk, hiszen azt az
embert, aki a javakat önmagukért kívánja, szükségképpen mi is önmagáért választjuk. Az igaz barát
feltétlenül kellemes. Ezért van az, hogy aki bármilyen módon barátunk, az kellemes.

Megfontolandó ugyanis, hogy az ember azt szereti-e, ami számára jó, vagy azt, ami feltétlenül jó, és hogy
vajon az aktuális szeretetérzés párosul-e a gyönyör?séggel, oly módon, hogy a szeretet tárgya kellemes is,
vagy pedig nem az. Hiszen az olyan javakat, amelyek nem feltétlenül azok, hanem alkalomadtán rosszak
is lehetnek valamiképp, kerülnünk kell, s ahhoz, ami valaki számára nem jó, az illet?nek semmi köze
sincs.

Azt keressük tehát, hogy a feltétlen javak az egyes ember számára is javak legyenek. Választani ugyanis a
feltétlen jót kell, az egyes ember mégis azt választja, ami számára jó. Ezeket kell összhangba hozni, s ezt
teszi az erény.

Az államtudomány meg azon van, hogy akiknél még nem így áll a dolog, azoknál is megvalósuljon.
Minden ember alkalmas erre eljutni, hiszen természett?l fogva az embere számára jók a feltétlen javak.
Szükségszer?, hogy az erkölcsileg szép dolgok kellemesek legyenek. Ha valakiben ez a kett? nincs
összhangban egymással, az erkölcsileg még nem teljesen jó. Lehetséges, hogy fegyelmezetlenség támadt
benne, ugyanis a jónak és a kellemesnek az érzelmek területén tapasztalható egybe nem hangzása 
fegyelmezetlenség.

Mivel az els? barátság erényen alapul, ezért az ilyen barátok is feltétlenül jók lesznek.

Meg kell vizsgálnunk, létezik-e barátság gyönyör?ség nélkül, s az ilyen barátság miben különbözik a
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másiktól. Továbbá, vajon szeretünk-e valakit azért, mert jó, akkor is, ha nem kellemes, s vajon a barátság,
amely aktuális formájában jó, nem jelenik-e meg a kellemes nélkül?

Ahogy a tudományos tevékenység során az elvégzett szemlél?dés és tanulmány nagyon kellemes érzést
kelt az emberben, ugyanígy hat ránk meghitt barátaink viszontlátása is. Mindkét esetre ugyanaz a
meghatározás vonatkozik. Tehát a feltétlenül jó természett?l fogva feltétlenül kellemes, és akik számára
jó, azok számára kellemes is.

A tevékeny, gyönyör?séggel párosuló barátság az egymás megismerésén alapuló kölcsönös vonzalom,
úgy nyilvánvaló, hogy az els? barátság általában a feltétlen javaknak és a feltétlenül kellemes dolgoknak
kölcsönös választása, éppen azért, mert azok jók és kellemesek. Maga a barátság pedig lelki alkat,
amelyb?l az ilyesféle elhatározás fakad.

Ennek a lelki alkatnak a munkája tevékenység, mely nem a szeret? emberen kívül, hanem benne
m?ködik, míg az összes képesség tevékenysége kívül fejti ki hatását. Ezért az jelent örömet, hogy mi
szeretünk, nem pedig az, hogy minket szeretnek.

Mivel a szeretett lény iránt érzett tevékeny szeretet annyit jelent, mint használni a szeretet tárgyát mint
szeretett dolgot, a barát pedig a barátja számára mint barát tárgya a szeretetnek, tehát maga a barátság
gyönyör?sége bel?le, személyéb?l fakad. A barátja ?t magáért szereti, nem pedig azért, mert ez vagy az.
Ahol tehát barát a barátnak nem azért örül, mert az derék, ott nem beszélhetünk az els? értelemben vett
barátságról.

Nem szabad, hogy a barát bármiféle járulékos tulajdonsága annyira akadályozzon, hogy emiatt ne
tudjunk örülni derék természetének. Pl. az illet? rossz szagú. Elegend?, ha barátkozunk vele, de nem kell
együtt is élnünk vele.

A barátság szilárd. Bizalom nélkül nincs szilárd barátság. A bizalom csak id?vel jön meg, hiszen ki kell
állnia a próbát, s az id? mutatja meg a barátot, s a viszontagságok inkább, mint a jó sors. A hasznos barát
nem ismerszik meg gyorsan, a kellemes már inkább. Ahogy a feltétlenül kellemes sem ismerhet? fel
gyorsan: a kellemest gyorsan megismerjük, ám egy id? múlva ez már kellemetlen lehet számunkra,
feltétlenül kellemeshez id? kell.
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A barátság els? formája tehát az erényen alapul, és az erény okozta gyönyör?ségen.

A barátság egyéb formái a gyermekekben és az állatokban és erkölcsileg hitvány emberekben alakulnak
ki. Hitvány emberek is lehetnek kellemesek egymás számára, persze nem mint hitvány vagy közömbös
tulajdonságú emberek, hanem például ha mindkett? zenekedvel?. Minden emberben van valami jó, ami
összekapcsolja ?ket. Továbbá nyereségesek és hasznosak is lehetnek egymás számára, persze nem
feltétlen értelemben, hanem a céljukat tekintve.

A hitvány ember lehet barátja a deréknek is a barátság azon fajtái alapján is, ahogyan a nem-derék
emberek barátkoznak egymással. Továbbá az is szolgálhat a barátságuk alapjául, hogy minden emberben
van valami jó, ezért van az, hogy néhány ember, noha nem jó, képes közösségi életre.

Van azonban a barátság fajtáknak egyenl?tlen verziója is. Ez általában a parancsoló és az
engedelmesked? közötti barátságot jelenti. Közöttük az igazságosság formája is más, mert arányosság
szerint egyenl? ugyan, de számszer?en már nem az. Pl. az apa és a fia között fennálló barátság, vagy a
jótev? barátsága azzal szemben, akivel jót tesz.

Ugyanez a helyzet a haszon vagy a gyönyör végett történ? barátkozás esetében is: részint az egyenl?ség,
részint a fölény alapján barátok. Ezért azok, akik úgy gondolják, barátságuk alapja az egyenl?ség,
megvádolják barátjukat, ha úgy látják, hogy kettejük haszna egymással szemben nem egyenl?. Ugyanígy
a gyönyörön alapuló barátság esetében is, ez világosan látszik a szerelmi kapcsolatokban, ez az oka
gyakori civódásaiknak, ugyanis a szeret? nem tudja, hogy kettejük hajlandóságának mértéke nem azonos.

Tehát összegezve: a barátságnak három fajtája van: az erényen, a hasznon és a gyönyör?ségen alapuló, és
ezek ismét két részre oszlanak: némelyek egyenl?ségen, mások meg fölényen alapulnak.

Noha barátság mind a két fajta, mégis csupán azok barátok, akiknek a barátsága egyenl?ségen alapul.
Mert a szeretet szükségképpen a tevékenyben van benne, mert az, hogy valaki szeretet tárgya, járulékos
tulajdonság, ugyanis az, hogy valakit szeretnek, rejtve maradhat, de hogy valaki szeret, az már nem. Az,
hogy az ember szeret valakit, inkább tartozik a barátság formájához, mint az, hogy az embert szereti
valaki.
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A jóindulat azonos-e a barátsággal?. Nem, ez eleve csak az els? barátságra igaz, de vele se azonos, de
annak feltétele.

Az egyetértés azonos-e a barátsággal? Nem, mert a baráti egyetértés nem mindenre terjed ki, hanem csak
arra, ami az egyetért?k cselekedeteivel és az együttélésre vonatkozó dolgokkal kapcsolatos. Az sem lehet,
hogy csak a gondolkodásban, vagy csak a törekvésben van meg az egyetértés, hiszen el?fordul, hogy
ellentétben áll egymással a gondolkodás és a vágy, ahogy a fegyelmezetlen emberben sincs a kett?
összhangban egymással. S ha valaki a másikkal az elhatározásában egyetért, nem bizonyos, hogy a vágyát
illet?en is egyetért vele. Egyetértés a jók között van. Az egyetértés az állampolgárra jellemz? barátság.

Az igazságos valamiféle egyenl?nek t?nik, s a barátság is egyenl?ségen alapul. Az összes alkotmány az
igazságosságnak bizonyos formája, hiszen az államok közösségek, s minden közös az igazságosság
segítségével válik szilárddá. Tehát ahány formája van a barátságnak, ugyanannyi van az igazságosságnak
és a közösségnek is.

De a lélek és a test, az úr és a szolga viszonya is hasonló, ss mégis, ezek közül egyik sem közösség. Itt
ugyanis nem két társról van szó. A javuk nem is osztható meg kettejük között, mert mindkettejük java az
egyiket illeti, aki végett a másik létezik. A test ugyanis velünk született szerszám, a szolga meg úgy
tartozik urához, mint t?le elválaszthatatlan szerszám,

Az alkotmányoknál ugyanaz a helyzet, mint a harmóniafajták esetében. Királyi a családf? helyzete,
arisztokratikus a férj és a feleség kapcsolata, politeia a testvérek viszonya. Ezeknek az elferdült formái a
zsarnokság, az oligarchia, s a demokrácia.

Szám szerinti közösség a demokrácia közössége és a bajtársi barátság, mert ezeknél ugyanazzal a
mértékkel mérnek. Arány szerinti az arisztokrácia közössége, amely a legjobb, s a királyság állam-
formája, mert itt a parancsoló és az alárendelt számára nem azonos a jog, hanem arányosan illeti meg
?ket. Hasonló az apa meg a fiú barátsága, s a polgárok közösségében is ugyanez a helyzet. A rokonok
barátságának több formája van, az egyik a testvéreké, a másik az apa és fiai barátsága. Ez lehet arány
szerinti, mint például az apáé, s lehet szám szerinti, mint például a testvéreké, mert ez a bajtársakéhoz áll
közel, hiszen ebben is megtalálhatók az id?sebbet illet? el?jogok.

Az állampolgári barátság f?ként a haszon alapján jön létre, innen a nézet, hogy az emberek azért
társultak egymással, mert nem voltak önállóak, jóllehet az együttélés kedvéért is társulhattak volna.
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Csupán a politeia és annak megromlott formája - a demokrácia - az, ahol nemcsak hogy barátságok
jönnek létre, hanem az emberek a közösséget is barátokként alkotják. Az többi államformában ez a fölény
alapján történik.

A mennyiségi egyenl?ségen alapuló barátság a polgárbarátság, s a polgárbarátság a hasznon nyugszik.
Ahogy a városok barátai egymásnak, úgy barátai egymásnak a polgárok is.

Az ilyen barátságokban a vezetés meg az engedelmesség sem természett?l adott, s nem is olyan, mint a
királyságban, hanem felváltva gyakorolják, s a vezet? célja nem az, hogy az istenség mértéke szerint
cselekedjék jót, hanem hogy egyenl?en vegye ki részét a javakból és a terhekb?l. Az egyenl?ség tehát az,
melyet a polgárbarátság a maga alapjául kíván. A hasznon alapuló barátságnak két formája van: az egyik
a törvény szerinti, a másik az erkölcs szerint való. A polgárbarátság az egyenl? mértékre meg a tárgyra
van tekintettel, mint az eladók és a vev?k.

Ha megegyezésen alapul a barátság, akkor polgárbarátság, mégpedig törvény szerint való, de ha egymásra
bízzák a viszontszolgáltatást, akkor az erkölcsi és társak között szokásos barátság van. A barátságnak
ebben a formájában fordul el? legtöbbször vádaskodás. Ennek az az oka, hogy ez a barátság nem
természet szerint való. Más ugyanis a hasznon és megint más az erényen alapuló barátság, de ezek az
emberek egyszerre kívánnak mindkett?ben részesülni, mert egyrészt a haszon miatt társulnak, másrészt
azonban barátságukat erkölcsi jelleg?vé teszik, mint a derék emberek, s ezért, mivel bíznak egymásban,
nem pusztán törvényen alapuló az a barátság, amelyet kialakítottak.

A háromféle barátság közül általában a hasznon alapulóban fordul el? a legtöbb vádaskodás. Az erény
ugyanis nem ad okot vádra, akik meg a gyönyör?ség végett barátkoznak, azok ha ezt megkapták, és
megadták egymásnak, elválnak, de akik hasznosak egymás számára, nem bontják fel azonnal a
kapcsolatukat akkor sem, ha nem törvényes keretek között és társak módjára viselkednek egymással.

Az önelegend?séggel és a barátsággal kapcsolatban meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan viszonyulnak
egymáshoz. Kétséges ugyanis, hogy ha valaki minden tekintetben elégséges önmaga számára, lesz-e
egyáltalán barátja. Ha az ember annak alapján keres barátot, hogy miben szenved hiányt, a jó ember pedig
a legteljesebb mértékben elegend? önmaga számára, s ha az erénnyel párosult élet boldog, mi végre
kellene még egy barát is? Hiszen az önmaguk számára elégséges embereknek sem hasznos, sem
gyönyör?séget nyújtó barátokra nincs szükségük, sem arra, hogy együtt éljenek valakivel. Az ilyen
számára elegend?, hogy önmagával van együtt. Tehát a legboldogabb ember is a legkevésbé fogja
szükségét érezni a barátnak, kivéve azt az esetet, amikor képtelen rá, hogy elégséges legyen önmaga
számára. Szükségszer? tehát, hogy a legkiválóbb élet?nek legyen a legkevesebb barátja, s hogy ezek is
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egyre kevesebben legyenek.

Miért szükséges mégis az együttélés? Mert amikor semmire sincs szükségünk, akkor is mindnyájan
keressük azokat, akikkel együtt szerezhetünk élvezeteket, s inkább azokat, akikkel jót tehetünk, mint
azokat, akik velünk tehetnek jót. A barátunk másik énünk, barátunk megismerése útján önmagunkat
ismerjük meg, továbbá kívánatosabb dolog az, hogy jót tegyünk barátunkkal, és élvezzük jótéteményeit.

A szeret? ember tulajdonsága, hogy akit szeret, távol tartja attól, hogy a nehéz helyzetekben vele együtt
annak is része legyen; de a szeretett ember tulajdonsága, hogy ? részt kíván venni ebben. Mindkét
tulajdonságnak megvan az alapja. A barát számára semmi sem lehet olyan fájdalmas, mint ha szenvedni
látja barátját, azaz nem is akarja, hogy az az ? sorsát válassza.

Ha minden erény tudás volna, az igazságosságot is lehetséges volna igazságtalanságként használni. Tehát
az, aki jogtalan dolgokat cselekszik, igazságosságból fog jogtalankodni, ahogyan tudatlanul is
cselekedhetik valaki a tudás alapján. De ez lehetetlen, így nyilvánvaló, hogy az erények: nem lehetnek a
tudás fajtái.

Az erényt ugyanis a belátás használja, hiszen a vezet? lélekrésznek az erénye használja a vezetett
lélekrész erényét. Ahogy a fegyelmezetlenséget az értelem nélküli lélekrész hitványságának szokás
nevezni, a mértéktelen ember is valamiképpen fegyelmezetlen, bár megvan az esze, csakhogy amikor
er?s a vágyakozás, az ész a fonákjára fordul és ellentétesre irányul a fontolgatás.

Nyilvánvaló viszont, hogy miközben a lélek értelem nélküli részében erény, az értelemben meg
tudatlanság van jelen, ezek más módon változnak meg. Így el?fordulhat, hogy valaki az igazságosságot
nem igazságosan és rosszul, s a belátást nem belátó módon használja - ahogy el?fordulhat az ellentétes
eset is.

Mert lehetetlen, hogy a lélek értelmes részében benne lev? erényt az értelemmel nem bíró részben
bármikor is keletkez? hitványság a fonákjára fordítsa és a tudatlan emberre jellemz? cselekvést
eredményezzen, az értelem nélküli részben lev? erény meg - ha az értelmes részben tudatlanság lakozik -
az utóbbit az ellenkez?jére fordítsa, s azt eredményezze, hogy az ember belátó módon és a szükséges
dolgokat válassza. S az is, hogy a belátás, mely az értelemmel bíró részben lakik, azt eredményezze, hogy
az értelem nélküli rész mértéktelensége mértékletesen cselekedjen.
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Így hát az a lehet?ség marad, hogy valaki tudatlanságból cselekedjen belátóan. De ez lehetetlenség,
különösen az, hogy valaki a belátást tudatlanságból használja belátó módon. Az orvostudományt pl. a
fonákjára fordíthatja a fegyelmezetlenség, a tudatlanságot azonban akkor sem, ha ellentétes volna is vele.

Az igazságos ember képes mindarra, amire az igazságtalan képes. S általában: a képesség tartalmazza a
képtelenséget. Így hát nyilvánvaló, hogy az emberek egyidej?leg belátók és jók, s ezek a lelki alkatok más-
más lélekrészhez tartoznak. Tehát helyes az a szókratészi mondás, hogy semmi sem er?sebb a belátásnál,
de abban már tévedett, hogy a belátás tudás lenne. Az ugyanis erény és nem tudás, hanem a megismerés
egy másik fajtája.

De nem csupán a belátás és az erény eredményez helyes cselekvést, hanem a szerencsés emberekr?l is azt
mondjuk, jól cselekszenek; tehát a szerencse is helyes cselekedetet eredményezhet, mégpedig ugyanolyat,
mint a tudás.

Hiszen egyesek szerencsések olyan dolgokban, melyekben a véletlen az úr, s sokan érnek el sikert, noha
nincs meg a belátásuk. De a véletlen még azokban a dolgokban is nagy szerepet játszik, ahol a mesterség
a fontos. Vajon ezek az emberek egy bizonyos lelki alkat következtében szerencsések? Úgy szokás
vélekedni, hogy természett?l ilyenek, a természet bizonyos min?ség? embereket alkot, s ezek egészen
születésükt?l fogva különböznek egymástól: vannak szerencsés és balszerencsés emberek. Ezeknek
embereknek a sikere nyilvánvalóan nem a belátásukon alapul. Hiszen a belátás nem értelem nélkül való,
hanem meg tudja indokolni, hogy miért cselekedett éppen így.

Felmerül a kérdés: vajon egyáltalán nincs is véletlen, vagy létezik ugyan, de nem okként? Szükségszer?
azonban, hogy létezzen is, meg hogy okként létezzen. Bizonyos emberek számára a véletéen lesz tehát az
oka a javaknak vagy hitványságoknak. De vajon azt kell-e mondanunk, hogy semmi sem történik
véletlenül, vagy csak mert nem látjuk, hogy valami további ok fennáll, ami miatt a véletlent tartjuk
oknak? Látjuk viszont, hogy némelyek egyszer szerencsések voltak, miért ne lehetnének máskor is:?
Hiszen ugyanannak ugyanaz az oka. Ez tehát már nem lesz véletlen, de nem alakul ki rá vonatkozó,
tapasztalaton alapuló tudás. Hiszen ha lenne, néhány szerencsés ember megtanulhatná azt.

Ha némelyek szerencsés természet?ek - mint például azok, akik bár nem tanultak énekelni, mégis jól
énekelnek, mivel ilyen szerencsésen születtek -, s az értelem irányítása nélkül törekszenek arra, ami a
természet szerint való, sikeresek akkor is, ha történetesen belátás és értelem nélküli emberek, ahogyan a
jó énekesek tanulás nélkül is jó énekesek. Az ilyen emberek nyilvánvalóan szerencsések, akik
megfontolás nélkül is többnyire sikeresek. ?k tehát bizonyára természett?l fogva szerencsések.
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Nyilvánvalóan a szerencsének két fajtája van: isteni és emberi. Úgy t?nik, hogy a szerencsés ember az
istenség segítségével ér el sikert: ez az az ember, aki vágyát követve arat sikert. A másik típus az, aki a
vágya ellenére ér el valamit. Mindkett?jük értelem nélkül való. S inkább az els? fajta szerencséje
folytonos, a másodiké viszont nem folytonos.

Kalokagathia  (szó szerint "szép jóság")- a testi, erkölcsi és szellemi erények harmonikus összessége.
Akinek sajátja a kalokagathia - ez a kalokagathosz -, az szükségképpen birtokában van a részerényeknek
is. Hiszen olyan ember sincs, akinek a teste egészséges ugyan, de annak egyes részei nem azok, hanem
szükségszer?, hogy testének összes, vagy a legtöbb és legf?bb részei ugyanolyan állapotban legyenek,
mint az egész.

A két kifejezés között - jónak lenni és kalokagathosznak lenni - nemcsak elnevezésük, hanem mivoltuk
szerint is különbség van. Minden jónak van ugyanis végcélja,amelyet mint éppen azt a célt, önmaga
kedvéért szokás választani. Ezek közül erkölcsileg szépek azok, amelyek mint teljesen szépek, még
dicséretre méltók is, ezek azok, melyek dicséretre méltó cselekvésnek szolgálnak alapjául, s maguk is
dicséretre méltók. Például az igazságosság maga is az, és a rajta alapuló cselekvések is, s a mértékletes
emberek is ilyenek, mert a mértékletesség is dicséretre méltó. De az egészség nem dicséretre méltó és
munkája sem az, meg az er?s ember sem, hiszen a testi er? sem ez, ezek javak ugyan, de nem dicséretre
méltók.

A jó ember az, akinek a számára a természett?l jó dolgok a jók. Mert azok a javak, melyekr?l vitatkozni
szokás, s amelyek a legnagyobbnak t?nnek - a megtiszteltetés, a gazdagság, a testi kiválóság, a szerencse
és a hatalom - jóllehet természett?l fogva jók, de alkatuktól függ?en kárt is okozhatnak egyeseknek.
Hiszen sem az ostobának, sem a jogtalannak, sem a mértéktelennek nincs hasznára, ha él ezekkel a
javakkal, ahogyan a betegnek sem használ, ha az egészséges ember táplálékával él.

Akkor kalokagathosz valaki, ha azoknak a javaknak van a birtokában, amelyek önmagukban véve
szépek és ha tevékenységében ezeket a javakat valósítja meg, mégpedig maguknak e javaknak a kedvéért.
Szépek pedig az erények és azok a tárgyi eredmények, amelyek az erények alapján jönnek létre.

Vannak, akik úgy vélik, hogy rendelkeznünk kell ugyan erénnyel, de nem az erény, hanem a természett?l
fogva jó dolgok kedvéért. Ezért ?k jó emberek ugyan - mert számukra azok a javak, amelyek
természett?l fogva jók -, de a kalokagathiával nem rendelkeznek. Számukra ugyanis nincsenek jelen az
önmagukban véve szép dolgok, míg a kalokagathoszok elhatározása ezekre irányul, de nemcsak ezekre,
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hanem vannak olyan javak is, amelyek természett?l fogva nem szépek ugyan, de mivel természett?l fogva
jók, ezért számukra szépek is. Mert szépek, ha szép az, aminek a kedvéért cselekszik és választják ?ket.

Tehát a kalokagathosz számára szépek azok a dolgok, amelyek természett?l fogva jók. Mert szép az, ami
egészséges, igazságos meg az, ami érdem szerint való. Az ilyen ember pedig méltó ezekre. S szép az, ami
illik. Az ilyen emberhez pedig illenek az olyan dolgok, mint a gazdagság, a jó származás, a hatalom.
Ezért a kalokagathosz számára az ilyenek, melyek hasznosak is, szépek is egyben, míg a sokaság számára
nincs meg az összhang. A feltétlenül jók nem javak az ? számukra is, míg a jó ember számára azok. A
kalokagathosz számára ezek szépek is, mert ezek révén hajt végre sok szép cselekedetet. Aki úgy véli,
hogy erénnyel a küls? javak kedvéért kell rendelkeznünk, az olyan dolgokat cselekszik, amelyek
járulékosan szépek. A kalokagathia tehát tökéletes erény.

Nem jön létre gyönyör másképp, mint cselekvésben. Ezért a valóban boldog ember fog a
legkellemesebben élni, és nem alaptalanul tisztelik ?t az emberek.

Ahogy másutt, úgy itt is a vezet? részhez és annak alkatához és tevékenységéhez igazodva kell élni. Így
például a szolgának az ura tevékenységéhez és minden embernek ama princípiumhoz igazodva kell élnie,
amely ?rá vonatkozik.

Minthogy az ember is természett?l fogva vezet? és engedelmesked? részb?l áll, s mindenkinek a saját
princípiuma szerint kell élnie, ugyanez a helyzet a lélek szemlél?képességével is. Az istenség ugyanis
nem parancsoló módon uralkodik, hanem ? a végcél, amely végett a belátás parancsot ad, hiszen az
istenség nem szenved hiányt semmiben. A természett?l fogva jó dolgoknak, akár a testnek, akár a
vagyonnak, vagy a barátoknak, vagy egyéb javaknak bármilyen fajta választása és megszerzése az, ami az
istenség szemlélését a leginkább el? fogja mozdítani. Márpedig ez a legkiválóbb, s ez a mérték a
legszebb. Az a mód azonban, amely valakit - akár túlzás, akár hiány révén - megakadályoz abban, hogy
gondozza és szemlélje az istenséget, rossz mód. Tehát a léleknek ez a mércéje a legkiválóbb: a lehet?
legkisebb mértékben érzékelni a lélek értelem nélküli részét mint értelem nélküli részt.

*

Most pedig végül igyekszem az egész m? lényegét összefoglalni egy bekezdésben, maximálisan
leegyszer?sítve.
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A boldogság a legnagyobb jó és a legnagyobb szép. A boldogságunk csak t?lünk függ, a
boldogság a jó léleknek a teljes életben az erény teljében való tevékenysége. A jó tevékenység
csak az lehet, ami t?lünk függ, azaz az, amikor úgy választjuk a jót, hogy mást is választhatnánk.
Az erkölcsi erények azok, melyek hatására a jó választást megtesszük. Az erkölcsi erényeket az
értelmi erények diktálják. Ezeket a lelki alkat határozza meg. A legjobb nem az érzelemmentes
lelki alkat, hanem az, mely az adott kérdésben a túlzó és a hiányos állapot közötti középet
választjuk. Azonban a a tudatlanságból való választás nem igazi választás, az igazi választás
megfontolt törekvés. Mivel nem könny? felismerni a cselekv? min?ségét, ezért azt kénytelenek
vagyunk tevékenységének eredményei alapján megítélni, de mégis maga a min?ség a méltóbb a
dicséretre. Erre a fegyelmezett ember képes, aki mértéktartó, azaz a lehet? legnagyobb mértékben
ura érzelmeinek. A testi, erkölcsi és szellemi erények harmonikus összessége szükséges. Az ilyen
ember a jót a jóért magáért teszi, számára az a szép, ami természett?l fogva jó, a ? számára maga a
szép cselekedet a cél.

_______________________________________________
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Eurovíziós fesztivál

by maxval bircaman - péntek, február 02, 2018

http://bircahang.org/eurovizios-fesztival/

Hogyan nyerhet magyar versenyz? eurovíziós fesztivált idén?

Az ideális énekes felé a követelmények:

legyen láthatóan kisebbségi, pl. mulatt, cigány, de legalábbis er?sen kreolos b?r? magyar,
legyen láthatóan fogyatékos, pl. lépjen fel kerekesszékben,
legyen jó el?re elterjesztve róla, hogy "más": pl. transszex homokos,
legyen korrekt vallású, azaz zsidó és keresztény kizárva, a legjobb a muszlim, de természetesen
szekuláris muszlim.

Szóval mondjuk egy tolószékben ül?, fejkend?s, férfinek öltözött kreolos csaj.

Énektudás nem kell. S?t, ha hamis, az még plusz hitelességet is kölcsönöz neki.

A zene se számít, csakis a szöveg. Szóljon arról, hogy a család csúnya dolog, mert benne a vadember
férfiak agyonverik a n?ket, vagy legyen harcos induló a zaklatás ellen. Mindez 6-7 nagyobb nyelven.

A színpadon vonagoljon mellette 4 táncos (egy néger, egy kínai, egy homokos fehér, s egy
gyíkemberidentitású személy), kezükben szivárványos homokzászlóval és békegalambbal. A háttérben
jelenjen meg kivetítve Trump, Putyin, Orbán, más fasiszta politikusok, s id?nként a táncosok rázzák az
öklüket feléjük.

A siker biztos.
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https://www.youtube.com/watch?v=v5o4heXPKIg 

_______________________________________________

                                286 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Euthüphrón

by maxval bircaman - szerda, január 10, 2018

http://bircahang.org/euthuphron/

Szókratész találkozik Euthüphrónnal, aki éppen saját apját jelenti fel gyilkosság miatt. Szókratész is
éppen a bíróság el?tt van, az ellene tett feljelentés miatt (mely alapján végülis kivégezték).

 

Euthüphrón elmondja, köteles feljelenteni apját, mert a jámborság, a kegyesség törvénye miatt ezt meg
kell tennie: minden gyilkosságot meg kell torolni, függetlenül, hogy azt ki követte el, ennek elmulasztása
szentségtör? magatartás lenne.

Felmerül a kérdés: mi a jámborság? A válasz: az, ami tetszik az isteneknek.

De hiszen tudjuk, az istenek egymással gyakran vitáznak, s?t háborúznak, hogy tudhatjuk, hogy ha egy
istennek tetsz?t teszünk, az jámbor cselekedet-e, ha egy másik isten más véleményen van?

Euthüphrón megjegyzi: ez biztosan igaz, viszont a gyilkosság kérdésében a helyzet nyilvánvaló, egyetlen
isten se mondja, hogy a gyilkosnak ne kellene b?nh?dnie.

Szókratész ellenérve: nem magáról a gyilkosságról van szó, nyilvánvalóan mindenki elítéli a
gyilkosságot, de a kérdés az: aki megöl mást, az b?nös-e, hiszen lehetséges jogosan is megölni valakit,
azaz az igazi kérdés: valaki b?nös-e vagy sem, ebben pedig nincs egységes álláspont.

Euthüphrón második meghatározása: jámborság az, ami tetszik minden istennek.

                                287 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A kérdés: az istenek a jámborságot annak jámbor mivolta miatt szeretik, vagy fordítva: vagy a jámborság
azért jámbor, mert az istenek szeretik azt? Nyilvánvaló, hogy az istenek általi kedvelés és a jámborság két
különböz? dolog.

A jámborság az, ami segíti az isteneket, ahogy a csorda felett való gondoskodás segíti a csordát. De
hogyan segíti ?ket? A jámbor tett jobbá teszi az isteneket? Ez nem lehet igaz, a jámborság inkább abban
áll, hogy imádkozunk az istenekhez, ill. áldozatokat mutatunk be nekik. Nyilvánvalóan az isteneknek
szükségük van ezekre az áldozatokra, azaz ez egyfajta sajátos kereskedés emberek és istenek között.
Dehát mi szükségük lehet az isteneknek bármi emberire? Azaz a következtetés: mivel az isteneknek nincs
szükségük a jámborságra, így a jámborság nem határozható meg úgy mint ami segíti ?ket.

A történet vége: nem derül ki valójában, hogy mi a jámborság.

_______________________________________________
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Farsang

by maxval bircaman - szombat, május 26, 2018

http://bircahang.org/farsang/

Egyszer kénytelen voltam elmenni egy jelmezbálba.

 

De aztán erre a farsangra nem vettem fel semmilyen jelmezt.

Úgy mentem, ahogy mindig szoktam.

Megkérdezték:

Hol a jelmezed?
Rajtam van.
Minek öltöztél?
Szürke átlagembernek.

Többeknek is elmondtam ugyanazt, így végül els? díjat nyertem a legjobb jelmez kategóriában.

_______________________________________________
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Feminista h?zöngés

by maxval bircaman - szombat, január 13, 2018

http://bircahang.org/feminista-hozonges/

A Golden Globe nev? amerikai rosszfilmfesztiválon feminista h?börgés volt idén.

A résztvev?k gyalázták  a családot, éljenezést a drogozást, azaz tipikus liberális hepening volt.

Még az álbaloldali Jámbor András - aki annyira retteg a szabad véleménynyilvánítástól, hogy százával
tiltja ki a hozzászólókat honlapjáról - is észrevette  az esemény álságos oldalát. Lesz is ebb?l bajod még,
András, te szemét áldozathibáztató!

A háttérhatalmisták nem elégedettek. A gyerekek megrontása homokos-pedofil oktatással már sínen van,
növekszik a terror a keresztény homofóbok ellen, de sajnos még mindig n?k a n?k, s férfiak a férfiak. Ez
t?rhetetlen fasizmus, s tenni kell ellene valamit. E harc része a Golden Globe tömeges drogozásos
hisztizés.

A lassan kifulladó metoo hisztizésbe új er?t kell fecskendezni, erre jó alkalmak az ehhez hasonló
tömegkulturális összejövetelek.

Magyarországon a Hollywoodból vezényelt akció csúfos véget ért, Schilling Árpád genderguru csúnyán 
megbukott, már saját elvtársai is ásítanak rajta. Fene tudja miért, már csak pár fideszes média segíti
jelenleg ezt az ?rületet: tipikus eset, amikor a rövidtávú pártérdek felülírja a sziklaszilárd elveket. Na,
pont ezért utálom az összes magyar pártot, nekem csak kisebb és nagyobb rossz van köztük, de jó egy se.
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Filozófia vígasztalásáról

by maxval bircaman - szerda, november 07, 2018

http://bircahang.org/boethius/

Anicius Manlius Severinus Boëthius, római keresztény (480–524). Aki szerintem a korai keresztény
korszak messze a legfontosabb nyugati gondolkodója. Több m?ve van, de abból egy mindent
elhomályosít, ez a Filozófia vígasztalásáról cím? viszonylag rövid írás. 

Az írását a szerz? halálos ítélete végrehajtása el?tt írta börtönében. A keresztény Boëthius teljesen a
keresztény vallástól függetlenül, platóni módon keres vigaszt magának. A boldogság független az evilági
eseményekt?l. Lám, a jók szenvednek, a rosszak pedig sikeresek.

Az igazi jó az erény, a bölcsesség, s a kielégültség állapota, ez utóbbit a rosszak akkor se képesek elérni,
ha mérhetetlenül gazdagok, mert mindig újabb és újabb dolgokat akarnak, ami miatt mindig
kielégítetlenek. Vannak persze evilági javak is, de a legtöbb közülük nem valódi érték, ami pedig az, az
nem veszíthet? el könnyen, ez a barátok és a rokonok szeretete. Boëthius tehát semmi értékeset nem
vesztett el azzal, hogy gazdag, hatalmas, szabad emberb?l szegény és alávetett rab lett, aki várja
kivégzését. Boëthius boldog most is, s ezzel eléri Istent.

Isten az, aki meg?rzi a világot, ? az abszolút jó, mely minden dolgok oka és célja is. Az, hogy a rosszak
sikeresek csak látszat, mert a sikerhez boldogság kell, a boldogság pedig nem érhet? el másképp, csak a
jón keresztül. A jó ember már jóságával eléri azt, amit a rosszak csak büntetések után érnek el: a
büntetések egyetlen célja ugyanis nem valamiféle bosszú, hanem a rosszak elvezetése a jó felé.

Én ezt ateistákkal folytatott vitákban úgy szoktam leírni: Isten parancsolata és büntetése pont
olyan, mint amikor az anya megtiltja kisgyermekének, hogy belenyúljon a konnektorba, majd a
szót nem fogadó gyereket megszidja. Nem arról van szó, hogy az anya meg akarja fosztani a
konnektorba nyúlás nagyszer? élményét?l a gyermekét, hiszen ez nem nagyszer? élmény, hanem
egészségre veszélyes élmény, s nem arról, hogy az anya mérges, amikor gyereke nem fogad neki
szót. Ugyanez a helyzet Isten esetében: a parancsolatok nem öncélúak, csakis az ember javát
szolgálják, a büntetés pedig csakis eszköz ehhez.
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Dehát mégis ki akarna bölcs és nyomorgó életet? Minden ami történik bárkivel a sors következménye, a
sors pedig nem más, mint Isten gondviselése. Ami rosszat ad a sors, az mindig része egy nagyobb
tervnek. Ez a sors mindent magában foglal. Ezt a magyarázatot már láttuk a sztoicizmusban.

De ha ez így van, akkor hol az emberek szabad akarata? S éppen ez a m? legfontosabb részének kezdete

Van-e véletlen? Nincs abban az értelemben, mint valami, ami kívül áll az oksági láncon. Nem lehet, mert
Isten mindent a kezében tart a világbeli renden keresztül. A semmib?l csak Isten képes teremteni, a
véletlen pedig pontosan ezt jelentené, azaz nem lehetséges véletlen. Ami véletlennek t?nik, az nem az,
hanem csupán nem várt következmény. Ha valaki a kertjében dolgozik, s ott aranykincset talál, az nem
áll kapcsolatban sem a kincset valamikor elrejtett ember akaratával, sem a kincset megtaláló akaratával.
Ezt persze ebben az értelemben tekinthetjük véletlennek, ha akarjuk, de ez a valóságban ugyanígy része
több oksági lánc összekapcsolódásának és természetesen a sorsnak is.

De ha ez így van, létezik-e egyáltalán szabadság? Kell lennie, hiszen nélküle nincs értelmes élet.
Mindenki képes választani a dolgok közül, választva azt, amit jónak vél, s elutasítva azt, amit rossznak
hisz, Isten pedig képes az emberek akaratát valósággá tenni. Az isteni igazságtól távol álló ember,
különösen azok akik rabjai káros vágyaknak, nem rendelkeznek a helyes döntéshez szükséges
bölcsességgel. Isten mindezt el?relátja.

Ebb?l viszont következik az a probléma, hogy hogyan lehetséges szabad akarat, ha Isten el?re lát
mindent? Ha el?re tudja ki mit fog "szabadon" dönteni, akkor ez miféle szabad akarat?

Ha az el?relátott események nem szükségszer?ek, azaz lehetnek a dolgok másképp is, akkor viszont az
isteni gondviselés csak sejtés, ami azt jelentené, hogy Isten nem mindenható.

Ennek megoldása lehet: nem az szükségszer?, amit Isten el?relát, hanem azt látja Isten el?re, ami
szükségszer?, de ezt a megoldást Boëthius elutasítja. Hiszen ez arról szól: a jöv? tudása a
szükségszer?ség oka, vagy a jöv? szükségszer?sége a el?relátás oka. De képtelenség lenne azt tagadni,
hogy a az el?relátott történések bekövetkezte szükségszer?. Ha pl. a tudás arról, hogy valaki le fog ülni
egy székre igaz, akkor az illet? le fog szükségszer?en ülni, ha pedig igaz, hogy valaki le fog ülni egy
székre, akkor az err?l szóló el?relátás szükségszer?en igaz.
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Bárhogy is nézzük, mindenképpen fennáll a szükségszer?ség: vagy maga a történésé vagy az el?relátásé.
Viszont az illet? személy nem azért ült le, mert az erre vonatkozó tudás igaz, hanem ellenkez?leg: a tudás
azért volt igaz, mert az esemény bekövetkezett. Azaz az igazság a történésb?l következik, miközben a
szükségszer?ség mindkét oldalon fennáll.

A helyzet ugyanez a jöv?t illet?en: a jöv? nem azért lesz, mert el?re lett látva. Viszont ez megint a
szabad akarat ellen szól. Azonban képtelenség azt mondani, hogy a történések okozzák Isten mindent
el?relátását, tehát nem állíthatjuk, hogy a történések bekövetkezte okozza Isten mindenhatóságát. Amikor
bármit tudunk biztosan valamir?l, az a dolog szükségszer?en az, amit tudunk róla, ebb?l következ?en ha
valamilyen jöv?beli eseményt biztosan tudunk, akkor az szükségszer?en be fog következni.

Ha bárminek be kell következnie, de ez a bekövetkezés mégse biztos, akkor azt nem lehet el?relátni. A
tudásnak meg kell felelnie a valóságnak, azaz miféle isteni tudás lenne az, ami ennek nem felel meg, mert
csak bizonytalanságot lát el?re? Ezzel semmivel sem több az emberi tudásnál, hiszen az ember is képes
„el?relátni”, hogy valami lesz vagy nem lesz. Isten tudása nem lehet ilyen jelleg?, nem lehet homályos.

De ha viszont Isten mindent hibátlanul lát el?re hibátlanul, akkor hol az ember szabadsága? Minek
jutalmaz és büntet akkor Isten? Hiszen e logika mentén, se a b?nös nem felel?s b?néért, s ez igaz ember a
jótettért, erényéért, mindez szükségszer?ség csak. Minek az embernek küzdenie, minek imádkoznia?
Hiszen minden csak egy el?re elrendezett, megváltoztathatatlan oksági lánc része.

Valójában az ember egyszer?en képtelen megérteni az isteni el?relátás jellegét! A valóságban az isteni
el?relátás nem akadályozza a szabad akaratot, a jöv? tudása nem jelenti azt, hogy a tudás szükségszer?en
okozná a jöv?t. Ha pedig így van, akkor nincs ok azt hinni, hogy a a szabad akarat általi cselekvések
eredményei egy meghatározott eredményre korlátozódnak.

Képzeljük most el, ha nem lenne isteni el?relátás! Ebben az esetben semmi se lenne szükségszer?.

Most pedig képzeljünk el el?relátást, de bármilyen szükségszer?ség nélkül, azaz tökéletes
akaratszabadsággal. De ha van el?relátás, az mindenképpen azt jelenti, hogy a dolgok úgy fognak zajlani,
ahogy az el?re van látva, akkor is ha nincs szükségszer?ség. De hogyan lehetne olyan magyarázat, mely
szerint valami mindenképpen meg fog történni, szükségszer?ség nélkül? Egy példa: a kocsihajtókat
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nézve azok mozdulatai szükségszer?ek? Nem, hiszen ha így lenne, nem lenne helye a kocsihajtók
szaktudásának.

Tehát a jöv?beli történések nem szükségszer?ek a jelenb?l nézve. Számtalan jöv?beli esemény van,
melyekre semmi se utal a jelenb?l szükségszer?en. Ahogy a jelenbéli történések tudása sem jelenti azt,
hogy azok szükségszer?ek, ugyanez a helyzet a jöv?t illet?en.

Dehát lehetséges-e olyan el?relátás, mely olyan történésekre vonatkozik, melyek bekövetkezése nem
szükségszer?? A hibás felfogás onnan ered ahonnan az a nézet is, hogy a dolgok megismerése a dolgok
lényegét?l függ, miközben a megismer? képességét?l függ a valóságban. Minél magasabb szint? a
megismer? képesség, annál pontosabb a megismerés. A legmagasabb szint? megismerés Istené, s ennek
képessége ugyanúgy nem fogható fel az emberi értelemmel, ahogy pl. csak a látás képtelen felfogni azt,
amit az emberi értelem képes felfogni. Pl. ha látunk 2 hajót a tengeren, s az egyik kisebbnek látszik,
tudjuk értelmünkkel, hogy a kisebb esetleg nagyobb, csak messzebb van. Az isteni megismerés
határtalan, így mindenre képes, s ezt képtelenek vagyunk emberi értelmünkkel felfogni.

Isten örökkévaló, ami tökéletességet és végtelenséget jelent. Bármi, ami az id?ben létezik a jelenben, az a
múltból a jöv?be mutató folyamat része, s nincs semmi olyan az id?ben, ami képes mindent átfogni. A
jöv? még nem fogható meg, a múlt pedig már elveszett, minden csak jelen, ami mindig csak egy
pillanatnyi átmeneti id?tartam. Ami viszont örökkévaló, az mindezen kívül áll, azaz mindent egyszerre
átfog. Istennek tehát minden esemény jelen.

Az isteni el?relátás nem a dolgok természetét és tulajdonságait változtatja meg, nem hatja a dolgokat
ítéletével, hanem mindent egységesen lát: a sétáló ember nem-szükszégszer? mozgása és a Nap
szükségszer? felkelése ugyanúgy része. Isten tudja mi lesz a jöv?, minden szükségszer?ség nélkül is. Az
Isten szempontjából biztos jöv? az emberek szempontjából teljesen szabad.

Két szükségszer?ség van tehát: egyszer? és feltételes. Az egyikre példa, hogy az emberek meghalnak. S
másikra: hogy egy ember éppen sétál. Az utóbbi nem szükségszer?ség emberi értelemben: nem
vonatkozik rá pl. semmilyen természeti szabály, de Isten el?relátja jelenként azt, ami a szabad akarat
alapján emberileg jöv?. A feltételes szükségszer?ség nem múltbéli események következményeként
következik be.

Isten tökéletes egyszer?sége tehát nem változtat az ember szabad akaratán. Azaz a jók jutalmat kapnak, a
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rosszak büntetést, érdemes az erényt keresni, a b?nt kizárni.

_______________________________________________
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Finnország

by maxval bircaman - hétf?, június 04, 2018

http://bircahang.org/finnorszag/

Finnország félúton van.

 

Egyrészt hat rá a skandináv kilátástalanság, másrészt az uráli életer?. Olyan széls?ségek, mint ami pl. a
liberális terror a szül?k ellen, ami jellemz? a Norvégiai Köztársaságra, a finneknél nincs meg.

Így zuhan ugyan az ország, de a nép meg-megkapaszkodik a kiálló fagyökerekben közben.

Azaz az esés lassú, s visszafordítható.

Szóval én nem írnám le a tízezer északi tó büszke népét.

_______________________________________________
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Fizika I.

by maxval bircaman - szerda, október 17, 2018

http://bircahang.org/fizika-i/

Ez egy hatalmas terjedelm? m?. Alapvet?en természetfilozófia és természettudomány, de van más
jelent?sége is, ezért írok róla. Röviden írom le csak a lényeget.

 

I. könyv – a természet alapelvei

A téma: a természet alapokának elemzése. A tudományos ismerethez ismerni kell a vizsgált dolog
alapelveit, okait és elemeit. Az alapelvekkel kell kezdeni.

Az általánostól kell az egyedi felé haladni, mert az általános érthet?bb és világosabb számunkra ebben az
esetben.

A f? kérdés: hány alapelv van? Ha egy van, az mozgásban van vagy mozdulatlan. Ha több, akkor hány.
A szerz? elsorolja a korabeli és korábbi elképzeléseket, mindegyiket elveti, majd arra jut: pontosan
három alapelv szükséges, két lényegi - az anyag és a forma -, s egy járulékos: a hiány. Miért? Mert
egyrészt nem lehet egyetlen alapelv, ebb?l nem lehetnének ellentétes dolgok, mászrészt nem lehet
végtelen számú alapelv, hiszen ez esetben a világ nem lehetne megismerhet?.

Két alapelv nem lehetséges, ezek szükségszer?en ellentétek lennének ugyanis, ezek pedig képtelenek
egymást létrehozni, csak valami másra tudnak hatni. Ezért van 2 aktív és 1 passzív alapok.

A semmib?l nem lehetséges a valami, a megoldás a lehet?ségszer?ség és a valóságszer?ség elve, ami a
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Metafizikában részletesen le lett írva.

II. könyv – a dolgok természete

Vannak természet szerint létez? és okság szerint létez? dolgok. Az el?bbiekben megvan a bels?
mozgatóer?, míg az utóbbiakból hiányzik. Ezek úgy is felfoghatók mint természetes és mesterséges
dolgok. De a mesterséges dolgokban is van mozgatóer?, a kérdés csak az, ez mennyiben fejezi ki
lényegüket vagy mennyiben csak kísér?jelenség.

Anyag és forma – a forma az, mely inkább természetet ad egy dolognak, míg az anyag inkább
lehet?ségszerinti természet, mely nem ad magyarázatot arról mi egy adott dolog. Az anyag tehát
megmarad annak ami, annak változásától függ?en. A forma azért fontosabb, mert megmondja valójában
mi az adott dolog, de nem lehetséges anyag nélkül.

A természet 4 értelme:

anyagi: az amin végbemegy a mozgás
formai:

ami nem mesterséges.
ami valóságszer?,
mint mozgás, folyamat a forma felé.

Az anyagot vagy a formát kell vizsgálni? Mindkett?t, mert egymás nélkül a vizsgálat képtelenség.

Az anyag tudása 2 dolgot jelent:

maga az anyag mint anyag ismerete, alapanyagként,
az anyag használatának ismerete, ez a formaként való felhasználást jelenti.

                                298 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A négy oktípus:

anyagi ok – amib?l a dolog van,
formai ok – anu a dolgot mefhatározza,
ható ok – a dolog változáásnak tényleges oka,
cél ok – ami miatt van a dolog.

Mindez jóval részletesebben ki van fejtve a Metafizikában, itt kicsit másképp azonban. Az els? két ok
bels?, az utolsó kett? küls?. Ezek vagy a természeten vagy az értelmen alapulnak.

Másképp nézve, lehet faj és nem beli ok is. Pl. Az ember és az orvos az egészség okai, az el?bbi nembeli,
az utóbbi fajbeli. Ezek ugyanarra kell, hogy vonatkozzanak. A fajbeli ok a tökéletes.

Mi az eltérés a matematikai és a természettudományos vizsgálat között? Az el?bbi különválasztja a
természetet annak absztrakt mivoltától, míg az utóbbi nem. A közös pont, hogy a matematika vizsgálja a
természettudományos jelenségek szükségszer? tulajdonságait, valamint az, hogy az absztrakt nem
lehetséges anyag hiányában.

Mind a 4 ok vizsgálata szükséges a természettudomány számára, azonban az anyagi okon kívüli 3 ok 
egyesíthet?, hiszen a dolog formai oka, céloka, s ezek létrehozója, a ható ok valójában ugyanarra utalnak,
ez a dolog természete. Miért? Mert a forma kívülr?l van bevíve az anyagba, de önmagában nem létezhet
forma, hiszen lehet?ségszer?, így forma nem lehet ható ok nélkül, mely az adott formát valóságszer?vé
teszi. A ható ok pedig mindig valamilyen céllal hat. A cél ok az mely igazán megmagyarázza a dolog
okát, hiszen ez mutatja meg miért hat a ható ok.

Van-e véletlen? Nincs, valójában szükségszer?ség és eshet?legesség van, azaz határozott és határozatlan
ok, s az utóbbi nevezhet? véletlennek. Ez lehet rossz vagy jó, utóbbinak része a szerencse mint a kiemelt
mérték? jó véletlem. A szó szoros értelmében azonban semminek se oka a véletlen.

A szerencséhez cselekvés kell, az élettelennek nincs tehát se jó szerencséje, se balszerencséje. A véletlen
közvetve szolgálhat egy adott célt, annak ismerete nélkül, nem kell hozzá cselekvés, azaz olyasmi ami
egybeesik a valós okkal.
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Háromféle tudományos vizsgálódás jöhet szóba:

A mozdulatlan dolgok vizsgálása.
A mozgó és mozgató dolgok vizsgálata.
A mozgó és nem mozgató dolgok vizsgálata.

A forma önmagában nem indokolja a mozgást. A mozgás hozza ugyanis létre a változást.

A természet okok rendszere, nem véletlenszer?. A véletlenszer?ség ritkaság.

Mi a szerepe a szükségszer?ségnek a dolgok természetében? A dolgok szükségszer? természet?ek, de
nem azért jönnek létre, mert ez anyagi szükségszer?ség lenne. Bizony értelemben persze van
szükségszer?ség, hiszen pl. azért lehet fal, mert anyaga nehéz és megáll a földön, de a fal nem emiatt
létezik. Ilyen értelemben a formában is van szükségszer?ség, lásd a f?rész fogalma magában foglalja a
lágyabb anyagok elvágásának képességét. A természettudósnak mindkét oldalát a dolgoknak vizsgálnia
kell.

III. köny  - a mozgás és a végtelen

A mozgás (változás) a természettudomány vizsgálódásának f? tárgya, mert a természet a mozgás alapja.

A mozgások osztályozása kategóriák szerint: lényegi és járulékos, többlet és hiány, aktív és passzív.

A mozgás meghatározása: lehet?ségszer?ség és valóságszer?ség.

Az aktív és a passzív mozgás kölcsönös, kölcsönhatásuk van, a kett? egyetlen hatás. A mozgatott és a
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mozgató kapcsolata ez: a mozgató is módosul a folyamatban. A mozgás a mozgató valóságszer?sége a
mozgatottban. A mozgás a mozgatottban van, de a mozgatóból származik.

A végtelen mint elv: az id? határtalansága, a számok határtalansága, a születés és a pusztulás ciklusa, a
dolgok egymással való határoltsága, a tér kiterjedése.

Nincs azonban önmagában végtelen, nem lehet a dolgoktól külön végtelen.

Nem lehet a végtelen nagyság vagy sokaság, mert mindkett? osztható. Lényegnek kellene lennie, ami
osztahatatlan lehet. Ami viszont oszthatatlan, az nem végtelen.

Nyilván nem lehet járulék se a végtelen, hiszen ebben az esetben a dolgok része lenne. Ez pedig
képtelenség, hiszen nem lehetnének se összetett, se egyszer? dolgok.

(A matematikában lehet véletlen, de ez kívül áll a természettudományon.)

Továbbá: minden dolog valahol van, a végtelen dolog vagy homogén lenne, ebben az esetben nem tudna
hol mozogni vagy mozdulatlan lenni, vagy heterogén lenne, ebben az esetben a részei is ilyenek lennének,
de nem lehetnek részei.

A végtelen tehát se nem lényeg, se nem járulék, se nem alapelv.

A végtelennek viszont mégis valahogy léteznie kell, lásd a számokat. Mint lehet?ség van meg tehát, lásd
a végtelenséget mint feloszthatóság és hozzáadhatóságot. Az id?nek is végtelennek kell lennie, hiszen
egyébként nem lehetne örök mozgás. következménye.

Hogyan létezik végtelen:
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a számokban felfelé,
az oszthatóságban lefelé,
az id?t illet?en,
a mozgásban,

A végtelen anyagi típusú ok.

Nincs tehát valóságszer? végtelen, nem is szükséges azt feltételezni:

a születés megmagyarázásához nincs szükség végtelenre, egy véges világban is van születés, a
pusztuló dolgokból,
meg kell különböztetni a kapcsolatban levést és a korlátozottságot,
az elképzelhet? nem feltétlenül valóság.

IV. köny  - a hely, az üresség, az id?

A hely létezésének bizonyítékai:
- a helyettesítési érv: az egyik dolog helyére más dolog tehet?,
- az eltolódási érv: a dolgok a természetes helyük felé vonzódnak, ez a hely valamiféle ereje,
- az ürességi érv: az üresség dologtól mentes hely.

A hely nem forma vagy anyag. A dolog nem lehet magában, a hely sem. A hely tehát nem lehet része a
dolognak.

A hely meghatározása:

a hely az ami tartalmazza ami a hely, de nem része a tartalmazott dolognak,
a hely sem kisebb, sem nagyobb, mint a tartalmazott dolog,
a hely elhagyhatú a tartalmazott dolog által,
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a helynek van felfelé és lefelé irányultsága, s minden dolog a saját módján igyekszik valamelyik
irányba.

A hely meghatározása: a tartalmazott dolog mozdulatlan határa.

A helyen levés módjai: a hely határ, a hely mozdulatlan.

Az üresség nem független a dolgoktól, valójában nincs üresség, csak a dolog nélküli helyet nevezik
ennek, érvek:

az üresség fogalma nem szükséges a mozgáshoz,
az ürességben nem lenne "hol", ahová mozogni vagy ahol lenni lehetne,
ha van üresség, nem lenne mozgás, mert a hely és az üresség közt nem lenne különbség: a mozgás
lehetetlen lenne, a mozdulatlanság lehetetlenné válna, abban az esetben, ha mégis lenne mozgás,
az nem lenne differenciálható.

Továbbá: nem is tapasztalható üresség a gyakorlatban.

Nincs bels? vagy külön üresség.

Az üresség csak a felfelé irányuló mozgást magyarázza. Az üresség helyet foglalna, s ha elindulna, az az
üresség felé lenne. A sebesség végtelen lenne.

Az id? összetettnek t?nik. Nem t?nik azonban lehetségesnek, hogy a "most" mindig más és nem is
mindig ugyanaz legyen, így az id? múlt és jöv? részekb?l áll.

Az id? nem lehet mozgás. Az id? azonban nem független a mozgástól, hanem a mozgáshoz tartozik. Az
"el?tt" és az "után" a mozgás jellemz?je, de az id?t is jellemzi, s a kett? nem ugyanaz. Továbbá, az
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el?ttiség és utániság érzésekor a mostat is érezzük. Az id? meghatározása ezek szerint: a mozgás
méretének, számának az el?bbi és utáni szerint való pontosítása. Az id? az a szám, ami alapján mérjük a
mozgást, de nem mint nagyság, hanem mint egység.

A "most" azonos és különböz? is: a "most" id?megosztó és folyamatossá tev? egyszerre, hiszen az id?
változó mostak sorozata. A "most" hasonló a matematikai ponthoz.

Nincs gyors vagy lassú id?. Az id? és a mozgás mérik egymást.

Az id?ben levés:

"számban" lenni,
az id? hatása mint romlás, az örök dolgok tehát az id?n kívüliek,
az id? a mozdulatlanságot is meghatározza.

Egyes id?beli kifejezések:

most = az id? folyamatossága, de a közeli jöv?t is jelentheti,
egyszer = meghatározott id?pontban,
már = a mosthoz közeli jöv?,
nemrég = a mosthoz közeli múlt,
rég = a mosttól távoli múlt,
azonnal = kismérték? id?ben.

Id? és lélek: ha nem lenne lélek, nem lenne aki számolná az id?t, így id? se lenne.

Minden mozgás id?ben van: mert gyorsasága és lassúsága id?vel meghatározott, az el?tti és az utániság
az id?ben, de az id? egy, mert nem mennyiség, hanem maga a mérték.
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Az id? els?sorban a körkörös mozgás száma.

A modern természettudomány egészen másképp látja mindezt. A hely a tartalmazott dolog
nagyságát veszi körül, küls?leg, a pontnak pedig nincs helye. S természetesen a dolgoknak sincs
immanens mozgásuk.

*

A m? második fele külön cikkben lesz.

_______________________________________________

                                305 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Fizika II.

by maxval bircaman - szerda, október 24, 2018

http://bircahang.org/fizika-ii/

Folytatás az els? részb?l.

A további 4 könyv rövid tartalma.

V.

A létrejövés a  pusztulás. Ezek nem igazi mozgások, a szó szoros értelmében.

A filozófiai kategóriák esetében tehát kiderül: nem mindegyik alkalmazható a mozgásra, hanem csak a
min?ségre, a mennyiségre és a helyre.

VI.

Az id? folytonossága.

Az ellentétesbe átmen? mozgás köztes állapotokon keresztül zajlik.

Létezik köralakú örök mozgás.

VII.

Az els? mozgató szükségszer?sége.

A mozgató és a mozgatott viszonya.

Négy alakja az els? mozgató hatásának: vonzás, taszítás, hordozás, forgatás.

VIII.

A mozgás örökkévalósága, Az ebb?l származó paradoxonok.

Az els? mozgató szükségszer? mozdulatlansága.

A körmozgás tökéletesebb az egyenes mozgásnál.
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Függetlenség az etikától

by maxval bircaman - csütörtök, október 11, 2018

http://bircahang.org/fuggetlenseg-az-etikatol/

Ha valaki téved, az nem baj. Az se baj, ha hülye. Azaz persze ez baj, de más szinten.

 

Az igazi baj viszont az aljasság  és a gerinctelenség.

Nem az a baj, hogy ez a média fanatikusan ballib. Sok más hasonló van. Az se baj, hogy hazudnak, 
csúsztatnak, demagógok - minden média ilyen, ez a m?faj természete. A baj, hogy aljasak. Ez pedig
megbocsáthatatlan (azaz persze megbocsátható ez is, b?nbánatot követ?en).

2015-ben valami eltört az Indexben. Addig egy átlagos ballib média voltak, er?s bulvárszínezettel. Azóta
meg szimplán aljas és gerinctelen szarhalmaz lettek.

Nagyon örülök a hírnek tehát, hogy az Index napjai meg vannak számlálva.

Remélem, Orbánék még az év végéig megtalálják a megfelel? trükköt ezen média beszántására. Amint ez
bekövetkezik, jó nap lesz a magyar médiaszabadság számára.

S remélem, az Index dolgozói soha többet nem találnak maguknak munkát a médiaiparágban.
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Gruevszki

by maxval bircaman - hétf?, november 26, 2018

http://bircahang.org/gruevszki/

Mi is az egész ügy lényege?

Orbán megvizsgálta a helyzetet, s miután látta, hogy Magyarország semmit nem kockáztat az üggyel,
eldöntötte, hogy befogadja a macedón politikust, akit egyébként tényleg koncepció eljárásokban tesznek
lehetetetlenné politikai ellenfelei. Macedóniában ez szokás, Gruevszki pont ugyanezet csinálta amikor ?
volt kormányon.

Ennyi az egész. Olcsón tudta ismételten bizonyítani Orbán, hogy nem szükséges mindenáron szót fogadni
Washingtonnak és Brüsszelnek.

Bónusz: el?re tudható volt, hogy a ballibek beleállnak az ügybe, s vesztenek. Szóval bónusz belpolitikai
haszon.
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Gyomorforgató kvízmester

by maxval bircaman - hétf?, február 12, 2018

http://bircahang.org/gyomorforgato-kvizmester/

A nemzeti alapú gy?lölködés sose szép dolog.

 

Mindig irtóztam pl. a Magyarországon széles körben szokásos románellenességt?l. Nem attól, hogy
valaki nem kedveli ?ket, mert ezzel semmi gond, hanem azzal, amikor gúnyolódnak rajtuk.

Ennek fokozott formája, ha valaki a saját népe ellen teszi ezt. Mennyire is szánalmas, amikor pl. magyar
származású románok szítanak a magyarok ellen gy?löletet.

Vágó István személyesen egyébként sokkal szimpatikusabb, mint a képerny?n, ? az a típus, mint pl.
Semjén Zsolt, aki a médiákon keresztül sokkal el?nytelenebb képet ad magáról, mint a valóságban.
Onnan van tapasztalatom vele, hogy 2 alkalommal is részt vettem az egyik vetélked?je forgatásán még 15
éve.

A lényeg itt: zsidóellenes szövege gyomorforgató. S hiába nem tartja ? saját magát zsidónak, attól még a
származás nem választás kérdése, hanem ténykérdés.

S ami különösen gyomorforgató: amíg ebb?l politikai hasznot remélt Vágó, addig még büszke zsidó volt
állítólag, majd miután a ballibek elvesztették a zsidókártyát tavaly, hirtelen "kritikus" kezdett lenni. Aljas
politikai számítás az egész.

Most tessék elképzelni, ha elkezdenék én arról értékezni, hogy a bolgárok milyen visszataszító alakok és
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milyen ostoba szokásaik vannak? Nem lenne röhejes?
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Gy?zött az igazság!

by maxval bircaman - szombat, március 03, 2018

http://bircahang.org/gyozott-az-igazsag/

Mint ígértük, olvasóinkat tájékoztatjuk médiánk elleni eljárásról. Íme az ügy lezárása.

Ez el?zmények itt olvashatóak.

Most most már törvényesen is jogom van annak kimondására, hogy ki rágalmazott meg minket, ezt meg
is teszem: a Háttér Társaság.

 

 

Ez van, most rövid távon is gy?zött az igazság, nem csak - ahogy szokott - hosszú távon. Különösen
pofátlannak tartom, hogy holokauszttagadónak lettem rágalmazva, miközben azt még akkor se tagadtam,
amikor egyébként fasiszta nézeteket vallottam (1995-1999 között).

Szerencsére most már joger?s okmány van kezemben, mely igazolja, hogy nem vagyok holokauszttagadó.
Azaz végülis köszönet a homoklobbinak, hogy - bár akaratlanul, de - segítettek abban, hogy ilyen
okmányhoz jussak.
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Hajléktalan

by maxval bircaman - vasárnap, június 17, 2018

http://bircahang.org/hajletalan/

A hajléktalanság kapcsán kitört egy új ballib m?botrány

Pedig mi is a valóság?

Nem szabadna az utcán élni egy városban: ez káros mint a normál emberek, mind a hajléktalanok
számára.

A luxusban él?, a valóságtól elidegenedett ballib elit komolyan elhitte, hogy hajléktalannak lenni
valamiféle sajátos kisebbségi lét, megtapsolandó szubkultúra, melyet "támogatni" kell. Pedig nem
támogatni kell, hanem megsz?ntetni.

Ugyanaz a kérdés, mint a ballib elit viszonya a cigányok integrációjához: személyesen csak tv-ben láttak
cigányt, a gyerekeik cigánymentes iskolába járnak, de ökölrázva követelik mindazon csúnya mucsaiak
szigorú megbüntetését, akik kiveszik gyerekeiket a jelent?s cigány arányú iskolákból.

Itt is ez megy: ?k maguk sose járnak aluljárókban, de követelik mindenki mástól, hogy tekintse alapvet?
demokatikus értéknek, hogy emberek részegen hánynak, szarnak és üvöltenek közterületen, életvitelszer?
jelleggel.
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Halküón

by maxval bircaman - szerda, május 02, 2018

http://bircahang.org/halkuon/

Khairophón kérdezi Szókratészt, mi volt az a csodálatos hang, melyet hallottak a strandon.

 

Szókratész elmondja, az egy halküón, ami egy tengeri madárfajta.

Utána néztem a szótárban, a magyar neve halkapó. Bevallom, sose hallottam róla.

Szókratész elmondja a rá vonatkozó mítoszt. Volt egyszer egy n?, Aiolousz lánya, aki meghalt férjét,
Kéuxot siratta. Az istenek a n?t madárrá változtatták, s ez a madár máig a tengereket járja, keresve és
siratja férjét. Mindezt azért kapta az istenekt?l, mert azok meghatódtak hatalmas szerelme miatt.

Amikor ezek a madarak fészkelnek, azokat nevezzük halküón napoknak, ezek a tél közepén vannak,
ilyenkor az id? kivételesen kellemes: a tenger sima az ég pedig világos.

Khairophón kérdése: hogyan hihetünk az ilyen mesékben? A válasz: emberi értelmünk korlátozott, nem
lehetünk biztosak mi lehetséges és mi nem, képtelenek vagyunk felérni az istenekhez, hogy meg tudjuk
ítélni mi lehet és mi nem. Lám, az er?s viharból hirtelen nyugodt id? lehet. Az istenek hatalma
mérhetetlenül nagyobb, mint a miénk, elképzelhet? tehát, hogy a legképtelenebb dolgok és könny?ek
számukra. A természet hihetetlen dolgokra képes! Mi emberek képtelenek vagyok ezekr?l az er?kr?l
bármilyen hiteles ítéletet mondani.
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Hamis Oroszország-kép

by maxval bircaman - csütörtök, január 18, 2018

http://bircahang.org/hamis-oroszorszag-kep/

A liberális médiák folyamatosan egy, a valóságban nem létez? Oroszországról tudósítanak.

A liberális álomkép szerint Oroszországban diktatúra van, mindenki éhezik, fekete autók gyilkolnak le
minden másként gondolkodót, s titokban az orosz emberek nyugati rendr?l álmodoznak.

Továbbá hatalmas, liberális ellenzék m?ködik Oroszország, akik szinte mindjárt választásokat is fognak
nyerni, csak a hatalom önkénye és  csalásai miatt nem lehetséges mindez.

Az orosz nép valóban vágyakozik a liberális rendre, s csak a gonosz Putyin az akadálya ennek?

 

A szovjet sajtó annak idején mindenhol a helyi kommunista pártokat hatalmas er?kként írta le. S nem
csak ott, ahol tényleg er?sek voltak, pl. Olaszországban és Franciaországban, hanem ott is, ahol alig
léteztek. Pl. Amerikát illet?en mindig meg volt említve a 2 nagy párt mellett a CPUSA, mely egy er?sen
fantompárt jelleg? izé volt.

Aki csak a szovjet lapokat olvasta, annak az az elképzelése volt, mintha Amerikában 3 f? párt lenne, s
Gus Hall* valamiféle befolyásos politikus lenne az amerikai közéletben, s nem sok id? kérdése, hogy az
amerikai kommunisták hatalomra jutnak választásokon, ennek egyetlen akadálya már csak a CIA/FBI és
az amerikai nagyt?ke médiái.

Na, most ennek a fordítottja a nyugati médiák Oroszország-képe. A liberálisok valamiféle forrongó,
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hatalmas er?kémt vannak leírva. A valóságban több orosz liberális párt van, melyek egymást is utálják, s
észlelhet? erejük csak a 2 orosz f?vrosban van, ahol mondjuk akár 20 %-ot is el tudnak érni id?nként
ünkormányzati választásokon, talán Szentpéterváron még 25 %-ot is. Ez most, a nyugati agresszió miatt
lement 10-15 %-ra.

Ezeken kívül olyan 1-2 % a népszer?ségük.

A mai Oroszországban még a kommunizmus visszállításának is TÖBB híve van, mint a liberális rendnek.

Az orosz kisember látta mind a mai rendet, mind a liberális rendet, mind a kommunista rendet.

Kommunista rend = nyugalom, alapszinten mindenki megél, mindenki nagyjából egyformán
szegény, az elit se szupergazdag, folyamatos áruhiány, nem lehet utazni, kuss van mindenkinek,
az ország nagyhatalom.

Liberális rend = káosz, alapszinten se él meg a kisember, hatalmas jövedelmi különbségek, az
elit szupergazdag, b?séges áruellátás, lehet utazni, mindenki szabadon pofázhat, az ország idegen
uralom alatt áll.

Mai rend = nyugalom, alapszinten megél a kisember, hatalmas jövedelmi különbségek, az elit
szupergazdag, b?séges áruellátás, lehet utazni, mindenki szabadon pofázhat, az ország
nagyhatalom.

Te mire szavaznál, ha orosz lennél?

A kommunisták számára is Putyin a kisebb rossz. S?t - hihetlen, de tény -, a liberálisok számára is Putyin
a kisebb rossz a kommunistákhoz képest.

Szóval ezek a liberális médiák által feldobott orosz liberális h?sök valójában 2-3 %-os népszer?ség?
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emberek. ?k a liberális Gus Hallok.

* eredeti nevén: Arvo Kustaa Halberg, amerikai kommunista aktvista, finn bevándorlók fia, évtizedekig ?
volt a CPUSA f?titkára, 90 éves korában bekövetkezett haláláig, ami már a Szovjetúnió megsz?nése után
történt
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Hamis tanítások

by maxval bircaman - péntek, augusztus 17, 2018

http://bircahang.org/hamis-tanitasok/

Hamis és sajnos népszer? tanítások. Nem a politikában, hanem egy sokkal mélyebb szinten.

A legfontosabb 8-at vettem el?.

 

Pozitív gondolkodás

Állítólag elkerülhet? a negatív hatás, ha az azokat kiváltó dolgokról pozitívan gondolkodunk.

Mi a valóság? Alapvet?en tényleg hasznos a dolgokban a jót keresni, de a rosszat direkt nem meglátni
bennük szimpla agyatlan struccpolitika, ami kifejezetten káros. A rosszat nem meglátni oda vezet, hogy
nem is teszünk ellene semmit.

Az elfogadás

Állítólag másokat el kell fogadni, különösebb reakció nélkül.

Mi a valóság? A tényeket valóban el kell fogadni, de semmi ok arra, hogy mindent semlegesen nézzünk.
Valójában ez a hozzáállás önellentmondás is: hiszen ha másokat el kell fogadnunk, akkor semmi ok, hogy
másoknak ne kelljen minket is elfogadniuk, azzal is, hogy egyes dolgokat nem fogadunk el. Ha mindenki

                                318 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

mindent elfogadna, akkor mindenki egyforma lenne, s már eleve nem is beszélhetnénk elfogadásról.

A megbocsátás hatalma

Állítólag mindent meg kell bocsátani.

Valójában ez a jézusi tanítás kiforgatása. Megbocsátani a tettét megbánónak kell, minden feltétel nélkül.
De egyoldalúan megbocsátani annak, aki rosszat tesz, szimpla butaság, s?t b?npártolás, hiszen ez csak
további b?neket fog eredményezni. Ha a rosszat tev? nem szembesül soha tette következményeivel,
esélye se lesz rádöbenni, hogy rosszat tesz.

Ne ítélkezz!

Hiszen állítólag minden relatív. A jó és a rossz változó fogalmak.

Ez is a jézusi tanítás kiforgatása. A "ne ítélkezz" azt jelenti, ne ítéld el a másikat, mert nem tudhatod,
b?nös-e, ez Isten feladata. De ez abszolút nem jelenti azt, hogy a b?n relatív lenne, s ne kellene azt a
leghatátrozottabban elítélni. Ugyanis a jó az jó, s a rossz az rossz, ezt relativizálni pedig különösen nagy
rossz.

A szeretet mindenek felett

A szereret eszköz lehet, de nem áll az igazság és a jó felett. A hazugságot és a rosszat nem szeretni kell,
hanem éppen ellenkez?leg: gy?lölni.

Csak akarni kell.
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Állítólag csak hinni kell célunkban, s mindent elérünk.

Két szempontból is marhaság ez. El?ször is az anyagi világban cselekvés is szükséges, nem elég az
akarás. Másodszor pedig, a hit valóban hatalmas er?, de segítségével sose fogunk bármit elérni. Minél
nagyobb a hit, annál kevésbé akarunk helytelen célokat. Tehát nem akarni kell bármit, hanem a jót kell
akarni.

Minden vallás jó

Az tény ugyan, hogy minden vallás alapjaiban jó célt szolgál, hiszen a cél a természetfeletti iránti kutatás,
de ahogy minden másban, itt is van elkalmasabb és kevésbé alkalmas eszköz. Aki azt állítja, hogy nincs
értékesség szerinti eltérés a tömeg emberáldozatokat követel? vallások és a kereszténység között, az
szimplán buta.

A boldogság mindenek felett áll

Nem, nem áll. Az igaz boldogságon a jón alapszik, az álboldogság hamis érzeteken. Hamis módon
boldognak lenne veszélyes önámítás.
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Hatalmas siker Bulgáriában

by maxval bircaman - szombat, július 28, 2018

http://bircahang.org/hatalmas-siker-bulgariaban/

Hatalmas politikai siker Bulgáriában.

A bolgár alkotmánybíróság tegnap, azaz július 27-én alkotmányellenesnek nyilvánította az Isztambuli
egyezményt. A határozat itt látható, egyel?re nincs feltéve az angol fordítás, azaz csak bolgárul olvasható
(egyébként mind a 2 nyelven fent szoktak lennei a határozatok).

Mint ismert, ezen egyezmény két f? problémát jelent:

a családon belüli er?szakot lesz?kíti a férfiak általi er?szakra, a n?ket kollektíven elnyomott
csoportnak nyilvánítja,
bevezeti kötelez?en a genderideológiát, a társadalmi nemet  a biológiai nem helyére teszi,

mindkett? súlyosan családellenes, homoklobbista, ultraliberális elv.

Az eddigi aláírók és a ratifikációk listája pedig itt látható. Sajnos a legtöbb európai ország ratifikálta.

Magyarország szintén nem ratifikálta az egyezményt, de végleges döntés nem született még err?l. A
magyar helyzet az, hogy a kormány sose nyújtotta be a parlamentbe az egyezményt ratifikációra.

A bolgár helyzet érdekessége, hogy a ratifikáció elleni tiltakozást a legnagyobb ellenzéki párt, a Bolgár
Szocialista Párt, s kifejezetten annak elnöke tette központi politikai témává, miközben ugyannak a
pártnak az EP-ban dolgozó vezet?je, Szergej Sztanisev, az Európai Szocialisták Pártjának jelenlegi elnöke
viszont az egyezmény lelkes híve. Májusban hatalmas brüsszeli küldöttség érkezett a bolgár
szocialistákhoz, nyomást gyakorolni, hogy a párt álljon át a "progresszió" oldalára, de az akció sikertelen

                                321 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

maradt. Ezt az is segítette, hogy az egyébként er?sen jelképes hatalommal rendelkez?, független, de a
szocialiták által támogatott bolgár köztársasági elnök is az egyezmény ellenz?je.

 

balra: a szocialisták elnök, jobbra: a köztársasági elnök

A szocialisták a 240-tagú bolgár parlamentben 80 mandátummal rendelkeznek, többségük ellenzi az
egyezményt. Szintén ellenzi az egyezményt a 27 mandátummal rendelkez? kisebbik kormánypárt, az
Egyesült Hazafiak (mely 3 nacionalista párt választási szövetsége), valamint az ellenzéki, formailag
liberális, valójában török-muszlim kisebbségi párt, melynek 26 mandátuma van.

A f? kormánypárt, az Európai Néppárthoz tartozó GERB (95 mandátum) állt ki a leghatározottabban az
egyezmény mellett, de amikor elkezd?dött a tiltakozás a bolgár médiákban az egyezmény ratifikációja
ellen tavaly ?sszel, a kormány ideiglenesen kivonta a parlamentb?l a tervezetet. Most ?k örülnek a
legjobban az AB-döntésnek, hiszen presztízsveszteség nélkül ki tudnak hátrálni egy számukra is
kellemelen, népszer?tlen ügyb?l.

 

 

két tüntetés Szófiában az egyezmény akkor még tervezett ratifikációja ellen, a idei év elején
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Hepinomisz

by maxval bircaman - szerda, április 25, 2018

http://bircahang.org/hepinomisz/

A Törvények cím? m? folytatása. A kérdés: mit kell megtanulni ahhoz, hogy az ember bölcs legyen?

 

Kevesek képesek elérni a boldogságot életük során, de sokan reménykedhetnek abban hogy elérik ezt a
túlvilágon. Nem szükséges semmilyen bonyolult módszer ehhez, csak sok fáradságos munka: a lélek megsejti,
hogy a tudományokban van bölcsesség, de képtelen meghatározni hol és hogyan rejlik ez bennük.

Vannak tudományok és m?vészetek, melyek szükségesek az élethez, továbbá mindenképpen hasznosak, de
mégse számít bölcsnek az ma, aki otthonos bennük.

Úgyszintén nem nevezzük bölcseknek azokat az embereket, akik akár természetes képesség, akár más ok miatt
képesek gyorsan tanulni, gondolkodni. Ezt inkább képességnek, adottságnak mondjuk, nem bölcsességnek.

Nézzük ki hogyan lesz az állam igazságos és tisztességes vezet?je el?ször, amihez nyilvánvalóan bölcsesség
szükséges. 

Mi az, ami nélkül az ember értetlen lény lenne? Ez a számok tudása, azaz a matematika.

Ez a tudás számtalan dologban jelen van, mégse mondható el, hogy mindenki értené a számok erényességét és
lényegét.
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De vajon a matematika tudása a bölcsesség? Ehhez meg kell vizsgálni az istenek eredetét, hogy megérthessük a
bölcsesség csúcsát, mert a matematika eredete isteni.

Vizsgáljuk meg az él?lényeket alkató elemeket, ezek: a t?z, a víz, a leveg?, a föld, s az éter. 

Ez után felsorolásra kerülnek a különböz? típusú él?lények, melyek alapja egy bizonyos elem az 5 közül. Platón
szerint az égitestek is él?lények, alapjuk a t?z, s ?k a legboldogabb lények, lényegük isteni, s vagy halhatatlanok
vagy rendkívül hosszú élet?ek. Az égitesteket az emberek életteleneknek hiszik, mivel azok mindig ugyanúgy
mozognak, pedig az ellenkez?je az igaz: a szabályos mozgás az értelem jele. Az égitestek kicsinek látszanak, de a
valóságban óriásiak, csak messze vannak, mindegyikük lélekkel rendelkezik, hiszen szabályosság nem lehetséges
az azt vezérl? lélek nélkül. Az égitestek vagy istenek, vagy inkább azok képmásai.

Istenekb?l 3 verzió van: az általunk ismert istenek (lásd az ógörög istenek) az els? istenekb?l erednek (melyek
valószín?leg azonosak az égitestekkel, ill. a mögöttük állókkal), vannak a leveg?b?l épült démonok, s legfelül az
éteri démonok, melyek láthatatlanok, érzékelhetetlenek az ember számára.

Továbbá az éget 8 er? irányítja. a Nap, a Hold, a csillagok, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, s a Szaturnusz.
Mozgásuk tanulmányozása alapfeltétel a boldogsághoz. 

Görögország elhelyezkedése kiváló, mert pont a nyár és a tél között van, ez segíti az erényességet, viszont a
görögök külföldr?l tanulták meg az égitesteket, azokat könnyebben vették észre ugyanis a melegebb éghajlaton él?
népek. (Ez érdekes megfigyelés, s történelmi tény: a görögök csillagászati tudásának alapja valóban Perzsia és
Egyiptom.) Viszont a görögök képesek az idegen tudást is javítani, így az égitestek tisztelete is jobb a görögöknél.

Az istenek nem sajnálják t?lünk a tudást, ezért is tanítottak meg minket a matematikára. Az emberek korábban
nem értették, hogy az égitesteket is lélek vezérli, ma már azonban tudjuk ezt. Minden jó dolgok mögött jó okok
vannak, s ezek mindig gy?znek a rossz felett, az igazság mindig bosszút áll a gonoszság felett.

Erénytelenségünk f? oka is ez: helytelen módon tiszteljük az isteneket. A helyes tisztelethez szükséges a
csillagászat tudománya.
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Meg kell tanulnunk gyerekkortól az égitestek mozgását, ehhez elengedhetetlen a matematika. Az els? fok az
egyszer? számtan, maguk a számok és azok kapcsolata. A második fok a síkszög? geometria. ide tartozik a
négyzetezés is, a harmadik a térszög? geometria (sztereometria), ahová a köbszámok és gyökök is tartoznak. 

A matematikai tudás mögöttes oka az égitest-istenségek tudása. Aki mindezt megérti, az látni fogja az í: minden
mögött ott van egyetlen dolog.

Aki mindezt elérte, az a legboldogabb, s halála után is ez lesz a sorsa örökre. Ezt azonban kevesek képesek
elérni, mert ehhez mindenben erényesnek kell lenni.

Csak az alkalmas az állam vezetésére, aki mindezt elérte.

_______________________________________________
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Herüxiasz

by maxval bircaman - szerda, április 04, 2018

http://bircahang.org/heruxiasz/

Vagyon és erény - ez a téma.

 

Az a vagyonos, akinek nagyobb értékei vannak. Jobb egészségesnek és gazdagnak lenni, mint betegnek és
gazdagnak. De jobb szegénynek és egészségesnek lenni , mint betegnek és gazdagnak.

Van-e valami, ami értékesebb az egészségnél? Ha van, az aki birtokolja, lesz a leggazdagabb. Ez a
boldogság. Aki boldog, az a lehet? legkevesebb hibát követi el, mert ismeri mi a jó és mi a rossz. Ehhez
bölcsesség az, azaz a legbölcsebbek a leggazdagabbak.

De hogyan lehet valaki a leggazdagabb, ha esetleg annyira híján van anyagiaknak, hogy koldulnia kell?

A gazdag gonosz ember rossz célokra használja vagyonát. A szegény gonosznak erre nincs lehet?sége,
tehát ebben az esetben jobb a szegénység. A gazdagság csak a jó embereknek van hasznára, mert tudják
hogyan használják azt helyesen.

Mi a pénz? Az, amit az emberek egy adott közösségben értéknek tekintenek. Ez népenként változik.
(Akkoriban ez legalábbis így volt.)

A vagyonnak hasznosnak kell lennie. A haszon szükségleteink kielégítése. Ha nem lennének
szükségleteink, nem létezne vagyon se. Ha pedig szükségleteinket ki tudnánk elégíteni vagyon nélkül,
ismét nem létezne vagyon. Abszurdum, hogy valami egyszerre hasznos és haszontalan ugyanabban a
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tekintetben, így a következtetés: a vagyon haszontalan.

Azonban lehetséges, hogy valami rossz útján jót érünk el? Pl. valaki aki beteg tisztességtelenül vagyont
szerez, majd ezt felhasználva egészségessé válik? De ez nem lesz erényes, mert az erényes dologhoz
erénytelen eszköz nem használható fel. A rossz nem lehet eszköze a jónak, viszont lehet el?zménye, ez
nem ellentmondás.

Ki a boldogabb ember, akinek sok szükséglete van, melyeket ki kell elégítenie, vagy az, akinek kevés
szükséglete van? Az egészséges embernek pl. kevesebb szükséglete van, mint a betegnek. Az
alkohilistának szüksége van sok italra, de vajon boldogabb-e ? annál, akinek nincsenek ilyen vágyai?

A szükséglet mindig arra irányul, amiben hiányt szenvedünk, márpedig a hiányérzet rossz dolog.

Minél gazdagabb valaki, annál több szükséglete van, azaz annál több dolog hiámyzik neki, tehát a
leggazdagabb emberek a legboldogtalanabbak.
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Hipparkhosz

by maxval bircaman - szerda, április 11, 2018

http://bircahang.org/hipparkhosz/

Mi a pénzimádat? Kik a pénzimádó, pénzéhes emberek?

 

Az els? meghatározás: a pénzimádat az értéktelen dolgokból érték létrehozása. Nem tudják a pénzéhes
emberek, hogy mi az érték és mi nem az? De, tudják, viszont mégis ragaszkodnak szégyentelen módon a
pénzcsináláshoz. A pénzéhesek mindenb?l pénzt akarnak csinálni.

A lovász, aki rosszul eteti a lovat is tudja, hogy rosszat tesz, s nem lesz képes ezzel hasznot elérni. Ahogy
ez minden más foglalatosságnál is így van. A pénzéhes ember viszont másnak t?nik: ? is tudja mi a rossz,
mégis hasznot igyekszik húzni bel?le. Ez viszont képtelenség, így csak az marad: ezek az emberek
tudatlanok, az értéktelent értékesnek hiszik.

De mi is a haszon? A veszteség ellentéte, ami rossz dolog, tehát a haszon jó dolog. A haszon kedvelése,
ami nevezhet? pénzéhségnek ezek szerint jó dolog. Ebb?l viszont az következik, hogy meghatározásunk
téves.

A második meghatározás: a pénzimádat olyan dolgokból való értéklétrehozás, melyet a tisztességes
emberek nem csinálnának. Viszont mivel már tisztáztuk, hogy a haszon jó dolog, annak akarása is az, ha
pedig ez így van, miért mondjuk, hogy bizonyos fajta haszon akarása tisztességtelen? Ezek szerint van jó
haszon és rossz haszon, ahogy pl. van jó étel és rossz étel?

Mi a haszon meghatározása? Amikor valaki többlethez jut bármilyen értelemben, akár úgy, hogy
ingyenesen kap valamit, akár úgy, hogy bevétele meghaladja költségeit. Haszon-e az, ha valaki ingyen
vendégeskedik valahol, majd megbetegszik az ott elfogyasztott ételt?l? Nem. Viszont ha valaki ugyanott
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egészségesebb lesz, az már haszon mindenki szerint. Tehát a haszon nem egyszer?en többlet, hanem csak
a jó többlet az. Ha pl. valaki egy bizonyos súlyú aranyért kap kétszer akkora súlyú ezüstöt, az nyereség?
Nem, hiszen ezzel pénze 6-odára csökkent. (Platón korában 1 egységnyi arany értéke 12 egységnyi
ezüstnek felelt meg, szemben a mai kb. 70-szeres értékkülönbséggel!)

Azaz csak az haszon, ami ténylegesen többlethez juttat valakit, nem létezik rossz haszon, mert az
egyszer?en nem is haszon. S mivel minden haszon jó, nem létezhet olyan haszon, melynek elérése
tisztességtelen lenne, hiszen a jó emberek jó dolgokra törekszenek. Viszont azt is tudjuk, hogy a rossz
emberek is haszonra törekszenek. Ebb?l következ?en ez a meghatározás se jó, hiszen a végeredmény:
mind a jó, mind a rossz emberek pénzéhesek.
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Hisztizés Marxszal

by maxval bircaman - kedd, május 08, 2018

http://bircahang.org/hisztizes-marxszal/

M?botrány, ezuttal a Fidesz oldaláról.

 

Egyetlen dologban van igaza a fideszes tiltakozóknak a brüsszeli hivatalos EU-megemlékezés kapcsán,
de ott se pontosak.

Ez az egy dolog: vicces, amikor liberálisok éljenzik Marxot, miközben Marx éppen a liberalizmus
ELLENÉBEN m?ködött. De ugyanolyan vicces, amikor "jobboldaliak" komolyan elhiszik, hogy lenne
bármilyen kapocs a baloldal és a liberalizmus között. Mert nincs ilyen kapocs. Az ugyanis nem kapocs,
hogy ex-marxisták liberálisok lettek. Ne adjuk már a lovat az álbalos liberálisok hazugságai alá, ha
lehet...

Nem kell ennek felismeréséhez marxistának lenni, én se vagyok az. Azonban Marx demonizálása hazug
érvekkel abszurdum.

Sokszor elmondtam már: a liberális eszménél nincs gyilkosabb eszme, a liberalizmus megvalósítása során
sokkal több ember halt meg, mint a létez? kommunizmus összes áldozata. Ezen az alapon akkor
démonizálni kellene a liberális eszme megalkotóit?

Szóval tessék bátran kritizálni a marxizmust, de értelmesen, s ne hisztivel.

Egyébként meg van olyasmi a marxizmusban, ami máig maradandó. S ez a maradandó éppen olyasmi,
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ami a liberális rend ellen szól.
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Hitelesség a m?vészetben

by maxval bircaman - szombat, október 27, 2018

http://bircahang.org/hitelesseg-a-muveszetben/

Egy id?ben - a 80-as és a 90-es években - szerettem a könny?zenész el?adó zenészerz?ket.

Az olyan típust, mint a magyar Ákos, bár ? konkrétan sose tetszett.

Ez olyan m?faj, ahol az el?adó saját magát adja el, nem mások által írtakat. Elengedhetetlen tehát az
?szinteség.

Egyik kedvencem az amerikai Barry Manilow volt. Kelet-Európában teljesen ismeretlen, de benne van a
világ 200 anyagilag legsikeresebb zenésze közt (a kétszázas listán belül persze alul), szóval nem kis név.

5 éve bevallotta az illet?, hogy homokos, s?t "megházasodott". Magyarul: Manilow teljes karrierje
hazugságra épült, mert számainak egy jelent?s része a párkapcsolatról szólt.

Szerencsére már kb. 15 éve zeneileg átálltam teljesen a klasszikus zenére (els?sorban a barokkra), így
nem rázott meg a hír.

Mindenesetre azóta eszembe se jutna hallgatni ?t. Hazug szélhámost ki akarna hallgatni?

https://www.youtube.com/watch?v=GfQsWP8gwcE
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Hobbi a 70-es évekb?l

by maxval bircaman - péntek, május 25, 2018

http://bircahang.org/hobbi-a-70-es-evekbol/

A 80-as évek vége el?tt Magyarországon csak valutás boltokban lehetett kapni dobozos italokat. Nem volt
se dobozos sör, se dobozos üdít?.

 

Azokból az italokból se volt, melyek egyébként kaphatóak voltak üveges verzióban.

Így a dobozoknak hatalmas értékük lett, hiszen csak külföldr?l, esetleg valutás boltból (úgynevezett
Konsumex-üzletb?l) lehetett hozzájuk jutni.

Ami pedig ritka, s?t értékes, abból hobbi alakul ki

Az iskolámban a 70-es években a legmen?bb gyerekek azok voltak, akiknek sok különböz? sörösdobozuk
volt. Egy osztálytársamnak volt egy ötliteres német sörösdoboza is, persze üres, ?t mindenki irigyelte.
Egyszer be is hozta, becsomagolva egy párnába nehogy sérüljön a hatalmas érték... csak bámulni engedte,
azt nem, hogy bárki kézzel hozzá is érjen...

Amikor elmondtam a nagyobbik fiamnak (1988-ban született) ezt, azt mondta, hogy valószín?leg mi
elmebetegek lehettünk, hogy üres pléhdobozokat kincsnek hittünk.
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Hogy szavaztak a bolgárok?

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 13, 2018

http://bircahang.org/hogy-szavaztak-a-bolgarok/

Hogyan szavaztak a bolgár EP-képvisel?k a Soros-Szardzsentíni dokumentumról?

Bulgáriának 17 EP-képvisel?je van, ezek csoportok szerint:

Európai Konzervatívok és Reformerek - 2 képvisel? (1 kormánypárti, 1 ellenzéki),
Európai Néppárt - 7 képvisel? (6 kormánypárti, 1 ellenzéki),
Európai Szocialisták és Demokraták - 4 képvisel? (ellenzékiek),
Liberálisok és Demokraták - 4 képvisel? (ellenzékiek).

Szavazatok:

Európai Konzervatívok és Reformerek - 0 igen, 2 nem, 0 tartózkodás, 0 nemszavazás;
Európai Néppárt - 1 igen, 5 nem, 1 tartózkodás, 0 nemszavazás;
Európai Szocialisták és Demokraták - 1 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 2 nemszavazás,
Liberálisok és Demokraták - 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nemszavazás.

Gyakorlatilag csak az ALDE-csoporthoz tartozók szavaztak határozottan Magyarország ellen, ?k mind a
bulgáriai török kisebbségi párt képvisel?i.

 

_______________________________________________

                                334 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Huth-Puzsér

by maxval bircaman - szombat, június 16, 2018

http://bircahang.org/huth-puzser/

Meghallgattam a nevezetes csatát Puzsér Róbert és a Pesti Srácok - pontosabban Huth Gergely - közt.
Mindkét újságírót
egyébként kifejezetten kedvelem, okos, m?velt, jól író embereknek tartom ?ket, ami persze nem jelenti
azt, hogy egyet is
értenék velük mindenben.

Azt kell mondanom, totálisan Puzsért nyerte a vitát, pedig még igaza se volt a legtöbb kérdésben.

Sajnos mindkét vitapartner b?ven élt a demagógiával, ami nem segítette el? a vita szintjének magasban
tartását. Erre nem térnék ki.

Puzsér módszere röviden: koherens érvelés többnyire téves alapokból kiindulva. Huth módszere röviden:
inkoherens érvelés többnyire igaz alapokból kiindulva.

Puzsér természetes el?nye hatalmas: ? független ember. (Figyelem: a "független" - szemben a ballib
mítoszokkal - nem azt
jelenti, hogy valakinek nincs határozott, szubjektív véleménye.)

Huth természetes hátránya ugyanezen ok elletéte: ? fideszes pártember, azaz feladatának érzi annak
bizonyítását, hogy a
Fidesznek mindig igaza volt és igaza van.

Nem akarnám az egész beszélgetést semmiképpen se részleteiben elemezni, de pár eset tanulságos.
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Huth görcsös igyekezete, hogy a Fidesz változásait valamiféle egyenes vonalú, csak a körülmények
diktálta változásnak állítsa be egy sor magas labdát ad Puzsérnek, melyeket persze ? meggy?z?en le is
csap. Mert egyszer?en nem igaz, hogy a Fidesz csak reagált a változó világra. A dolgok megfigyelése
csak a durva materialusta szemlélet szerint objektív folyamat, a valóságban ebben a megfigyel?
ugyanolyan résztvev?, mint a megfigyelt. Márpedig pl. sehogy se lehet kimagyarázni, hogy a Fidesz
viszonya Oroszországhoz ugyanaz ma és 10 éve, mert ez egyszeráen nem ugyanaz. Puzsér koherens: azt
mondja, hogy az orosz viszony káros, ezért hibás a Fidesz oroszbarát politikája. Huth viszont egyszerre
akar oroszellenes és oroszbarát lenni, ez reménytelen vállalkozás.

A Fidesz konzervatívizmus-mániája a másik gond. Ebben a szóba belelapszkodott a fideszes holdudavar
(a mai  "kereszténydemokrácia" is ennek verziója). Mítosz ez, nagyon káros mítosz. Sokszor írtam már
err?l: nincs semmiféle eredeti,  jó klasszikus liberalizmus (mert tulajdonképpen ez az, amiben hisz ez a
konzervatívizmus), melyet aztán valakik megrontottak. Egy olyen felállásban mindig a klaszikus
liberális értékeket koherensen véd? Puzsér fogja megnyerni a csatát, mint Huth, aki nem tudja eldönteni,
most van-e baj a klasszikus liberalizmussal vagy nincs. Ugyanez megismétl?dik mind a gazdasági témát,
mind a kulturális témát illet?en.

Tipikus példa a nyugatmánia. Puzsér felteszi az egyébként hamis dichotómiát, hogy lám István a nyugatot
választotta kelet
helyett. Huth erre megnémul, mert tud mit válaszolni. Gátolja ?t az, hogy nyugatpártinak kell lennie,
bármit is jelentsen ez. Ugyanez aztán a veresenyt illet?en: jó lenne az igazi verseny, de sajnos nincs - hát
de akkor minek lenne jó?

Ahol Huth képes megfogni Puzsért az az "oligarcha" téma (persze a szó hibás, Magyarországon
oligarchák nincsenek), itt értelmesen elmagyarázza miért népszer? a nemzeti t?késosztály építésének
programja, még ügyesen ki is találja az alkalmas szót: "protekcionizmus". Szinte nyer Huth a "lerohadt az
egészségügy" és a "poroszos oktatás" cím? közhelyekben.

Egy pont azért van, ahol Puzsér totálisan veszít, Ez a 2018-as választások kérdése. Nem képes igazolni,
mi módon lett volna képes az 51 %-nyi nem.fideszes szavazó egyesülve elérni a kétharmadot, nem tud
választ adni, miért kellene most kivonulnia az ellenzéknek a parlamentb?l, s arra sincs válasza, mi a
drasztikus eltérés a NER és a NER-nélküli Fidesz-kormányzás között.
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Mindenesetre ajánlom mindenkinek a beszélgetést, nem egy egyetemi el?adás szintje ugyan, de messze
nem is bulvár, szóval érdemes id?t szánni rá.
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Három nehéz szakma

by maxval bircaman - csütörtök, április 26, 2018

http://bircahang.org/harom-nehez-szakma/

Van három szakma, pontosabban szakmára jellemz? hozzáállás, mely nehézséget okoz a hétköznapi
életben, pontosabban a hétköznapi élethez való alkalmazkodásban.

 

Ezek a szakmai hozzáállások olyanok, hogy nehéz egyszerre alkalmazni ?ket és ezzel egyid?ben
hétköznapi életet élni.

E három szakma: a prostituált, a titkosügynök, s a filozófus.

Nem kell feltétlenül ezeket a szakmákat ténylegesen is gyakorolni, elég a rájuk jellemz? világlátást
alkalmazni.

Mi a prostituáltság lényege? Alapvet?en durva materializmus, mely a nemi vágyat leegyszer?síti annak
testi részére, elfeledkezve a szellemi elemr?l. Én magam sose szerettem a prostituáltakat, s els?sorban
nem valamiféle magas erkölcsi katedráról lenézve, hanem éppen emiatt: nagyon nehéz lehet aztán
leszokni annak, aki beleszokott. A pornóipart is emiatt gy?lölöm: az se más, mint a prostitúció egyfajta
alakzata. Már kamaszkoromban se néztem pornót, akkor még nem tudtam ezt megindolkolni, de
valamiért taszított. Eszmét, ideológiát az ember tud változtatni, hiszen változik a világ körülötte, ? is
változik vele együtt, így ugyanazt képes akár pont ellentétesen is értékelni, de sokkal nehézkesebb a
spontán, érzékelésközeli hozzáállás változása, ezek ugyanis nagyon mélyen vannak az emberben.

Bevallom, a m?vészibb erotikát magam is szeretem, e szempontból sose tudtam elfogadni a keresztény
eszme erre vonatkozó puritánabb világlátását, de még ott is azt látom, hogy a fizetett modellek sose
képesek azt az élményt adni, mint amit a kedvteláéb?l szerepl? amat?rök. Ahogy szoktam mondani: a
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fizetségért dolgozó modellek arcán ott van a pénz szagának hatása, s ez csúnyán lerontja akár még a
legigényesebb m?vészi erotikát is.

A titkosszolgálati ember világlátása más szempontból gond: minden mögött terveket, álcát, becsapást lát.
Sose hisz a közvetlen valóságnak, azt mindig elemezni kezdi, hiszen nyilván semmi se az, ami.

A filozófus esete a legzavaróbb: ? még a valóságot se látja meg, hiszen még az se biztos, hogy van
valóság. Egyik kedves szokásom hangoskönyvek hallgatása útközben. Amikor filozófiai témáj?
anyagokat hallgatok, sokszor tapasztalom: még egy szimpla zebrán való átkelés is valahogy kiesik
valóságkörnyezetéb?l a hallottak hatására.

Persze, a filozófus annyiban mindenképpen fontosabb, mint a prostituált és a titkosügynök, hogy passzív
a valósághoz való viszonyában, viszont ebben van negatív elem is: még nagyobb az eltávolodás a
hétköznapoktól. Van aki ebbe bele?rült, sajnos van ilyen ismer?söm. A fontos: megtalálni azt a
határterületet, ami már elmélyedés, de még nem jár a valóságból való teljes kilépéssel.
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Hátizsákkal

by maxval bircaman - csütörtök, június 07, 2018

http://bircahang.org/hatizsakkal/

A hátizsákos utazás egy sajátos hobbi.

 

Kb. mint az, hogy gyufából megépítjük a Parlament makettjét.

Önmagában persze ártalmatlan hobbi, tegyük hozzá.

Els?sorban unatkozó fels?középosztálybeli gyerekek csinálják.

Akik beleuntak a gazdagságba, s szeretnének pár hónapot szenvedni, miel?tt hazamennek és elfoglalják
jól fizet? állásukat egy felh?karcolóban.

A hobbi csak más dolgokkal keverve válik károssa, pl. ha összekötik drogozással.

Ebben az esetben ugyanis a hátizsákos túlkoros milliomoscsemeték elkezdik zavarni a közúti forgalmat.
Komoly balesetveszélyt okozva.
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Hódmez?vásárhely

by maxval bircaman - hétf?, február 26, 2018

http://bircahang.org/hodmezovasarhely/

A hódmez?vásárhelyi választások eredménye.

A választók több mint 64 %-a az új polgármester ellen van, mint látható az adatokból.

 

_______________________________________________

                                341 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

H?ség a munkaadóhoz

by maxval bircaman - péntek, február 23, 2018

http://bircahang.org/huseg-a-munkaadohoz/

Vannak emberek, akik egy munkahely elhagyása után is örökre h?ségesek volt gazdájukhoz.

Itt van pl. ez a lett-amerikai EU-biztos, valami Nílus Mukknyekk, aki évekig a lettországi Soros
Alapítvány igazgatója volt. Persze semmi gond szeretni a volt gazdát, de ezt kissé kínos aztán ilyen
vehemensen képviselni mint valamiféle univerzális igazságot.

Ez van, Níluska, nincs mindig igaza a gazdának...
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Idegen tollakkal

by maxval bircaman - vasárnap, november 11, 2018

http://bircahang.org/idegen-tollakkal/

Kitört az újabb m?botrány, több ballib média is taglalja. S történetesen egy olyan ügyben, melyet
személyesen követtem.

 

Az Echo Tv Sajtóklubjának szóban forgó m?sorát történetesen láttam is. Nem vagyok egy rendszeres
tévénéz? típus, de ezt a m?sort pont láttam. A tv-készülékemet szinte csak letöltött filmek nézésére
használom, erre esetleg pár politikai m?sor (bolgár és magyar, néha más is) miatt teszek kivételt.
Alapvet?en a politikai m?sorokat is inkább a neten nézem.

Már értekeztem arról, hogy a magyar - és általában a kelet-európai - álcivilek gyakorlatilag idegen
szervezetek fizetett alkalmazottai, akik - mintha csak egy profitorientált nyugati multinál dolgoznának -
szimplán követik a központ utasításait. Akkor is ezt teszik, ha az adott téma helyben teljesen érdektelen.
Kedvenc példám, mikor 2-3 éve egy budapesti mikrotüntin megjelent a Black Live Matters felirat is -
most nem mennék bele abba, hogy a BLM mozgalom Amerikában is hülyeség, de még ha nem is lenne
az, Magyarországon akkor is az lenne, hiszen egy Magyarországon teljesen ismeretlen társadalmi
jelenséggel kapcsolatos. Kb. mintha a n?i körülmetélés ellen tüntetnének pont annyira röhejes.

Az új liberális etika alapból üldözi az ellenkez? nem?ek közti kapcsolatot, azt valamiféle legalisztikus
alapra szeretné helyezni. Ennek része évek óta a feminista hisztéria, mely lassan a szélr?l be lett emelve a
f?sodorba is, err?l szólt a Me Too mozgalom is. Mára szégyelni kell liberális körökben az ellenkez? nem
kedvelését. A feminináci mozgalmárok igyekeznek évek óta egyenl?ságjelet tenni az er?szak és a normál
ösztönök megélése közé.

Bevallom, sose volt bulizós típus, de azért magam is jártam több tucat bulin 15-19 éves koromban, ez a
80-as évek els? fele és közepe. Láttam sok mindent, de olyat nem, hogy valakit az akarata ellenére
kényszerítettek volna bármire is. Akkoriban minden lány alapból homokosnak nézte volna azt a fiút, aki
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meg se próbálkozik közeledéssel szexuális értelemben, s ugyanakkor a legkeményebb srácok is tudták
mi a határ a heves udvarlás és a nemi er?szak között.

Ha az ember komolyan elhiszi a feminista és genderista statisztikákat, az jön le mindebb?l, hogy a n?k
többsége er?szak áldozata, a család az er?szak f? terepe, s a férfiak zömének kedvenc elfoglaltsága a
nemi er?szak.

A halódó liberális demokrácia szét kívánja minden tekintetben szakítani az emberi társadalom normális
szövetét. A feministák azzal, hogy évezredes nemi szokásokat megbélyegeznek.

S ez ellen a humor kiváló eszköz. A szóban forgó m?sorban pontosan ez történt.
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Idegengy?lölet

by maxval bircaman - csütörtök, január 04, 2018

http://bircahang.org/idegengyulolet/

Az idegengy?lölet létez? probléma Magyarországon.

Az átlag magyar képes abszurd módon reagálni az idegen népekre. Vicces, hogy eközben az a mítosz
uralkodik az országban, hogy a magyar befogadó nép - ez egyszer?en nem igaz.

De van itt egy politikai vetület. A "jobboldali" idegengy?lölet legalább logikus, ez csak egy eltúlzott
védelmi reakció. Ezzel szemben a "baloldali" idegengy?lölet egyszer?en komikus.

A "jobboldali" ugyanis mindenkit?l idegenkedik, aki nem magyar, s ezzel vége is a történetnek. Igazi
gy?lölet ritkán van, inkább idegenkedés. Igen, van igazi idegengy?lölet is, de nem általános. Amikor
Pátyon laktam 1997-2006 között, megkaptam egy akkori önkormányzati képvisel?t?l, hogy azóta van
gond a környéken, hogy olyan fajták, mint én, odaköltöztek. A konkrét eset: a kutyám kiszabadult a
kertemb?l és futott az utcán. Ez volt az a hatalmas gond, amit a "fajtám" okozott. A röhej: az állítólag
veszettül idegenellenes MIÉP helyi elnökének - aki a szomszédom volt - viszont semmi baja nem volt
velem (jelenleg ? a község polgármestere egyébként).

A "baloldali" esetében viszont vannak tabunépek: a zsidókat és a cigányokat például imádni kell, ill.
2015 óta már a "menekülteket" is. Továbbá vannak ellentabuk is, azaz egyes népeket kifejezetten utálni
kell: a románokat, a határontúli magyarokat, ill. most már az oroszokat is.

A facebookon nem szoktam aktív lenni, ritkán szólalok meg, de olvasok id?nként kommenteket. S egyre
több a ballib kommentel?, aki személyeskedik nemzeti alapon. Ha egy neki nem tetsz? véleményt lát,
megnézi alaposan a hozzászóló adatait, s ha pl. az esetleg egy székelyföldi hozzászóló, jön is a reakció "te
román vagy és nem tudhatod". Érdekes módon, Sorossal szemben sose merül fel, hogy nincs igaza, mert
nem Magyarországon lakik, nem furcsa?
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Sok országot ismerek, ahol az adott anyanemzetnek külföldön kisebbségei vannak, de Magyarország az
egyetlen eset, ahol ezen kisebbségek utálata a helyi baloldal értékrendjének szerves része.
Oroszországban sok ember van, aki nem kedveli az idegeneket - pl. kaukázusiakat, közép-ázsiakat,
zsidókat -, de hogy valaki utálná pl. a kazahsztáni oroszokat? Vagy a szerbeknél se imádja az átlagember
az albánokat, s a horvátok vagy a bosnyákok iránt sincs mindenkiben baráti érzelem, de a boszniai
szerbeket illet?en ez kizárt. Az átlag bolgár nem szereti se a törököket, se a cigányokat, s?t a muszlim
vallású bolgárokat se, de a macedóniai, szerbiai, romániai, moldovai, ukrajnai, stb. bolgárok ellen nincs
ember aki így érezne.

A ballibaizmus nem csak magyarországi jelenség, mert ez létezik más kelet-európai országokban is, pl.
Lengyelországban is sokáig megvolt ez, de Bulgáriában is jelen van mind a mai napig, de ennyire torz és
abszurd alakban csak Magyarországon van meg.

 

Miért ez a kép? Mert a legvadabb alakban mindez a DK híveinél van jelen, ott valószín?leg benne van az
alapokmányban is...
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Infantilizmus

by maxval bircaman - vasárnap, március 11, 2018

http://bircahang.org/infantilizmus/

Mi a legnagyobb gonoszság az emberiségben, kik a leggonoszabb emberi lények?

Hol van a legnagyobb ?szinteség az emberiségben, kik a leg?szintébb emberek?

 

A válasz mindkett?re ugyanaz: a gyerekek. Nem a legkisebb gyerekek, hanem úgy a kisiskolás réteg.
Azaz már képes egyedül létezni biológiai értelemben, képes önmagát tisztán felismerni tudatilag, de még
nem törte ?t be a szocializáció. Olyan 6-12 év közti korosztályra igaz ez a legjellemz?bb módon.

?sid?k óta a nevelés célja ezen gonosz emberpalánták megzabolázása, továbbá a selejtes egyedek
likvidálása, természetesen a likvidálás módja hosszú id?k óta már jellemz?en nem jelent fizikai
megsemmisítést.

Aztán az emberek 12-14 éves koruk körül teljesérték? emberekké válnak. Minden közösség eléri, hogy
szinte minden egyede lemond természetes gonoszságáról, csak a társadalmilag legitim gonoszságra
korlátozza önmagát. Ez utóbbi persze koronként változó. A mai modern korban a gonoszság legitim
kiélésének legf?bb módja a vállalkozás, azaz mások kizsákmányolása és átverése. A liberális társadalom
számára egyenesen ez a legf?bb érték, a legitim gonoszságot maximalizáló embereket tekinti
legértékesebb tagjainak.

A gond az ?szinteség elvesztése mellékhatásként. Mert a mélyen gonosz emberpalánták hatalmas
pozitívuma a legteljesebb ?szinteségük, s abból fakadó természetes igazságérzetük. Ugyanis az
emberpalántai gonoszság nem aljas gonoszság, hanem ?szinte gonoszság. A kisgyerek úgy gonosz, hogy
nem hazudik.
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A tömegember elveszti mind ?szinteségét, mind gonoszságát: hazug lénnyé válik, aki betartja társadalma
kereteit, azaz csak a legitim gonoszságot éli ki.

Aki nem tömegember, az egy törpe kisebbség. Két részre oszlanak.

Az egyik rész a deviáns elem, aki nem hajlandó gonosz ösztöneit a társadalmi korlátok közé szorítani.
Jellemz?en bel?lük lesznek a b?nöz?k.

A másik rész a felemelkedett. Ez az, aki megmarad ?szintének, nem hajlandó hazudni, de megérti azt is,
a természetes gonoszság nem lényegi, hanem csak járulékos eleme az emberi mibenlétnek.

Sajnos ezekb?l van a legkevesebb.
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Ismét egy alkotmányjogi nonszensz

by maxval bircaman - kedd, február 13, 2018

http://bircahang.org/ismet-egy-alkotmanyjogi-nonszensz/

Új szervezet hirdet abszurd tanokat.

A nevük Alkotmányos Ellenállás.

Íme részletes cáfolata nézeteiknek.

2011.-ben valakik - az országgy?lés felhasználásával - kísérletet tettek a magyar állam
megszüntetésére, és helyette egy nem jogfolytonos, nem magyar – megtévesztésül
„Magyarország” nev? - magánállam létrehozására.

Nem létezik magánállam. A magyar állam neve Magyarország vagy Magyar Köztársaság, ez csak
néveltérés. Államok nevének megváltoztatása nem hoz létre új államokat.

Els? ránézésre látszik, hogy a megalkotott Alaptörvény érvénytelen, hiszen a hatályos Alkotmány
(Magyar Köztársaság Alkotmánya) olyan pontjára (19.§ (3) a) pont) hivatkozva fogadták el,
amely pontja kifejezetten megtiltja minden más jogi dokumentum megalkotását és elfogadását
azzal, hogy e pont szerint az országgy?lésnek az Alkotmány kizárólag saját magát engedi
megalkotni. Mivel az Alkotmány 2011.-ben már meg volt alkotva, így erre a pontra hivatkozva az
országgy?lésnek semmilyen jogi dokumentum elfogadásához nem volt joga.
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Abszurd értelmezés. A nevezett szakasz az alkotmányozási jogot határozza meg. Ha igaz lenne, hogy a
parlament csak a már meglév? alkotmányt alkotja meg, akkor ez a szakasz nem szerepelt volna az
alkotmány szövegében, hiszen az alkotmány már meg volt alkotva. Az a tény, hogy a szövegben szerepel
ez  a szakasz éppen azt jelzi: a szakasz alkotmányozási jogot jelent.

1989-ben az országgy?lés, amely akkor a népszuverenitásból ered? összes jogot gyakorta,
megalkotta a Magyar Köztársaság Alkotmányát ideiglenes alkotmányként, amivel minden
hatalmat visszaszolgáltatott a magyar népnek, ezzel az alkotmányozás kizárólagos jogát, hogy
megalkothassa a saját végleges alkotmányát, amelyet népszavazással kell elfogadni.

Szimpla tévedés. Az 1989-as alkotmánymódosítás utáni alkotmány is a parlamentet mevezte meg
alkotmányozó szervnek, nem a népet. S nem írt el? kötelez? népszavazást sem.

Ezért nem szerepel az országgy?lés hatásköreinek felsorolásában (19.§ (3) bek.) új alkotmány
vagy alaptörvény megalkotása és elfogadása.

Szerepelt benne:

“19. § (1) A Magyar Köztársaság legfels?bb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgy?lés.
(2) Az Országgy?lés a népszuverenitásból ered? jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos
rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgy?lés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;”

“24. § (1) Az Országgy?lés akkor határozatképes, ha a képvisel?knek több mint a fele jelen van.
(2) Az Országgy?lés a határozatait a jelenlév? képvisel?k több mint a felének szavazatával hozza.
(3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések
meghozatalához az országgy?lési képvisel?k kétharmadának a szavazata szükséges.”
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Miért „engedte át” az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt? Bragyova András, volt alkotmánybíró:
"az Alkotmánybíróság hivatalból nem vizsgálta az Alaptörvény érvényességét, és erre vonatkozó
beadvány nem is érkezett". Hogy érkezett-e vagy sem, azt nem tudhatjuk, hiszen a hivatali gépezet
akkor már megszállás alatt volt.

A magyar Alkotmánybíróságnak sose volt feladata az alkotmányozás felülvizsgálata. Mindig csak a
hatályos alkotmányszövegnek való megfelel?séget vizsgálta.

Az Alaptörvény közjogi érvénytelensége miatt joghatás kiváltására nem alkalmas dokumentum,
ami azt jelenti, hogy ami benne le van írva, annak joghatása nincs, tehát a „Magyarország” nev?
állam nem jött létre!

Magyarország = Magyar Köztársaság, ez nem új állam, hanem névváltoztataás.

Az érvényes és hatályos alkotmány továbbra is a Magyar Köztársaság Alkotmánya,

Nem, mivel ez az alkotmány hatályon kívül lett helyezve.
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Más kérdés van?

_______________________________________________
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István a nyugatot választotta

by maxval bircaman - csütörtök, május 24, 2018

http://bircahang.org/istvan-a-nyugatot-valasztotta/

Van ez a közhely arról, hogy már I. István is a nyugatot választotta a kelet helyett. Különösen ma szoktak
rá léptek-nyomon
hivatkozni, minden kontextusból kivéve az egész ügyet.

 

Nem akarom a témát mélyében elemezni, bár érdemes lenne valamikor ezt megtenni, most csak pár
gondolat.

El?ször is: az egész kérdés álkérdés volt a X. sz. végén. A harmadik – azaz a nagy – egyházszakadás
1054-ben volt, amikor István már régóta halott volt. Azaz István és édesapja, Géza idejében a kérdés nem
ugyanazt jelentette, mint 1054 után, amikor ez már két külön, egymást kiátkozó egyház közti választást
jelentett.

De mit is jelentett akkor a nyugati és a keleti egyházrész közti választás? Egyházilag csupán a
szertartásrendet és az enyhén eltér? adminisztrációt. Akkoriban a nyugati egyházrész a latin
szertartásrendet jelentette (a mai katolicizmus ma már nem 100 %-ban azonos vele, de ma is 95 %-ban a
latin szertartásrendet jelenti), a keleti egyházrész meg a bizánci szertartásrendet
jelentette. A kett? között akkor a f? eltérés a nyelv volt, míg a latin rend kötött volt a latin nyelvhez, addig
a bizánci rend akkor 3
nyelvet jelentett: görög, grúz, szláv, s új nyelvek is lehettek. (Ma már a latin rend is lehetséges számtalan
nyelven, de ez már
modern fejlemény.)

Felhívom a figyelmet: a közhiedelem ellenére akkor még a cölibátus se volt eltér? jellemz?, a nyugaton
csak a XI. sz. végén lett
bevezetve a minden papra kiterjed? kötelez? n?tlenség.
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A két egyházrész között a legnagyobb eltérés a hierarchiában volt, míg a latin rend esetében volt egy
egyértelm? központ: a
római pápa, addig a bizánci rendben ilyen nem létezett: a konstantinápolyi pátriárka csak els? volt az
egyenl?k között, de
hatalma nem terjedt túl saját részegyházán túl. Azaz központosított egyház nyugaton, s nemzeti
egyházak szövetsége keleten. De ez csak elmélet. Ugyanis a XI. sz. 70-es évei el?tt az elmélet és a
gyakorlat er?sen eltért: a római pápa hatalma formális volt, a gyakorlatban az egyes országokban a helyi
uralkodó nevezte ki a helyi f?papságot, mely neki volt lekötelezve.

Azaz István idejében ez a szempont fel se merülhetett. Ha a keletet választotta volna, lett volna egy
formálisan is önálló magyar egyház, de a nyugatot választva is neki alárendelt lett a gyakorlatban a
magyar egyház, a Rómában székel? pápa hatalma nem volt több jelképesnél abban a korban. Ezt
alátámasztandó emlékeztetnék Istvánék határozott egyházjogi harcára: a Dunántúlon már jóval a
magyarok el?tt is létezett egyház, ezek ugyan megsz?ntek kés?bb, de a jogutódlás a kés?bbi salzburgi
érsekségre száll, így a kereszténység Géza általi felvétele idején jelentkezett is a salzburgi érsek, hogy
akkor a megszervezend? új magyar egyháznak hozzá kell tartoznia (különösen, hogy a IX. sz. során
létezettek pannóniai szláv fejedelemség még egyházjogilag Salzburghoz tartozott!), mire azonban Géza
és István ezt elutasítva, a közvetlenül Rómának alárendelt esztergomi érsekséget szervezték meg, amit
Salzburg kénytelen volt elismerni.

Mit látok esetleg relevánsnak? A nyelvet. Egy bizánci magyar egyház a magyart használta volna egyházi
nyelvként, s abban a korban a magyar jobban köt?dhetett az Istvánt ellenz? párthoz. Míg a latin nyelv –
melyet a lakosság 99 %-a nem értett – nem jelentett veszélyt István hatalmára.

Továbbá, a politikai szempont. Szerintem ez lehetett a f? tényez?. A nyugati kereszténység f? támasza a
korban a Német Birodalom volt, a keleti kereszténység f? támasz pedig a Római Birodalom (népszer?
nevén: Bizánc). Mindkét állam éppen felmen? szakaszában volt. A kérdés az lehetett: melyik a nagyobb
veszély a magyar független államiságra, hiszen akkor érdemesebb a másikkal szövetkezni. Akkoriban
egyértelm?en Konstantinápoly volt gazdaságilag az er?sebb, s éppen második legnagyobb csúcsát érte el:
a X. sz. 80-as éveiben magához csatolta Szerbiát (a tartomány székhelye a mai Vajdaság területén volt),
majd Horvátország is bizánci függ? állam lett. István uralkodásának második felében Magyarország déli
határán mindenhol a Római Birodalom lett a szomszédos állam.

Esetleg kulturált nyugat és elmaradott kelet között választott? Nos, István idejében a nyugat
elmaradottabb volt a keletnél, a nyugat ezt a XII. sz. elején kezdi behozni.
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Szóval dehogy civilizációs választás, meg nyugat-kelet harca! Szimpla reálpolitika.
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Ión

by maxval bircaman - szerda, január 03, 2018

http://bircahang.org/ion/

Rövid m?. Mesterségbeli készség vagy ihlet a m?vészet? 

 

Ión díjat nyert a homéroszi m?vek szavalásának és értelmezésének versenyén. Szókratész felveti, a
szavalási és értelmezési tudása más költ?k m?veire is vonatkozik-e, vagy csak Homérosz m?veire. Ión
válasza: csak Homéroszra vonatkozik képessége. Szókratész kifejezi kétségét: aki ért egy szobrász
m?veinek elemzéséhez, az ért más szobrászokéihez is, miért van ez másképp Iónnal és a szavalási,
értelmezési készségével?

Szókratész szerint mindez azt jelzi, Ión nem rendelkezik semmilyen mesterségbeli képességgel, hanem
készségének oka egyedül az isteni ihlet. Ahogy a költ? is ihlet alapján alkot, nem valamiféle
mesterségbeli tudás alapján. Ión nyilvánvalóan az isteni múzsák hatása alatt cselekszik, ez ugyanaz az
ihlet amit az istenek a költ?knek adnak, majd ugyanazzal megajándékozzák a költ?i m?vek szavalóit is.

Ión ellenkezik: maga a szavalás bioznyára valóban isteni ihlet eredménye, de a költemények értelmezése
inkábbb mesterségbeli tudás, m?vészet. Szókratész ellenérve: vajon miféle ez a képesség, mellyel Ión
rendelkezik, hogy meg tudja ítélni Homéroszt, ha ez nem isteni ihlet? Ez az ihlet olyan, mint egy mágnes,
mely képes magához húzni egy értéket, s az ihletett ember csak arra képes, amire ihlete vonatkozik, ezért
lehetséges, hogy valaki, mint Ión, csak Homérosz m?veire kapott ihletett, így csak ebben a témában
kiváló. Mindez nem így lenne, ha ez valóban mesterségbeli tudás lenne.
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Juhász és a ballib hisztizés

by maxval bircaman - vasárnap, február 18, 2018

http://bircahang.org/juhasz-es-a-ballib-hisztizes/

A ballib kett?s mérce.

Én sajnálom Juhász Pétert, személyesen semmi bajom vele, bár emberellenes, liberális nézeteit
természetesen elutasítom, szóval szerintem nem vert senkit, nem úgy néz ki, nem az a típus. Valószín?leg
a volt felesége találta ki bosszúból az egészet, mert Juhász megcsalta ?t, vagy valami ilyesmi, azaz
szokásos családi hazugságáradat.

De mindenesetre vicces hogy most hirtelen nem érvényes a "nem zörög a haraszt", meg a "n? mindig
áldozat" szöveg. Ezért persze nem Juhász a hibás, hanem a fanatikus ballib kommentel?k.

S abszolút nem tetszik, hogy ezt a témát a fideszes médiák politikai célokból használják ki.
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Jó választás, eretnek gazember!

by maxval bircaman - kedd, május 22, 2018

http://bircahang.org/jo-valasztas-eretnek-gazember/

A Vatikánt ideiglenes megszállás alatt tartó argentín celeb-parafenomén, neves ateista és
keresztényellenes aktivista, Francisco Conchita Buziglio Borgia Wurst ismét produkálta magát.

 

Sikerült a katolikus Pünkösd napot kiválasztani a Szentlélek leokádására. Sajátos dolog persze egy
püspöki széken vigyorogva, henteregve okádni Istenre, dehát megszokhattuk már ezt Francisco Vatikán
Belzebub esetében...

Nem értem azonban: a katolikus hív?k miért nem üldözik el vasvillával ezt a gazembert?

_______________________________________________
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Jó, hogy vagytok...

by maxval bircaman - péntek, június 29, 2018

http://bircahang.org/jo-hogy-vagytok/

Jó, hogy vannak fanatikus ballibek, akik nem alkusznak.

?k ma is rendíthetetlenül gágogják a liberális görénykurzus ódáinak 90-es évekbeli legvadabb verzióját.

Ma rátaláltam: igen ez az.

Ki írta, nem tudom. Esetleg a szerz? azonos az ugyanezt a nevet visel? tehetségtelen, számtalan
kamudíjjal - Pulicer, Kuvaszcer, Némethjuhászcer - kidekorált ballib íróval, nem tudom: mindenesetre
pont ugyanakkora szar, mint ?.

De azért jó ez: emlékeztet miért nem szabad ezt a mocskos csürhét soha többet a hatalom közelébe
engedni.

A cikk természetesen a Soros-közeli, Kolozsváros nev? széls?liberális bulvárblogon jelent meg. Íme,
hátha utólag törlik:
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Kamuh?sök

by maxval bircaman - péntek, november 02, 2018

http://bircahang.org/kamuhosok/

Minden ostoba hatalom azt hiszi, vége a történelemnek vele és az ? rendje örök.

 

De a valóság erre mindig rácáfol.

A mai liberális brüsszelita rend is csak ideiglenes, lassan elsöpri az egészet a népek tengere.

S mindig jönnek az álh?sök.

Mint amilyen jelenleg a francia elnök, akiket a nagyúri médiák égig magasztalnak.

Csakhát ezek az emberek csupán történelmi törpék, kamuh?sök.

Ezért is találó ?t igazi neve helyett Micronnak nevezni.

Senki se fog emlékezni rájuk pár évvel kés?bb.

Már ma a múlt emberei.
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Mert semmi közük a valósághoz.
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Kategóriák

by maxval bircaman - szerda, augusztus 22, 2018

http://bircahang.org/kategoriak/

Az el?z? cikkek tapasztalatából okulva, most igyekezni fogok rövidebb és lényegtör?bb lenni.

Ez a m? ugyanazt a témát elemzi, mint a Metafizika, részben más részr?l kibontva.

Szóelemzés

Homonímia – amikor ugyanaz az alak, de más a jelentés, azaz egy szó több dolgot jelent.

Szinonímia - amikor ugyanaz az alak és ugyanaz a jelentés.

Paronímia – amikor végz?désében eltér?, s a jelentés is ugyanaz, pontosabban származékos.

Szótípusok

Egyszer?, melyek önállóan állnak. Ezek a kategóriák.

S összetett, melyben szavak kapcsolódnak egymáshoz.

A 4 lehet?ség:

Egyes dolgok lehetnek alanyok határozmányai, ezek sose szerepelnek magában az alanyban, az
alanyban szerepelés nem azt jelenti, hogy része, hanem azt, hogy önmagában nem képes létezni
t?le (azaz járulékos tulajdonság). Ezek az általános lényegi elemek, azaz általánosak és önállóan
létez?k.
Más dolgok nem lehetnek alanyok határozmányai, de szerepelnek magában az alanyban. Ezek az
egyedi járulékos elemek, azaz egyedik, de önállóan nem létez?k.
Megint más dolgok lehetnek alanyok határozmányai és szerepelnek is bennük. Ezek az általános
járulékos elemek, azaz általánosak, de önállóan nem létez?k.
Végül olyan dolgok is vannak, melyek se nem lehetnek alanyok határozmányai, se nem
szerepelhetnek bennük. Ezek az egyedi lényegi elemek, azaz egyedik és önállóan létez?k. Az
önállóan vett egyed sosem lehet határozmány, de egyes esetekben szerepelhet az alanyban.

Általános

Ami egy dolog határozmánya, az automatikus határozmánya annak is, aminek ez a dolog határozmánya
lehet.

Természetesen azonban egymással nem összefügg? nemek esetében a fajtáik nem kapcsolhatók össze.
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Kategóriák

A 10 kategória:

lényeg,
mennyiség,
min?ség,
viszony,
hely,
id?,
hely,
elhelyezkedés,
állapot/birtoklás,
cselekvés,
szenvedés.

A lényeg

A lényeg lehet els?rend? és másodrend?. Els?rend? az - ezt a Metafizikában a szerz? egyszer?en csak
lényegnek nevez, „els?rend?” kiegészítés nélkül - ami maga az egyedi dolog, mely nem lehet semmilyen
alany határozmánya, sem képes egy alanyt meghatározni.

A másodrend? lényegek a fajták - fajok és nemek. A faj neve és meghatározása is határozmánya az adott
faj egyede számára.

Az alanyban meglév? dolgokból a név néha lehet határozmány, de a meghatározás sosem.

Az els?dleges lényegeket leszámítva minden lehet vagy határozmánya egy els?dleges lényegnek, vagy
része lehet.

A másodlagos lényegek közül a faj lényegibb a nemnél.

Az els?dleges lényeg a lényeg a szó szoros értelmében, mert ? az, mely minden dolog mögött áll, s
minden más vagy a határozmánya vagy tartalmazza ?t.

Ugyanez a kapcsolat van a faj és a nem között. A faj alany a nem számára, melyr?l a nem határozmányt
alkot, míg fordítva a faj nem lehet a nem határozmánya.

A másodlagos lényegek azok, melyek ismeretet adnak az els?dleges lényegr?l. Ezek az ismeretek sosem
szerepelnek magában az alanyban.

Minden ami lehet határozmánya egy egyednek, az lehet az ?t tartalmazó fajnak is.

A lényeg sajátossága, hogy nincs ellentéte. Ahogy a fajoknak és a nemeknek sincs.

A lényegre a fokozás se lehetséges.
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A lényeg fontos jellemz?je, hogy bár egy és ugyanaz, képes ellentétes min?séget felvenni, ez a lényeg
egyedülálló tulajdonsága. Pl. egy szín nem lehet egyszerre fekete és nem-fekete. De ugyanaz a lényeg
lehet egy adott pillanatban fekete, majd nem az.

Mennyiség

A mennyiség vagy különálló vagy folyamatos. Különálló: szám, beszéd. A különállóknak nincs közös
határuk. Folyamatos: vonal, felület, szilárd anyag, id?, hely.

Egyes mennyiségek viszonylagosak mint rész az egészhez.

A mennyiség lehet egymástól viszonylagos helyzet? részek összessége vagy nem. Pl. a felületnek egymás
mellet lév? részei vannak, míg az id? nem áll maradandó részekb?l.

Bizonyos dolgok csak járulékos módon mennyiségek. Pl. a fehér nagy, de az alatt pl. egy nagy fehér
felületet értünk valójában.

A mennyiségnek nincs ellentéte. A „kicsi” és „nagy” nem mennyiségi, hanem viszonybéli ellentét.

A mennyiség nem fokozható. Az „öt” az nem er?sebben öt, mint amennyire a „három” három.

A legnagyobb megkülönböztet? jele a mennyiségnek az egyenl?ség és az egyenl?tlenség. Minden típusú
mennyiség vagy egyenl? vagy egyenl?tlen egy másik azonos típusú mennyiséggel.

Ugyanez nem igaz pl. a min?ségre, ahol csak a hasonlóság és különböz?ség lehetséges.

Viszony

Amikor egy dolog egy másik dologhoz képest van meghatározva.

Lehetséges ellentét. Továbbá fokozás is.

A viszony lehet kölcsönös viszonosság alapú vagy nem. A rabszolga és a rabszolgatartó feltételezik
egymást, míg a tudás és a tudás tárgya lehet független egymástól.

Ami a lényegeket illeti, nem lehetnek egymással viszonyban.

Min?ség

Amikor egy dolog milyenségére utalunk.

Négy változata lehetséges:

magatartás/tulajdonság - mely tartósabb min?séget jelez.
állapot - mely könnyebben változó min?séget jelent,
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szenved? min?ség - olyan tulajdonság, mely valami más tartós részvétele miatt van jelen,
alak - dolgok küls? alakja.

A min?ségek esetében lehetséges az ellentét és a fokozás is.

Cselekvés és szenvedés

Mind a cselekvés, mind a szenvedés esetében lehetséges az ellentét és a fokozás is.

A többi kategóriát illet?en Arisztotelész azt mondja, azok maguktól érthet?ek.

Egyéb határozmányok

Most azoknak a szavaknak a vizsgálata következik, melyek állíthatóak mindegyik kategóriáról.

Szembenállás

A szembenállás négy dolgot jelenthet:

viszonylagosság, pl. dupla és fél,
ellentét, pl. rossz és jó,
meglét és hiány, pl. látás és vakság,
állítás és tagadás, pl. ül és nem ül.

A viszonylagosság esetében a két szembeálló dolog függ egymástól.

Ellentét esetében nincs ilyen függ?ség. A jó nem a rossz jója.

Ellentétb?l kétféle van:

egymást kizáró ellentét, itt nincs közbüls?, pl. páros és páratlan,
egymást nem kizáró ellentét, itt van közbüls?, pl. fekete és fehér.

A meglét és a hiány, valamint az állítás és a tagadás mindig ugyanarra az alanyra vonatkozik.

Nemlétez? alany esetében minden rá vonatkozó ellentétes típusú megállapítás hamis lesz. Ugyanez
meglét és a hiány esetében.

Ha azonban a nemlétez? alanyra állítás és tagadás típusú megállapítás van, akkor a tagadó állítás igaz. Ha
Szókratész nem létezik, akkor igaz róla az állítás, hogy nem beteg.

A szembeálló tulajdonságoknak ugyanazon fajhoz vagy nemhez tartozó alanyokban kell jelen lenniük.
Az ellentétpároknak pedig vagy ugyanazon nemhez, vagy ellenkez? nemekhez kell tartozniuk, vagy ?k
maguknak kell nemeknek lenniük.

El?zetesség
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Az el?zetességnek 5 értelme lehetséges:

id?belileg,
folyamatban való elhelyezkedést illet?en,
bizony rend szerint,
jobbság és tiszteletbeliség alapján,
a tétel és a tény kapcsolata alapján (a tény fennállásából következik az err?l szóló tétel igazsága).

Egyidej?ség

Az egyidej?ség:

dolgok, melyek létrejövése ugyanakkor történik.
dolgok, melyek természet szerint egyek, azaz az egyik létezése feltételezi a másikát, anélkül,
hogy egymás okai lennének, pl. dupla és fél.
fajta szerint: az adott nem felosztásából ered? fajok.

Mozgások

Hat féle mozgás létezik:

létrejövés,
megsemmisülés,
növekedés,
csökkenés,
változás,
helyváltoztatás.

A változás más a többi mozgástípusnál. A megváltozott dolog nem feltétlenül növekszik, csökken, vagy
szenved el más mozgást, ahogy ez fordítva is így van: a növekv?, csökken?, más módon mozgó dolog
nem feltétlenül változik meg.

Mindegyik mozgásfajtának van ellentéte, kivéve a változást és a helyváltoztatást, hacsak nem tekintjük a
változás ellentétének a min?ségben maradást, a helyváltoztatás ellentétének pedig a nyugalomban
maradást.

Birtoklás

A birtoklás értelmei:

min?ség alapján, pl. van tudásunk,
mennyiség alapján, pl. valaki adott magasságú,
sz?kebb értelemben vett birtoklást illet?en, pl. valakin van valamilyen ruházat,
tartalmat illet?en, pl. egy adott hordónak van bora, a bor benne van,
szerzeményt illet?en, pl. valakinek van egy háza,
viszonyt illet?en, pl. valakinek van felesége, azaz vele él.

                                366 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________

                                367 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Kelet-európai átmeneti modellek

by maxval bircaman - szombat, július 14, 2018

http://bircahang.org/kelet-europai-atmeneti-modellek/

Ma már, 25-30 évvel kés?bb megállapíthtaóak milyen modellek alapján sz?nt meg a kommunizmus Kelet-
Európában, most csak a gazdaságpolitikát figyelembe véve.

 

Alapvet?en 4 f? modellr?l beszélhetünk:

elkótyavetyélés (szebb szóval: t?kebevonás),
elrablás (szebb szóval: spontán privatizáció),
visszaadás (reprivatizáció),
lassú átmenet (antisokk terápia).

Természetesen egyik ország se alkalmazta csak az egyik modellt, mindenhol keveredtek az egyes
modellek, azaz csak arról lehet beszélni, hogy hol melyik modell volt a domináns.

Az ultraliberális modell az elkótyavetyélés volt, azaz mindent gyorsan adjunk magánkézbe, akár szar
áron is, mert az állam rossz gazda, viszont minden kivirágzik, amint minden magánkézbe kerül, mert a
t?kés tulajdonos már csak önérdekb?l is rohamos fejlesztésbe kezd, befektet, modernizál, ez lecsorog a
kisemberekre is, s olyan jó lesz hamarosan minden, hogy még a hajléktalanok is beköltöznek ötcsillagos
szállodákba. Ennek volt az éltanulója Magyarország, senki más nem csinálta ezt meg ennyire
széls?ségesen, mint Magyarország. (az NDK-ban is ez volt, de az megsz?nt országként, így figyelmen
kívül hagyható). Magyarországon kívül még Lengyelországban is ez volt a f? modell, de ott kicsit
mérsékeltebben.

A totális rablás módszere az jelentette, hogy mindent ellop a volt komcsi nomenklatúra. Szebben
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megfogalmazva: a már meglév? vezet?k immár magántulajdonukként kezelik a vállalatokat. Ezt sokszor
leplezték "menedszeri-munkás privatizáció" kódnév alatt, azaz a válallat munkásai is kaptak valamilyen,
semmire se jó papírdarabokat, hogy résztulajdonosai az adott cégnek. E modell élpéldája Albánia, ahol ez
a szó fizikai értelmében is lezajlott, lásd a gyárigazgató kiszerelte a gépeket a gyárból, majd azokat hajón
átszállította Olaszországba, ahol eladta, a munkásoknak meg maradt az üres gyárépület, bármilyen
tevékenység nélkül. Oroszországban is szinte ugyanez ment, az albán széls?ségeket azért mell?zve, de
így is totális rombolást el?idézve: az orosz életszínvonal a 90-es évek közepén a magyar szint negyede
volt (most a 85 %-a). Magyarországon is megvolt persze ez, a spontán privatizáció err?l szólt, de az
"csak" a nemzeti vagyon kb. negyedét, harmadát érintette.

A reprivatizáció módszere széles körben szinte csak Bulgáriában zajlott le. A reprivatizáció módszere
nem vezetett sehová, a régi-új tulajok eladtak mindent azonnal, olcsón, mert nem volt t?kéjük, így nem
tudtak mit tenni a tulajdonukkal. Azaz pont ugyanoda vitt ez a modell, mint az ultraliberális modell.
Nyilván politikailag igazságot szolgáltatott a II. vh. el?tti tulajok leszármazottainak, csak hát ez az
igazság a nép nagy többsége kárán lett, azaz keveseknek igazságot adott, míg sokaknak újabb
igazságtalanságot. Az új bolgár nyelvben a reprivarizációban lett régi-új tulajok neve szitokszó lett, ez
elég sokat elmond a helyzetr?l - bolgárul "????????" (restituált) a "?????????" (prostituált) szó
mintájára.

Érdekes módon, a totális rablás módszere egy picit kevésbé volt káros a másik kett?nél, ugyanis itt mégis
maradt valami hazai kézben, bár itt is a gazdaság zöme idegen kézbe került, hiszen itt is a legtöbb
újkapitalista eladott mindent.

Messze a legsikeresebbnek az antisokk módszer bizonyult, azaz az állam nem sietett privatizálni,
jelent?s állami tulajdon maradt, az állam nem engedte se a spontán privatizációt, se az olcsó pénzért
eladást, a f? példa erre Csehország és Szlovénia. Ez volt az az út, melyet az EGÉSZ magyar politikai elit
(jobboldal és baloldal együtt) röhögve elutasított a 90-es évek elején, csak az MDF egy részéb?l - Csurka
és köre - hallatszódtak bátortalan ellenvélemények. Pedig az antisokk módszere bizonyult a legjobbnak,
ma azok az országok a legsikeresebbek a régióban, melyek ezt próbálták, legalább részlegesen
alkalmazni. S a 2000 utáni orosz sikernek is az az oka, hogy ezt a modellt akarjá visszahozni Putyinék:
éjjeli?rállam helyett bivalyer?s állam, az állam gazdasági szerepének megszüntetése helyett jelent?s
állami tulajdon, azaz pont az ellenkez?je, mint amit a liberális tankönyvek dogmaként tanítanak.

Van egyébként egy ötödik modell is, de ez csak Belarusz, csak rájuk igaz. Ott eleve már a legelején
leállították a liberális reformokat, ezért ma ez egy sikeres állam. A belarusz vezetés jóval Putyin el?tt
felismerte: a reformok csak az ország nyugat általi kirablásához vezetnek, így azokat leállították alig 4
évvel a rendszrváltozás után, 1994-ben, s?t több már megtörtént reformot visszacsináltak.
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Kereszténydemokrácia

by maxval bircaman - csütörtök, május 17, 2018

http://bircahang.org/keresztenydemokracia/

Remélem, hogy Orbán ezt nem gondolja komolyan, azaz a "kereszténydemokrácia" csak egy üres jelszó.

 

Ha ugyanis valamire határozottan nincs szükségünk, akkor az a kereszténydemokrácia. A
kereszténydemokrácia ugyanis nem más mint a hagyományos, bukott liberális-konzervatív középjobb
egyik kódneve.

Egy komolyan vett kereszténydemokrácia nem jelentene mást, mint visszatérést az 1990-2010 közti
liberális görénykurzushoz.

Dehát ki akarna visszatérni egy cs?dbe ment, garantáltan rossz irányhoz?

Emlékeztetnék mindket, az 1990-2010 közti liberális görénykurzust mindegyik kormány vitte 1990-2010
között, s?t már az MSZMP-kormányzatok is az 1988-ben elkezdett átmenet után. Nem is volt igazi
választási lehet?ség Magyaországon 1990-2010 között: gyakorlatilag mindenki a liberó vonalat
vitte, csak marginális pártok voltak hozzá képest ellenzékben (a Thürmer-féle Munkáspárt és a Csurka-
féle MIÉP).

Egyébként csak kulturális ügyekben volt eltérés a "jobb" és "bal" között, lásd:

koronás címer vagy Kossuth-címer,
magyar hagyományok vagy inkább az idegen szépsége,
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a székelyeket istenítsük vagy a zsidókat,
Trianon vagy a zsidó holokauszt a nagyobb tragédia,
jó vagy rossz ember volt-e Horthy,
vallás vagy ateizmus,
nagycsaládok vagy homokosok,
stb.

Nyilván ezekr?l a kérdésekr?l is lehet, s?t kell is vitázni, de az ország jólétét mégis más alapozza meg: az
általános gazdaságpolitikai
eszmerendszer, s ebben teljes volt akkor a konszenzus "bal" és "jobb" között: azaz éljen a nyugat, az
állam mindent adjon el, nem fontos a magyar
tulajdon, stb.

Most más id?k járnak. A kapitalizmus és a liberális demokrácia visszafordíthatatlan válságban vannak.
Óriási b?n lenne nem kihasználni a nyugat
gyengeségét. A lényeg tehát most kihasználni a kinyílt ablakot, s er?södni, harcolni, nem megpróbálni az
utolsó pillanatban egy vesztes, ráadásul
erkölcstelen rend részévé válni.

A magyar politikában ehhez minden adott. Nem csak a Fidesz áll ezen elvek mögött, hanem ide
sorolható a Jobbik és az LMP is, akkor is ez utóbbinál merültek fel er?s kétségek az utóbbi id?szakban.
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Kett?s Mérce és populizmus

by maxval bircaman - szombat, május 19, 2018

http://bircahang.org/kettos-merce-es-populizmus/

A Kett?s Mérce nev? álbaloldali, ultraliberális médiában cikksorozat jelent meg a populizmusról.

A két f? álláspont e témában jellemz?en:

a hagyományos liberális álláspont: a populizmus hazugság és széls?ség,
a kisebbségi álbalos liberális álláspont: van jó és rossz populizmus, a jó az, mely valójában,
valami rejtélyes módon a liberalizmust er?síti.

 

Eddig semmi újdonság, csak a megszokott hülye szöveg. De most megjelent egy érdekesebb, bár
demagógia szempontjából nem kevésbé fert?zött cikk, melyet érdemes alaposabban is megvizsgálni.

Az alaphazugság a megszokott: azaz a liberalizmus és a baloldal azonosítása, ami totális abszurdum,
mert a liberalizmus valójában a legtisztább jobboldal. Emlékeztetnék: a bal és a jobb csakis a
modernitáson belül értelmezhet?k, s így viszont mindigis csakis az egyén és a közösség közti ellentét
kérdésen alapult az elválasztás. A jobboldali az aki szerint az egyén az alapelem, s a közösség az egyének
összessége, míg a baloldali szerint a közöség több mint az azt alkotó egyének összessége. Az, hogy ma
sok magát baloldalinak és jobboldaliank nevez? nem ezt vallja, csak a fogalmak elhasználódását és -
legalábbis részben - hazug módon való használatát jelzi.

Amiben a szerz?nek igaza van, hogy a populizmus és demokrácia elválaszthatatlan egységet
alkotnak, hiszen mindkett? alapja a népszuverenitás teljessége. Éppen ezért is a liberalizmus nem
demokráciát akart sose, hanem liberális demokráciát, ahol a "liberális" fosztóképz? jelleg?. Már a korai
liberalizmus is két ponton antidemokratikus volt:
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korlátozta a népszuverenitást a vagyonosokra, azzal az érvvel, hogy a vagyontalan ember képtelen
felel?sségteljesen dönteni, ez ma már nem igaz, a modern liberális demokráciákra a cenzusmentes
általános választójog jellemz?,
a gazdasági hatalmat kivette a demokratikus kontroll alól, ez máig is így van, s?t erre a
liberalizmus kifejezetten büszke.

A cikk csúsztat a nacionalizmust illet?en, ez valójában a liberalizmus találmánya ugyanis. A
jobboldalinak nevezett populizmus nem feltétlenül nacionalista, ezek egybemosásuk indololatlan. Ebben
az értelem a jobb és bal nem más, mint hagyomány?rz? és progresszív, de nincs semmilyen
gazdaságpolitikai jelentése, azaz kár b?vészkedni itt a bal/jobb többes lehetséges értelmezésével.

Ahogy a baloldali populizmus, úgy a jobboldali populozmus is demokrácia-párti, s nem áldozza fel
semmilyen módon a jogállamiságot. A jobboldali populizmus esetleges nacionalizmusa csupán a
hagyomány?rzés része. Azaz a közösségi identitás része. A szerz? szerint jó a közösségi identitás, azt írja
ez szükséges mind szubnacionális, mind szupranacionális szinten, csak nacionális szinten káros: vicces
elképzelés ez, s indoklás nincs.

A megszokott liberális demagóg frázisokról nem szólnék, csak azt az manapságban egyre terjed? álbalos
liberális hazugságra térnák ki,  mely szerint a jobboldali populizmus a "neoliberalizmus" része, a
globális kapitalizmus eszköze. Az igazi baloldaliság természetesen az antikapitalizmus, ezt a szerz? is
elismeri, dehát vajon miért lenne nagyobb rossz a nemzeti t?késosztályt szemben a globális t?kévek, s
miért lenne bármilyen szempontból helyes a "globális verseny", s miért lenne gonoszság az attól való
védelem? S hogy  a fenében lesz a nemzeti t?két támogató populista a globális kapitalizmus része,
miközben a globális t?két támogató populista meg a globális kapitalizmus ellenfele lesz? Ennek az
égvilágon semmi értelme.

A szavak mögötti elgondolás persze átlátszó: az álbalos liberálisok a globális t?ke segélyezettjei, az
egész világon ez így van, de különösen Kelet-Európában. Innen az a fura kelet-európai
"antikapitalizmus", mely kígyót-békát okád a helyi nagyt?kére, de közben a globális t?kének valamiféle
haladó és támogatandó szerepet láttat. Ennek talán leglátványosabb jele volt az Uber contra helyi taxisok
vita, melyben minden haladó, állítólag balos liberális két kézzel szavazott az Uberre, mely a valóságban
egy ofsór, adót nem fizet? spekulatív vállalkozás, mely nagyjából nulla hasznot hoz a közösségnek.

Szóval maradjunk annyiban: a szerz? színliberális, csak újabb, értelmesebb módon igyekszik immár
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baloldali populizmusnak hazudni a liberalizmust. Ezen az se változtat, hogy ? ma is leírja: "a baloldal túl
sokáig álmodta a neoliberális kapitalizmus és liberális demokrácia álmát és ideje abból felébredni". A
szerz? se ébredt fel...

Mi a valóság? A csatatér egyik oldalán vannak a liberálisok (azok minden balos és jobbos verziójában,
lásd "középbal", "középjobb", "szocdemek", "kerdemek", stb.),  a másik oldalon pedig a néptömegek
érdekei, amiknek kifejez?dése a populizmus annak mind jobbos, azaz hagyomány?rz?, mind balos, azaz
progresszív verziójában. Minden más er? - a valódi nacionalisták az egyik oldalon, s a kommunisták a
másikon - marginális.

_______________________________________________
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Kezd?d? demokrácia Kubában

by maxval bircaman - szombat, december 22, 2018

http://bircahang.org/kezdodo-demokracia-kubaban/

Kubában a kommunista állam elhatározta az ország részleges demokratizációját. 

A folyamat kezdete még 12 éve indult, amikor Fidel Castro ideiglenesen átadta a hatalmat öccsének. Ez a
folyamat természetesen se nem szovjet, se nem kínai típusú. 

Kuba eleve sose volt egyértelm?en szovjet típusú diktatúra, mindigis ötvözte a szovjet modellt a latin-
amerikai katonai diktatúra modelljével, azaz a Párt és a Hadsereg mindig egyformán fontosak voltak, nem
mint a szovjet modellben, ahol a hader? egyértelm?en a Párt alárendelt szerve volt.

További sajátosság Kubában: bár politikailag a hatalom elnyomóbb volt, mint ami bárhol Kelet-
Európában megszokott volt (magyar szavakkal: Kubában mindvégig, a 60-as évek közepe óta "Rákosi-
rendszer" volt), ez a kulturális szférában és a politikailag nem fontos magánéleti kérdésekben nem
érvényesült. Ennek jele volt pl., hogy Kubában teljesen legálisan mutattak be a mozikban olyan filmeket,
melyeket még a legengedékenyebb szakaszában is tiltott a Kádár-rendszer.

Szóval 2006 körül elkezd?dött a demokratizálódás Kubában, nagyon óvatosan, nagyon lassan. A Párt
szerepe lassan megy vissza, s növekszik a kormány szerepe, ez eddig ugyanaz volt. Természetesen szó
sincs legális ellenzékr?l vagy legális alternatívákról, a diktatúra lényege marad. Viszont a hatalom
felel?ségre vonhatósága lassan, nyomokban megjelenik, tér nyílik a vitára minden kérdésben, ami nem
érinte a rendszer alapját. Azaz immár legálisan és félelem nélkül lehet ellentmondani a hatalomnak,
kivéve ha a hatalom legitimitását kérd?jelezzük meg - aki ezt teszi, az ma is automatikusan CIA-
ügynöknek számít és börtönre számíthat.

Ma már bátran vallhatja magát egy kubai akár antikommunistának ki, ha ezzel együtt a forradalom
hívének mondja magát és alapjában egyetért az ország külpolitikájával. Ez utóbbi nem is okoz sok gondot
az átlagembernek: az átlag kubai, ahogy minden latin-amerikai, utálja az USA-t és annak rendszerét, ez
elég jó egybefogó kapocs. Ugyanúgy lehetséges, ha az ember magát kereszténynek vallja, ez már a 80-as
években megindult, de míg kezdetben csak a katolikus marxizmus (felszabadítási teológia) híveire terjedt
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ki, ma már mindenkire. Ma már még az er?sen USA-köt?dés? mormonok is szabadon m?ködnek
Kubában, s?t a jehovisták is, akiket korábban nagyon szeretett üldözni a kubai hatalom (a mormonok
Kubában csak pár ezer f?, de a jehovisták száma eléri a 100 ezret, ez a lakosság 1 %-a, azaz ez már
komoly szám, az ország többségi katolikus vallása után a jehovisták a második legnagyobb keresztény
típusú felekezet).

A kubai hatalom új alkotmányt tervez 2 éve immár, ezzel meg fognak sz?nni a mostani alkotmányban
lév? tipikus kommunista elemek (pl. a Párt vezet? szerepe és a kommunizmus építése mint végcél). A
demokratizálódás keretében a hatalom úgy döntött, ütemes tapssal záródó látszatgy?lések helyett valódi
nemzeti konzultáció lesz az alkotmány tartalmát illet?en, azaz az átlag kubaiak szabadon vitázhatnak az
új alkotmányukról. Nyilvánvalóan ez a szabadság relatív: az alapokat illet?en nincs vita, de minden mást
illet?en igen.

S meg is van a demokratikus vita els? gyümölcse. A hatalom Kubában azzal is szeretné magát népszer?vé
tenni a világ progresszívjai szemében, hogy nyit a genderizmus, a homoklobbi felé. Nos, ez volt az a
pont, amiben a vitázó kubaiak drasztikus módon ellentmondtak a hatalomnak, mind kubai katolikusok,
mind protestánsok, mind nem vallásos civilek kategórikusan ellenezték az egynem?ek házassága jogának
tervezett betételét az új alkotmányba. Pedig ezt a javaslatot nem más, mint személyesen a pártvezér lánya,
Mariela Castro Espín tette meg, s népszer?sítette hoszzú ideje. Csak hát mivel ez a kérdés
nyilvánvalóan nem érinti a hatalom alapjait, a vitázók bátran ellent mertek mondani a felülr?l jöv?
tervezetnek.

A egynem?ek házassága olyan tömeges elutasításra talált a kubai lakosság körében, hogy mára ki is
került az alkotmánytervezetb?l. Ezt pár napja tette közzé a kubai parlament alkotmányel?készít?
bizottsága.

Úgy t?nik tehát, tényleg m?ködni kezd a kubai demokratizmus, s bizonyos tekintetben fejlettebb a USA-
ban lév?nél, ahol az egynem?ek házasságát a hatalom kénytelen volt a nép megkérdezése nélkül, bírósági
diktátummal ráer?ltetni a társadalomra.
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Kharmidész

by maxval bircaman - szerda, január 24, 2018

http://bircahang.org/kharmidesz/

Az értelmesség, a józan ész miben rejlik? Err?l szól a m?. 

A bevezet? rész legfontosabb eleme Szókratész beszélgetése az ifjú Kharmidésszel - aki Platón
nagybátyja - arról, hogy a betegségeket csak az egész test gyógyításán keresztül lehet leküzdeni, a test
gyógyítása viszont csak a lélek gyógyításával együtt lesz sikeres.

 

Az els? meghatározása az értelmességnek: ez egyfajta lelki nyugalom, mely a nyugodt cselekvésben
fejez?dik ki. Ellenérv: az értelmesség nyilvánvalóan valami pozitív dolog, márpedig ha ennek szükséges
eleme a lassúság, akkor ebb?l az következne, hogy pl.  a lassú írnok vagy a lassan futó ember jobb a
gyorsan dolgozó írnoknál, a gyors futónál, s?t az is következne, hogy a lassú felfogás jobb a gyorsnál.
Nyilvánvalóan ez nem jó meghatározás tehát.

A második meghatározás: az értelmesség a szégyen érzésének képessége. De ez se jó, mivel a
szégyenérzet lehet jó is és rossz is.

A harmadik meghatározás: az értelmesség, a józan ész az, amikor mindenki a saját dolgával tör?dik. De
hisz akkor aki bármit is csinál nem a maga részére, pl. a cipészmester, az a józan ész ellen vét! Az
ellenérv: aki dolgozik valamit, az szintén a maga dolgával tör?dik, akkor is, ha mások számára készít
termékeket.  Azaz a jó dolgok csinálása belefér ebbe a meghatározásba. Ez tehát a negyedik
meghatározás, mely a harmadik pontosítása: az értelmesség az, ha valaki tudatosan hasznos, jó dolgokat
csinál.

Ebb?l következik a dolog lényege: az értelmesség valójában ugyanaz, mint ismerni saját magunkat.
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Viszont milyen eredménye van annak, ha ismerjük magunkat? Minden más tudás valami konkrétumra
vonatkozik, míg ez csak annak tudására, hogy ismerjük magunkat, azaz tudjuk, hogy mit tudunk és hogy
mit nem tudunk. Van-e példa bármi hasonlóra? Pl. van-e olyan szem, mely nem lát önmaga semmit, csak
látja saját magát és minden más szemet? Nincs, de ez nem érv, hiszen az értelmesség minden más tudás
felett áll, azoktól alapvet?en különbözik, ezért nem találunk párhuzamot.

De lássuk most nem a józan ész meghatározását, hiszen ezt nem sikerült meghatározni, hanem nézzük azt,
mi a haszna! Ha képes lenne arra, hogy megmondja hogyan cselekedjünk helyesen, ez nagyszer? lenne,
hiszen ez biztos boldogságot adna. De erre nem képes, hiszen csak azt tudja, hogy mit tudunk és mit nem
tudunk, de ezt nem, hogy egy konkrét esetben mi a helyes. Pl. a józan ész orvosi ismeretek nélkül nem
képes senkit se meggyógyítani.

Felmerül még: esetleg a józan ész, az értelmesség csupán valami olyasmi, ami megkönnyíti a tanulást,
hiszen így aki tanul, az nem csak a tanulandó tudásra vágyik, hanem magára a tudásra is. De ez sem
biztos. A végszó: bár nem tudtuk meghatározni, mi az értelmesség, a józan ész, reméljük, hogy az jó
dolog.
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Kleitophón

by maxval bircaman - szerda, február 07, 2018

http://bircahang.org/kleitophon/

Kleitophón panaszkodik Szókratészre.

 

A panasz lényege: Kleitophón csodálja Szókratész beszédeit az erényr?l, a lélekr?l, de nem látja mit javasol
Szókratész a problémák orvoslására. 

Folyton csak azt mondja, ha nem tudjuk helyesen használni lelkünket, inkább semmit se tegyünk, nem mutat rá,
mit kellene tennünk. 

Mintha a cél csak az lenne, hogy Szókratész követ?i másoknak ugyanazt elmondják: hogy a feladat képtelen. 

Mintha az orvostudomány egyetlen célja csak újabb orvosok képzése lenne, s nem lenne meg a létez? másik célja:
a gyógyítás. 

Vagy mintha egy tornatanár szidná a tanítványait, miért foglalkoznak azok csak evéssel és ivással testük
fejlesztése helyett, majd semmit se árulna el arról, hogy milyen módszerek léteznek a testedzésre. 

Mi lehet mindennek az oka? Vagy Szókratész nem tudja jól a témát, amir?l beszél, vagy direkt nem akarja
felfedni azt.
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A végkövetkeztetés: Szókratész kiváló abban, hogy felkeltse másokban a vágyat az erény iránt, de nem képes
azokat kielégíteni, akikben ez a vágy már megvan.

Aki olvasott több párbeszédet Platóntól, az tudja, a kritika indokolatlan. Szókratész éppenhogy ad
megoldást az erényre.
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Kognitív disszonancia a Kett?s Mércén

by maxval bircaman - szombat, november 24, 2018

http://bircahang.org/kognitiv-disszonancia-a-kettos-mercen/

A ballibek egy része úgy döntött, baloldalit játszik. Pedig a valóságban a ballib táborban alig van
baloldali, s aki az, az is ötödrangú pozícióban van.

Két kedvencem a magyar ballib álbalosok közül Jámbor András és Gulyás Márton. Utóbbi különösen
vicces alak, legutóbbi színpadi alkotásai figyelemreméltóak, pl. amikor többnemzedékes budapesti
polgári értelmiségi létére mérges és harcos gyári szakszervezeti aktivistát alakít, miközben valószín?leg
akkor látott életében eddig munkást, amikor kijött hozzá a vízvezetékszerel? a fürd?szobájába
megjavítani valamit.

Jámbor szelídebb alak, ? azért nem akarja kiröhögtetni magát, így marad a hagyományos nyugatról
pénzelt ultraliberális aktivista szerepében, aki úgy baloldali, hogy követeli, legyen kvótájuk a n?knek, a
homokosoknak, a pedofileknek, s a gyíkember identitásúaknak a nagyt?kések között, továbbá minden
magyar t?kés vagyona legyen azonnal odaadva a nyugati t?kének, mert így hatékonyabb.

Kalmár Szilárd azonban tényleg baloldali, mégpedig kommunista. Minenképpen hiteles ember, aki nem
aszerint mond valamit, hogy a háttérhatalom vagy annak magyar szekciója, a ballib agytröszt mir?l
milyen utasítást ad ki éppen. Szóval ha hülyeséget is beszél, azt autonóm módon teszi. Tehát, hogy igaza
van-e vagy sem, most nem ez a kérdés, de Jámbor lapjában cikkezik éppen ezen a héten.

Kalmár helyesen meg is jegyzi: "Az áprilisi kudarc legfontosabb következménye a „liberális” értelmiségi
ellenzéki alternatíva bukása." - valóban ez a legfontosabb eredmény. Majd tetézi azzal, hogy "A
legfontosabb jelenleg az, hogy a hazai (neo)liberális ideológia tovább gyengüljön", persze ehhez
hozzáteszei "és a helyét fokozatosan foglalja el egy Orbán-ellenes, radikálisan baloldali
gondolatrendszer." - amin lehet vitázni már. Amit azonban Szilárd nem vesz észre: Orbán éppen 
ugyanazért sikeres, amiért ?, a kommunista átkozza a liberális rendet.

S a gyakorlat is alátámaszja ezt. Ahol hatalmat tudott szerezni az újbal, mely talán legközelebb áll
ahhoz, amit Kalmár Szilárd vall, ott éppen azzal az újjobbal együtt kormányoz, melynek eszméi a
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legközelebb állnak ahhoz, amit Orbán vall. Lásd akár Görögországot, akár Olaszországot. (Igen,
Portugáliában nem így van, de ott eleve nincs újjobb.)

Szóval 2 lehet?ség van a Kalmár-félék számára. Az egyik, hogy mint mindig eddig, alaposan összefognak
a ballibekkel és minden más liberóval a közös ellenség, a gonosz Zorbán ellenében. Ez esetben 
elvesztik ismét minden hitelességüket.

S van a másik út. Elhatárolódnak a liberálisoktól, s megpróbálnak önálló szerepl?vé válni. Ez viszont oda
fog vezetni, hogy ugyanaz lesz az ellenségük, mint Orbánnak. Ahogy ez a mostani olasz kormányzat
esetében be is következett.
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Konzi szekta

by maxval bircaman - szombat, december 08, 2018

http://bircahang.org/konzi-szekta/

A ballibaizmus ismert, sokszor és sokféleképpen meg lett beszélve.

Érdekes, kevéssé vitatott jelenség azonban a liberális-konzervatív szellemiség. Indult annak idején még
mint az MDF nemzeti-liberális szárnya, majd lett MDNP, Centrumpárt, hasonlók. A középs? Fidesz sok
szempontból jellemz? képcisel?je volt ennek a szellemiségnek. Manapság pedig a Magyar Hang blog
törzsgárdája vehet? ide, bár az már nem vegytiszta, de ennek oka az a sajátosság a magyar politikában,
hogy a "liberális" és "nemzeti" táboron kívül nincs hely harmadiknak, azaz el?bb-utóbb minden
"renitens" lepaktál valamelyik táborral. Aki meg mégse paktál le, s igyekszik látványosan mindkét
táborral ellenséges lenni, az nem számíthat semmiféle politikai sikerre. Ide sorolnám Puzsért vagy
Béndek Pétert, akik teljesen mások, de ebben hasonlóak egymáshoz: mindketten valamiféle eredeti, igaz
liberalizmus nevében ostorozzák mindkét tábort, persze egész mást értve liberalizmus alatt, ezért is míg
Béndekkel kb. semmiben se értek egyet, addig Puzsérral sok dologban, persze - vicces módon - éppen az
alapokat leszámítva.

De ezt most nem elemezném (bár ez is érdekes téma). Béndek Péter legutóbbi cikke  gondolkoztatott el
valamin. 

Ezek az emberek, a liberális konzervatívok komolyan elhiszik, hogy eszméjük isteni és örök, a világot
képes hibátlanul leírni. Hiába minden ellenkez? adat, azokkal semmi baj, a rendszer jó, csak valamiféle
titokzatos er?k akadályozzák a jót, de ?ket nemsokára legy?zzük és minden visszatér a megszokott
kerékvágásba.

Hihetetlen! Ez egy szekta? Sajnos megértem ?ket, s ezt hittem egy id?ben én is.
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Korai keresztény filozófia I.

by maxval bircaman - szerda, december 12, 2018

http://bircahang.org/korai-kereszteny-filozofia-i/

A téma a legtöbb könyvben er?sen nyugatcentrikusan van feldolgozva, ha egyáltalán fel van dolgozva.
Sokak szerint a téma ugyanis nem filozófiai, hanem teológiai. (Birtokomban van 4 magyar
filozófiatörténeti m?, közülük 1 szentel komoly figyelmet a kérdésnek.) Most kísérletet fogok tenni
röviden összefoglalni azt, amit vélek e témár?l.

Bár valóban a korai keresztény filozófia értelmezhetetlen a teológia nélkül, a kett? közé mégse tehet?
egyenl?ségjel. Igyekezni fogok csak a filozófiai aspektussal foglalkozni most. A különféle vallástörténeti
témákról már írtam ugyanis röviden korábban.A legels?, apostoli id?kben a filozófia nem
számított értéknek a kereszténység számára. Ennek oka kett?s szerintem:

a legkorábbi keresztény vezet?k és általában a hívek a társadalom legalsó, iskolázatlan rétegéb?l
származtak, egyszer?en nem ismerték elegend? mértékben a filozófiát,
a korabeli – els?sorban görög, de római is – filozófia er?sen köt?dött a pogány vallásokhoz.

Ennek jele a Bibliában is megvan: “Elpusztítom a bölcsek bölcsességét, és az okosak okosságát
megsemmisítem” (1. levél a korintusaikhoz 1:19.). Azaz a filozófia valamiféle felesleges,
s?t ellenségesdolog, amire a keresztényeknek semmi szükségük. Viszont ugyanott már megjelenik a
másik álláspont is. Pál apostol volt az egyetlen valóban iskolázott ember az apostolok között, nem
véletlen tehát, hogy t?le származik az ellentétes hozzáállás: “Athéni férfiak! Minden tekintetben nagyon
vallásosnak látlak titeket. Amikor ugyanis körüljártam és megszemléltem a bálványképeiteket, egy olyan
oltárra akadtam, amelyen ez a felirat volt: ‘Az ismeretlen istennek.’ Nos, akit ti nem ismertek és mégis
tiszteltek, azt hirdetem én nektek.” (Cselekedetek 17:22-23.), valamint “Amit ugyanis tudni lehet Istenr?l,
az nyilvánvaló el?ttük, mert Isten kinyilvánította nekik. Hiszen az, ami láthatatlan benne: örök ereje és
istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhet?” (Levél a rómaikhoz
1:19-20.). Tehát Isten megismerhet? volt részben Jézus el?tt is, s Isten megközelíthet? a tudáson keresztül
is. Ahogy az Isten által átadott dogmák szabatos megfogalmazása történt, ugyanúgy jelent meg a
keresztény filozófia is: az ellentétes nézetek elleni harcban, a keresztény hit védelme folyamán.
Bizonyítani kellett miért tévesek az ellentétes nézetek, s racionális érveket kellett adni az irracionális
hithez. Aláhúzom, hogy a spontán hit és az érvekkel meger?sített hit egyenrangú, tévedés azt hinni, hogy
ez utóbbi értékesebb lenne, s?t tapasztalatom azt mutatja, a spontán hit er?sebb tud lenni sokszor, viszont
a hit terjesztéséhez szükséges mindenképpen az utóbbi. Az “imádkodd a hitért, s ha így se hiszel, akkor
te vagy a hibás” szektás missziós módszer az ókorban se m?ködött. A II. sz. során jelenik meg tehát a
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keresztény filozófia mint olyan. S teljesen érthet? módon nem nyugaton jelent meg, hanem keleten, ahol
a görög kultúra uralkodott (maga a Római Birodalom is hivatalosan a görög nyelvet használta a keleti
részeiben), aminek melléktermékeként a filozófia sokkal jobban jelen volt ott a mindennapokban, mint
nyugaton, ahol ez csak a m?velt réteg foglalatossága volt. 

Tertullianus, karthágói teológus (született a II. sz. közepén, meghalt 240 körül)
egyenesen károsnaknevezte a filozófiát, azt az eretnekségek szül?anyjának tekintve, szemben a krisztusi
tanítással, híres mondása: “mi köze van Jeruzsálemnek Athénhez?”. Tertullianus emellett fontos
gondolkozó volt. ? mutatott rá arra, hogy a kereszténység egyik legsajátosabb gondolata, a semmib?l
való teremtés – ez elfogadhatatlan volt az ógörög filozófia számára – indokolható. Érvelése szerint Isten
mindenhatósága számára semmi se lehetetlen, így az sem, hogy olyat hoz létre saját magán kívül, ami
korábban nem volt része. A korabeli filozófia vagy azt tanította, hogy az anyag örökkévaló, azt Isten csak
megszervezte, vagy azt, hogy az anyag valamilyen módon Isten része, azaz vagy dualizmus vagy
panteizmus.

A gnosztikus érvre, hogy a b?nbeesés azt jelenti, hogy a teremtés tökéletlen volt, azaz maga a világot
teremt? istenség se lehet az igaz Isten, hanem valamiféle alacsonyabbrangú istenség, hiszem a rossz nem
lehetséges egy tökéletes világban, Tertullianus azt válaszolta: az ember Isten képmására lett teremtve, s
ennek az elengedhetetlen eleme a szabad alkarat, ami használható a jó ellenében, mert ha ez az akarat
korlátozott lenne, az ember nem lenne istenszer? teremtmény. A cél, hogy a természeténél fogva jónak
teremtett ember tudatosan is a jót válassza.

Róla lásd még ezt a cikket.

 

A legels? személy, akit alapítónak lehet tekinteni a keresztény filozófiát illet?en Jusztinoszvolt (születési
id?pontja nem ismert, de halálának id?pontja igen – 165 -, s halála valamikor 60-70 éves korában történt),
Neapolisz (ma a palesztínai Nablusz) szül?tte. Jusztinosz görög anyanyelv? volt, származása vitatott,
egyesek szerint tisztán görög családból származott, mások szerint apai ágon latin, anyai ágon görög volt
(e verzió szerint az apja vagy még a nagyapja diplomataként került Palesztínába, majd ott letelepedett).
Jól ismerte kora f? filozófiai iskoláit (sztoicizmus, arisztotelianizmus, püthagoraizmus,
platónizmus), platónistaként lett keresztény valamikor 30 éves kora körül, egy id?s kereszténnyel való
beszélgetés után, aki megdicsérte Platón tanítását, de hozzátette, a Szentlélek sugalmazása
nélkül képtelenség eljutni a teljes igazságig. Justinosz keresztényként is megmarad filozófusnak, azt
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hirdeti, a kereszténység az igazi filozófia. s?t azt mondja, általában is a filozófia a legértékesebb
tudomány az összes közül. Ami konkrétan az ógörög filozófiát illeti, azt Jusztinosz a judaizmushoz
hasonlítja. Azaz Isten már Jézus el?tt is kinyilvánította magát részben az emberiség el?tt, ennek sok
formája volt: ahogy Isten megihlette a zsidó prófétákat is, úgy a pogány filozófusokat is. akik között a
legkiemelked?bb Szókratész volt. Jusztinosz szerint nem csak a görög filozófiában, de a pogány
vallásokban is voltak olyan tanítások, melyek már Jézus el?tt kimondták a keresztény tanítás
valamely részét. Természetesen a filozófusok és a vallások nem láthatták az isteni igazságot teljes
mivoltában, hiszen Jézus el?tt éltek, de az igazság csíráit igen, így homályosan képesek voltak az igaz
Istent felismerni. Mivel ezek a filozófusok csak homályosan láttak, ezért van az, hogy egyes
tanításaik tévesek, ezek azok a tanítások, melyek nem egyeznek a keresztény tanokkal. Pl. ilyen téves
tanítás az anyag örökkévalósága és a történelem ciklikus jellege. A keresztények elleni korabeli érvekre is
igyekszik választ adni:

Az egyik: ha a keresztények azt hirdetik, hogy a túlvilági élet az igazi, akkor miért nem lesznek
azonnal öngyilkosok? A válasz erre ugyanaz, mint amit Platón is mondott, amikor megkérdezték
t?le, ha egyszer szerinte a test csak a halhatalan lélek börtöne, akkor minek is élünk. A válasz: a
földi élet Isten ajándéka, a testünk Istent?l van, azaz nincs jogunk azt önkényesen feladni.
A másik: ha egyszer a keresztény Isten az egyetlen igazi isten, ahogy ezt a keresztények
hangoztatják, miért engedi ez a mindenható Isten, hogy híveit üldözzék, megöljék? A válasz: a
gonosz démoni er?k állnak az üldözés mögött, Isten pedig éppen azért lett emberré Jézusban, hogy
ezekkel az er?kkel harcoljon a földön.

Jusztinosz a Szentháromságot illet?en kimondja: az Atya teremtette a Fiút, azonban nem úgy, ahogy a
többi teremtményt, hanem az id?k el?tt. A Fiú egyfajta kozmikus szellem, melyen keresztül az Atya
teremt. Ugyanígy történik  a Szentlékek teremtése is. Mindkett? az Atya teremtménye, de az id?k el?tt,
továbbá nem úgy, ahogy a mindenség teremtése történt. A mindenség, az anyagi világ teremtése
ugyanis küls? aktus, Isten az akaratával létrehozza azt a semmib?l, s a létrehozott dolog hozzá képest
küls?, míg a Fiú és a Szentlélek teremtése bels? aktus, azok létrejötte nem hoz létre új dolgokat, viszont
maga Isten se növekszik meg általa és nem is csökken, ezek Isten lényegének részei. (Jusztinosz az Isten
szót az Atya szinonímájaként használja.) Láthatjuk jól, hogyan felelteti meg a görög filozófia
fogalmainak a keresztény tanítást. Ennyit arról, hogy az ostobább ateista kritikák szerint a keresztény
dogmatika a IV. századi zsinatok kitalációja – jól látható, ebb?l a kritikából semmi se igaz, a zsinatokon
megfogalmazott elvek már korán léteztek  a keresztény tanításban, s?t megfogalmazásuk is már
megkezd?dött a II. században. 

A másik 2 fontos személy a II. sz.-ból: Irineosz és Kliminsz. Továbbá a III.-ból Origenisz. Érénaiosz
(Irineosz) (a magyar egyházi használatban Iréneusz) Szmirnában (ma Törökország) született, a II. sz.
elején, görög családban, meghalt 202-ben. A II. sz. végén Lyon (Franciaország) püspöke volt 20 éven
keresztül. Irineosz f? tevékenysége az úgynevezett keresztény gnoszticizmus elleni harc. A keresztény
gnoszticizmus veszélye abban volt, hogy szemben a nyíltan keresztényellenes vallásokkal, a gnosztikusok
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szóban elfogadták Jézust, de tanításait az eredetit?l teljesen eltér? módon értelmezték. A f? probléma itt a
világban meglév? rossz kérdése. A kereszténység szerint Isten jó, s ? a világ teremt?je, akkor hogyan
lehet mégis jelen a rossz? A kérdésre a gnosztikus válasz – Platón nyomán – sokkal érthet?bbnek és
meggy?z?bbnek t?nik: a jó és tökéletes Isten csak az alapokat csinálta meg, a többit kisebb, teremtett,
tökéletlenebb istenek csinálták, továbbá  maga az anyag teremtetlen, az mindigis megvolt. Azaz a rossz a
tökéletlenebb istenségek tökéletlen munkájának az eredménye, a zsidó Ószövetség is a tökéletlen isten
m?ve, szemben a tökéletes, keresztény Isten tökéletes Újszövetségével. Ma is hallható ez a vélemény
els?sorban antiszemita környezetben: van a rossz zsidó Isten, a bosszúállás istene, ? van az
Ószövetségben, s van a jó keresztény Isten, a szeretet Istene, ? van az Újszövetségben. Bár mindez a
teológilag képzetlen hív?nek meggy?z?nek hangzik, nagy gond van vele: ellentmond az egész keresztény
tanításnak. Tehát Irineosz éppen ebben a kérdésben védte meg a keresztény tanítást. Rámutat, hogy az
Ótestamentum nem egy ellenséges er? m?ve, továbbá Isten egy, nem áll részekb?l, a Szentháromság nem
jelenti Isten részekre osztását, a teremtés az egyetlen Isten m?ve, a judaizmus ugyanúgy
a kinyilatkoztatás része volt Jézus el?tt, mint minden más tanítás, melyben megvoltak Isten
tanításának csírái. Irineosz – akinek kedvenc ógörög filozófusa szintén Platón volt – elmondja, nem
lehetséges, hogy van egy teremt? jó isten, vele szemben pedig rossz, alacsonyabb istenek, hiszen ez azt
jelentené, a teremt? Isten nem mindenható, s?t az alacsonyabb istenségek valójában hatalmasabbak nála,
hiszen képesek “f?nökük” ellenében cselekedni. Ahogy Platónnál se lehetséges, hogy az ideák
t?kéletlenebbek lennének a legf?bb ideánál, a jónál. Ha pedig az alacsonyabb istenek a teremt? Isten
tudatával cselekszenek, akkor az azt jelenti, a termet? Isten se jó isten. Ami pedig a mindig létez? anyagot
illet?, mely lehet a rossz forrása, ismét az derül ki, ha van is ilyen, akkor az Isten hatalmán kívüli, azaz
Isten nem mindenható, hiszen egy mindenható Isten akkor is képes lenne a saját hatalma alá venni az
anyagot, ha esetleg az nem lenne teremtett. Ha erre nem képes, akkor van valamilyen más er? is Istenen
kívül, ha pedig van, akkor Isten nem egy, s?t ebb?l akár a végtelenségig is juthatunk: az istenek száma
végtelen. Platónnal ellentétben Irineosz rámutat, a lélek nem lehet örök, hiszen kívül áll Istenen, így
szükségszer?en teremtett dolog. Az, hogy a már megteremtett lélek örökélet? nem szükségszer?ség,
hanem Isten szabad döntése, ajándéka az embereknek. Ha pedig a lélek teremtett, akkor nincs miért azt
hinnünk, hogy az tökéletes lenne. S mivel nem tökéletes, így képes fejl?dni. Senki se lesz jó vagy rossz
t?le független okok miatt, mindenki képes jó lenni. Szabad akaratunk van, hogy mit választunk. A
világban meglév? szenvedés és fájdalom pedig nem más, mint a tökéletlen lelkek büntetése, ezzel segíti
?ket Isten, hogy adják fel tökéletlenségüket. Mint ahogy a testi fájdalom jel az ember számára, hogy
valamely szervével baj van, így felkeresi az orvost. A lélek számára ez az orvos Isten igéje. 

Kléménsz (Kliminsz) (a magyar egyházi használatban Kelemen) Athénben született, görög családban,
platónistaként lett keresztény, meghalt 215-ben, de tevékenysége Alexandriához köti, ahol élete
legnagyobb részét töltötte. Fontosnak tartotta szintén az ógörög filozófiát, de a magyarázata más, mint az
el?bbi két szerz?nél: Kliminsz szerint nem arról van szó, hogy az igazság csírái megvoltak a pogány
filozófusoknál is, hanem arról, hogy azok ismerték az Ószövetséget, s onnan vették át egyes tanításokat,
ezáltal az ógörög filozófia egyfajta isteni kinyiltakoztatásként funkcionált a görögök felé, s?t a görög
filozófia egyenérték? volt a zsidó Ószövetséggel! Viszont ebb?l az következne, hogy a filozófiára már
nincs szükég, hiszen a keresztény hit elegend? mindenre. Klimensz ezzel mégse ért egyet: szerinte
vannak alapigazságok, melyekhez hittel jutunk el, de a hithez vezet? úthoz tudás is szükséges, a
keresztény hit ugyanis nem vakhit, hanem megalapozott hit, mindenki felel?s azért, amiben hisz, mivel

                                388 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

az akaratunktól függ miben hiszünk. Továbbá az alapigazságokból következ? tanokhoz szintén
racionális tudás szükséges. Kliminsz vezette be a kereszténységbe – a korabeli zsidó filozófiából átvéve –
az apofatikus személeletet, melynek lényege: Isten egyedül negatív módon írható le, azaz “mi nem”, de
pozitív meghatározás nem alkotható róla, mert Isten annyira transzcendens, hogy korlátozott emberi
értelmünk képtelen leírni ?t. 

Órigenész (Origenisz) – a II. sz. végén született, görög keresztény családban Alexandriában, a III. sz.
közepén halt meg. Az els?, aki teljes keresztény teológiai rendszert állított össze. Legérdekesebb m?ve a
Kelszosz ellen – a platónista Kelszosz keresztényellenes m?vét cáfolja lépésr?l lépésre, ami azért is
érdekes, mert Origenisz is filozófiailag Platón híve volt. Kelszoszt zavarhatta, hogy kedvenc filozófusát
kezdik felhasználni a keresztények saját nézeteikre, ezért írt egy nagyon kemény keresztényellenes
m?vet. A m? részben eszmei szinten igyekszik cáfolni a kereszténységet, de nem riad vissza a nyílt
rágalmaktól se. Többek között t?le származik a kés?bb a Talmud által is átvett rágalom, mely szerint
Jézus valójában Mária titkos szeret?je, egy Tiberius Pantera nev? római katona törvénytelen fia volt. A
Kelszosz ellen cím? m? f? érdeme, hogy Kelszosz minden érvét Origenisz tisztán filozófiai, nem
teológiai érvekkel cáfolja, bizonyítva, hogy a platónizmusban és a kereszténységban mennyi sok
hasonlóság van, s hogy a keresztény hit magyarázható ugyanolyan módon racionálisan, ahogy az egyes
filozófiai iskolák tanításai is. Kelszosz egyes kritikáit viszont Origenész elfogadja, pl. amikor az rámutat
egyes történelmi hibákra és bels? ellentmondásokra a Bibliában – Origenisz elmondja erre, a Biblia
szövege nem értelmezhet? szó szerint, hanem létezik átvitt, jelképes értelme is. Origeniszt sajnos halála
el?tt kiközösítették az Egyházból “eretneksége” miatt. Tény, hogy egyes kérdésekben sajátos tanokat
vallott: hitt a lélekvándorlásban, s abban, hogy minden b?nös végs?soron bocsánatot nyer, a démonok
is. Az egyes emberek kedvez?bb vagy kedvez?tlen állapota is az illet? emberek lelke szabad akaratának
következménye, minden attól függ, hogy ezek a lelke el?z? életükben mit tettek, így vándorolnak szerinte
a lelkek fel vagy le. Másik elvetett fontos tanítása az anyag örökkévalósága, bár Origenisz ezt nem abban
a formában állította, ahogy az ögörög filozófia, azaz vallotta, hogy az anyagot is Isten teremtette, de a
teremtés örökkévaló folyamat, az Isten inherens sajátossága, azaz mindig teremtett, tehát nem lehetett
pillanat teremtés nélkül. Mindezekben a kérdésekben a keresztény tanítást egészen más álláspontot foglal
el. 

A következ? id?szakról – IV. és V. század – külön cikket írok. 

_______________________________________________
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Korai keresztény filozófia II.

by maxval bircaman - szerda, december 19, 2018

http://bircahang.org/korai-kereszteny-filozofia-ii/

A IV. és az V. század. Folytatás az el?z? részb?l.

A kappadókiaiak (a mai Törökországban). A 3 testvér: Baszileiosz (Vaszileosz) (329-379) (a magyar
egyházi irodalomban: Nagy Vazul), Grégoriosz (Grigoriosz)  (335-395) (a magyar egyházi irodalomban:
Nüsszai Gergely) , Makrina (330-379), s barátjuk Grégoriosz (Grigoriosz)  (329-390) (a magyar egyházi
irodalomban: Nazianzi Gergely).

Folytatják azt a hagyományt, hogy a racionális tudás segíti a hitet. Viszont nem tartják kielégít?nek a
negatív teológiát. Az etikai oldal kiemelése náluk fontos, mint Platón és Szókratész esetében: azaz hiteles
élet nélkül nem ér semmit a bölcsesség. A gazdagság elítélése, a szegények megsegítése mint bizonyíték
a hitre. Ez meger?sítése annak a mozgalomnak, amint a kopt Antóniosz (251-356) - magyar verzióban:
Antal - indított el Egyiptomban, gyakorlatilag ez a keresztény szerzetesség.

A kappadókiaiak szerint az Egyház egyik oszlopa Athanasziosz (alexandriai pápa 328-373 között) volt,
aki a Szentlélek személyeinek egylényeg?ségét még a nikaiai zsinat el?tt megfogalmazta, majd kés?bb is
az arianizmus különböz? változatai ellen harcolt. Az ? példáját folytatták a Szentháromság fogalmának 
megmagyarázásában. Mi az Atya és a Fiú közti kapcsolat pontosan? A szabelianizmus és az arianizmus
közti középút megtalálása. A szabelianizmus azt állította, a Szentháromság valójában egyetlen Isten, a
személyek nem valóságosak, azok csupán megjelenési módok. Az arianizmusnál pedig az Atya és a Fiú
alárendeltségi viszonyban álló személyek, a Szentlélek pedig csak valamiféle isteni er?. A nikaiai
hirformula már kimondta, hogy a Szentháromság személyei egylényeg?ek, de tisztázandó volt, ez alatt
pontosan mi értend?.

Rámutatnak, az elnevezések önmagukban nem képesek bemutatni a lényeget. Isten lényege nem
megismerhet? az emberi ésszel, viszont a jó lelkek maximálisan képesek megközelíteni az isteni lényeg
megértését, anélkül, hogy teljesen el tudnák érni azt. Mi ennek a magyarázata? Az, hogy Isten teremtése 2
szakaszban zajlik. El?ször Isten megteremtett minden létez?t lehet?ségként, majd annak aktuális 
megvalósulása a második szakasz. Így maga a tökéletes és örökkévaló Isten számára nem szükséges
beleavatkozni az egyes folyamatokba. A második szakaszban nem maga Isten ismerhet? meg, nem Isten
lényege, hanem Isten hatása (energiái). Nagyon hasonló Platónhoz, ahol van 2 világ: egy igazi és egy
tényleges, de valójában látszatvilág. Az ember mindkét világban részes halhatatlan lelke révén, hiszen az
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ember is 2 részben lett teremtve, el?ször mint tökéletes lehet?ség, majd mint knkrét ember. Az ember
szabad akarata alapján mehet le és fel is, az ember minden választásával halad Isten felé vagy távolodik
el t?le, a legtökéletesebb állapot az istenesedés, melyben az ember Istenhez hasonlatossá képes válni.
Platónnal ellentétben, a test nem a lélek börtöne, hanem együtt a kett? alkotja az embert.

Ezzel szemben a kathágói Lactantius (250-325) azt mondja, a filozófusok bölcsessége álokosság, Isten
kinyilatkoztatása nélkül képtelenség az igazi bölcsesség, s?t az erény is. Itt is látható, hogy nyugaton a
keresztény gondolkodók sokkal kevésbé fogadták el a filozófiát.

Lactantius szerintem bizarr gondolata még a két út elve. E szerint Isten direkt teremtette meg a
rosszat, Sátán alakjában, ennek célja az, hogy a rosszra hajlamosakat csábítsa a rossz felé. Bár
hozzáteszi, hogy a rosszak is elérhetik a megváltást, nekem ez így is indokolhatatlannak t?nik.

Az egyik legfontosabb személyiség ebben a korban egy anonim szerz?, Dionüsziosz (Dionisziosz)
álnéven írt több, hatalmas hatású m?vet. Igazi kiléte ismeretlen.

Misztikus író. A cél: a gnosztikusok titkos tudása nyelvezetének felhasználása a keresztény tanításra. A
gnosztikusok szerint létezett kétfajta tudás: az egyszer? embereknek valamiféle lebutított vallás, míg a
kiválasztott, beavatott elit számára egy magasztos, mélyebb szint? igazi tudás.

A kereszténység mindig tagadta, hogy lenne Jézusnak többféle tanítása, ahogy a kiválasztott elit létezését
is, hiszen a keresztény tanítás mindenkinek egyformán és azonosan szól. Mégis, a gnosztikus titkosság
sokakat vonzott. „Dionisziosz” ezt a feladatot teljesíti: gnosztikus stílusban adja el? a keresztény tanítást,
s rámutat, hogy a tudásnak vannak valóban szintjei, de ezekhez nem kell semmiféle titkos
kiválasztottság.

A negatív teológia hagyományának folytatása. Minden meghatározás Istenre helytelen, de nem minden
meghatározás egyenl? mértékben helytelen. Megpróbáljuk Istenr?l állítani el?szór a legelvontabb
dolgokat, majd közeledünk a kevésbé elvontak felé. Ezzel párhuzamosan pedig tagadjuk vele
kapcsolatban a legkevésbé elvont dolgokat, s haladunk az elvontak felé. Az utóbbi út, azaz a negatív
teológia pontosabb, de szükséges hozzá a másik, a pozitív is, így jutunk a legpontosabb eredményre. Ez
elvezet egy olyan típusú isteni megtapasztalatlan, mely túl van mind az állításon, mind a tagadáson. Így
elérhetünk egyfajta transzcendens megvilágítást.

Isten valójában nem fogható fel az érzékekkel, valójában semmi se állítható róla és minden tagadható
róla. Ez az oka annak, hogy a Szentírás is csak jelképekkel dolgozik: mivel emberi értelmünk képtelen
Isten lényegét meglátni, így a Biblia ihletett szerz?i jelképeket adtak nekünk, melyek segítségével

                                391 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

magasabb szintre tudjuk emelni tudatunkat, továbbá ezek a jelképek el is takarják a mögöttes igazságot.
Az igazság meglátása az egyes emberek képességét?l függ: számtalan lépcs?fok van ebben, mindegyik
szint a maga módján érzékeli Istent, de legmagasabbra jutott ember se képes közvetlenül szemlélni Isten
lényegét, erre a próféták se képesek. Minden szint segíti az alatta lév?t ebben a folyamatban. Ilyen
szintek az angyaloknál is léteznek.

Lásd róla még ezt a cikket.

Végül pár más fontos alakja a kornak.

Evagriosz (345-399) görög keresztény családban született. Bár a VI. században elítélte tanítását az
Egyház, az nagy hatást fejtett ki. Kidolgozta a kísértések tanát, 8 f? kísértést állapított meg: falánkság,
pénzéhség, irigység, szomorúság, kevélység, bujaság, harag, restség (kés?bb a f?b?nök 7-té lettek
csökkentve, a szomorúság törölve lett a listáról, pontosabban a restség részének lett tekintve). A
sztoicizmussal egyetértve Evagriosz a érzelemmentességet t?zte ki ideális állapotnak, melyben az ember
képes teljesen odaadni magát a szellemieknek.

Ióannész (Ioannisz) - a magyar egyházi irodalomban: Aranyszájú János - (349-407) görög és szír szül?k
gyermeke, élete utolsó szakaszában konstantinápolyi pátriárka els?sorban mint máig használatban lév? a
bizánci szertartásrend megalkotója ismert, de fontos volt a hatása a szerzetesi életre is, megvédte a
szerzetesi életformát a támadásoktól, ostorozta a gazdagságot, felhívta a figyelmet, hogy az igazi
gazdagság az, ha az ember beéri kevéssel. Fontos beszédeket tartott a zsidó szokásokat tartó keresztények
és a homoszexuálisok ellen.

Kürillosz (Kirillosz) (a magyar egyházi használatban: Jeruzsálemi Cirill) (313-386) Jeruzsálemben
született, görög családban, élete utolsó 16 évében Jeruzsálem pátriárchája. A hiteles életet helyezi az igaz
hit f? bizonyítékává. Elutasítja a test megvetését hirdet? nézeteket, megvédve a keresztény nézetet, hogy
az ember egyszerre lélek és test, s a test csak eszköze a b?nnek.

Kürillosz (Kirillosz) (a magyar egyházi használatban: Alexandriai Cirill) (376 – 444), alexandriai pápa
412-444 között.

A nesztoriánus vita f? szerepl?je, err?l a kérdésr?l már korábban írtam. Bevallom, képtelen vagyok
belátni e kérdésben Nesztoriosz eretnekségét, ami a hivatalos egyházi álláspont mind a mai napig. A
kérdés vicces oldala: ha megélte volna khalkedóni zsinatot (Kirillosz 7 évvel a zsinat el?tt halt meg), ?
maga is eretneknek lett volna min?sítve. Ugyanis Khalkedónban olyan hitformula lett elfogadva, mely
kísértetiesen emlékeztetett arra, amit Nesztoriosz is mondott, s melyet Kirillosz sose fogadott volna el. A
khalkedóni vita máig fennáll az ortodoxiában: ma is van a khalkedóni ortodox és a nem-khalkedóni
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ortodox irányzat, melyek között éppen a khalkedóni formula elfogadása vagy elvetése az egyetlen
dogmatikai eltérés.

Ami az én személyes véleményem: a khalkedóni formula sokkal tisztább és pontosabb, mint az ellentéte,
bár az is igaz, hogy mélyszinten ugyanazt mondják. Elvégre az, hogy Krisztusnak két természete van -
isteni és emberi -, melyek egymástól elválaszthatatlanok, de nem vegyülnek egymással és az az álláspont,
hogy egy természete van, melyben az isteni és az emberi rész elválaszthatatlanul, de nem vegyülve van
jelen nem mond mást. Ha nem így van, magyarázza el nekem valami mi a különbség a 2 között!

Én azt hiszem, hogy itt alapvet?en két egyformán apostoli és ortodox megközelítési mód vitáját látjuk, s -
bocsánat - azt hiszem, hogy Kirillosz túlságosan agresszív egyéniség volt, aki azzal vádolta meg
Nesztorioszt, amit az sose állított. A mai nesztoriánusok gyakorlatilag semmit se állítanak abból, amit
Kirillosz állított mint Nesztoriosz tanítását.

A két természet kérdése még kés?bb is problémát okozott egyébként, err?l kés?bb.

S a kor 2 nyugati keresztény szerz?je.

Aurelius Ambrosius (a magyar egyházi használatban: Ambrus) (340-397), római keresztény család
gyermeke, a mai Trierben született.

Megalapozta azt a nyugati keresztény koncepciót, hogy az egyház független az államtól. E koncepció
csak nyugaton tudott létrejönni, ahol az állam er?sen legyengült már a római állam hivatalos összeomlása
el?tt is. Keleten ez nem történhetett meg, ott az állam er?s maradt, így az állam és az egyház
összefonódása lett a f? elv. Kés?bb, ez mind keleten, mind nyugaton megváltozott: a XI. századra
nyugaton az egyház az állam fölé lett állítva, míg keleten - jóval korábban - az állam hatalma az egyház
fölé került. Ez egy külön téma - mindkét koncepció rendkívül káros, ezt azért megjegyezném.
Tevékenységének f? eleme: harc az arianizmus ellen. s a hétköznapi erkölcsös élet propagálása.

Hieronymus (a magyar egyházi használatban: Jeromos) (347-420), illír pogány család gyermeke, a mai
Szlovénia területén született.
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Legismertebb arról, hogy ? a latin Vulgata Biblia szerz?je (azaz ? fordította le latinra az eredeti héber és
görög szöveget), ez lett aztán másfél évezredig a hivatalos katolikus fordítás.

Bár maga m?velt ember volt, kiválóan ismerte a pogány római irodalmat, annak ismeretét
haszontalannak tartotta egy keresztény számára. Abszolút jónak tekintette a hatalmat, mert hatalom Isten
földi eszköze a jó el?segítésére.

A kés?bbiekr?l külön cikkben.

_______________________________________________

                                394 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Korai keresztény filozófia III.

by maxval bircaman - szerda, december 26, 2018

http://bircahang.org/korai-kereszteny-filozofia-iii/

A kés?bbi id?szak. Folytatás az el?z? cikkb?l.

Kihagytam Aurelius Augustinust (Ágostont) a korábbi cikkb?l. Miért?

Mert ?t úgyis mindenki ismeri, hiszen a nyugati kereszténység máig legf?bb alakja. Akit érdekel a
tanítása részleteiben az száz helyen olvashat róla. Meghatározó személyiség mindenképpen, keleten is
elfogadják, de messze nem számít ott alapvet?nek a tanításának bizonyos része. Én 2 dologban látok nála
nagy problémát: a b?n és a szabad akarat kérdése.

A b?nt illet?en az átered? b?n a tanítása, ami máig mind a katolicizmus, mint a protestantizmus, mind a
legtöbb keresztény alapú nem keresztény szekta (a mormonizmus érdekes kivételével) tanítása. Az
átered? b?n mint valamiféle örök b?n örökl?dik mindenki által, személyesen lesz általa b?nös a
megfogant magzat is, s az újszülütt is mentehetetlenül pokolra jut, ha megkeresztelése el?tt meghal. Ezzel
a tanítással már akkor bajom volt, miel?tt 1997-ben keresztény lettem. Ugyanis inkoherenssé teszi az
egész üdvtant.

Mennyivel koherensebb ennél az eredeti b?n tana, amit ma is tanítanak keleten. Itt a b?n nem egyfajta
ragály, hanem az Ádám által megromlott test sajátossága, nem konkrét b?n, hanem csupán hajlam a
b?nre. S természetesen mivel egy csecsem? képtelen még tudatos létezésre, nem tud b?nt se elkövetni,
azaz nem kerül pokolra, ha meghal megkeresztelése el?tt. Ugyanis míg a hajlam a b?nre örökl?dik, de ez
a hajlam maga nem b?n.

S ide kapcsolódik a szabad akarat kérdése is az el?re meghatározottságon keresztül: ha el?re meg van
határozva, hogy ki lesz üdvözülve és ki nem, akkor az a szabad akarat hiányát jelenti. Az persze biztos,
hogy Isten tudja, hogy ki fog üdvözülni, hiszen látja el?re, hogy ki hogyan fogja felhasználni szabad
akaratát, de ez egészen más ügy.
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Szerintem Augustinus annyira akart harcolni a pelagianista eretnekség ellen - ez azt tanította, hogy az
ember Isten nélkül is képes üdvözülni csak jó cselekedetek alapján -, hogy szerintem átesett az ellenkez?
végletbe.

Szeretném aláhúzni: nem értek egyet azokkal a radikális ortodox álláspontokkal, melyek szerint
Augustinus valamiféle kripto-?seretnek lett volna. Viszont tény, hogy egyes kérdésekben hatása negatív
volt, ami persze nem jelenti azt, hogy sokkal több kérdésben meg maximális pozitív volt a hatása.

M?veir?l részletesebben itt.

Lássuk most a kor legfontosabb szerz?it, azokra fordítva nagyobb figyelmet, akik filozófiailag is
jelent?set alkottak. S ki fog derülni, ki a személyes kedvencem nyugatról a teljes korai keresztény korból.

Gregorius (540-604) - magyarul Gergely -, római keresztény, 590-604 között római pápa. Megreformálta
a katolikus egyház felépítését és a latin rítust, mindebben gyakorlatilag az ? általa bevezetett szokások
élnek ma is a latin rítusú katolicizusban. Bár gazdag család leszármazottja volt, önként vállalta a
szerzetesi szegény életmódot, kihangsúlyozta a papság szerény életvitelének fontosságát.

Maximosz, konstantinápolyi születés? teológus (580–662).

Az el?z? cikkben említett khalkedóni kérdés miatt kettészakadt egyház egyesítését szerette volna elérni
az állami hatalom. Ezért a császár támogatta az új monothelitista nézetet, mely azt mondta, amit a
khalkedóni formula - Krisztusnak két önálló, de mindig egységes természete van, isteni és emberi -, de
hozzátette: ezeket egyetlen akarat köti össze, mégpedig az isteni akarat.

A probléma alapja az volt: ha Krisztusnak 2 akarata van, isteni és emberi, akkor mindkett?nek teljes
mértékben jelen kellett lennie földi életében. Ha pedig volt emberi akarata is, akkor képtelenség, hogy ne
vétkezett volna, hiszen az ember mindenképpen vétkezik az eredeti b?n hatása miatt. Ezt igyekezett
megoldani a monothelitista nézet, hogy csak egy akarata volt Jézusnak, isteni akarat, ezáltal lett mentes a
b?nt?l.
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Az állam célja politikai volt, a Római Birodalom vallási egyesítése a támadó iszlám ellenében. Azonban a
papság nagy része nem volt hajlandó „áldozatot” hozni, teljesen jogosan arra hivatkozva, hogy az isteni
tanítással nem tehet? semmilyen kompromisszum, semmilyen cél érdekében sem. Tehát a császár hiába
hirdette ki törvénnyel az új hitelvet, ez ellen tiltakozó mozgalom indult, a jeruzsálemi pátriárka
vezetésével, melyhez az akkor már a Birodalom területén kívül m?köd? nyugati egyház is csatlakozott.

A megoldás egyébként nem elégítette ki az anti-khalkedóniakat se, hiszen a két természet tanítását úgy se
fogadták el, ha azokat egy akarat egyesíti.

Maximosz a monothelizmus elleni harc egyik fontos, s?t talán legf?bb alakja volt. Rámutatott arra, hogy
ha csak egy isteni akarata lett volna Krisztusnak, akkor valójában nem is menthette meg az emberiséget a
b?nt?l, hiszen ebben az esetben nem volt tétje áldozatának: ehhez szükséges volt a teljes emberi
természete is, mely emberi akarattal rendelkezett. Egy csak isteni akaratú lény valójában nem is tudott
volna szenvedni. Azt a felvetést, hogy ha Krisztusnak volt emberi akarata is, akkor mindenképpen
b?nözött, azzal oldotta fel, hogy rámutatott a b?nözés lehet?sége és ténylegessége közti eltérésre. Azaz
Krisztus valóban képes volt a b?nre emberi természete és akarata alapján,. de ténylegesen mégsem
b?nözött, amiben isteni természete és akarata segíttette.

Maximosz azt mondta, hogy a monothelitizmus a keresztények legf?bb célját, az istenesedést - eggyé
válást Istennel - is lehetetlenné teszi, hiszen az istenesedés példája maga Krisztus, akiben egyesült az
isteni és az emberi. Bár természetesen ez az egyesülés Krisztus esetében lényegi, hiszen Krisztus maga
Isten, aki megtestesült, amire az emberek nem képesek, viszont az emberek ennek mintájára ugyanezt
képesek akaratukkal megközelíteni. Ha nincs Krisztusban teljesen emberi rész is, annak minden emberi
tulajdonságával, akkor Krisztus példája alkalmazhatatlan az emberiség számára.

Ióannisz (Ioannisz) vagy Juhanna - magyarul János -, arab keresztény (675-749). Az eretnekségeket
tanulmányozta, ezekr?l kimerít? könyvet írt. Elemezte a nem-keresztény filozófiát a kereszténység
szellemében. A bizánci rítust és a keresztény hitelveket részletesen leírta.

Anicius Manlius Severinus Boëthius, római keresztény (480–524). Aki szerintem a korai keresztény
korszak messze a legfontosabb nyugati gondolkodója. Több m?ve van, de abból egy mindent
elhomályosít, ez a Filozófia vígasztalásáról cím? viszonylag rövid írás. Lásd itt. S lásd még itt is.

megszokott magyar neve eredeti neve születése halála
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Ál-Areopagita Dénes ?????????
(Dionüsziosz/Dionisziosz)

? ?

Szent Jusztinusz mártír ????????? (Jusztinosz) /
Iustinus

100/103 165/166

Szent Iréneusz ?????????
(Érénaiosz/Irineosz)

130 202

Alexandriai Szent
Kelemen

??????
(Kléménsz/Kliminsz)

150 215/220

Tertullianus Quintus Septimius
Florens Tertullianus

155 240

Órigenész (Origenisz) ????????
(Órigenész/Origenisz)

184 254

Lactantius Lucius Caecilius
Firmianus Lactantius

250 325

Alexandriai Szent
Atanáz*

?????????
(Arhanasziosz)

298 373

Jeruzsálemi Szent Cirill ????????
(Kürillosz/Kirillosz)

313 386

Nagy Szent Vazul ?????????
(Basziléosz/Vaszileosz)

329 379

Nazianzi Szent Gergely ?????????
(Grégoriosz/Grigoriosz)

329/330 389/390

Szent Ifjabb Makrina ??????? (Makrina) 330 379
Nüsszai Szent Gergely ?????????

(Grégoriosz/Grigoriosz)
335/336 394/395

Milánói Szent Ambrus Aurelius Ambrosius 339/340 397
Aranyszájú Szent János ???????

(Jóannész/Joannisz)
344/349 407

Pontoszi Evagriosz ????????
(Euagriosz/Evagriosz)

345 399

Szent Jeromos Sophronius Eusebius
Hieronymus

347 419/420

Hippói Szent Ágoston Aurelius Augustinus 354 430
Alexandriai Szent Cirill ????????

(Kürillosz/Kirillosz)
376 444

Nesztoriosz ?????????
(Nesztoriosz)**

381/386 451

Boëthius Anicius Manlius
Severinus Boëthius

480 524

Nagy Szent Gergely Gregorius 540 604
Hitvalló Szent Maximosz ??????? (Maximosz) 580 662
Damaszkuszi Szent János ???????

(Jóannész/Joannisz)**
675/676 749
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táblázat a 3 cikkemben szerepl?kr?l (* - róla nem írtam, ** - szírek, nevüket nem tudtam leírni
eredetiben)

_______________________________________________
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Kádár és elitje

by maxval bircaman - csütörtök, február 08, 2018

http://bircahang.org/kadar-es-elitje/

Azért írom meg ezt a személyes cikket, mert sokszor megkapom a kérdést: miért nem írok szinte soha a
Fidesz hibáiról.

Származásilag én a kádárista technokrata elit gyermeke vagyok. Nyilván nem a technokrata
arisztokráciából, hanem annak alacsony, majd középkáderré kiemelkedett rétegéb?l.

A fiatalabbak nem tudják ma már mi volt a Kádár-rendszer. Azt hiszik, homogén volt a hatalom.

A rendszer egyértelm? és egyszemélyi vezet?je Kádár János volt, aki mindenben egymaga döntött. A
Szovjetúnióban ebben az id?ben már a kollektív döntés volt divatban (egy kb. 15-20-tagú legfels? vezetés
"demokratikusan" döntött mindenr?l), míg Magyarországon ez sose jött divatba: Magyarországon a
legfels? vezet? testületek is csak Kádár tanácsadó testületeiként funkcionáltak, döntési  jogaik nem
voltak sosem, nyilván a 80-as évek legvégét leszámítva.

Kádár teljhatalmát 3 tényez? korlátozta:

a szovjet vezetés
az érdekcsoportok közti egyeztetés kényszere
a néphangulat.

A szovjet tényez? nyilvánvaló, ezt azt hiszem, nem is kell különösebben vázolnom.

A néphangulattól Kádár rettegett, 56-ra emlékezve. Így alapvet? és kötelez? elem volt a politikában:
sose szabad megengedni, hogy a néptömegek elégedetlensége eszkalálódjon. Csak egy példa: íratlan
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törvény volt, hogy sose lehet a boltokban kávéhiány. A magyar ugyanis kemény kávézós nép, így nem
maradhat igazi, jó min?ség? kávé nélkül. Sose lehet olyan, mint a Romániában vagy az NDK-ban, hogy
egyáltalán nincs kávé vagy valamiféle cikóriával kevert kávétermék van csak helyette. Fejek hullottak, ha
az illetékesek nem teljesítették ezt id?ben. Ha egy vezet? csak lopott, akkor megúszta dorgálással, de ha
nem volt elég kávé a boltokban, azért elvesztette állását. Kávéimportra pénz mindig volt, ha másképp
nem, hát hitellel. S persze nem ez volt ez az egyetlen ilyen íratlan szabály, de azt hiszem, ez jól érzékelteti
a kádári politikát, melynek lényege: ha valaki a hatalom ellen lázad, annak leverjük a pofáját, de ha
ugyanaz elégedetlen a kávéhiány miatt, akkor igaza van, s az illetékes elvtársa pofáját verjük le, aki miatt
nincs a közértben kávé.

S végül az érdekcsoportok. A két f? elitréteg: a "balosok" és a "technokraták". A balosok voltak azok,
akik a marxista eszme tisztaságáért ?rködtek, a technokraták meg azok, akik m?ködtetni igyekezték a
m?ködésképtelen, de legalábbis er?sen hatékonytalanul m?köd? gazdaságot. A két csoport utálta
egymást, de mindkett? tudta, hogy egymaga nem tudna bírni az országgal. S Kádár személye volt az, ami
megkérd?jelezhetetlen volt mindkét csoport számára. Kádár mindkét csoport radikálisait eltávolította a
hatalomból, ha túlzásba vitték, ez persze már nem jelentett valódi repressziót: a túlbuzgó balosokat
jellemz?en diplomáciai állásokba takarították el, míg a túlbuzgó technkratákat különféle 
kutatóintézekbe.

Gyerekként benne éltem a kádárista technokrata elitben. Ebben a közegben a liberalizmus eszméje 
szentírásszer? volt, err?l sokat mesélhetnék. Azt hiszem nem csoda ezek után, hogy kiskamaszként els?
eszmém a liberalizmus volt. Olyanokat hallottam, hogy sokan ma el se hinnék. Az alapállás nagyjából az
volt, hogy a marxizmus baromság, a rendszer csak egy geopoolitikai kényszer, s a nyugatnak mindebben
igaza van, azon kívül, hogy azt hazudja, hogy segíteni akar nekünk. Ez az elit sose hitt a nyugat
jóhiszem?ségében, ezt alá kell húznom, azaz ebben egyetértettek a "balosokkal". A tézis az volt: valahogy
együtt kell m?ködni a nyugattal, hogy annak jobb rendszerét kihasználjuk, de óvatosnak kell lennünk,
mert a nyugat nem segíteni akar, csak nyerészkedni. Ostoba kamaszként én ezt cinizmusnak gondoltam,
mert én komolyan hittem akkor, hogy a nyugat önzetlen és jó.

A technokrata elit Kádár jelentéktelenné válása után lassan az egész Párt vezet? ereje lett, a balosok ki
lettek dobva. A 80-as évekre a két csoport közt álló népiesek (lásd, Pozsgay-vonal) is megjelentek önálló
er?ként, ?ket már a rendszerváltás után szorította ki az MSZP.

Számomra a legnagyobb igazolás saját apám volt, aki a rendszer végére középkáderi státuszig vitte, bár
már 1988-ban átment az állami szektorból a magánszektorba, s sose végzett politikai jelleg? munkát.
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A balkáni gén mindenképpen megmentette apámat a túlzásoktól. Balkáni bölcsesség, hogy a hatalomtól
félni kell, s jobb nem belegabalyodni. Ezt ? minden rendszerben betartotta, se pártkarriert nem csinált
Kádár alatt, se a rendszerváltáskori nagyív? lopásokban nem vett részt.

2016-ban meghalt apámra mindenképpen büszke lehetek: sose lázadott semmi ellen, nem volt bátor, de
mindig tudta hol a tisztesség határa, amit nem szabad semmiért se átlépni. Jól emlékszem, 1982-ben az
akkori miniszterelnökhelyettes "felfedezte" ?t egy véletlen során, s szóba került, hogy esetleg komolyabb
beosztásba kellene kerülnie. Apám hetekig azon gondolkodott, hogyan utasítsa majd el, ha tényleg
felkérik, milyen ürügyet találjon ki. Volt egy rokonunk, aki a 80-as években magas pártpozícióba került,
apám végén azt mondta "nem értem, miért vállalta el". S ugyanezt tette 1988-1990 között is, amikor a
kapcsolatai révén napok alatt dollármilliomos lehetett volna. Pedig apám mindig ateista volt, szóval
ennek még vallásetikai oka se lehetett.

A valóságban a nagy lopások már az Antall-kormány megalakulása el?tt meglettek. A tolvajok kb. 90
%-a MSZMP/MSZP-s káder volt, de volt egy "szerencsés" 10 %-nyi ex-ellenzéki réteg is, aki be tudott
kapcsolódni a lopásba az Antall-kormány els? idejében.

Apám nem trágárkodott sosem, ezt én is megörököltem t?le, s ha ? valakikre azt mondta "ezek", az
súlyos sértés volt.

A gy?ztes liberális rend eljövetele után, kezdtem hallani t?le enyhe kritikus hangokat. A 2000-es években
t?le is hallottam: "ezek elvesztették a kapcsolatot a valósággal", meg "nem m?ködik", amit a 70-es
években hallottam t?le a másik rendszerrel kapcsolatban. Sose lett egyébként antiliberális, haláláig h?
liberális maradt, így ez t?le hatalmas rendszerkritika volt. Azaz hozzám, mai nézeteimhez képest végig az
ellentáborban maradt: számára a ballibek mindig a kisebbik rossz maradtak a "nemzeti" táborral
szemben.

A technokrata kádárista elit túlzó részéb?l n?tt ki a modern magyar liberalizmus. S sajnos ?k alapozták
meg azokat az axiómákat, melyek 1990-2010 között megkérd?jelezhetetlen igazságoknak min?sültek
Magyarországon:

a nyugatnak mindig igaza van,
az állam rossz tulajdonos, privatizáció bármi áron,
a mohóság pozitív érték,
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az idegen tulajdonos jobb a magyarnál,
a kisember le van szarva.

 

Majd ez az elit felvette mindehhez az ultrajobbos gazdaságpolitikához az ultrabalos kultúrpolitikát, s
megszülett a modern Magyarország legnagyobb rákfenéja: a szadeszizmus, ez alatt kb. középs? és kései
SZDSZ-t értve, mert a korai SZDSZ még heterogénebb szervezet volt. Természetesen ez nem pusztán az
SZDSZ-re mint pártra értend?, hanem szellemi holduvarára.

Miért tartom a Fideszt a kisebbik rossznak? Hát ezért! A szadeszista rombolás ellen minden er?
szimpatikus, aki vele szemben áll. Hozzáteszem: a 2010 el?tti Fidesz is szerves része volt ennek a
rombolásnak.

Mára nyugaton a rendszer sokkal jobban elfajult, mint Magyarországon. A legvadabb magyar liberális is
"fasiszta" hozzájuk képest, s ezzel mindet elmondtam. Globálkulákok és azok csicskásai, celebek,
topmanökenek és más söpredék folyton költekeznek demonstratívan. Egyik nap vesznek maguknak egy
afrikai árvát, másnap kirepülnek az ?rbe, harmadnap pezsg?vel mosatják fel 32-emeletes jachtjukat,
negyednap metoo-kampányoznak hörögve, ötödnap csápolnak az argentín archieretneknek, hatodnap
drogozva állatkínzanak.

De nem gond, mert hetednap a nép felkel és vidám akasztás lesz. Várom a felszabadító vérnapot. A nép
forrong, s lecsapja baltával hamarosan a szabad piac láthatatlanul lopó kezeit. Vérben fogunk tocsogni, a
sok láthatatlan levágott kézb?l folyó vérben. De szép is lesz!

_______________________________________________
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Kész van

by maxval bircaman - péntek, február 09, 2018

http://bircahang.org/kesz-van/

Vicces dolgok vannak.

 

Mesterházy, az MSZP volt elnöke visszalépett állítólag Kész Zoltán javára.

Más volt az, amikor egy id?közi választáson visszaléptek a pártok. Akkor volt egy legitím cél: sz?njön
meg a Fidesz kétharmados parlamenti többsége. De egy normál, rendes választásokon vajon mi késztet
egy állítólag baloldali pártot, hogy széls?jobbos jelöltet támogasson?

Persze, csak tettetem magamat. Jól tudom, hogy az MSZP széls?jobbos párt. A szavakat természetesen
gazdaságpolitikai értelemben mondva, ahol a széls?jobb az ultraliberális, a széls?bal pedig a
kommunisztikus anarchista.

Amit Kész Zoltán képvisel az az irányzat, amit Amerikában libertáriánusnak mondanak, ez a klasszikus
liberalizmus azon verziója, mely az eredetihez képest még inkább eltolódott az individualizmus irányába.
Ez Amerikában nem más, mint Trump szellemi bázisának egyik része egyébként, ez a "teaparti"
mozgalom. A lényegi elvek:

minimális állam,
legyen minden magánkézben,
a társadalmi igazságosság rossz, pontosabban az az igazságos, ha mindenki egymaga elvan,
demokrácia helyett meritokrácia,
a közösség nem létezik, az csak egyének halmaza.
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Ehhez képest még a SZDSZ is kommunistagyanús volt.

Kulturpolitikai értelemben milyen Kész nem tudom, de most ez nem is érdekes. Mindenesetre jó jel, hogy
az MSZP lassan elismeri nyíltan, hogy nem baloldali párt.

Egyre inkább úgy t?nik, az MSZP ki fog esni a parlamentb?l az április választásokon.

Külön vicc: hogy lelkendezik mindezen az állatólag újbalos - a valóságban ballib - Kett?s Mérce!

_______________________________________________
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Könny? eltanulni a hazudozást

by maxval bircaman - szombat, február 24, 2018

http://bircahang.org/konnyu-eltanulni-a-hazudozast/

Van több magyar kommunista törpepárt is. Egyikük a legnagyobb ilyen pártból kb. egy évtizede kivált a
Vajnai-frakció. Nevük állandóan változik, egyszer Európai Baloldal, másszor Munkáspárt 2006.

Mindegy. Van egy lapjuk is, A Mi Id?nk név alatt fut. Na most, ez egy amolyan kádárista kommunista
típusú, de azon belül reformista irányultságú média. Sokszor írtak érdekes dolgokat, sokszor meg
baromságokat. De eddig nem hazudtak. Szoktam ?ket olvasni, nem napi szinten, de azért elég gyakran.

Most hogy hirtelen eladták magukat a liberálisoknak, rászoktak a hazudozásra hiper gyorsan. Vajnai
addig csinálta a m?balhét horogkeresztekkel, míg felfigyelt rá az ultraliberális Télinapforduló Gergely.
Megállapodtak: Vajnai mind a 150 szavazója a liberálisokra fog szavazni áprilisban. De ez most mindegy,
ez legyen az ? bajuk, hogyan tud valaki egyszerre kommunista is liberális lenne - kérdezzék meg TGM-t,
? ennek nagy mestere.

Konkrétan mit is akartam: Vajnaiék cikket írtak Bulgária és az Isztanbuli Egyezmény kapcsolatáról.

Az esetr?l tudni kell: tömegfelháborodás miatt a bolgár kormányzat visszavonta meghatározatlan id?re az
egyezmény ratifikálását.

A lényeg: a magyar cikk gyakorlatilag 99 %-ban az angol kommunista lap, a Morning Star cikkének
fordítása. Vicces módon, bár a cikket sikerült pontosan lefordítani, egy mondattal "képtelen" volt
megküzdenie Vajnai vagy emebere:

eredeti:

"The country’s opposition Socialist Party has proposed holding a referendum the hope the treaty
is rejected."
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fordítás:

"Az ellenzéki Szocialista Párt népszavazást követel."

Mir?l is van szó? A bolgár szocialisták ellenzik az Isztanbuli Egyezményt annak genderfasiszta részei
miatt. Azaz ellentétes állásponton vannak, mint az MSZP. De mivel a bolgár szocialisták az MSZP
testvérpártja, ezt jobbnak látta Vajnai elhallgatni. Komolyan ekkora sokat fizetett nekik az MSZP, hogy
már nyíltan hazudni is kelljen, vagy szimpla önkéntes szervilizmus? Azt hiszem, az utóbbi, az MSZP se
hülye 150 szavazatért fizetni.

Szánalmas, gerinctelen féreg vagy, Vajnai. Ritkán értettem egyet veled eddig is, de legalább
tisztességesen viselkedtél.

 

 

 

 

_______________________________________________
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Kötelez? elem

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 26, 2018

http://bircahang.org/kotelezo-elem/

A múlt hétt?l új munkahelyem van. Ez a hatodik helyem 2007 óta, amióta kólcenterekben dolgozom.

 

A gyakori munkahelyváltás nem ritkaság egyébként ezen a területen. Az emberek megunják a munkát
jellemz?en. Bár én nem emiatt váltottam eddig munkahelyet, hanem vagy a több pénz vagy a
munkakörülmények változása miatt.

Ezzel kapcsolatban osztom meg egy tapasztalatomat.

Alapvet?en kólcenterb?l van kétféle: ahol eladni akarnak valamit, s ahol szolgáltatnak. Az el?z? típus
nagyon rossz, az utóbbi t?rhet?.

A szolgáltató típusú kólcenterek fenntartását csak a legnagyobb cégek engedhetik meg maguknak
nemzetközi szinten. Mivel én csakis ilyen helyeken dolgoztam, mindig nagyon nagy multicégek
ügyfélszolgálatát láttam el.

A kezdet mindig valamilyen tréning, hiszen a kólcenteresség segédmunka, kb. az épít?ipari segédmunkás
értelmiségi változata, azaz nem kell semmilyen el?zetes tudás, mindent el lehet sajátítani a betanítás
alatt. Mindenhol a tréning kezdete az, hogy bemutatják a képviselend? céget, elregélik történetét.

Ennek van egy kötelez? eleme, a következ?k mindig elhangzanak az adott cégr?l:
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a legjobb, de legalábbis az egyik legjobb a maga üzletágában,
innovatív, a jöv? felé nyitott,
környezettudatos, zöld, segíti a fenntarthatóságot,
szociálisan érzékeny, segíti  a küzdelmet a társadalmi problémák ellen,
az alapító, a f?tulajdonos, a f?részvényes, stb. filantróp.

A felsoroltak közül az els? kett? persze igaz, hiszen ha nem lenne igaz, az adott cég nem lenne
versenyképes. A többi három pont viszont baromság. Ha egy cég valóban környezettudatos lenne, cs?dbe
menne, mert nem bírná a versenyt a nem környezettudatos versenytársaival. A szociális érzékenység
önellentmondás, hiszen ha valaki egy olyan rendszer oszlopa, melynek alapértéke a piacpártiság, az per
definitionem nem lehet szociálisan érzékeny. A filantrópság meg röhejes, egyszer egyik cég esetében ki is
számoltam, hogy a millárdos tulaj által adományozott pénz úgy aránylik vagyonához, ahogy az én
vagyonomhoz az, hogy adtam 3000 Ft-ot egy kóbor kutya ellátására. Lehet, hogy én is filantróp vagyok?
Meg szociálisan érzékeny?

Az azért mindenképpen pozitívum, hogy szinte minden tréner a corporate bullshit részeként tekint ezekre
a dolgokra.

_______________________________________________
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Legutáltabb könyvek

by maxval bircaman - péntek, január 12, 2018

http://bircahang.org/legutaltabb-konyvek/

Van pár m?, melyet általában a többség istenít, de én utálom ?ket.

Íme listájuk, ábécésorrendben.

Da Vinci kód. Álmisztikus bugyutaság, ahol a felvilágosult, liberális, ateista zseni mindent megold 15
perc alatt, köztük évezredes rejtélyeket. Benne a liberális bulvár összes kötelez? eleme: a kereszténység
köpködése legels? helyen.

Gy?r?k Ura összes része. Ez a liberalizmus szöges ellentéte, gyakorlatilag hitlerizmus képregényben.
A jó fajok - mindenki mosolyog, mint egy gyorséttermi alkalmazott, mindenki kedves és önzetlen,
hozzájuk képest az apostolok gonosz szadisták voltak - nemesen harcolnak a rossz fajok ellen, akik
egyetlen elfoglaltsága, hogy még saját magukat is gy?lölik. A Da Vinci kódnál persze mélyebb m?, de
ugyanaz a szemét.

Harry Potter összes része. Valláspótló álvallás. A Teszkó-gazdaságos misztikum, a m?anyag kannás
tablettás bor könyv- és filmváltozata. Jó adag liberális rasszizmussal átítatva: a kiválasztott
fels?bbrend?ek mindenkit addig vernek, míg nem lesznek békés és toleráns szolganépek, mindezt
természetesen önzetlenül, a haladás érdekében. Mintha a NATO-t látnánk, amint demokráciába bombázza
a Közel-Keletet.

22-es csapdája - ez végülis nem kritizálható eszmeileg, de nekem egyszer?en nem jön be stílusa miatt.

Kis Herceg - valószín?leg a XX. sz. legrombolóbb, legemberellenesebb alkotása. Míg Hitler Harcom
cím? m?ve csak egyes fajokat ítél halálra, addig a Kis Herceg egyenl?en az egész emberiséget. A m? egy
hatalmas pedofil kútmérgezés. Róla írtam már részletesebben is.
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Legutáltabb magyar nyelvi fordulatok

by maxval bircaman - szombat, január 20, 2018

http://bircahang.org/legutaltabb-magyar-nyelvi-fordulatok/

Íme az általam legutáltabb magyar nyelvi fordulatok. Nem közhelyeket fogok felsorolni, hanem
kifejezetten nyelvi fordulatokat, szokásokat. Kiválasztottam a számomra 8 legborzasztóbbat.

Csak személyes ízlésem a lista, nem azt mondom, hogy ezek hibásak, mert nem azok. Csak nekem nem
tetszenek, nagyon nem tetszenek.

Sokba fog fájni. Mennyibe fog fájni?

Ez olyan bunkós, álprolis szöveg, szerintem baromira idegesít?.

Ubi, zsepi, s társai

A magyar nyelvt?l teljesen idegen a kicsinyít?képz?. Mivel van egy másik de facto anyanyelvem is a
magyar mellett, s az éppen egy
szláv nyelv, számomra még nagyobb a kontraszt. Míg a szláv nyelvekben a kicsinyít?képz? sztendert
nyelvi elem, addig a magyarban nagyon nem az. Magyarul egyszer?en a felesleges kicsinyít?zés idiótán
hangzik. Sajnos egyre jobban terjed.

Médiumozás

Minek kellett a sajtóterméket elnevezni médiumnak, sose értettem. A "médium" szónak már volt több,
bevett értelme, minek kellett hozzá még egy? Ha már kell, nevezzük médiának, én is így teszek.
Szerencsére, sokan ugyanígy tesznek, mint én.
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Igléziász, Miguel, s hasonlók

Nem-német nevek németül való ejtése, ennek f? jele a sz hang z-nek ejtése, valamint a spanyol "gue"
alak gue ejtése. Ki érti ezt?

 

Álorosz ejtés

Szláv nyelvekben a "di", "ni", "ti" ejtése ott is "gyi", "nyi", "tyi" alakban, ahol nem így ejtik. Lásd
Dubrovnyik.

Csapjunk  a lecsóba!

Miért kellene belecsapni egy ételbe? A lecsót nem is úgy kezdjük enni, hogy belecsapunk. Aki ilyet
mond, annak kivánom, hogy fröccsenjen pofájába a forró lecsó.

Emilezés

Email vagy ímél helyett emil. Szerencsére ez mára szinte teljesen kihalt.

Sortolás

Itt nem magával a szóval van gond, hanem azzal, amikor minden t?zsdei m?veletre alkalmazzák. A
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sortolás ugyanis csak az a t?zsdei spekuláció, amikor a spekuláns valamilyen aktíva, értékpapír árának
esésése játszik. Pedig  a valóságban az ellentéte, a longolás sokkal gyakoribb.

_______________________________________________
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Letün? kor

by maxval bircaman - hétf?, október 08, 2018

http://bircahang.org/letuno-kor/

A gazdaság megbosszul, a t?zsde izgatott, meg a piac is idegesen reagál.

 

Ezek amolyan liberális mantrák.

Nemlétez? dolgok nem képesek cselekvésre, márpedig a fogalmak nem léteznek anyagi értelemben.

A közösség, a társadalom viszont képes cselekedni, hiszen akarattal rendelkez? emberekb?l áll.

Dehát mégis id?nként bosszút áll a gazdaság, izgatott a t?zsde, s idegesen reagál a piac - mondják. Akkor
hogyan?

Hát úgy, hogy azok reagálnak, akik mozgatják a piacot,  a t?zsdét, a gazdaságot. Azaz szemben a liberális
narratívával nem valamiféle szinte természeti jelenségr?l van szó, valamiféle racionális, spontán
reakcióról, hanem bizonyos egyének reagálásáról valamely ?ket érint? eseményre.

Hogyan lehet tehát a nekünk kedvez?tlen reakciókat megváltoztatni? Hiszen nem lehet célunk
alkalmazkodni sz?k csoportok önös érdekeihez. Úgy, hogy kicsavarjuk a reagálás hatalmát ezen sz?k
csoportok kezéb?l.
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A liberális rend olyan, mint egy túszszedés. A túszokat szed?kkel nyilván kénytelenek vagyunk tárgyalni,
ígérgetni nekik, hiszen fenyegetésük komoly. Dehát a végcél mindig egy dolog: hogy ne teljesítsük amit
akarnak. S ha kell, a végén le is lesznek puffantva.

Most ott tartunk, hogy még folyik a tárgyalás, de már kezd lassan kicsúszni a kezükb?l az események
irányítása, s ezt - lévén okos emberek - ?k is érzik, így éppen pánikolnak. Jó jel!

_______________________________________________
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Levelek

by maxval bircaman - szerda, március 07, 2018

http://bircahang.org/levelek/

A 13 levél rövid tartalma.

I. levél

II. Dionüsziosz szürakuszái uralkodóhoz intéz levelet nagybátyja Dión, annak kapcsán, hogy az
elbocsátotta ?t udvarából, annak ellenére, hogy számtalan módon segített a kormányzásban. Visszaküldi a
futárral az uralkodónak azt a pénzt is, melyet adott neki az utazására, megjegyezve, hogy ez az összeg
nem volt elég.

Ezután megjósolja Dionüsziosz rossz végét, hogy magányban fog meghalni.

A vége: panasz, milyen sokat hibázott Dionüsziosz a levél írójával és Platónnal szemben.

A háttér: a 380-as években Platón Szicíliába utazott, Szürakuszá uralkodójának, I. Dionüsziosznak
a meghívására. Dionüsziosz onnan ismerte Platónt, hogy sógora Dión Platónnal együtt Szókratész
tanítványa volt. Egyszer azonban annyira összeveszett Platón Dionüsziosszal egy filozófiai
kérdésben, hogy az halálra ítélte ?t, majd az ítéletet megváltoztatva eladta rabszolgának. A
rabszolgaságból egy tanítványa szabadította ki: megvette ?t a rabszolgapiacon, majd
felszabadította. I. Dionüsziosz halála után, Platónt ismét meghívatta Dión, így az új uralkodó, II.
Dionüsziosz tanácsadója lett, a cél az Államban leírt modell kipróbálása lett volna, de az uralkodó
gyanakodni kezdett nagybátyja hatalmi ambícióira, így azt szám?zte, míg Platónt pedig túszként
tartotta. Kés?bb Platónnak sikerült hazatérnie Athénbe. Kés?bb Dión el is távolítja a
hatalomból Dionüszioszt, de az kés?bb visszatér, majd ismét elbukik, de ez utóbbi 2 esemény már
Platón halála után zajlik.
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II. levél

Platón levele II. Dionüszioszhoz.

Platón az ? és társai elleni rágalmakra válaszol, kijelentve, hogy semmi se igaz azokból, így Dionüsziosz
parancsa, hogy Platón és társai hallgassanak a Dionysiust érint? ügyekben téves alapokon nyugszik.

Az értelem és a nagy hatalom ugyanazt a célt szolgálják, ezért gyakran egyesülnek, mondja Platón.

Az embereket nem lehet elhallgattatni, hogy ne beszéljenek a halottakról, ezért ügyelnünk kell
életünkben arra, hogy mit fognak mondani rólunk halálunk után. Platón hozzáteszi, a halottak is
meghallják valamilyen módon, hogy mit beszélnek róluk az él?k.

Ezért most itt a lehet?ség, hogy Platón és Dionüsziosz tisztázzák még most, életükben az esetleg
nézeteltéréseiket.

Platón elmondja, amikor megérkezett Szicíliába, már elismert filozófusnak számított, s célja az volt, hogy
Szürakuszában elterjessze tudását, de ez nem sikerült, s ennek nem Dionüsziosz volt az oka, hanem azok,
akik ?t Platón ellen fordították.

Platón megjegyzi: ha valami jobbat tudott meg, mint amit ? tanított neki, kövesse azt. De ha úgy véli,
hasznos volt számára Platón tanítása, válaszoljon tiszteletet adva ezért. Ha tiszteletet kap Platón
Dionüsziosztól, ? ugyanezzel válaszol, ha pedig nem, csendben marad.

Platón megjegyzi a végén: ? semmit se írt le, s minden amit az ? neve alatt tartanak számon valójában
mestere, Szókratész m?ve.
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III. levél

Platón levele II. Dionüsziosz szürakuszái uralkodóhoz. Platón nem kíván kellemes életet az uralkodónak,
mert megjegyzi a gyönyörrel teli élet sokszor bajhoz vezet.

Platón panaszkodik az ?t az uralkodó által ért rágalmak miatt. Dionüsziosz azt állítja, hogy a türanniszát
monarchiává akarta átalakítani, s ezt a döntését Platón tanácsa miatt változtatta meg, így Platón a hibás
az állam rossz kormányzásáért. Platón leírja, éppen az uralkodó panaszkodott, hogy ha megsz?nik  a
türannisza, ezzel el fog veszni a hatalma. Ezen kívül Platón nem ártotta bele magát a politikába, a kezdeti
id?ket leszámítva, amikor még azt hitte, képes lesz a dolgokat kedvez? irányban befolyásolni, s ezt is
csak meghívásra tette, Dionüszios és Dión meghívására. A rossz kormányzásért maga Dionüsziosz a
felel?s, mert tapasztalatlansága ellenére el?zte a tapasztalt Diónt.

IV. levél

Platón levele Diónhoz, miután az el?zte a hatalomból II. Dionüszioszt.

Platón sürgeti Diónt, ne habozzon rendbe tenni az állama dolgait, a Dionüsziosz okozta rombolás után.
Platón kijelenti, kész segíteni, ha Dión meghívja ?t.

V. levél

Platón levele III. Perdikkasz macedón királyhoz (Nagy Sándor nagybátyjához). Leírja, hogy kitanította
Euphraioszt, aki a macedón király f?tancsádója volt, majd javasolja neki, ezek után használja ki
Euphraiosz tanácsait a kormányzásban.

Platón megjegyzi, hogy minden államformának megvan a maga módszere, s mindegyiknek a saját
módszerét kell használnia, mert ha mást tesz, cs?dbe megy. Euphraiosz éppen ebben lehet a fiatal király
hasznára: megismertetni vele mi a helyes módszere a monarchiának.
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Platón leírja: esetleg akadnak majd olyanok, akik le fogják beszélni a királyt Platón tanácsainak
megfogadásáról, arra hivatkozva, hogy maga Platón nem tudott segíteni saját államának, Athénnek se, de
erre az oka az, hogy az ? korában Athén és az athéni demokrácia már menthetetlenül romlott állapotban
voltak, mníg jelenleg Macedónia esetében nem ez a helyzet.

VI. levél

Platón levele Hermiaszhoz, Atarneusz uralkodójához, valamint 2 tanítványhoz.

A barátság fontosabb er? minden vagyonnál, ezért Platón javasolja a 3 címzettnek, legyenek egymás
barátai. Hermiasznak felhívja a figyelmét, milyen hatalmas er? a bölcsességel együtt gyakorolt hatalom.

 

VII. levél

Platón levele Dión rokonai és barátai részére. Ez a leghosszabb levél a 13 levél közül, messze a 
leghosszabb írás, az összes levél tartalmának 80 %-át ez a levél teszi. Így a leírásom is hosszabb lesz.
Ráadásul ez az írás a legérdekesebb filozófiai szempontból.

Platón elmondja, csatlakozni fog Dión követ?ihez, ha azok valóban Dión elveit követik. ? ezt jól tudja,
mert els? látogatása a városba még 40 éves korában történt, akkor annyi id?s volt, mint most Hipparinosz
(II. Dionüsziosz testvére, Sziraküszá uralkodója 354-352 között).

Fiatalon Platón is politikus akart lenni. Csatlakozni is akart ismer?seihez, de azok uralma olyan rossznak
bizonyult, hogy hozzá képest a korábbi kormányzat már jónak kezdett t?nni. Miután mindezt
megtapasztalta Platón, visszavonult a politikától. Amikor megd?lt uralmuk, ismét lettek politikai
ambíciói, de ezeket aztán végleg feladta miután az új kormányzat elítélte Szókratészt.
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Mindebb?l azt a következtetést vonta le, hogy a politika nehéz dolog, s nehéz megfelel? embereket
találni, akiket aztán ki lehetne képezni jó politikussá. Platón arra jutott: minden létez? államforma hibás, s
hacsak nem történik valamilyen isteni csoda, nem is lehet ?ket megjavítani. Az egyetlen megoldás: ha a
filozófusokból lesznek az uralkodók, vagy a jelenlegi uralkodókból lesz filozófus, így lehet elérni az
igazságot, mind az emberekben, mind az államokban.

Ezután Platón leírja els? szicíliai útját, ahol rádöbbent: a helyiek erénytelensége és összpontosulása a
gyönyörökre gátolja a helyes kormányzást. Diónt sikerült megnyernie ugyan a jónak, de ezt
ellenségességgel fogadták mások, s a f? célt, II. Dionüsziosz filozófussá nevelését nem sikerült
megvalósítani. Dionüsziosz hamarosan szám?zte Diónt, Platónnak viszont maradnia kellett, Dionüsziosz
gyakorlatilag fogolyként tartotta. Ez id? alatt Platón végig az remélte, talán Dionüsziosz mégis megnyílik
a filozófia felé.

Végül Platón hazatért Athénbe, de Dionüsziosz ismét kérte ?t jöjjön vissza hozzá. Platón elmondja, ahogy
nem lehet segíteni egy olyan betegnek, aki nem hajlandó az orvos el?írásait betartani, úgy egy államnak
se lehet, ha annak vezet?sége nem fogad el értelmes tanácsot. Kényszeríteni pedig bárkit is etikátlan
lenne. Ha egy államnak csak er?szakkal adható helyes kormányzás, akkor ezt nem helyes megtenni,
ilyenkor a bölcs ember megelégszik azzal, hogy imádkozik azért az államért.

Dionüsziosznak meg volna tartania a tanácsokat, ahogy ezt most Dión követ?nek is meg kell tenniük, így
tudnak majd szert tenni h? barátokra és szövetségesekre, melyek nélkül nem lesznek képesek jól
kormányozni.

Platón azért jött el Szürakuszába, hogy békét hozzon a két ellenséges frakció között. Diónt azonban
elárulták, majd megölték. Platón megjegyzi, bár a gyilkos athéni volt, Athén ezért nem hibás.

A gyilkos Kalipposz volt, Platón tanítványa, lefizette ?t a Dionüszosz-párt, hogy ölje meg Diónt.
de aztán a hatalmat megtartotta magának, ? maga lett Szürakuszá uralkodója 2 évre, mígnem
Hipparinosz, Dionüsziosz testvére el nem távolította ?t a hatalomból.
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Platón felszólítja a mostani vezetést, fogadja el a tanácsokat, az országban a törvények uralkodjanak, ne
az emberek, a despotizmus mindenkinek rossz: maguknak a despotáknak is.

Felhozza Dión és Dionüsziosz példáját: az el?bbi követte a tanácsokat, az életével fizetett érte, az utóbbi
nem követte a tanácsokat, s most aljas emberek módjára él. Mindig jobb azonban dics?en meghalni, mint
dicstelenül élni, mivel a lélek halhatatlan. Dionüsziosz hatalmas lehet?séget szalasztott el, pedig esélye
volt a bölcsességet a hatalommal egyesítve kiváló uralmat bevezetnie.

A m? megírásakor Dionüsziosz Lokroi városállam uralkodója volt, ahová azután ment, hogy nem
sikerült visszaszereznie a hatalmat Szürakuszában, Lokroiban a hatalmat a helyiket becsapva
szerezte meg, majd sok kegyetlenséget követett el.

Most minden terv elesett. Platón felhívja a m? címzetteit, kövessék Dión útját, igyekezzenek
megvalósítani terveit. De ne akarjanak bosszút állni az ellenséges frakción, hanem olyan államot
hozzanak létre, melynek alapja a közjó mindenki számára.

Ezek után Platón leírja, miért ment vissza Szürakuszába második alkalommal is. Platónnak azt mondta
Dionüsziosz, vele együtt Diónt is visszahívja, de ez végülis nem következett be. Dionüsziosz többször is
kérte ?t, menjen vissza, Platón azonban sokáig nemet mondott. Végül, miután sok más szürakuszái is
kérte ?t, igent mondott.

Platón megtudta, Dionüsziosz könyvet írt arról, amit Platóntól hallott, s azt saját maga m?vének állította
be, Aki ír ezekr?l a dolgokról és azt állítja, hogy tud mindent róluk, az nem tud semmit. Ezekre a
dolgokra csak hosszas vita, hosszas tanár-diák kapcsolat során lehet ráeszmélni. "Ha mindezt csak úgy le
lehetne írni, magam is ezt tettem volna" - mondja Platón. A nagy többség ezt nem értené meg, mindezt
vagy lenézéssel vagy elmebeteg lelkesedéssel fogadná.

Platón kijelenti, a továbbiakban igyekezni fog lefektetni azokat az elveket, melyekkel meg lehet cáfolni
az említett típusú irományokat. Els?sorban bárminek az ismeretéhez a következ? szükséges:
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megnevezés,
meghatározás,
képmás,
tudás,
maga a dolog.

Példának a kört hozza fel:

megnevezése: kör,
meghatározása: olyan idom, melynek minden széls? pontja azonos távolságra van középpontjától,
képmás: a kör lerajzolva.
tudás: helyes vélemény, megértés, fejtegetés, egyszerre a három.
maga a dolog: az. ezekhez az el?bbiek közül a megértés áll legközelebb.

Ugyanez a helyzet a jót, a szépet, az igazságot, az elemeket, az idomokat, a testeket. a színeket, az
él?lényeket, a cselekedeteket, a lélek min?ségeit illet?en.

Aki az els? négy kategóriát nem képes felfogni, az sose lesz képes tudni az ötödikr?l. A nyelv is
akadályt jelent, mert a szavak csak igyekeznek az egyes kategóriák tisztázására. Nincs ember aki képes
lenne szavakban leírni az ötödik kategóriát, azaz magát a dolgot.

Jó példa erre éppen maga a kör, hiszen mind maga a név esetleges, mind a képmás félrevezet?, hiszen egy
egyenes vonal mellé rajzolva úgy t?nik, a kör egy része érinti azt, míg a valódi kör csak egyetlen ponton
érinti azt.

Szóval az els? 4 kategóriamindig homályos. Ez a 4 kategória a léleknek csak a dolog min?ségét mutatják
meg, nem annak lényegét. Ha csak a min?ségekre vagyunk kíváncsiak, azaz csak alacsony szint?
megismerésre törekszünk, képesek vagyunk helyes válaszokat adni, de ha meg akarjuk ismerni magát a
dolgot, nem tudunk ilyen választ adni, mert az adandó válasz könnyen megcáfolható az els? 4 
kategóriabeli adattal, éppen azok tökéletlensége folytán.

A jó ember minden eszközt felhasznál, s képes tudni, de az ilyen ember ritka. Az erény megismeréséhez 
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szükséges mind a jó jellem, mind a tudás képessége, önmagában egyik se elegend?, s így is sok id? és
kemény er?feszítés kell. Amikor alaposan megvizsgáltuk a 4 els? kategóriát, azok minden részletében és
egymáshoz képest, akkor és csak akkor van esély hogy a a megértés a fejtegetés képesek lesznek,
hatalmas észbéli er?feszítéssel, megvilágítani magát a dolgot.

Platón szerint ha Dionüsziosz valóban értené azt, amir?l írt, akkor nem írt volna semmit. Így az egész
írás egyetlen célja saját becsvágya. Dionüsziosz alkalmatlansága már abból látszik, hogy megszegte
Platónnak adott szavát Diónt illet?en.

Platón harmadik szicíliai utazásának oka: azt gondolta, hogy Dionüsziosz megtartja legalább ígéretei egy
részét, visszaadja Diónnak a tulajdonát, ha Platón egy évre ismét elmegy hozzá. Az év letelte után
azonban ezt is csak részben tartotta meg Dionüsziosz. Ezek után a vele való viszonya teljesen
megromlott, különösen miután Platón Dión híveinek oldalára állt.

Most Dión arra készül, hogy er?vel visszafoglalja államát, de ebben Platón nem fog neki segíteni, míg
nem bizonyosodik meg, hogy Dión szándéka nem a károkozás.

A m? vége: Platón Diónt egy olyan tapasztalt hajókapitányhoz hasonlítja, aki rosszul mérte fel a vihar
erejét.

VIII. levél

Platón levele Dión rokonai és barátai részére. Ez a második leghosszabb levél a 13 levél közül.

Platón kijelenti, Szürakuszá minden lakosának segíteni fog, az ellenségeinek is, leszámítva azokat, akik
szentségtörést követtek el.

Két frakció harcol az államban - a meghalt Dión hívei és II. Dionüsziosz hívei -, s mindegyik azt hiszi,
hogy a leghelyesebb az egymás elleni károkozás. ez azonban rendkívül káros dolog, mert ezzel a felek
saját maguknak is kárt okoznak. Platón javaslata: a két frakció igyekezzen inkább jót tenni mindenkinek.
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Megjegyzi Dión hívei számára, hogy Dionüsziosz családjának jó dolgok is köszönhet?ek, többek között
?k mentették meg annak idején az államot a karthágói gyarmatosítástól.

Ne felejtsük, ez az i. e. IV. század, amikor a Földközi-tenger térségének 2 f? hatalma Karthágó és
Perzsia, köztük léteznek a görög városállamok. Róma ekkor még csak egy kis állam, mely csak a
mai Olaszország középs? részét birtokolja. Szicília pedig meg van osztva karthágói és görög
városállamok közt.

Platón inti mindkét felet: ha nem jutnak egyeszségre, az egész államuk meggyengül, aminek az
eredménye az lesz, hogy azt Karthágo el fogja foglalni. Platón vállalja, hogy közvetíteni fog a 2 frakció
között.

A türannosznak javasolja, a jelenlegi türanniszt alakítsa át spártai mintára királysággá. A demokrácia
híveit pedig figyelmezteti, a túlzott szabadság eredménye az anarchia lesz.

Az állami rendnek három értékre kell alapulnia, ezek rangsorban: a lélek, a test, a vagyon.

Ami a konkrét vezetést illeti, 3 király megválasztását javasolja: Dión fiát, valamint Dionüszioszt és
testvérét, Hipparinoszt. A királyok hatalma korlátozott kell, hogy legyen, mellettük a népgy?lésnek és
egy választott tanácsnak kell a döntéseket meghoznia.

Platón végül megjegyzi, a valóságban mindez Dión terve volt, de halála miatt nem volt ideje
megvalósítania.

IX. levél
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Platón levele Arkhütasznak, Tarentum uralkodójának.

A mai Taranto városról van szó, Dél-Itáliában. A m? megírása idején nem csak Szicíliában,
hanem Dél-Itáliában is több görög városállam m?ködött, ezek egészen a III. elejéig fennálltak,
amikor Róma meghódította ?ket.

Arkhütasz panaszkodott, hogy nehezen viseli feladatát, szeretne szabadulni hatalmi kötelezettségeit?l.
Platón válasza erre: mindenkinek a legf?bb feladata, hogy tör?djön a maga dolgával, aminek része a
hétköznapi dolgok ellátása, többek között pedig a közügyekben való részvétel mindenkinek a saját
dolga. Ha Arkhütasz elhanyagolja uralkodói kötelezettségeit, azt nála rosszabb emberek fogják átvenni.

X. levél

A legrövidebb a levelek között, Arisztodorosznak íródott, aki Dión baráti köréhez tartozik. Platón
megdicséri ?t, hogy bölcs viselkedést tanúsított, hozzátéve, hogy az igazi filozófia határozottság, h?ség és
erényesség.

XI. levél

Platón levele Laodamaszhoz, aki azt írta, hogy nem tud elutazni Athénbe, amire Platón azt írja, hogy id?s
kora miatt ? sem meri megkockáztatni az utazás veszélyeit Laodamaszhoz, viszont levélben készen áll
tanácsokkal szolgálni.

Ez után Platón leírja, egy városállamban els?sorban szükséges egy olyan mérsékelt viselkedés? vezet?,
aki képes ellátni az állam hétköznapi ügyeinek intézést.

Ha nincs ilyen ember, s nincs is senki, aki képes lenne ?t megtanítani a feladatra, marad az istenekhez
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irányított ima, ami minden bizonnyal helyes módszer, hiszen a legtöbb régi város így lett megalapítva.

XII. levél

Platón levele Arkhütasznak, Tarentum uralkodójának.

Platón megköszöni a neki küldött iratokat, kijelentve, hogy azok szerz?je méltó saját ?seire. Majd
megígéri küldeni fog iratokat ? is, de azok jelenleg még nincsenek kész állapotban.

XIII. levél

Platón levele II. Dionüszioszhoz.

Platón visszaemlékezik, hogy egyszer egy ünnepség alatt Dionüsziosz kedves szavakkal fordult
Platónhoz, amire az ünnepség egyik résztvev?je megjegyezte, hogy Dionüsziosz sokat köszönhet
Platónnak, az által kapott bölcsesség miatt, s ezt maga Dionüsziosz is meger?sítette.

Platón megjegyzi, ez a kapcsolat kölcsönösen hasznosnak bizonyult. Hozzáteszi: elküldött egy embert
Dionüszioszhoz, aki jó ismer?je Püthagorasz tanításának, ez hasznára lesz Dionüsziosznak, viszont az
illet? kissé változékony hangulatú ember, ezért érdemes Dionüsziosznak óvatosnak lennie vele.

A továbbiakban Platón személyes kérdésesekr?l ír: mi történt a pénzzel, amit Dionüsziosztól kapott.
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Liberalizmus és jólét

by maxval bircaman - hétf?, november 05, 2018

http://bircahang.org/liberalizmus-es-jolet/

Van-e összefüggés?

Direkt azt nézzük meg, hogy a liberálisok szerint mely országok liberális demokráciák. Vegyük tehát
egy elfogult liberális szervezet elemzését: a Freedom House szerint a világ 202 független országából 89
liberális demokrácia. Ezek azok az országok, melyekben a szervezet szerint:

szabad és demokratikus választások alapján d?l el az ország kormányzása,
a politikai és polgári szabadságjogok foka 1 és 2,5 között van (1 = tökéletes szabadság, 7 =
tökéletes diktatúra).

Ez tehát a világ országainak 44 %-a.

Nézzük meg az IMF jelentése alapján ezek közül hányban magasabb az átlagos életszínvonal, mint
Magyarországon! Nos, 38-ban, s azt is beleszámoltam, ahol hibahatáron belül éppen csak magasabb az
életszínvonal, azaz a gyakorlatban azonos a magyar szinttel.

Az eredmény: 50 liberális demokráciában alacsonyabb az életszínvonal, mint Magyarországon%

Ennyit arról, hogy a liberális demokrácia jólétet eredményez. A valóság: a jólét területe földrajzilag
behatárolható, jól láthatóan Nyugat-Európán és Észak-Amerikán kívül szinte sehol sincs jólét, függetlenül
a liberális demokráciától.

térkép: zöld - magasabb az életszínvonal, mint Magyarországon, piros - alacsonyabb az életszínvonal,
mint Magyarországon, fehér - a Freedom House szerint diktatúra vagy féldiktatúra/féldemokrácia, azaz
nem liberális demokrácia (a nem független területeket nem vettem figyelembe, az egyszer?ség kedvéért)
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Liberális Néppárt

by maxval bircaman - kedd, november 13, 2018

http://bircahang.org/liberalis-neppart/

Minden ellenkez? fideszes híresztéssel szemben a tény az, hogy az Európai Néppárt egy liberális
szervezet.

 

S mint ilyen szerves része, s?t f? alaposzlopa annak az európai elnyomó rendnek, melyet le kell
bontanunk, ha túl akarunk élni. A Néppárt kidobandó a szemétbe, ezt húzzuk alá, eszközként jó lehet
ideiglenesen, de semmi több.

Jó jel azonban, hogy a Néppárt tehetetlenül áll a kelet-európai nyomulás el?tt. A nyugati néppártiak egy
része titokban egyetért velünk, más része meg képtelen álláspontját gy?zelemre vinni.

Várjuk az erjedést a liberális rend másik oszlopában is, a Szocialistáknál is. Ott is van pár renitens párt -
ismét mindegyik kelet-európai -, de a feladat ott nehezebb.

Közeledik a kurszki csata. A sztálingrádi már megvolt. S ?k most Hitler... S ezt egyik kedvenc ballib
publoicistám - aki tényeket elemez, nem a liberális nedves álmokat - is felismeri.
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Liberó gy?löletkampány a kereszténység ellen

by maxval bircaman - péntek, május 18, 2018

http://bircahang.org/libero-gyuloletkampany-a-keresztenyseg-ellen/

Érdekes tapasztalat volt megnézni a neten a május 8-i budapesti, parlamentkörüli tüntetéseket. Alaposan
megnéztem több média segítségével is.

Amikor a ballib megmondóemberek és Soros nem avatkoznak be egy ballib eseménybe, az még jobban 
elfajul. Most is ezt láthattuk a május 8-i, valóban spontán tüntetés alkalmából. Lehet szidni okkal Sorost,
de azért az ? hivatásos bértüntiz?i ilyen szintre sose süllyednek. Most tehát láthattuk
milyen a valódi és spontán ballib ultra jellem. Akasztani akartak, betörni a Parlamentbe, szidták a
rend?röket, kurvaanyáztak minden politikust és
meghívott parlamenti díszvendéget, majd bónuszként megköpködtek pár református f?papot. Persze
ismerjük ezeket az emberek a netr?l, pont ugyanilyen stílusban kommentelnek, de most láthattuk ?ket az
utcán is. A jó hír: alig 150-es keménymag volt ez, ennél még egy focicsapat is képes bármikor sokkal
népesebb bandát kiállítani randalírozási céllal.

 

Majd jött a ballib megmondóemberek rágalomhadjárata Kásler Miklós új miniszter ellen, aki bátran,
nyílt sisakkal vallotta meg hitét. A szekulárateista megmondóembersereg tombolva szembesült Kásler
azon kijelentésével, hogy minden betegség alapja a Tízparancsolat be nem tartása.

Err?l egy emlék villan be, még a Kádár-rendszerb?l, azaz nem valamiféle középkori, klerikális államból.
Amikor az 1986-1987-es tanévben pszichológia szakra próbáltam járni (a valóságban pár hónap után
felmondtam, máshol már leírt okokból), az egyik els? el?adáson a tanár azzal kezdte, hogy a lábtörést
leszámítva minden betegség oka lelki, de bizonyos szempontból, áttételesen még a lábtörésnek is lelki az
oka. Gyakorlatilag ez ugyanaz, mint amit Kásler mond, csak persze 1986-ban egy magyar egyetemen nem
volt ajánlott szó szerint említeni a Bibliát.

A lélek mindenképpen a test vezérl? ereje. S ehhez, ennek elfogadásához még hív?nek se kell lenni.
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Lehet hinni valamiféle fels?bb er?ben kifejezett
istenhit nélkül is. De lehet akár materialistának is lenni, s abban hinni, hogy a szellemi er? a testi világ
sajátos formája. Bárhogy is:
mindenképpen az els? a lélek, akár platóni módon (a lélek az alap, a test a lélek börténe), akár
arisztotelészi módön (a lélek a test formája, s
együtt alkotják a személyiséget), akár a korai hedonisták alapján (az anyag kisugárzása a lélek), s bármely
modern verzió szerint: a test oka a
szellemi tér.

Szóval a ballib megmondóemberek artikulálatlan hörgése Kásler ellen nem csak keresztényellenes, de 
tudománytalan is.
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LMP

by maxval bircaman - csütörtök, október 18, 2018

http://bircahang.org/lmp/

Az LMP tisztulni látszik az idei év elején tapasztalható zavaros, de szerencsére határozatlan ballibásodás
után.

Az LMP kezdetekt?l üdít? jelenség, mert olyan er?, mely nem követi a ballib narratívát és közben a
hagyományos, magyar értelemben vett jobboldalhoz se tartozik.

Nem kell velük egyetérteni, én pl. kifejezetten ellenzem sötétzöld eszméiket, de érdemes elismerni
fontosságukat.

Nagy tüske ?k a ballib agytröszt seggében. S ennél fontosabb nincs.
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Lüszisz

by maxval bircaman - szerda, január 31, 2018

http://bircahang.org/luszisz/

A f? téma a barátság, a szeretet.

A tudás a boldogság alapja, nem a cselekvési szabadság. A fiatal Lüszisz elmondja, apja nem engedi meg
neki, hogy a lovakat hajtsa, miközben ugyanezt megengedi a lovakhoz ért? rabszolgájának. Vajon jobban
szereti a rabszolgáját, mint a fiát? Nem, egyszer?en csak annak kell foglalkoznia bármivel is, aki ahhoz
ért.

 

Barátság-e, ha az ember szeret valaki mást, aki ?t nem szereti viszont? Ki ilyenkor a barát, a szeret? vagy
a szeretett? Aki szeret, de akit nem viszontszeretnek, az még gy?lölelet is kaphat vissza. Hogyan lehetne a
szeretetben gy?lölet? Nem lehetséges. A baráti szeretethez tehát kölcsönösség kell. De viszont aki az
állatokat szereti, ott nem lehet kölcsönösség, mégis mindenki elfogadja, hogy vannak állatbarátok.
Ugyanez  a szül?i szeretet a gyerek iránt: a gyerek sokszor gy?löli a szül?t, mert az tilt neki bizonyos
dolgokat, ahogy ezt az elején láttuk, mégse mondja senki, hogy a szül?i szeretet nem igazi szeretet.

A következtetés: a szeretet se nem lehet kölcsönös, se az ellenkez?je.

Esetleg a barátság a hasonlók egymás közti szeretete. De pl. a rossz emberek nem barátkoznak
rosszakkal, ?k mindenkivel barátságtalanok.

A lehetséges megoldás: csak a jó emberek barátai egymásnak. De viszont mi az ilyen barátság haszna:
két jó ember nem tud semmit se adni egymásnak, hiszen önmagukban elegend?k maguknak.
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Esetleg az ellenkez?je: az ellentétek vonzzák egymást. De az emberek esetében ez biztosan nem igaz: a
jók és a rosszak nem szoktak barátkozni.

Talán a rossz jelenléte a magyarázat? Azaz mint ahogy egy beteg és orvosa viszonya: a beteg betegsége
az ok a kapcsolatra. De ez a magyarázat nem jó, mert ilyen esetben nem maga a rossz - a betegség - a
végok, hanem éppen az ellenkez?je, a rossz megszüntetése, tehát az egészség. Dehát ez ugyanaz az eset,
amir?l már szó volt: a hasonló jók közi szeretet. Továbbá: ez azt is jelentené, hogy nincs önmagában jó,
mert a jó csak a rossz ellentéte. Azaz csak azért van barátság, mert van gy?lölet is, s ha nem lenne
gy?lölet, nem lenne barátság se.

A végs? meghatározás: a barátság egyfajta szándék, egyfajta mozgás a jó felé, amikor az valamiben
hiányzik. Aki hiányt érez magában, az igyekszik egy hozzá valamiképpen rokon lelk? emberrel
barátkozni, avégett, hogy ez a hiányérzet megsz?njön. De ez megint nem m?ködik, mert vagy elfogadjuk,
hogy a rokonlelk?ség más, mint a hasonlóság - ami abszurdum -, vagy pedig megállapítjuk, hogy a két
dolog ugyanaz, ebben az esetben viszont visszatértünk a már korábban megcáfolt tézishez.
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Metafizika I.

by maxval bircaman - szerda, július 25, 2018

http://bircahang.org/metafizika-i/

Az egyik legfontosabb m?ve. Els? rész: az els? 6 könyv.

A tudás mibenléte 

Az emberek természetszer?en szeretik a megismerést. Ennek jele az érzékek saját maguk miatt való
szeretete, els?sorban a látásé, mert ezzel vagyok képesek a lehet? legtöbbet megismerni a környez?
világból.

Minden él?lénynek vannak érzékszervei. Egyes él?lényeknél az érzékelés együtt jár az emlékezéssel,
másoknál nem, az el?bbiek képesek tanulásra is. Az állatok emlékez?tehetsége azonban korlátozott, míg
az embereké kifejlett, ezt er?síti egy csakis az emberre jellemz? képesség, a gondolkodás. Az ugyanarról
való többszöri emlékezet tapasztalathoz vezet általánosítás formájában, ez pedig a tudomány és a 
mesterség (m?vészet) alapja.

A cselekedeteket tekintve mintha a tapasztalat nem lenne más, mint a mesterségbeli tudás, s?t sokszor egy
adott dolgot jobban tud elvégezni az, akinek nincs szakismerete, csak tapasztalata, mint aki rendelkezik
szakismerettel, de nincs tapasztalata. Ennek oka: a cselekedetek egyediek, míg a szakismeret általános.
Mégis mindenki bölcsebbnek tekinti azokat, akiknek megvan a szakismeretük, hiszen ?k tudják a dolgok
mögött rejl? okokat is. Mert a bölcsesség pontosan ezt jelenti: ismerik a dolgok mögötti általánost, s
annak okait.

A tapasztalat és a tudás között a f? gyakorlati különbség: az el?bbi nem tanítható, míg az utóbbi igen.

Amikor az emberi társadalom elért oda, hogy egyes embereknek már elegend? szabad idejük maradt (ez
Egyiptomban történt meg el?ször), kialakult a tudás egy olyan formája, mely már se nem a közvetlen
megélhetést, se nem a gyönyörszerzést szolgálta, hanem immár csak a saját magáért való tudást szolgálta,
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s az els? ilyen tudás  a matematika volt.

Itt érdemes megjegyezni: ez egy mítosz. Én is hittem benne, de az ?skutatások azt állítják mégis:
ez egy tévképzet. A valóságban nem az a helyzet, hogy az emberek egyre kevesebbet dolgoznak, s
emiatt egyre több a szabadidejük. A régészeti adatok, melyeket a mai, k?korban él? törzsek
megfigyelése is igazol, azt állítják: az ?sember átlag heti 2 és fél napot „dolgozott”, kb. 30 órát,
azaz ennyi id? kellett hetente a létfenntartáshoz. Azaz biztos, hogy nincs kapcsolat a több
szabadid? ás a tudomány kialakulása közt.

Az ilyen elméleti tudás mindig több a gyakorlati tudásnál, mert a dolgok mögötti alapokokat vizsgálja.

A keresett tudomány

Mi az általunk keresett tudomány? Az amely a tudományok közül is kiemelkedik azzal, hogy nem saját
eredményeiért él, hanem azért, hogy utat mutasson. Ez szükségszer?en a legáltalánosabb tudás, továbbá
a legpontosabb, hiszen a legels? alapelvekb?l nyilván kevés van, márpedig minél kevesebb az alapelvek
száma, annál pontosabb egy elméleti tudás.

E tudomány alapja a rácsodálkozás. Az ember el?ször a hétköznapi dolgokra csodálkozott rá, majd innen
haladt a bonyolultabb kérdések felé.  A filozófia nem másért, hanem magáért a tudásért akar tudni, ez
valójában az egyetlen szabad tudomány, mert csak ? létezik valóban saját magáért.

Mi az alapok? Korábbi elképzelések

Az ok szó jelenthet több dolgot:

formális okot, azaz azt, ami képezte a dolgot,
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anyagi okot, azaz az anyagot, amib?l lett,
ható okot, azaz a mozgás kezdetét, a létrejövés okát,
célokot, azaz a célt, mi a létezés célja.

A korai filozófia - itt Arisztotelész a preszókratikusokra utal, lásd err?l külön, rövid összefoglaló
cikkemet - csak az anyagot vizsgálták, mivel szerintük nincs se születés, se pusztulás, hanem egy adott
alapelem változása minden. De ha ez így is van, akkor mi okozza ezeket a változásokat? Kell valamilyen
er? is, mely az adott alapelemben elindítja a változásokat. Egy részük ezt a kérdést úgy oldották, hogy
tagadták a változást, azt látszatnak min?sítették, más részük az alapelemek közti ellentéteket jelölték meg
végokként. Megint mások felismerték, hogy a mindenség oka nem lehet a véletlen - hiszen az ellentétes
elemek kölcsönhatása ezt jelentené, hanem szükséges egy szellemi er?, mely irányítja a változásokat.
Miért alakulna ki az egyetlen ?selemb?l sokféleség, s hogyan lehetne egyszerre több ?selem?

Azonban a mindenségben nem tapasztalunk rendet és jóságot, hanem ennek ellentéte a tapasztalt helyzet.
Ennek magyarázására vezettek be egyesek két szellemi er?t, a jóra és a rosszra utalót. Olyan megoldás is
született, mely szerint a teljesség és az üresség a két er?, s ezek az anyagot 3 szempontból határozzák
meg: mint forma, mint elrendezés, s mint elhelyezkedés, s mindez mindent magyaráz, legalábbis ami az
anyagot és mozgást illeti.

Az el?bbiekkel párhuzamosan egyesek a matematikára alapoztak. ?k mindent a számokra és a számok
közti kölcsönhatásokra vezettek vissza, meglátván a matematikai összefüggéseket a csillagászatban és a
zenében is. Sokszor azonban a valóságot igyekeztek igazítani az elmélethez. Pl. mivel a tízes számot
kiemelt jelent?ség?nek tekintették, kimondták, hogy 10 égitest van - és mivel csak 9 égitest van,
kitaláltak egy láthatatlan tizediket is.

Püthagoraszról van szó. Egészen Galilei koráig  a tudományos konszenzus 9 égitestet ismert el
(Merkúr, a hajnali Vénusz, az esti Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Nap, Hold, Föld), így
Püthagorasz kitalált egy ellen-Földet is, melyet nem látunk, mert a Nap mindig eltakarja. Az
Uránusz csak a XVII: század végén lett felfedezve. A hajnali és az esti Vénuszt éppen
Püthagorasz azonosította, hogy ez a 2 ugyanaz a bolygó, de ennek ellenére kett?ként vette számba
rendszere szempontjából. A csillagokat pedig csak a XVI. sz. második felében kezdték önálló
égitesteknek tekinteni.
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Itt az páros szám a végtelen, a páratlan pedig a véges, s minden alapja az egyes szám. Az ellentétek
további párjai: egy-sok, jobb-bal, férfi-n?, mozdulatlan-mozgó, egyenes-görbe, fény-sötétség, négyzet-
sokszög, jó-rossz . Itt mindez magában az anyagban van meg. De ha mindennek az alapja a szám, s nincs
más szám, mint amib?l a mindenség lett, miért vannak változások?

Platón bevezette a látható világon kívüli alapokokat, az ideákat, minden dolog úgy létezik, hogy ezekb?l
az ideákból részesedik, de azt nem tudja elmondani, mi ez a részesedés. A számok is ideák nála, ?k
örökök és mozdulatlanok, nem jelennek meg az érezhet? világban, míg a többi ideából számtalan sok van,
de mindegyikb?l csak egy, s ezekb?l vannak részesedés útján az észlelhet? dolgok. Az el?bbiek választ
adnak a cél kérdésére, az utóbbiak a lényeg kérdésére. De ezzel semmi más nem történt, mint számtalan
ok lett kitalálva a dolgokra. Emellett a „harmadik ember” ellentmondás is kialakul: azaz ha van egy idea
és az abból részesed? dolgok, ezek mögött ismét kell lennie egy közös ideának, s így tovább a
végtelenségig. Továbbá az ideatan legnagyobb hiányossága, hogy nem tud választ adni a mozgás
kérdésére, hiszen hogyan lennének az örök és mozdulatlan ideák képesek mozgatni az észlelhet?
dolgokat?

A filozófia mibenléte

A filozófia az igazság tudománya. Az elméleti tudás célja az igazság, míg a gyakorlatié a cselekvés. Az
igazság megismeréséhez ismerni kell a dolgok okait.

Minden dolog annyiban a hordozója egy adott min?ségnek, amennyiben ez a min?ség más dolgokban is
az adott dolog miatt van jelen. Az igazi igazság az, ami miatt más dolgok is igazak. Az örök dolgok
alapokai a legigazabbak, mert ezek egyrészt nem ideiglenes igazságok, másrészt nincsenek más okaik,
hanem az ?k minden más okai.

A dolgok oka a mozgás értelmében nem lehet egy végtelen lánc, ahogy a cél és a lényeg tekintetében se
lehet egy végtelen lánc, mindig van egy utolsó elem. Ha a lánc végtelen lenne, az azt jelentené, valójában 
nincs is ok.

A létrejövés lehet egyirányú, azaz egy dologból lesz egy másik, melyb?l nem lehet ismét az el?bbi dolog,
vagy kétirányú, ahol ez lehetséges. De egyik esetben se lehetséges végtelen láncolat: az el?bbi esetben a
kezdeti és a végállapot közt véges számú köztes állapot van, míg az utóbbi esetben végtelen átmenet lehet
az állapotok közt, hiszen az egyik állapot vége a másik állapot kezdete. A kezdeti állapot, ha örök, nem
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pusztítható el.

Ami a célt illeti, ott hasonló a helyzet. Ha van olyan cél, ami nem másért, hanem magáért van, akkor nem
lehetséges végtelen lánc. Ha pedig a láncolat végtelen, akkor nem létezhet ilyen cél. A végtelenség
feltételezése tagadja a jó létét, hiszen az nem létezhet, ha nincs végs? cél. Ész se lehet, mert az észnek
kell, hogy legyen célja.

Ami a lényeget illeti, az nem vezethet? vissza semmilyen általánosabbra. Ha lenne ilyen, az pontosabb
lenne a lényegnél. Ha pedig nincs els? lényeg, akkor ez azt jelenti, hogy nincs miben megkapaszkodnia a
tudásnak.

Továbbá, az okok száma véges kell, hogy legyen. Végtelen okok esetében azok megismeréséhez végtelen
id? kellene, azaz nem lenne lehetséges maga a megismerés.

A téma megvizsgálásához feltétlenül szükséges a vizsgálat módjának meghatározása.

A filozófia alapproblémai

A kezdeti lépés a lehetséges nehézségek megértése. Enélkül képtelenség a tudás elérése, hiszen így még
abban se lehetünk biztosak, hogy mit keresünk.

Itt következik a 14 alapprobléma rövid felvázolása. Ez tulajdonképpen egyfajta tartalomjegyzéke is az
egész m? kifejt?s részének - a m? els? harmada az általános bevezet?. a többi része pedig gyakorlatilag az
itt felsorolt kérdések részletezése.

1. Egyetlen tudomány feladata-e a kérdés, azaz mind a 4 oktípus vizsgálata?

Hogyan tudná egyetlen tudomány vizsgálni az egymásnak nem ellentmondó okokat? Egyes dolgoknál
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bizonyos okok hiányoznak. Pl. az örök dolgoknál nincs mozgás.

Ha viszont minden okot külön tudomány vizsgál, melyik közülük a leghelyesebb? Esetleg a célt vizsgáló
ok a f? ok, hiszen minden célja a jó, de viszont a dolgokat leginkább lényegük határozza meg. A változó
dolgokról viszont a legtöbb ismeretet a mozgás kezdetének tudása adja.

Arisztotelész itt világosan eljut oda, hogy mégis a lényeg ismerete a f? ismeret, a továbbiakban ezért erre
összpontosít.

2. Elegend? a lényeg alapelveit nézni vagy szükséges a bizonyítási eljárásnak az alapelveit is?

Azonos tudomány vizsgálja a lényeget és a bizonyítást? Pl. az az elv, hogy valami nem állítható és
tagadható egyszerre - vajon az ezt vizsgáló tudomány ugyanaz, mint az, mely a lényeget nézi? Nyilván
nem. De akkor melyik élvez el?nyt? Továbbá, a bizonyítás mindig elér bizonyítatlan axiómákig, minden
tudományt illet?en.

Következtetés: a két témát nem ugyanaz a tudomány vizsgálja, nekünk csak a lényeget kell vizsgálnunk.

3. Egyetlen tudomány vizsgálja az összes lényeget?

Nem valószín?. Ebben az esetben ugyanis a tulajdonságok vizsgálata is egyetlen bizonyítási tudományé
lenne, akár azonos az a lényeget vizsgáló tudománnyal, akár nem.

Ha viszont több tudomány vizsgálja a lényeget, melyik tudomány az alap?

4. A lényegeket kell vizsgálni, vagy azok kísér? tulajdonságait is?
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Ha ez utóbbiakat is kell, az mely tudomány feladata? Ha ugyanaz, mely a lényeget vizsgálja, akkor a
lényeget illet?en is kell lennie bizonyításnak, ami abszurdum. Ha pedig nem ugyanaz - és ez a
nyilvánvaló válasz -, akkor melyik az?

5. Léteznek nem érzékelhet? lényegek?

Léteznek például az ideák vagy a matematikai fogalmak? Itt a válasz: ezek nem létezhetnek,
feltételezésük feleslegesen bonyolítaná a rendszert, s indokolhatatlanok is.

6. A dolgok alapelvei azok anyagi alkotóelemei vagy a vonatkozó fajfogalmak?

Mindkett? jelen van nyilvánvalóan, de ezek nem azonosak semmiképpen. Pl. a az egyes beszédhangok
esetében azok hangelemei vagy a beszédhang mint fogalom a meghatározó? Itt nyilván a faj alapján kell
gondolkodni, de nyilván tudni kell, hogy a fajon belül mi az egyes dolgok közti különbség. Egy ágy
esetében viszont az a megismerés a legpontosabb, ha a részeit nézzük, nem a fajfogalmat.

Vannak akik magát az egységet és a létez?t tekintik a legfels?bb alapelveknek és fajoknak, De ez
képtelenség, hiszen mind az egység, mind a létez? igaz minden alfajra is, azaz így nem lehetséges a
legfels? fajok felosztása. Azaz ezek nem lesznek lényegek,

7. Ha a fajok az alapelvek, az els? vagy az utolsó fajok azok?

Ha a közös a fontosabb, akkor nyilván az els? fajok az alapelvek, s így annyi alapelv lesz, amennyi faj, a
kett? egymással szükségszer?en egységben lesz. De az egység nem lehet faj, mert minden alfaja is
egység.

Azaz az utolsó - a dologhoz legközelebbi - faj az alapelv.
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8. Van valami a dolgokon kívül, azaz valóban létezik-e a faj és a nem?

A dolgokon kivül semmi sem létezik, a dolgok száma száma végtelen. Akkor viszont hogyan van
tudásunk róluk, hiszen ebben az esetben csak érzékelhet? dolgok lesznek? Másrészt, ha csak érzékelhet?
dolgok vannak, akkor semmi se örök, ha pedig semmi se örök, honnan lettek az érzékelhet? dolgok? Azaz
kell lennie valaminek mégis: ez az anyag és annak határolása, a forma.

9. Az alapelvek szám vagy faj szerint vannak meghatározva?

Ha csak faj szerint, akkor semmi se lesz egy, még az egység és a létez? se. Ezzel a megismerés lehetetlen
lenne, hiszen kell lennie valami közösnek több dologiban.

Ha viszont ez a közös egyetlen, s minden alapelv egy, akkor nem lesznek dolgok, hiszen minden egy
egyben dolog is lesz,

10. Azonos az örök és a nem-örök dolgok oka?

Ha igen, akkor miért örök az egyik, s mulandó a másik? Ha nem, akkor a mulandó dolgok okai nem
alapelvek, mögöttük vannak egy oksági lánc végén az örök alapelvek, de akkor meg ismét felmerül: miért
nem örökök ezek a dolgok?

A válasz: nem ugyanazok az okai az örök és a mulandó dolgoknak.

11. Az alapelvek lehet?ség szerint vagy valójában léteznek? 

Ha valójában léteznek, akkor lennie valaminek el?ttük, hiszen a valójában létezést megel?zi a lehet?ség
szerinti létezés. Ha viszont lehet?ség szerint léteznek, akkor semmi sincs, hiszen a lehet?ségnek nem
szükséges, hogy valójában létezésbe menjen át.
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Azaz mégis valójában kell létezniük, hiszen ellenkez? esetben semmi se létezne.

12. Az egység és a létez? mi - lényeg vagy kísér? tulajdonság? 

Ha ezek nem lényegek, akkor semmi más se az, hiszen ezek a legáltalánosabb lényegek, hiszen ha nincs
önmagában vett egység és önmagában vett létez?, akkor nincs más lényeg se. De ha azok, akkor minden
lényeg egyben egység és létez? is, hiszen ez megállapítható mindenr?l. De ha ez így van, akkor hogyan
lehet egy dolognál több, hiszen így lehetetlen hogy a szám valóság legyen.

13. A matematikai és mértani fogalmak lényegek? 

Vannak számok és egyén hasonló dolgok? Ha nincsenek, akkor mi a létezés és mi a dolgok lényege? A
dolgok közti viszonyok esetében nincs hasonló nehézség, hiszen mindegyik „valamilyen” és egyik se
„valami”.

A testek esetében viszont felmerül: azok felülete, határa, vagy a vonalak, a pontok mik? Ezek nélkül nincs
test, viszont ezekr?l feltételezzük, hogy léteznek önmagukban.

Azaz ezeknek lényegnek kell lenniük.

14.  Léteznek-e a fajok az érzékelhet? és elgondolható dolgok mellett?

Azaz ismét: vannak-e ideák? A matematika tárgyai az érzéki tárgyaktól különböznek ugyan, de abban
nem, hogy szintén faj szerint határozhatók meg. De vajon kiterjed-e ez más dolgokra is? Ha az
érzékelhet? és a matematikai tárgyakon kívül nem volnának még más olyasféle tárgyak mint az ideák,
akkor nem lenne szám és faj szerint egyaránt egységes valóság, hanem csak faj szerint határok közé
szoríthatók. Ha ez így van, akkor az ideák léteének feltételezése is szükséges. Ha viszont elfogadjuk az
ideák létezését és hogy az elvek szám és nem faj szerint való egységet alkotnak, az képtelenséghez vezet.
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Tehát: a változó dolgok és a megismételhet? változatlan dolgok mellett vannak-e nem ismételhet?
változatlan dolgok?

15. Az alapelvek közösek vagy hasonlóak a dolgokhoz, azaz általánosak vagy egyéniek? 

Ha az alapelvek közösek, akkor nem lényegek, mert ami közös az „valamilyen” és nem „valami”.

Ha pedig az alapelvek egyéniek, akkor nem foghatóak fel tudományosan, hiszen ahhoz általánosság
szükségeltetik.

Ha tehát van tudás az alapelvekr?l, kell lennie valamilyen más alapelvnek el?ttük, mely meghatározható
róluk.

A létez? önmagában

A létez?t mint létez?t külön tudomány vizsgálja, nincs köze egyik résztudományhoz se, mert ezek egyike
se létez?ként tanulmányozza a létez?t, hanem csak annak valamilyen tulajdonságát. Ez a külön tudomány
az, mely az alapelveket vizsgálja, ezek nyilvánvalóan olyan jelenségekre vonatkoznak, melyek a létez?re
annak létez? jellege miatt vonatkoznak.

Mi a létez? tudománya?

Sokféle módon fogható fel mi a létez? létezése, de mind egyetlen központi kérdésre vezethet?k vissza, ez
a lényeg kérdése. Így a létez?vel foglalkozó tudomány els?sorban a lényeg tudománya, mely a lényeg
alapelveivel és okaival foglalkozik.

Az egység és a létez? egy és ugyanaz, elválaszthatatlanok.
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A dolgok lényege azonos magukkal a dolgokkal.

A filozófiának annyi ága van, amennyi féle lényeg. Kell lennie egy els? filozófiának, mely a lényeget
magát nézi.

Ennek a tudománynak kell vizsgálnia az egymásnak ellentmondó elveket, esetünkben ez az egy és a több
fogalma, ennek folyománya az azonosság és az ellentét, az egyenl? és az egyenl?tlen, s minden más, ami
az egység és a sokaság ellentétéb?l következik.

Ez az egyetlen tudomány vizsgálja a puszta létez?n kívül annak létezésb?l fakadó tulajdonságait is, azaz a
lényeget magát és annak tulajdonságait.

Az ellentmondásmentesség elve

A legfontosabb alapelv mind a matematikában, mind a lényegek tanulmányozásában az az elv, hogy egy
adott jellemz? nem lehet egyszerre és ugyanúgy igaz és nem igaz ugyanarra a dologra.

Ha lehetséges is ellentmondás többértelm? szavak esetében, ahogy ezt pl. a szofisták felhasználták, ez
semmiképpen se lehetséges a „van” és „nincs” szavak esetében. S ugyanez igaz minden kifejezésre is,
melyet egy adott értelemben használunk. Bárhogy is értünk egy adott szót, abban az értelemben, ahogy
éppen használjuk azt, nem lehet egyszerre és igaz ugyanarra a dologra.

Minden dolog esetében annak lényegének járulékos tulajdonsága fennáll, s nem lehet ennek az
ellenkez?je. Ha nem így lenne, nem lenne a dolog az ami, hiszen a lényeg az, amit?l a dolog az ami. Ez
olyan mintha az állítanánk, hogy a lényegnek nincsenek járulékos tulajdonságai, csak kiegészít?
tulajdonságai. De ha csak kiegészít? tulajdonságok lennének, azok nem létezhetnének, hiszen a kiegészít?
tulajdonságok mindig valamilyen lényegre vonatkoznak, márpedig nem lehet lényeg járulékos
tulajdonságok nélkül.
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Ha lehetséges lenne az ellentmondás, akkor minden dolog csak egy dolog lenne.

Nem lehet ellenérv, hogy pl. egy italt valaki édesnek, más keser?nek mond, hiszen itt nyilvánvalóan az
egyik a helyes megállapítás, hiszen az érzetek nem jelentenek feltétlenül tudást, de még azt is jelentenék,
akkor se azonos az érzet és a látszat.

Azt szokták erre felvetni: ki dönti el mi a helyes? Dehát ez inkoherens hozzáállás, hogy valaki aki szerint
minden lehet így is meg úgy is, magyarázatot követel, hiszen ezzel saját magukat cáfolja.

A változó dolgok esetében ugyanez a helyzet: azok is valamib?l lesznek, s ha megsz?nnek, voltak
valamik. Ha lehetséges lenne az ellentmondásosság, változás se lenne, hiszen ebben az esetben ismét
minden dolog egy dolog lenne, hiszen minden járulékos tulajdonság igaz lenne minden lényegre, azaz
csak egy lényeg létezne.

Nem lehet köztes állapot se

Nem lehet köztes állapot az igaz és a hamis között.

Hamis = a nincsr?l azt állítani, hogy van, ill. a vanról azt állítani, hogy nincs. Igaz = a nincsr?l azt
állítani, hogy nincs, ill. a vanról azt állítani, hogy van.

Két ellentét közt köztes állapot csak úgy lehetséges, ahogy a szürke van a fehér és a fekete között, de nem
lehet pl. egy száma egyszerre páros és páratlan.

Szótár

A m? V. fejezete egy rövid filozófiai szótár, íme röviden a felsorolt 33 fogalom:
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1. Eredet, kezdet, elv (arkhé)

1. A dolognak az a része, melyet valaki el?ször szemlél.
2. A dolognak az a része, mely fel?l az a legkönnyebben felfogható.
3. A dolognak az a szerves része, melyb?l az el?ször létrejön.
4. Az a küls? dolog, mely egy dolognak a kezdetét adja.
5. Az ami miatt - aminek akarata miatt - a dolog mozog vagy változik.
6. Az amib?l a dolog el?ször megismerhet?.

2. Ok (aition)

Minden ok egyben elv is.

1. Anyagi ok, azaz az anyag, amib?l a dolog lett.
2. Formális ok, azaz a dolog lényegének képlete.
3. Ható ok, azaz a dolog mozgásának kezdete, létrejöttének kiinduló pontja.
4. Célok, azaz a dolog létezésének miértje.

3. Elem (sztoikheion)

Egy dolog immanens, els?rend?, min?ségében osztathatatlan része.

4. Természet (phüszisz)

1. A keletkez? dolgok alapja.
2. Egy dolog immanens, els?rend? része, melyb?l a növekedése kiindul.
3. A dolog kezdeti mozgásának bels? forrása.
4. Minden nem-természetes anyag alapeleme, mely nem változtatható az illet? anyag által.
5. Minden természetes dolog lényege.
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5. Szükségszer?ség, kényszer?ség (anankhaion)

1. Ami nélkül a dolog nem képes létezni.
2. Ami nélkül nem lehetséges a jó, vagy ami nélkül nem szüntethet? meg a rossz,
3. Ami kényszer?, akadályozva a szabad akaratot.
4. Ami nem lehet másképp.
5. A bizonyítás.

A szükségszer? lehet küls? és bels?, ez utóbbi esetben feltétlen, a dolog természete szerinti, nem
er?szakos szükségszer?ség áll fenn.

6. Egy (en)

1. Ami járulékos módon egy, azaz azonos dolognak több járulékos tulajdonsága.
2. Ami természeténél fogva egy, ez lehet:

folytatólagosan összefügg?,
homogén
aminek neme azonos, s azon belül eltér? fajú,
aminek lényegét kifejez? fogalma nem választható el egy másik fogalométól,
ami fogalmilag folytatólagos, azaz mibenlétét megalapozó fogalma nem bontható fel.

Az egység mindig a megismerhet?ség alapja és a megoszthatóság tagadása, legyen az mennyiségi,
formai, egyedi, nembéli, analógiai értelemben.

Az egy ellentéte a sok.

7. Létez? (on)
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1. Járulékos értelemben.
2. Természett?l fogva.
3. Egy állítás igaz mivolta.
4. Ami igaz valamire ténylegesen vagy lehet?ségszer?en.

8. Lényeg (uszia)

1. Egyszer? alapelemek, valamint a bel?lük álló dolgok: ami nem állítható semmir?l, s amir?l
minden állítható.

2. Az ami az oka a dolog létezésének.
3. A dolog azon része, melynek megsemmisülése a dolog megsemmisüléséhez vezet.
4. A dolog mibenlétét meghatározó fogalom.

Azaz a lényeg kétféle lehet:

a végs? dolog, melyet nem állítható más dologról,
minden dolog alakja és formája.

9. Azonos (tauton)

1. Ami azonos járulékos értelemben.
2. Ami azonos természett?l fogva,

Ellentéte a más (heteron).

10. Különböz? (diaphoron)

1. Bizonyos tekintetben más, de más tekintetben azonos fajtára, fajra, hasonlóságra vonatkozóan.
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2. Más fajtájú.

11. Hasonló (homoia)

1. Amikor a dolgok tulajdonságai azonos szempontúak, s ezek között több az azonos, mint a
különböz?.

2. Azok a dolgok, melyek min?sége egy.

Ellentéte a nem-hasonló (ahomoia).

12. Ellentétes (antikheimenon)

Ami egyszerre nem lehet jelen azonos dolgon, melyben egyébként mindkett? bármelyike jelen lehet.

13. Ellenkez? (enantia)

1. Ami egyszerre nem lehet jelen azonos dolgon, mert különböz? fajú.
2. Ugyanazon faj széls? elemei.
3. Ugyanazon dolgot illet?en a két leginkább különböz? tulajdonság.
4. Ugyanazon képességhez tartozó leginkább különböz? dolgok.
5. A leginkább különböz? dolgok egyáltalán, nem vagy faj szerint.

14. Szétválasztott

Azaz faj szerint más.

                                450 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

1. Ami azonos nemhez tartozik, s nincs egymásnak alárendelve.
2. Azonos nemhez tartoznak, s lényegükben ellentét van.
3. Az ellenkez? egyben szétválasztott is.

Ellentéte a faj szerint azonos.

15. Korábbi (proteron)

1. A legközelebbi valamely nem kezdetéhez.
2. A megismerést illet?en az abszolút el?bbi, fogalmi összefüggés vagy érzékelés szerint.
3. A dolgok el?bbi dolgainak a tulajdonságai.
4. Természet szerint: ami lehet más dolgok nélkül is, akár lehet?ség szerint, akár ténylegesen.

Ellentéte a kés?bbi (hüszteron).

16. Lehet?ség, képesség (dünamisz)

1. A mozgás vagy változás eredete valamiben, ami más dologban van, vagy ugyanabban a dologban,
de másként.

2. Valaminek a jól vagy a szándéknak megfelel?en való végrehajtása.
3. Az az állapot, melyben a dolog nem változik, vagy változik ugyan, de nehezen rossz irányban,

Ellentéte a lehetetlenség (adünamia).

17. Mennyiség (poszon)

Ami osztható 2 vagy több részre, mely részek mindegyike egy és mindegyike egyedi. Lehet nagyság vagy
sokaság, azaz mérhet? vagy számolható.
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Lehet: természeténél fogva és járulékosan.

18. Min?ség (poion)

1. Lényegbeli különbség.
2. A mozdulatlan matematikai dolgok.
3. A mozgásnak alávetett lényegek tulajdonságai, melyek mentén az illet? dolgok változnak.
4. A jó és a rossz.

19. Viszonylagosság (prosz ti)

1. Számszer? kapcsolat.
2. A cselekv? és a szenved? kapcsolata.
3. A mérték és a mérend? kapcsolata.

20. Teljesség, tökéletesség (teleion)

1. Aminek egy része sincs rajta kívül.
2. Ami a maga nemében derék és jó.
3. Ami elérte jó célját.

21. Határ (perasz)

1. A dolog azon része, melyen túl nincs része.
2. A kiterjedés, ill. a kiterjedt dolog alakja, formája, célja.
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Az eredet mindig határ is, de a határ nem mindig eredet.

22. Amiszerintiség (khatho)

1. A dolog formájára és lényegére vonatkozó értelme.
2. A természetszerinti els?dleges tulajdonság.
3. Az okszerintiség.
4. Helyzet értelmében.

23. Szerkezet (diatheszisz)

A részekkel rendelkez? dolog részeinek elrendezése.

24. Készség, bírás (hekszisz)

1. A dolog által kifejtett tevékenység.
2. Fenti tevékenység eredménye.
3. A szerkezet, mely alapján a dolog jó vagy rossz.

25.Tulajdonság, szenvedés (pathosz)

1. A min?ség, melyet illet?en a dolog változhat.
2. Maga a fenti tevékenység, annak eredménye;
3. Kiemelten káros változás.
4. Nagy szerencsétlenség és sorscsapás.

26. Hiány (szternészisz)
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1. Egy dologból hiányzik valamely természet szerinti lehetséges része.
2. Egy dologból hiányzik valamely természet szerinti része.
3. Egy dolognak hiányzik olyan tulajdonsága, melynek természet szerint meg kellene lennie.
4. Bárminek az er?szakos elvétele.

27. Bírás (ekhein)

1. Egy dolog, amit más dolgot irányít saját természete vagy mozgása szerint.
2. Egy befogadásra alkalmas dologban megvan az, aminek befogadására alkalmas.
3. A tartalmazó és a tartalmazott viszonya.
4. Valami megakadályoz valami mást, hogy az saját ösztöne szerint viselkedjen.

28. Tartalmazás (ekh tinosz einai)

1. Amib?l valami mint anyagból áll, s pedig a legels? nem vagy a legvégs? faj értelmében.
2. Valami az els? mozgató elvb?l van.
3. Valami összetételb?l, azaz anyagból és formából való.
4. Úgy van valamib?l, mint a fogalom a fogalom jegyeib?l,
5. Egy részre vonatkozóan áll fenn.
6. Valami az id?ben követ valamit.

29. Rész (merosz)

1. Amivé egy mennyiség felosztható.
2. Ami egy mennyiséget meg tud mérni
3. Amikre a fogalom szétbontható, a mennyiséget figyelembe vétele nélkül.
4. Azokat a tagok, melyekb?l az egész áll, akár forma, akár a forma tekintetében.
5. A fogalomban a fogalom tartalmát megvilágosító jegyek.

30. Egész (holon)
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1. Az amib?l egyetlen része sem hiányzik.
2. Az ami dolgokat úgy tartalmaz, hogy azok egységet alkotnak:

úgy, hogy a tartalom minden egyes része külön-külön egység,
úgy, hogy ezekb?l áll el? az egység.

3. Az a mennyiség, aminek van kezdete, közepe és vége:
a „minden“ szót használjuk, ha a részek helyzete nem tesz benne különbséget,
az "egész" szót használjuk, ha a részek helyzete különbséget tesz benne.

31. Csonkaság (kholobon)

Osztható és egész dolog, melynek úgy hiányzik része, hogy lényege megmarad, feltéve ha a részek
helyzete releváns, a dolog pedig összefügg?, folytonos.

31. Nem (genosz)

1. Azonos formájú lények keletkezése folytonos.
2. Mint nemi fogalom: a faji különbségek alapanyagát jelentve.
3. Az els? alkotórész, amelyet a dolog lényegében említeni szokás, s melynek különbségeit

min?ségnek nevezünk .

Amihez a faji különbség és a min?ség hozzátartozik, az a szubsztrátum, amit anyagnak nevezünk.

Különböz? nem?nek azt nevezzük, amiknek eltér? az els? szubsztrátumuk, s amik kölcsönösen nem
olvadhatnak fel egymásban, se ketten egy harmadikban. Pl. a forma és anyag különböz? nem?ek, s
mindkett? a lét különböz? kategóriái alá tartozik. Az egyik a létez? mibenlétét jelenti, a másik a
min?ségét, a harmadik pedig valami egyéb, már felsorolt tulajdonságát, s ezeket se egymásra, se valami
egységre nem lehet visszavezetni.

32. Hamis, téves (pszeudosz)
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1. A dolog nem igaz, mert két határozmány nincs benne együtt vagy mert nem is lehet együtt.
2. A dolog valóság ugyan, de olyan a természete, hogy másnak mutatkozik, mint amilyen, vagy mint

amicsoda.
3. Fogalom, mely nem-létez?kr?l úgy szól mint létez?kr?l.
4. Az ember, ha csupán csak azért mond nem-igazat, hogy másokban téves képzetet ébresszen.

33. Járulékos tulajdonság, esetlegesség (szümbebékosz)

1. Ami egy dolog olyan tulajdonsága, mely se szükségszer?en, se általában nem tulajdonsága,
2. Ami egy dolog kötelez? tulajdonsága ugyan, de nem része lényegének.

 

A létez? mint létez?

Minden tudomány okokról és elvekr?l beszél, valamely létez?vel kapcsolatban, de semmit se mondanak
magáról a létez?r?l, abban az értelemben, mit jelent annak a léte. Ehelyett csak arról szólnak, hogy
milyen határozmányok illetik meg a létnek azt a nemét, mellyel foglalkoznak. Ebb?l az következik, hogy
e tudományok nem képesek a lét mivoltának, a lényegnek a megvilágítására.

A természettudomány a létez?nek azzal a valóságával foglalkozik, mely a mozgásnak és a nyugvásnak
elvét önmagában bírja.

Szükséges azonban a mibenlét és a fogalom fennállása módjának tisztázása. Ebben az értelemben a
természettudomány is elméleti, de mindig csak a változó dolgok viszonyában. A matematikára is igaz ez,
bár az mozdulatlan dolgokkal is foglalkozik. A valóban örök és változatlan okok elemzése különálló
tiszta elméleti tudomány feladata, mely mind a természettudomány, mind a matematika felett áll.

Az elméleti tudományok mindig többet érnek, mint az egyéb tudományok, viszont ezek a tudományok is 
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többet érnek az egyéb elmélkedéseknél.

Ha nem volna más valóság a természet szerintin kívül, akkor a természettudomány volna a keresett els?
tudomány. Ha azonban van valami mozdulatlan lényeg, akkor ennek tudománya el?bbre való, s ez az
els?, azaz általános filozófia, olyan értelemben els?, hogy a létez?r?l mint létez?r?l vizsgálódik: micsoda
az és milyen határozmányok illetik meg.

A létez? több értelme

A létez? sokféle értelemben használatos: a járulékos létez?, az igazságként létez?, a kategória létformái,
pl. a micsoda, a milyen, a mekkora, a hol, a mikor, stb., valamint a lehet?ség és a valóság szerint való
létezés.

A járulékos, esetleges lét

A járulékos létr?l nincs tudományos megismerés. Egyetlen tudomány se foglalkozik vele, se a
cselekvésr?l, se az alkotásról szóló, se a tisztán elméleti tudomány.

A járulék ugyanis esetleges, szemben más létez?kkel, melyek tulajdonságai azért vannak, mert nem
lehetnek másképp. A járulékos, esetleges az, ami van ugyan, de se nem mindig, se nem legtöbbször.

Más hatásoknak sokszor bizonyos képességek a létrehozói, míg az esetleges tulajdonságokkal
kapcsolatban semmiféle meghatározott képességr?l nem beszélhetünk: ami ugyanis esetlegesen van,
annak az oka is esetleges. Így az anyag lesz az oka az esetleges létnek azáltal, hogy másképpen tud a
befogadás alkalmával viselkedni, mint ahogyan a legtöbbször szokott.

Abból kell kiindulnunk, vajon csakugyan nincs-e semmi olyan dolog, amely sem örökké, sem a legtöbb
esetben nem létezik, vagy pedig ez képtelenség. Szóval mégis csak van ezeken az eshet?ségeken kívül
valami, ami így vagy úgy, azaz a véletlen szerint következik be?
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De vajon csak az van-e, ami a legtöbbnyire szokott lenni, olyasmi viszont ami mindig lenne, semmiben
sem található? Vagy mégis vannak örökkévaló dolgok? Nyilvánvaló, hogy az esetlegesnek nincs
tudománya, mert valamennyi tudománynak vagy az örökkévaló, vagy a legtöbbször való a tárgya. Hiszen
csak az tanulható, ami mindig van vagy az, ami a legtöbbször van. Az esetlegesnek nincs semmilyen
szabálya, ezért nincs is róla szóló tudomány.

Kiinduló ok

Vannak elvek és okok, melyek létrehozhatók és mulandók, a tulajdonképpeni keletkezésen és romláson
kívül. Mert ha nem így volna, akkor mindennek szükségképpen valónak kellene lennie, hiszen a
keletkez?nek és a romlónak feltétlenül olyan okának kell lennie, mely nem esetleges.

Minden esemény bekövetkezik, ha oka el?tte megtörténik, s nem következik be, ha oka nem történik meg.
A következmény valamely eseményben benne rejlik. Szükségképen történik tehát minden. Ez a sor egy
els? tagig megy vissza, melyet már nem kell egy még el?z?bbire visszavinni. De miféle kiindulópontra és
miféle okra kell eljutnia a visszavezetésnek: olyanra, amilyen az anyag, vagy amilyen a cél, vagy amilyen
a mozgató ok?

A lét mint igazság

A létet mint igazságot és a nemlétet mint tévedést kell most megvizsgálni. Az igazság az állítást a
létrehozott kapcsolaton mutatja meg, míg a tagadás a szétválasztáson, a tévedés viszont ennek a
tagolásnak az ellentétét fejezi ki.

A téves és az igaz nem a dolgokban van, hanem a gondolkodó tudatban: ha azonban a gondolkodás az
egyszer? tárgyakra és a lényegre irányul, akkor ezeknek a tárgyaknak az igaz és téves volta már nem is a
gondolkodásban van.

Az összetétel és a különválasztás a gondolkodó észben van és nem a dologban, az ily módon értett lét
viszont más, mint a valóságos lét, hiszen vagy a mibenlétet, vagy a min?séget, vagy a mennyiséget vagy
egyéb ilyen fogalmat szokott összef?zni, illetve szétválasztani az értelem. Mindez a gondolkodó észnek a
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változása, azaz mind a kett? a létez?nek valami egyéb nemér?l szól, s azon kívül nem világosít fel
bennünket a létez? természetér?l.

Ezért ezeket figyelmen kívül kell hagyni, s magának a létez?nek mint ilyennek az okait és elveit kell
keresnünk.

folytatása itt

_______________________________________________
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Metafizika II.

by maxval bircaman - szerda, augusztus 01, 2018

http://bircahang.org/metafizika-ii/

Második rész, folytatás innen.

Az el?z? rész a I-VI. könyv, itt a VII-IX. könyv.

A lényeg és a létez?

A létez? egyrészt a mibenlétet és az egyedi létez?t jelenti, másrészt pedig a min?séget, a mennyiséget, s
más kategóriákat. A létez? nyilvánvalóan els?sorban a mibenlét, mely a lényeget jelenti. Minden más,
amit létez?nek mondunk, az az el?bbi mennyisége, min?sége, tulajdonsága, stb.  Csak a lényeg áll meg
önmagában, a többi azt határozza meg. Ami egyszer?en csak van, csak létezik az a lényeg.

Csak egyedül a lényeg állhat meg önmagában, fogalom szerint is ? a legels?, mert bárminek a
fogalmában a lényeg fogalmának már benne kell lenni, hiszen akkor ismerünk egy dolgot legjobban, ha
azt tudjuk róla, hogy mi a lényege, míg a határozmányok ismerete csak akkor számít, ha tudjuk, hogy 
mire vonatkoznak.

Arra a kérdésre tehát, hogy „mi létez??” a legjobb választ a „mi a lényege?” kérdés adja.

Miben van jelen a létez??

A létezés leginkább szemmel láthatóan a testekben van jelen. Azonban vajon csak a test létez??
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Egyes vélemények szerint a testek határai, pl. a sík, a vonal, a pont, s az egység sokkal inkább valóságok,
mint a testek. Vannak olyanok is, akik úgy vélekednek, hogy nincs lényeg, azaz a valóság az érzékelhet?
dolgokon kívül van. Megint mások - Platón - ideákat és matematikai tárgyakat, örökkévaló létez?ket
feltételeznek. Kérdés tehát: vannak-e lényegek az érzéki valóságokon kívül vagy sem? S ha igen, hogyan
vannak? Ennek a tisztázásához azonban el?ször ki kell fejteni mi is a lényeg, azaz a valóság.

A lényeg meghatározása

A lényeg szó négy különféle jelentésben használatos:

a dolog mibenléte (esszenciája),
az általános (univerzálé) fogalma,
a nem fogalma,
az alapanyag (szubsztrátum) fogalma - ez az amir?l a többi határozmányokat állítjuk, míg ? maga
sohasem lesz másnak az állítmánya.

Az alapanyag (szubsztrátum)

Az alapanyag látszik leginkább valóságosnak, hiszen ez egyrészt az anyag, másrészt a forma,
harmadrészt pedig az el?bbi kett? együtt.

Az alapanyag az, ami marad, ha elvesszük a testek tulajdonságait, tevékenységeit, képességeit.

Az anyag önmagában se nem valami, se nem mennyiség, se más olyasmi, amikkel a létez?t szoktuk
meghatározni. A határozmányokat a lényegr?l állítjuk, a végs? magábanvaló létez? nem lehet se valami,
se mennyiséggel, se más egyéb határozmánnyal felruházott, de nem lehet ezek tagadása sem, mert hiszen
a tagadás is csupán esetlegesen illetheti meg a végs? létez?t. Az anyag tehát az, melyet megfosztottunk
minden nem lényegit?l, a szó szoros értelmében, azaz mindent ami nem lényegi állítunk a lényegr?l, míg
magát a lényeget az anyagról állítjuk
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Ha így nézi az ember a dolgokat, akkor arra az eredményre juthat, hogy az anyag maga a lényeg. Ámde
ez lehetetlen. Mert az elkülöníthet? és a rámutatással meghatározható létezés els?sorban nyilván a
valóságot illeti meg, mivel az egyediség és az elválaszthatóság nem az anyagot illeti, hanem a lényeget.
Mindenképpen sokkal inkább lehetne az anyag és a forma kombinációja a lényeg, mint csak az anyag.

Azonban ez az alapanyag szintén elvetend? mint lényeg, mivel nem els?dleges.

Marad még a forma mint lehet?ség, ezt még meg kell vizsgálni. (Ezt a szerz? egyel?re félreteszi.)

Következtetés tehát: az alapanyagon keresztül nem határozható meg a lényeg.

A mibenlét

Most a mibenlétet vizsgáljuk mint lehet?séget a lényegre. El?ször is nézzük az érzékelhet? dolgokat.
Nézzük  a mibenlétet önmagában és meghatározás szerint.

Minden egyes dolognak az a mibenléte, azaz a fogalmi lényege, ami azt önmagában megjelöli - ami
miatt az ami. A mibenlét a magábanvaló lét. Minden dolog mibenlétének a fogalma az a fogalom,
amiben a dolog ugyan nincs benne, de ami a dolgot megjelöli.

Továbbá, a mibenlét az, ami valami, viszont amikor az egyik dolgot egy másikról állítjuk, ott nincs egy
meghatározott egyedi való. A mibenlét itt azokban a dolgokban rejlik, melyek fogalma 
meghatározás. Az azonban még nem meghatározás, ha a név ugyanazt jelenti, mint a fogalom, hiszen
akkor minden fogalom meghatározás is volna.

Meghatározás csak ott van, ahol a fogalom valami els?t, valami eredetit fejez ki, s ilyenek azok a
meghatározások, amelyek nem úgy jönnek létre, hogy valamit egy másik dologról állítunk. Tehát ez csak
a fajtákra igaz, nem a nemekre. Mert a fajták nem úgy vannak, mint azok a létez?k, melyek létükkel részt
vesznek valami más dolog létében, s nem is változó tulajdonságok vagy esetleges állítmányok.
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A meghatározás

A tíz lehetséges meghatározásból csak a mibenlét az, ami els?dleges, a többi kilenc másodlagos, az
el?bbi feltétlenül hozzátartozik a lényeghez, az utóbbiak csak feltételesen.

A mibenlét eredetileg és feltétlenül csak a lényeget illeti meg, annak szoros értelmében, s csak szélesebb
értelemben minden mást, ami nem a feltétlen mibenlétet, hanem a feltételes min?séget, mennyiséget, stb.
fejezi ki. Ez utóbbiak is létez?k, de nem ugyanabban az értelemben.

Világos, hogy az eredeti és feltétlen meghatározás értelmében a mibenlét a lényegre vonatkozik

Meghatározás csak akkor van jelen, ha a szó egy bens? egységet és nem valami küls?séges összefüggést
jelent. Azaz ha olyan egyet jelent, amilyennek szokás érteni az egység igazi értelmét.

Meghatározása csakis a lényegnek lehet. Mert ha lenne a többi kategóriának is, akkor azoknak egymás
kib?vítéseinek kellene lenniük.

Szigorú értelemben véve semmi másnak nincs meghatározása és mibenléte, mint a lényegnek.

Azaz a meghatározás a mibenlétnek, a fogalmi lényegnek a megjelölése, s mibenléte pedig eredetileg és
feltétlenül csak a lényegnek van.

Mibenlét és egyedi valóság

A mibenlét és az egyedi valóság azonosak-e vagy különböz?k? Azaz a dolgok azonosak-e lényegükkel,
azok meg mibenlétükkel?
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A járulékosan állított dolgoknál a fogalom más, mint a valóság, hiszen ellenkez? esetben a nem-azonos
fogalmak azonosak lennének.

De fogalomnak és a valóságnak az azonossága szükséges a magukbanvaló dolgokban, mert ha lenne más
el?zetes lényeg, akkor a mögött is kellene lennie még egy el?zetes lényegnek, s így tovább a
végtelenségig. Továbbá, ha az idea nem azonos a mibenléttel, s mibenlét sem az ideával, akkor az
el?bbir?l nem fogunk tudni tudomást szerezni, míg az utóbbi nem fog létezni. A fogalom és létez? tehát
nem válhatnak szét egymástól.

Tehát a mibenlét és az egyedi valóság azonos a magukbanvaló dolgok esetében.

A dolgok - lényegek - létrejötte

Ami keletkezik, az:

természet,
m?vészet,
véletlen

következtében jön létre. Minden, ami van, valami által, valamib?l és valamivé lesz.

Természetes keletkezés: anyagból lesz, természeti adottság által, olyan valamivé, amit lényegnek szokás
nevezni.

Mindannak, ami akár természet, akár m?vészet szerint keletkezik, van anyaga, hiszen mindegyik a lét
vagy nemlét képességével rendelkezik, s ez a képesség az anyagukban van.
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A keletkezés egyéb módjait mesterséges alkotásoknak szokás nevezni. Az alkotás forrása:

a m?vészet,
a képesség,
az értelmes gondolat

lehet.

Az alkotott dolgok közt is van ami csak úgy magától és véletlenül jön létre, akárcsak a természet által
létrehozott dolgok között. Mert itt is úgy van, akárcsak ott: ugyanaz a dolog egyszer magból, máskor meg
mag nélkül keletkezik.

A m?vészét által keletkezettnek formája el?bb a lélekben van meg. Forma = egy bizonyos dolog
mibenléte és els? lényege. Ilyen értelemben egy dolognak és az ellentétének is ugyanaz a formája van, az
ellentét ugyanis hiány, ellentétes értelemben vett valóság. A mibenlét itt anyag nélküli lényeg.

A létrehozás folyamatának két eleme: a gondolkodás és az alkotás. A gondolkozás elvb?l és formából
indul ki, az alkotás pedig a gondolkodás utolsó lépéséb?l indul ki.

Lehet?ség szerint a birtokunkban van a létrehozás, megvalósítása tehát rajtunk áll.

M?vészet általi keletkezés esetében a lélekben van jelen ez a lehet?ség, míg véletlenszer? keletkezés
esetében ott, ahol a m?vészi alkotás is elkezd?dhet.

Lehetetlen, hogy valami legyen, ha el?tte nem volt semmi se. Nyilvánvaló ennélfogva, hogy a keletkez?
dolog egyik elemének már el?zetesen a meg kell lennie, s ilyen elem az anyag. Ez van benne
alkotórészként a keletkez? dologban, s ez alakul, ez fejl?dik valamivé.
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Ugyanez a helyzet a fogalmakkal,. A fogalomba bele tartozik mind az anyag, mind a forma, ezen az els?
faji fogalmat értve, ami alá az egyedet alárendeljük.

 

Mi az alkotás?

Miután tisztázva lett, hogy az alkotás valamib?l valami által valamivé tétel, világos, hogy az alkotó nem
alkotja meg a kiinduló valamit: se annak anyagát, se formáját.

Az alkotó egy bizonyos anyagba tevékenységével beleviszi a formát, e tevékenység eredménye az
alkotás. Minden e két elemre osztható fel keletkezés szempontból.

A forma nem létezik azonban kívül az egyes dolgokon, nem lehetnek ideák mint a formák okai. De még
ha léteznének is, nem adnának magyarázatot a keletkezésre. A fajta oka benne van magában.

Véletlen keletkezés

Hogyan lehet keletkezés véletlenül, önmagában? Az ok maga az anyag. Egyes anyagok képesek
mozgásra, mások csak bizonyos módon, megint mások egyáltalán nem. Ezért egyes dolgok nem jöhetnek
létre m?vész segítsége nélkül, mások viszont igen. Ez utóbbiakat valami olyan mozgatja ugyanis, ami
nem ért ugyan a m?vészethez, de mozgásba tud jönni önmaga vagy valami más által, ami szintén nem ért
a m?vészethez.

Ugyanez igaz minden többi kategóriára is.

Azaz a lényegnek valóságosan eleve meg kell lennie, míg minden más kategória elegend?, ha csak
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lehet?ség szerint van meg.

Meghatározás és annak részei

A meghatározás fogalmi állítás - képlet - és mint ilyennek vannak részei. Vajon ezek az alkotó részek
fogalma benne van-e az egész fogalmában vagy sem, hiszen úgy t?nik, egyesekben benne van, másokban
pedig nem.

További kérdés: a részek az el?bbiek vagy az egész?

A „rész” szó nem egy dolgot jelent. A lényeg esetében ez úgy merül fel: ha egyik része az anyag, másik a
meg forma, valamint van ezek összetétele, akkor a valóság anyag is, forma is, összetett való is, így 
bizonyos értelemben az anyag a dolog része, bizonyos értelemben pedig nem az, mert csak az rész,
amib?l a forma fogalma áll. Az érc az egész konkrét szobor része; de nem része, ha a szobrot csupán mint
formát gondoljuk: a formát ugyanis néven kell neveznünk, s mindegyik dolog a szerint kap nevet, mi a
formája, az anyagi rész azonban sohasem lehet önmagában elnevezése.

Tehát az alkatórészek nem a lényeg valóságos részei, hanem az ?ket alkotó anyag részei, de nem részei a
formának, se az egész fogalomnak.

Egyszer a dolog fogalmában az ilyen részek fogalma is benne rejlik, máskor meg nincs erre szükség.

Az összetett való forma és anyag, elpusztulásakor szétbomlik anyagra. Ami anyag nélküli fogalom az
pedig nem pusztul el. Tehát az el?bbi esetben a fogalmukban benne van az anyagi elv és rész, míg a az
utóbbiban a formának se nem része, se nem elve.

A fogalom részei egyes esetekben visszavezethet?k részeire, másokban nem.
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Vannak alkotórészei a formának is, a formából és anyagból összetett konkrét valónak, s az anyagnak is.
De a fogalom részei csak a forma részei, a fogalom pedig az általánost jelöli. A konkrét valóról nincs
meghatározás. Az anyag pedig önmagában megismerhetetlen.

A forma és részei

Mely részek tartoznak a formához, s melyek azok, amik nem hozzá, hanem az összetétel általi egészhez
tartoznak?

Lehetetlen egy dolgot meghatározni, míg ezt nem tisztázzuk, mert a meghatározás az általánost és a
formát jelöli meg. Azaz tudni kell, mely részek tekintend?k anyagnak, s melyek nem, mert addig a dolog
fogalma sem lesz világos.

Ahol egy forma mindig másokon való keletkezésében mutatkozik, ott nyilvánvalónak látszik, hogy
keletkezett dolgok nem tartozhatnak a forma lényegéhez. Ahol ez a különvalóság nem látható, ott sincs
semmi akadálya, hogy a viszony hasonló legyen az el?bbihez, mégis nehézkes itt a gondolatban való
elválasztás. Itt a részek minek a részei, a formának vagy a fogalomnak vagy az anyagnak?

Vannak esetek, mikor egy bizonyos forma egy bizonyos anyagban fordul el?, vagy pedig bizonyos
módon van ez meg az anyaga. Ez a helyzet az érzéki adottságú dolgok esetében. A matematikai
tárgyakban a a részek fogalmai nem részei az egész fogalmának, mert ilyen adottságok.

Anyaga azonban egyes nem érzéki adottságú dolgoknak is van. Általában mindennek van anyaga, ami
nem tiszta fogalom és magábanvaló forma. A körnek pl. mint általánosnak a félkörök nem részei, de
részei az egyes reális köröknek, mert az anyag részben érzékelhet?, részben meg nem, azaz értelmi
természet?.

A lényeg formájában az az anyag részei nincsenek jelen, de az egyedi dologban igen. A mibenlét és az
egyedi dolog sok tekintetben azonosak, de ez nem jelenti valaminek a jelenlétét valami másban.
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De az anyagi jelleg? vagy anyagot tartalmazó egészi jelleg? dolgok nem azonosak mibenlétükkel.

Meghatározás és lényeg

Miben áll a lényeg egysége? Melyik egység járulékos és melyik lényegi? mikor egység, mikor
többség? Az el?bbi esetben a fogalom egyben meghatározás, az utóbbiban nem.

Az anyag és a forma kapcsolata egészen más, mint a lényeg és annak járulékos tulajdonságának
kapcsolata. A forma valóságos, az anyag pedig lehet?ség.

Az univerzálék és a lényeg

Most jön az univerzálék megvitatása mint a lényeg lehetséges meghatározója.

Lehet-e a nemet univerzáléknak tekinteni? Nem lehet, mert a dolgok lényege egyedi, míg a nem több
dolgot tartalmaz. Továbbá, a lényegek nem lehet határozmányok, míg a nemek igen.  Azaz a nem nem
lehet lényeg. De lehet-e a nem része a lényegnek? Nem lehetséges, mely önállóan csak fajok vannak, nem
nemek, minden nemhez tartozó egyben faj is.

Az univerzálé nem lényeg, hanem határozmány. Viszont ha a valóság nem állhat az általánosból és nem is
jelenthet egy bizonyos meghatározott tárgyat, s az összetett valóság nem lehet valóságosan létez?
valóságokból összetéve, akkor minden valóság összetétel nélkül való, s így egyetlen valóságról sincsen
fogalom, hiszen semmi se határozható meg. Talán úgy oldható meg a kérdés, hogy bizonyos értelemben
van, bizonyos értelemben meg nincs univerzálé, ez a kés?bbiekben lesz megvitatva. (Tehát itt
ellentmondás van részben a korábbi állítással.)

Az ideák elvetése

                                469 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Milyen következménnyel jár, ha az ember az ideákat különálló valóságoknak tételezi, s ezzel együtt a
formát a fajtából és a különbségekb?l származtatja? ha így lenne, az ideáknak egymásnak ellentmondó
tulajdonságokkal kellene rendelkezniük. A példa a ló és az ember: ha van él?lény mint önálló létez?,
annak egyszerre van 2 és 4 lába? Magábanvaló él?lény pedig nem létezik.

A lényeg típusai

Tehát másféle valóság az összetett egész és más a fogalom:

lényeg = az anyaggal egybefogott forma, mely keletkezik és elpusztul,
lényeg = anyag nélküli fogalom általában, mely örök - a fogalom keletkezés és pusztulás nélkül
van és nincs.

Az érzékelhet? lényegeknek nincs se meghatározásuk, se bizonyításuk, mert van anyaguk, amelynek
olyan a természete, hogy létezhet is, meg nem is. A meghatározás mindig több dologra vonatkozik.

A látszólag egyedi dolgok esetében is csak arról van szó, hogy az adott fajta egyetlen tagot tartalmaz.

S éppígy egyetlen ideát sem lehet meghatározni, hiszen az állítólag egyedi és különálló valóság.

Lehet?ségszerintiség

A legtöbb lényegnek látszó tárgy csak lehet?ség, pl. az él?lények részei. A részek nem alkothatnak csak
pusztán egy tömeget, egy halmot, hanem valóságos egységnek kell lenniük, ami természet szerint egy és
összefügg?, s nem mesterségesen és összenövés következtében egy.

Az egység itt a lét, s az egy valósága is egy. Aminek a valósága szám szerint egy, az szám szerint is
egység.. Tehát sem az egység, sem a lét nem lehet a dolgok lényege.
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A lényeg semmi máshoz nem tartozik, csak önmagához, és ahhoz, ami hordozza, aminek lényege.

Ami egység, az egyszerre nem lehet meg sokszorosan, ellenben ami közös, egyszerre sok esetben
megvan. Nyilvánvaló tehát, hogy az egyes eseteken kívül nincs általános létez?.

Az ideaelmélet azért is téves, mert egyszerre tételezi fel, hogy az ideák önállóak és univerzálék, ez pedig
képtelenség.
Következtetés: nincs olyan univerzálé, mely lényeg lenne, s egyetlen lényeg se áll lényegekb?l.

Egy más néz?pont

A lényeg egy ?selv és egy ok. A lényeg azt jelzi miért az valami ami. Miért az valami ami? Az, hogy egy
dolog miért az az illet? dolog, az tény, hiszen egy dolog az ami, s erre egy magyarázat és egy ok van
minden dolognál: minden dolog az önmagával való viszonyában oszthatatlan és önazonosság.

A másik kérdés miért miért tartozik hozzá egy alanyhoz egy állítmány. Ezzel egy dologról egy másik
dolgot kérdezünk. Itt az okra kérdezünk rá.

Az egyszer? dolgok esetében nincs mire rákérdezni ebben az értelemben, míg az összetett dolgok
esetében a kérdés az, miért van az adott egység. Itt a mibenlét vagy a forma nem csupán az anyag és a
forma összességének része, hanem ok is arra, hogy ezek a részek miért alkotnak egységet
A lényegek tehát kialakulnak vagy saját természetük alapján, vagy olyan természetes folyamat által,
melyben a természet nem rész, hanem elv.

A mibenlét tehát egyes dolgoknál a cél, másoknál az els? mozgató. Ez utóbbi is ok, Az utóbbi fajta okot
keressük a keletkezés és elmúlás folyamatainál, az el?bbit pedig a lét kérdéseiben.

Az egyszer? valóságokra nézve nem áll fenn a kérdezésnek és az okulásnak a módja. Az összetett
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valóságok esetében viszont azoknak mint egésznek sajátos léte van, ami több, mint elemeinek a léte.

Az el?bbieket azt hiszem, érdemes összefoglalni. Tehát ez a VII. könyv nagyon rövid összesítése.

Mi a lényeg?

A lényeg az, ami meghatározza a létez?t.

A lényeg a mibenlét, míg a három másik lehet?ség - univerzálé, nem, alapanyag - elvetésre kerül.

Az alapanyag: az anyag, a forma, s ezek összesítése. Az anyag nem lehet lényeg, mert nem
rendelkezik elkülöníthet?séggel. Az összesítés se lehet az, mert nem els?rend?. Mi viszont a
forma? Ez a végén derül ki.

Az univerzálék nem lényegek. Itt univerzáléként a nem merül fel. Azaz Arisztotelész egyszerre
cáfolja a kett?t. Ezek azért nem lehetnek lényegek, mert a lényeg fajtai, s nem lehet egyszerre igaz
egy nem minden fajtájára, ez ugyanis azt okozná, hogy a lényeg inkoherens lenne. Továbbá: a
lényeg jellegzetessége, hogy nem lehet határozmány, míg az univerzálé lehet az, s?t éppen hogy
az els?sorban.

Még úgy se lehet az univerzálé lényeg, hogy annak részét alkotja, mert nincsenek olyan fajták,
melyek csak nemek, anélkül, hogy fajták is lennének.

Tehát a mibenlét az ami a dolgot magában meghatározza küls? értelemben. A meghatározás
egyfajta képlet, de nem minden képlet meghatározás, csak az, mely nem állít a dologról egy másik
dolgot, hanem azt egyedi és els?dleges módon meghatározza. Ilyen csak a nemek fajtáinak van.

Viszont két állítás összetétele még nem feltétlenül meghatározás. Lehet ez ugyanis csak járulékos
egység. A meghatározásról még szó lesz.

Els?dleges dolgok esetében igaz, hogy a dolog egyezik annak lényegével, minden más dolog
esetében nem.

Kétféle lényeg van: összetett (anyag és forma), fogalom (forma anyag nélkül).

Keletkezés

Keletkezés: természetes és mesterséges. Az anyag és a forma mindkét esetben már el?zetesen
megvan, egyiket se hozzuk létre. A létrehozás nem más, mint anyag formába helyezése. Az egyes
fajták egyes egyedei azonos formák, különböz? anyagban.

A létrehozás lehet véletlenszer? és m?vészi. Egyes dolgok csak a kett? egyike útján jöhetnek létre,
mások mindkét módon. Az ok: egyes anyagokban már benne van az az er?, mely el?idézi a
véletlenszer? létrehozást, míg másokból ez hiányzik, ez utóbbiak esetében szükséges egy küls?
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er?.

Az ideák elvetése

Az ideák nem alkalmasak a dolgok magyarázására. Az ideák nem lehetnek lényegek és
univerzálék egyszerre.

Az egész és a rész fogalmának viszonya.

Egyes esetekben a részek fogalma megel?zi az egész fogalmát, m?s esetekben ez fordítva van. A
magyarázat: ha a rész az anyagot jelenti, akkor nem része a rész fogalma az egészének, ha viszont
forma, akkor igen.

Az anyag és a forma egysége mint egyedi dolog nem rendelkezhet meghatározással, mert a benne
lév? anyag önmagában nem ismerhet? meg, legyen az érzéki vagy értelmi valóság.

Ha az anyag mivolta nyilvánvalóan nem része a dolog lényegének, akkor az anyag nem része a
lényegnek. De az anyag akkor se része a lényegnek, amikor egy adott dolog anyaga jellemz?en
egy bizonyos anyag.

Viszont minden dologban van anyag, akkor is, ha az értelmi.

Fajta és egyed

A fajta két univerzálé összesítése: forma univerzáléé és anyag univerzáléé. Az egyed pedig
ugyanezen forma univerzáléé és egy adott konkrét anyagé. Innen az eltérés a fajtán belüli egyedek
között.

Az egyedi lényegek nem meghatározhatóak, mert anyaguk van. Ez akkor is igaz, ha egyetlen
egyed tartozik egy adott fajtához, akkor is csak a fajtának van meghatározása.

A meghatározás pontosítása

Mit?l lesz egy képlet meghatározás, az egység? A meghatározás nem lehet járulékos egység. Az
anyag és a forma kapcsolata nem ilyen, mert benne az anyag lehet?ség szerint, míg a forma
valóság szerint van jelen.

Viszont hogyan állhat a lényeg univerzálékból? Ha pedig nem áll ezekb?l, akkor semmi se
határozható meg, hiszen minden lényeg egyben univerzálé is lenne. Továbbá: az egyszer?
dolgoknak hogyan is lehet meghatározásuk, ha a meghatározás mindig összetett képlet.
A lényeg jellemz?en lehet?ség. Az lényeg valódi egység, nem csupán járulékos egység.

Egyetlen univerzálé se lényeg. Egyetlen lényeg se áll további lényegekb?l.

A lényeg alapelv és ok. Az ok arra utal, miért van egy adott dolog úgy ahogy az van.
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A mibenlét valójában a forma, de nem abban az értelemben, mint az alapanyag része, hanem mint
mint ok hogy az anyag miért egy adott módon van egy adott formában.

Az alapanyag (szubsztrátum) mint lényeg

Az alapanyag is lényeg, de csak lehet?ség szerint. Minden változásnál ugyanis valami a szubsztrátum
szolgál a változások alapjául. A lényeg változása maga után vonja a többi változást is, míg a többi
változás egyikével vagy kett?jével rendesen nem jár együtt a lényeg változása.

Mi azonban az érzékelhet? dolgokban az anyag mint lényeg? A dolgok állapota ez: az, amiben egymástól
különböznek. E különbségek maguk nem lényegek, még anyaggal egybekötve se, de lényegszer?ek. Az
egyik esetben az összetétel, a másikban a keverés, a harmadikban pedig valamely egyéb említett
különbség lesz a dönt? mozzanat. Az a megjelölés, mely a különbségeket emeli ki, a formára és a
valóságos létre irányul, míg amely az alkatrészeket hangsúlyozza, inkább az anyagot jelöli meg.

Az ellentétek

Az anyagból lehetnek ellentétes dolgok egy adott dologban, Ennek módja, hogy a dolog el?bb anyagára
bomlik, majd újra lesz más dologként.

A létez? mint lehet?ség

Lehet?ség az ami a változás elve: másban vagy magában a ható alanyban, az el?bbi aktív, az utóbbi
passzív. Az elv lehet pozitív és negatív is, azaz változás/változtatás képessége vagy változásnak ellenállás
képessége.

Az aktív és a passzív elv egyszerre hasonló és különböz?: hasonló, mert az elv ugyanaz, s különböz?,
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mert máshol van a változás elve, a ható dologban vagy a hatást elszenved?ben. A kett? nem lehet meg
egyben valahol, mert ott csak egység van, ahol nincs meg egyik hatás se.

Lehetetlenség

A lehet?ség ellentéte a lehetetlenség hiányt jelenti, így a lehet?ség és a lehetetlenség mindig
egyugyanazon dologra, s ugyanazon tekintetben állnak egymással szemben.

A hiány fogalma azonban azt is jelenti, hogy valaminek valamije nincs meg, különösen, ha természet
szerint meg kellene lennie az illet? valaminek, akár általában, akár olyankor, mikor természet szerint meg
kellene lennie, akár másképp.

Értelmi és nem-értelmi lehet?ség

Az értelmi lehet?ség a lelkes lényekben fordul el?, a nem-értelmi pedig a lélek nélküliekben.

Minden m?vészet, alkotásra irányuló tudásértelmi lehet?ség. Az értelmi lehet?ségek egyúttal az
ellentéteikre is vonatkoznak, míg a nem-értelmiek csak egy csak egy bizonyos hatáshoz kötöttek.

Ennek oka: a a tudás fogalom, a fogalom pedig egy és ugyanaz marad, akár a dolgot, akár annak hiányát
tárja föl el?ttünk. Els?sorban a tudás szoros értelemben pozitív tudás, de másodsorban, mintegy járulékos
módon annak tagadása, hiánya is. Ezzel szemben egy nem-értelmi lehet?ség, pl. a melegítés csak
melegíteni tud, h?teni nem.

A kell?en hatni tudás fogalmában benne van az általában csak hatni, illetve szenvedni tudás fogalma is,
míg ez utóbbiban az el?bbi nem foglaltatik benne szükségszer?en.

A lehet?ség és a valóságszer?ség
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A lehet?ség azt jelenti, hogy egy dologban nincs semmi, ami lehetetlenné tenné az illet? lehet?ség
megvalósulását.

A megvalósulás f?leg mozgásnak t?nik, ezért van, hogy azokról, amik nincsenek, nem is mondjuk, hogy
mozognak, hanem más kategóriákat alkalmazunk rájuk pl. elgondolhatónak mondjuk ?ket, de mozgónak
nem.

A létezés lehet?sége

Ami létezhet, az létezik is. Nem ugyanaz a hazugság és a lehetetlenség, ami hazug az nem igaz, de nem
lehetetlen.

Ha A létéb?l szükségképen következik ? léte, akkor A lehet?ségével együtt szükségképen adva kell lenni
? lehet?ségének is. Ha A létéb?l szükségképen következik ? léte, akkor A lehet?ségével együtt
szükségképen adva kell lennie. Hiszen ha ? lehet?sége nem szükségképen való, akkor nincs akadálya,
hogy ez a lehet?ség ne legyen meg. Továbbá: ha ?-ban megvan a létezés lehet?sége, B-nek is
szükségképen lennie kell, de ha ? szükségképen lehetetlen, akkor szükségképen ilyennek kell lennie A-
nak is, viszont mivel A lehetséges, így ? is az.

Az értelmi lehet?ségek helye

A lehet?ségek vagy veleszületettek, vagy gyakorlás és tanulás útján megszerzettek. Amihez értelem kell,
az csak él?lényben lehet meg, a nem értelemhez kötöttek pedig él?lényekben és más dolgokban is
meglehetnek.

Az értelem nélküli lehet?ségeknek, amikor a képességnek megfelel?en a cselekv? és a szenved? egymás
közelségébe jutnak, egyrészt hatásra, másrészt szenvedésre képesnek kell lenniük, az eszes
lehet?ségeknél ez a szükségesség nem áll fenn. Az utóbbiaknál szükséges a szándék is, hiszen két
ellentétes irányú megvalósulás is lehetséges.
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Az értelmi lehet?ség, ha egyszer kíván valamit, kénytelen mindig azt cselekedni, aminek megtételére
lehet?sége van, ahogyan lehet?sége van rá. Ez a lehet?ség akkor van birtokában, ha a szenved? tárgy -
amire szándéka irányul - jelen van és vele a cselekvés kívánta viszonyban van.

Valóságszer?ség

A valóság annyit jelent, hogy a dolog megvan, de persze nem úgy, mint ahogyan a lehet?ség szerint
létez?t mondjuk meglév?nek.

A valóság ugyanis egyszer azt a viszonyt jelenti, ami van a mozgás és a lehet?ség között, máskor meg azt,
ami van a lényeg és az anyag között.

A végtelen

A végtelen és az ?r más jelentés?ek, mint a közönséges tárgyak. Az utóbbiaknál ugyanis az állítás minden
további nélkül igaznak bizonyulhat, hiszen a látott azért ilyen, mert látjuk, vagy mert meg lehet látni.
Viszont a végtelen nem ilyen értelemben létez?, hanem csak a gondolatban lehet valóságossá.

Mozgás és valóságszer?ség

Ami a cselekvéseket illeti, az olyan cselekvés, aminek vége van, egy se cél, hanem csak eszköz a cél felé
viv? úton. Az ilyen cselekvés nem befejezett, mert hiszen nem cél.

Viszont az a folyamat, melyben benne van a cél, befejezett cselekvés.

Befejezett cselekvés pl. a „látja”, mert akkor már meglátta a tárgyat, Ellenben nem ugyanaz a „tanul“ és a
„megtanulta“.
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Egyes folyamatok mozgások, mások beteljesedések. Minden mozgás befejezetlen. Nem ugyanaz
keletkezni és már meglenni.

Viszont most is láthatja az ember azt, amit már egyszer megpillantott. Azaz az ilyen folyamat
beteljesedett.

Tehát a beteljesedés az a valósággal létezés.

Lehet?ség szerinti dolgok elvei

Mikor létezik egy dolog lehet?ség szerint és mikor nem?

Lehet?ség szerint létezni annyit tesz, mint valakinek az akaratából történni, ha semmi küls? akadály
nincs. Mindazon dolgokra igaz ez, melyek keletkezési elve rajtuk kívül es? dolog.

Ha viszont az elv önmagában benne van a dologban, azaz önmagától lesz, akkor az nem lehet?ség szerinti
létez?, mert el?bb saját bens? elve következtében már el kell jutnia az illet? állapotba.

Alapanyag

A lehet?ség szerinti, mikor valóságossá lesz, nem egy a lehet?ség szerintivel, hanem abból való. A láda
pl. nem fa többé, hanem fából való.

S minden alkalommal ez a más, ami a sorban kés?bbi, az igazi értelemben lehet?ség szerint való. A láda
pl. nem földb?l való és nem is föld, hanem fából való.
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Ha pedig van e sorban egy els? tag, amire nem mondjuk többé egymással való vonatkozásban, hogy
abból van, akkor az lesz az els?, az alapanyag.

Abban különbözik az általános és az alapanyag, hogy az utóbbi lényeg, az el?bbi pedig nem.

Ahol tehát ilyen módon járul hozzá egy lényeghez egy tulajdonság, ott a végs? hordozó egy lényeg, ahol
azonban nem így áll a dolog, hanem az állítmány forma és egyedi való, ott a végs? hordozó anyag és
anyagi lényeg

A valóságszer?ség els?bbsége

A beteljesült valóság korábbi, mint a lehet?ség. Ez nem csak arra a lehet?ségre értend?, amikor a
változásnak az elve másban vagy olyasvalamiben, amit másnak veszünk, található, hanem minden
mozgást illet?en.

A valóság korábbi, mind fogalom, mind lényeg szerint, s?t id? szerint is.

Fogalom szerint el?bbi, hiszen az lehet?, amir?l feltehet?, hogy valósággá tud lenni, s a valóság
fogalmának és ismeretének meg kell el?znie a lehet?ség fogalmát és ismeretét.

Id?ben is megel?zi a valóság a lehet?séget fajilag, szám szerint viszont nem. A látó lénynél id?ben el?bbi
a látóképesség, de ezt id?ben megel?zi más valóságos lény, melyb?l létrejön. Azaz a valóságosan létez?
mindig a lehet?ség szerint létez?b?l keletkezik egy valóságosan létez? hatására. Mindig valami els?,
eredeti lény indítja meg a mozgást, ez a mozgató lény pedig már valóságosan létezik.

Minden, ami keletkezik, valamib?l, valamivé és valami által lesz, és pedig olyasmi által, ami forma
szerint vele azonos. A valóság ily értelemben is el?tte jár a lehet?ségnek úgy a keletkezés, valamint az id?
tekintetében, pl. aki tanul, annak már rendelkeznie kell a tudás egy részével.
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Lényeg szerint is megvan a valóságnak az els?bbsége. Ami keletkezés szerint kés?bbi, az forma és lényeg
szerint korábbi. Minden keletkez? dolog egy elv és cél felé tart. Elv ugyanis az, amiért történik valami, a
keletkezés pedig a célért történik. Cél viszont a megvalósultság, s ennek kedvéért jut valami a
lehet?séghez. Pl. az él?lények nem azért látnak, hogy szemük legyen, hanem azért van szemük, hogy
láthassanak.

Az anyag lehet?ség szerint van, mert esetleg formába mehet át, s mikor aztán valóságosan létezik, akkor
már formáltan létezik. S így van ez másoknál is, azoknál is, melyeknél a mozgásban rejlik a cél. A
természet tehát úgy tesz, mint a tanító, aki azt hiszi, hogy már elérte célját, ha megmutatja, hogy a
tanítvány már valósággal tud.

Vannak esetek, mikor a végs? a lehet?ség használata, pl. a látóképesség használata a látás. Viszont más
esetekben a tevékenységen túl még egyéb is jön létre, mint pl. az épít?képességb?l az épít?
tevékenységen túl a felépült ház. Azért a megvalósulás ott éppúgy cél, itt pedig még inkább cél, mint a
képesség.

Amiknél ellenben a megvalósulás tevékenységén túl egyéb m? nincsen, ott a valóság magukban a
tárgyakban áll fenn, ahogy pl. a látás a látóban van. A boldogság is, a boldogság ugyanis egy bizonyos
min?ség? élet.

Világos tehát, hogy id?ben egy valóság mindig megel?z egy másikat egészen az örökkévaló els?
mozgatóig.

Az örökkévaló

Ami örökkévaló, lényege szerint megel?zi a mulandó dolgokat, s nincs lehet?ség szerinti örökkévaló.
Ami nem létezhet, nem is lesz meg soha, aminek azonban megvan a létezésre való lehet?sége, az képes
meg nem valósulni is. Ennélfogva az, ami létezhet, éppúgy képes létezni is, meg nem létezni is. Tehát
ugyanaz a dolog képes arra is, hogy legyen, meg arra is, hogy ne legyen. Viszont ami képes arra, hogy ne
legyen, az romlandó. Ami azonban feltétlenül nem létezik, az lényeg szerint nem létezik. Tehát
semmiféle, általában romlandó dolog nem lehet általában lehet?ség szerint való, de persze annak nincs
semmi akadálya, hogy bizonyos vonatkozásban, pl. min?ségre vagy helyre nézve ne legyen lehet?ség
szerint való.
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Ugyanígy nem lehet lehet?ség szerinti létez? az sem, ami szükségképen létezik. Hiszen ezek az els?
létez?k: ha ?k nem volnának, semmi sem létezne.

Az örökkévalót utánozza a változásnak alávetett is, mint pl. a föld és a t?z. Ezek is örök tevékenységben
vannak: önmaguk szerint és önmagukban mozognak. A többi lehet?ségek azonban mind ellentétekre
képesek: ami ugyanis képes így mozdulni, az arra is képes, hogy ne mozduljon így, ha ész szerinti
mozgása van.

Jó valóságszer?ség és jó lehet?ségszer?ség

A valóság egy jó lehet?séggel összehasonlítva jobb. Ami lehetséges, annak az ellenkez?jére is lehetséges,
még pedig ugyanabban az id?ben, ellenben ki van zárva, hogy az ellenkez? egyszerre valósággal létezzen.

A rossz

Szükséges, hogy a rossz dolgokban a cél és a valóság rosszabb legyen, mint a lehet?ség, mivel a
lehet?ség még egyformán jó is és rossz is lehet. Tehát a rossz nem létezik a dolgokon túl, mert a rossz
természeténél fogva kés?bbi, mint a lehet?ség. Ezért a legf?bb elvekben és az örökkévaló dolgokban
nincsen semmi rossz, többek közt hiba, romlás, pusztulás.

Mértani viszonyok

A mértani alakok tulajdonságait is a megvalósulás útján találjuk meg: az alakok osztása útján talál rájuk
az ember. Ha a lehet?ség szerint létez? dolgokat a tevékeny állapotra vezetjük vissza, mindig megtaláljuk
a tételt. Ennek az az oka, hogy a gondolat valóság. A valóságból származik tehát a lehet?ség, s ezért
jutnak ismerethez azok, akik a lehet?séget valósággá teszik. A valóság ugyanis, mint számszer?leg
meghatározott valami, keletkezés szerint kés?bbi.
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Létezés mint igazság

A létez? és a nemlétez? a kategóriák formái szerint szoktak megjelöltetni, továbbá a lehet?ségük és a
valóságuk vagy ezek ellentéte szerint, de legf?képpen a szerint, hogy igazak-e vagy tévesek.

Mikor áll fenn az, amit mi igaznak és tévesnek mondunk, s mikor nem? Bizonyos, hogy nem azért vagy
fehér, mert mi azt gondoljuk, hogy igazán fehér vagy, hanem mert fehér vagy, azért van igazunk, amikor
ezt állítjuk.

Vannak dolgok, melyek állandóan együtt vannak, ezeket lehetetlen egymástól elválasztani, vannak,
melyek állandóan külön vannak, ezeket lehetetlen egyesíteni, s végül vannak, melyek mind a
kétféleképpen lehetnek. A lét annyi, mint együtt lenni és egynek lenni, a nemlét pedig nem együtt lenni.
Tehát esetleges tényeknél lehet ugyanaz az állítás egyszer igaz, másszor hamis, hiszen a dolog lehet
egyszer így, másszor úgy. Szükségszer? tényeknél az állítás vagy igaz vagy hamis, nem változhat.

A nem összetett lényegeknél nem lehetséges a csalódás. Ezek valóságosan vannak és nem lehet?ség
szerint, mert nem keletkeznek és nem múlnak el. Ami feltétlenül van és feltétlen valóság, efel?l az ember
nem lehet tévedésben: csupán megragadhatja gondolattal vagy nem. Ellenben a vizsgálódás arra
irányulhat az ilyen tárggyal szemben, hogy micsoda, azaz: hogy ilyen és ilyen tulajdonságai vannak-e
vagy sem.

A lét pedig mint igazi lét és a nemlét mint téves lét, az egyik esetben így van: ha a valóságban is együtt
van az, ami az állításban, igaz, ha ellenben nincsen együtt, téves.

Az örök tárgyakat illet?en ki van zárva a tévedés az id? tekintetében. Ellenben azt hiheti az ember, hogy
az illet? tárgy valami, vagy hogy nem az, de mivel ezek örök dolgok, az ember igazat fog állítani vagy
tévedni fog.

folytatása itt

_______________________________________________
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Metafizika III.

by maxval bircaman - szerda, augusztus 15, 2018

http://bircahang.org/metafizika-iii/

Harmadik, befejez? rész (X-XIV. könyv), folytatás innen.

 Az egység alapjelentései

Az egység 4 féle értelemben:

ami folytonos, vagy feltétlenül, vagy ami f?ként bens? természete, nem pedig küls? ok miatt az,
így aminek a mozgása kevésbé osztható és ennélfogva inkább egyszer?,
ami zárt egész, s így valami alakja és formája van, f?ként, ha ezt a formáját a természetének, s
nem valami küls? er?nek köszönheti, amiért összefügg?, így a térben és id?ben oszthatatlan
mozgása van,
a fogalmuk egy, amit egy gondolattal lehet megragadni, aminek fogalmát nem lehet tovább
tagolni:

száma szerint ez az az egyed,
fajtája szerint pedig az általános, a lényeg fogalma.

Egyiknél a mozgás, másiknál a gondolat vagy a fogalom a részekre nem bontható.

Mérték

Más azonban a fenti értelemben vett egység a mérték értelmében vett egységnél.  Mérték az, aminek
segítségével a mennyiség megismerhet?. A mennyiség pedig mint mennyiség vagy az eggyel vagy a
számával ismerhet? meg, minden szám viszont az eggyel. Azaz minden mennyiség az egység útján
ismerhet? meg mint mennyiség. Tehát az egység a számnak mint számnak az elve.
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A mérték és az elv valami egységet és oszthatatlanságot jelent, mint ahogy a hosszúságnál is azt, ami pl.
egy lábnyi mint tovább nem oszthatót szokás használni. Ugyanis mindenütt olyasmit keres az ember
mérték gyanánt, ami egy és oszthatatlan, s ez lesz aztán az egyszer?, akár min?ség, akár mennyiség
szerint.

A szám mértéke a legegzaktabb, a számegységet ugyanis minden tekintetben oszthatatlannak szokás
tételezni. Másutt csak az egzaktság megközelítésére törekszünk.

A mérték mindig rokon a megmért dologgal. Pl. a térbeli nagyság mértéke térbeli nagyság.

A dolog mértékének mondjuk a tudományos megismerést és az érzéki megismerést is, mert megismerünk
velük valamit, noha a megismerést inkább mérjük, semmint hogy ezt használnánk mérték gyanánt. De
úgy vagyunk ilyenkor, mint mikor pl. a szabó mér bennünket, s abból tudjuk meg, mekkorák vagyunk,
hogy ? hányszor rakja ránk a mértékegységet.

Az egység vagy feltétlenül oszthatatlan, vagy annyiban, amennyiben egység,

Az egy mint határozmány

Az egység vajon önmagában megálló lényeg? Nem, mert a lényeg általános, s ezért nem állhat fenn úgy,
mint egy a sok mellett, hanem csak mint azok állítmánya.

Az egy sem lehet más, a létet és az egységet ugyanis mindenr?l mint a legáltalánosabb állítmányt szoktuk
állítani.

Tehát sem a dolgok osztályai nem valami önálló és a többiekt?l külön megálló természetek, sem az
egység nem lehet osztályfogalom éppen azon okoknál fogva, melyek alapján a lét és a lényeg sem
lehetnek azok.
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A többi kategóriákra nézve is szükségképpen ugyanazt a viszonyt találjuk meg. A lét ugyanis annyi
értelemben használatos, mint az egység.
Nem elegend? azt mondani, hogy az egységnek éppen az a természete, hogy egység.

Ha a dolgok változó tulajdonságaiban, a min?ségekben, a mennyiségekben és a mozgásban mindenütt
számok vannak és egység van, s pedig bizonyos dolgok száma és egy bizonyos egység, ám nem úgy,
hogy ez maga a lényeg, akkor így kell ennek lennie a légyegeknél is, mert mindenütt hasonló a helyzet.

Látható tehát, hogy az egység minden fajtában egy meghatározott természet, s hogy egyik fajtának se
maga ez az egység a természete.

Lét és egység

A lét és az egység bizonyos értelemben azonost jelentenek, nyilvánvaló el?ször is abból, hogy mindketten
egyformán járulnak hozzá a kategóriákhoz, s mégsem esnek egyik alá sem, pl. sem a lényeg, sem a
min?ség kategóriája alá. S?t az eggyel éppúgy vagyunk, mint a léttel: nyilvánvaló abból, hogy a dolog
lényegén semmit se változtat.

Ahogy a létezés jelzése sem jelent semmi újat a mibenléten, min?ségen vagy mennyiségen kívül, úgy
egynek lenni és ennek meg ennek lenni ugyanazt jelenti.

Egy és sok

Az egy és a sok több értelemben alkot ellentétet. Els?sorban is úgy állnak egymással szemben, mint az
oszthatatlan és az osztható, a szétosztható ugyanis sokaság, a szét nem osztható pedig egység.

Az osztható jobban az érzékek körébe esik, mint az oszthatatlan, ezért van az egy hiányról elnevezve.
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Azonosság, hasonlóság és egyenl?ség

Az egység körébe tartozik az azonosság, hasonlóság és egyenl?ség fogalma, a sokaság körébe pedig a
különböz?ség, hasonlótlanság és egyenl?tlenség.

Azonosság:

száma szerint,
fogalma és száma szerint,
az els? lényeg fogalma egy.

Hasonlóság:

a dolgok összetett lényegük szerint különböznek, de azonos a formájuk,
azonos a formájuk és amelyekben a nagyobb és a kevesebb megvan, de azért ez sem inkább, sem
kevésbé nem jelentkezik,
forma szerint megegyez? tulajdonságokkal nagyobb vagy kisebb mértékben bírnak,
amiknek több azonos, mint eltér? tulajdonságuk van.

Másság:

mint az azonos ellentéte,
sem az anyaga, sem a fogalma nem egy,
a matematikában, ahol a más nem ellentéte az azonosnak, ezért nem is nemlétez? dolgokról
állítjuk ezt.

A különböz?ség nem azonos a mássággal.
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Minden, ami létezik, az vagy más vagy azonos. Ami azonban különböz?, az valaminek az alapján
különböz? valamit?l; tehát kell lenni valami azonosnak is, amire vonatkoztatva beszélhetünk
különböz?ségr?l, Ez az azonos pedig a nem vagy a faj. Ami különböz?, vagy nem vagy faj szerint
különbözik egymástól. Nem szerint, ha nincs közös anyaguk és nem alakulhatnak át egymásba, faj szerint
pedig, ha ugyanazon nem körébe tartoznak.

Ellentét

A legnagyobb különbség az ellentét. Amik nem tekintetében különböznek, azok összehasonlíthatatlanok.
Ellenben amik csak faj szerint különböznek, azoknál a keletkezés folyamata az ellentétb?l mint
legszéls?b?l indul ki;,a széls? tagok távolsága pedig a legnagyobb, tehát az ellentét tagjaié is.

Ami pedig egy-egy nemben a legnagyobb eltérés, az a teljes eltérés, melynél nagyobb nem lehetséges.
Azaz egy dolognak csak egy ellentéte lehet. A különbség fogalma nem alkalmazható ott, ahol nem egy
nem alá tartozó tárgyakról van szó. Az egy nem alá tartozók között azonban ez a legnagyobb különbség.

Hiány

A legnagyobb ellentét a bírás és hiány között van, a teljes hiányra vonatkozóan. A hiány az ellentmondás
egyik faja. Azon a tárgyon van meg, amelyik vagy egyáltalában képtelen a bírásra, vagy amelyik nem
bírja azt, amit természete szerint bírnia kellene.

Az anyagban minden keletkezés az egyik ellentétesb?l a másikba való átmenetet jelenti, s pedig vagy a
forma bírásából vagy a forma hiányából kiindulva. Nyilvánvaló tehát, hogy minden ellentét hiány,
ellenben nem minden hiány ellentét. Ennek oka az, hogy sokféle értelemben nevezhet? egy alany
hiányosnak. Ellentét azonban csak a változási sor két széls? tagja között áll fenn.

Az egyenl? ellentéte

Hogyan van az egy ellentétben a sokkal, s az egyenl? a naggyal és a kicsivel? Az "olyan vagy nem
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olyan?" kérdést csak ellentét fennállásakor szokás feltenni. De akkor mi a helyzet a "nagyobb vagy kisebb
vagy egyenl??" kérdéssel? Hiszen se csak az egyikkel, se mind a kett?vel nem lehet az egyenl?
ellentétben.

Az se lehet a megoldás, hogy az egyenl? a nem-egyenl?vel van ellentétben, hiszen akkor is két ellentét
van, mivel mind a nagyobb, mind a kisebb nem egyenl?.

Tehát az egyenl? valójában közbüls? helyet foglal el a nagyobb és a kisebb között. Ami pedig közbüls?,
az nem lehet ellentét a meghatározásnál fogva. Az ellentét ugyanis nem lehet teljes, ha közbüls? tagról
van szó.

Tehát az egyenl? a nagyobbal és a kisebbel úgy áll szemben, mint azok tagadása, hiánya. Hiányt jelent?
tagadása mind a kett?nek. Ezért lehet háromtagú vagylagos kérdés.

Az egyenl? tehát az, ami se nem nagyobb, se nem kisebb, ellenben természeténél fogva alkalmas arra,
hogy vagy nagyobb, vagy kisebb is legyen, mind a kett?vel ellentétben áll mint hiányt jelent? tagadás és
így közbüls?t jelent közöttük.

Ilyen közbüls?  léte azonban nem szükségszer? következmény. Az ellentétek együttes tagadása csak ott
lehetséges, ahol van valami közbüls? tag s ahol van valami távolság is az ellentétes tagok közt.

A sok és az egy

Hasonló kérdés az egy és a sok viszonya. A sok nyilvánvalóan nem lehet az egy ellentéte.

A egy és a sok úgy állnak egymással szemben, mint a mérték és a megmért dolog, relatívan ellentétes
módon.
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A sokaság sem ellentéte a kevésnek, sem az egynek. Az egyik értelemben ellentéte, mert a sokaság
osztható, az egy meg oszthatatlan, a másik értelemben meg relációban vannak, azaz a sokaság számot
jelent, az egy pedig a szám mértékét.

A közbüls?

Minthogy az ellentétes tagok között létezhet közbüls?, a közbüls?nek az ellentétes tagokból kell állnia.
Minden ilyen közbüls? ugyanis ahhoz az osztályhoz tartozik, amelyhez az ellentét tagjai. Azt nevezzük
közbüls?nek, amin el?bb keresztül kell mennie annak, ami változik.

Ahol az ellentét ellentmondást jelent, nem lehet közbüls? tag. Az ellentmondás ugyanis éppen az az
ellentét, melynek vagy az egyik vagy a másik tagja mindenféle dologra érvényes.

A többi ellentét pedig részint viszony, részint hiány, részint az ellenkez? tagok ellentéte. A viszony
ellentéteinél nincs közbüls?, ennek oka az, hogy tagjai nem szoktak ugyanazon osztályhoz tartozni. Mi
lehetne pl. a tudás és a tárgya között közbüls?? De a nagy és kicsi között már van közbüls?. Mert az
ellentét tagjai vagy egy osztályhoz tartoznak vagy nem. S ha egy osztályhoz tartoznak, akkor van valami,
ami korábbi mint az ellentétes tagok, az ellentétes különbségek, melyek úgy hozzák létre az ellentétes
tagokat, mint az egy osztályhoz tartozó fajtákat, az osztályból és a különbségekb?l keletkeznek ugyanis a
fajták.

A közbüls? tagok vagy mind összetettek, vagy nincsenek. Az ellentét mindegyik tagjánál ugyanis van egy
„kevésbé“ és egy „inkább“, s éppen ez a kevésbé és inkább a közbüls? a két széls?ség között. Azaz
minden más közbüls?nek is összetettnek kell lennie.

Fajokon belüli ellentétek

Ami faj szerint más, az valamit?l valamiben különbözik, ami mind a kett?ben megvan. Tehát amik faj
szerint különböznek, azok  szükségszer?en egy nemhez tartoznak.
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A nem azt jelenti: amire vonatkoztatva két dolgot egynek és ugyanannak lehet mondani, melyek
ugyanakkor nem járulékosan különböznek egymástól, anyagban, akár másképpen. A közös jegynek meg
kell lennie bennük tehát, de másképp. Ezért van az, hogy a közös jegy is faj szerint eltér?.

Ez a különbség a nem szükségszer? különbsége. A nem különbsége az a bels? különbség, mely magát a
nemet mássá teszi, továbbá belülr?l tagolja. Ami e tagolás folytán létrejön, az ellentét lesz. Minden
ugyanis ellenkez? fogalmakkal osztódik részekre, s az ellentétek egy nem körébe tartoznak.

Az ellentét a teljes különbség. A faj szerint való különbség pedig mindig valamit?l valamiben való
különbség s éppen ez a valami az, ami mindkett?ben ugyanaz, azaz a nem.

Faj szerint különböz?nek lenni éppen azt jelenti mint ugyanabban a nemben, tovább már oszthatatlan
tagokként, ellentétben állni. Faj szerint azonosak pedig azok a fogalmak, melyek nincsenek egymással
ellentétben, mert a felosztásnál és a közbüls? tagoknál mindig lépnek fel ellentétek, amíg csak el nem
érünk a tovább már nem osztható fajokhoz.

N? és férfi

A n? miért fajilag más, mint a férfi, bár ellentétek? Azaz miért fajalkotó az egyik ellentét miért, s miért
nem az a másik? Mert az egyik a nem fogalom sajátszer? tulajdonságait tárja föl, míg a másik kevésbé
mondható ilyennek, továbbá mert az az egyik fogalom, a másik meg anyag. Az anyagi ellentétek pedig 
egyedi ellentétek. Ezért a n? és a férfi, ahogy a fehér ember és a néger ember se alkotnak külön fajt. Ezek
sajátszer? tulajdonságok, de nem lényegük szerint, hanem anyagukban és testi mivoltukban rejlik ez a
különbség.

Az örök/állandó és az ideiglenes/mulandó

Az ellentét tagjai faj szerint különböz?k. A mulandó és az állandó szintén ellentétek. Az állandónál
azonban a mulandóság mint hiány bizonyos meghatározott képtelenséget jelent, tehát szükségszer?en
másnak kell lenni nem szerint a mulandónak és az állandónak.
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A mulandóság és az állandóság nem lehet járulékos, ez mindig a lényeg része. Úgy t?nik, mintha
azoknak, amik mulandók és amik állandók, nem kellene szükségszer?en nem szerint különböz?knek
lenniük. Azonban vannak ellentétek, amik csak járulékosan vannak meg némely tárgyon, s olyanok is,
melyeknél ez lehetetlen. Az utóbbiak közé tartozik a mulandó és az állandó ellentéte. Nincs ugyanis
olyan tárgy, amelyik járulékosan volna mulandó.

A mulandó és az állandó tárgyaknak tehát lényegükben kell mulandóknak/állandóknak lenniük. Mind a
kett? ugyanis szükségszer? fennállási módot jelent. Az elv tehát, amely által és amely szerint az egyik
tárgy mulandó, a másik meg állandó, ellentétet zár magában, ennélfogva szükségképen nem értelmében
különböz?nek kell lenniük.

Következmény az ideákra

Nem létezhetnek ideák, mert akkor volna olyan ember, aki mulandó és olyan, aki állandó. Hiszen az
ideákról azt állítják, hogy faj szerint azonosak az egyedi dolgokkal s nemcsak névben hasonlítanak
hozzájuk; ám amik nem szerint különböz?k, azok messzebb állanak egymástól, mint amik faj szerint
különböznek.

A XI. köny leírását kihagyom, ez ugyanis más részeket fogalmaz újra.

 

Háromféle lényeg

Ha a mindenség egységes egész, akkor a lényeg az els? része, utána következik a min?ség, aztán meg a
mennyiség.

A lényeg három féle lehet:
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érzéki valóságbeli lényeg, melynek egy része örökkévaló, a másik meg mulandó,
mozdulatlan lényeg,
az ami változik.

Az érzéki lényegek a természettudományhoz tartoznak, mert mozgással vannak egybekötve. A
mozdulatlan lényeg másik tudomány tárgya. Lehetséges, hogy valami közös elvük van.

A mulandó érzéki lényeg azonban változó. A változás alapja az egyenesen ellenkez?b?l vagy egy
közbüls? tagból jöv? mozgás. Így szükségszer?, hogy legyen valami, ami ellentétessé változik, hiszen
nem maguk az ellentétek változnak.

Van ami megmarad, míg az ellentét nem marad meg. Van tehát még egy harmadik valami is az ellentét
két tagján túl, ez az anyag.

Négy féle változás

A változás négy féle:

a lényegé: abszolút keletkezés és pusztulás,
a min?ségé: tulajdonságváltozás,
a mennyiségé: növekedés és fogyás,
a helyé: térbeli mozgás.

A változás minden egyes esetben az ellentétre irányul, s az anyagnak kell ebben az irányban változnia,
mert az mind az egyik, mind a vele ellentétes másik irányba való mozgásra képes. Minthogy pedig a
létez? kett?s természet? - lehet?ség és valóság -, minden dolog lehet?ség szerint létez?b?l valóságosan
létez?vé változik át. Hasonló az eset a növekedésnél és a fogyásnál. Tehát nemcsak azt állíthatjuk, hogy a
nemlétez?b?l esetlegesen keletkezik valami, hanem hogy minden létez?b?l jön létre: olyanból, ami
lehet?ség szerint ugyan létez?, de valóság szerint még nem létez?.
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Anyag

Mindannak, ami változik, van anyaga, még pedig mindegyiknek más és más. S azoknak az örökkévaló
testeknek, melyek nem keletkeznek, de a térben elmozdulnak, szintén van anyaguk, csakhogy nem a
keletkezés, hanem a helyváltoztatás értelmében.

Három ok

Miféle nemlétez? az, amib?l a keletkezés történik?

Ha valami lehet?ség szerint létezik, az nem bármi, hiszen a különböz? dolgok különböz? dolgokból
származnak - ha nem így lenne, nem lennének különböz? dolgok egyáltalán. Az ok egy és az anyag is
egy, akkor annak kell valóságosan lennie, ami lehet?ségszer?en megvolt az anyagban.

Az okok/elvek pedig a következ?ek:

a fogalom és forma ellentéte,
a bírás és a hiány ellentéte,
az anyag.

Az anyag formálása

Sem az anyag nem keletkezik, sem a forma, mármint a végs? anyag és a végs? forma. Minden
változásban van valami, ami változik, s aminek hatására változik, s végül, amivé változik. Az, aminek
hatására változik valami, az els? mozgató, az, ami változik, az anyag, s amivé változik, a forma. Nem
mehet vissza a folyamat a végtelenségig.

Minden egyes lényeg hasonló fajtájú, azaz vele egynev? lényegb?l van. Ami keletkezik, az vagy
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m?vészet vagy természet, vagy véletlen folytán vagy pedig önmagától keletkezik. M?vészet az ok, ha a
keletkezés elve a dolgon kívül rejlik, természet, ha magában a dologban található

Három féle lényeg

A lényeg szintén háromféle:

el?ször is az anyag, ami már mint valami meghatározott létez? tünetileg létezik, mert mindaz
anyag és lényeg ami részeinek érintkezése és nem természetes egyesülése által létezik,
másodszor a bels? természet mint egyedi meghatározottság és pozitivitás, amely lesz valami,
bizonyos fajta készség,
harmadszor az egyedi valóság, mely ezekb?l alakult.

A mozgató okok és a fogalmi okok

A mozgató okok már eleve léteznek, azaz megel?zik hatásukat, a fogalmi okok ellenben a tárggyal egy
id?ben léteznek.

A fogalom létezhet külön? Igen, de csak bizonyos esetekben, s nem teljesen.

Okok/elvek kétféleképpen

A különböz? tárgyak okai és elvei egyik szempontból nézve különböz?k, a másikból azonban, ha
általánosan és analógia szerint nézi ?ket az ember, valamennyi tárgy számára ugyanazok.

Egyrészt különböz?knek kell lenniük, hiszen az egyes elemek nem lehetnek azonosak azokkal az
elemekkel, melyekb?l állnak. A gondolható dolgoknak se lehet közös elemük, pl. a létezö vagy az egység,
mert ezek minden tárgyhoz hozzátartoznak.

                                494 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Tehát nem minden tárgynak azonosak az elemei.

Bizonyos értelemben viszont mindennek azonosak az elemei, hiszen mindennél megvan a forma, a hiány,
az anyag. Azaz analogikusan ezek megvannak, bár más és más tartalommal.

Küls? okok

Ugyanígy a fenti bels? okok mellett ez a helyzet a küls? okokkal is, melyekb?l - mint mint már korábban
láttuk - négy van.

Els? mozgató

A három mozgatón - a saját természet, a forma és annak hiánya - mellett van még egy negyedik, mely
valamennyi tárgy közt legels?ként mozgat mindent.

Önálló lényeg

A tárgyak részint önállóak, részint nem önállóak, s közülük az önállóak a lényegek. Ennélfogva ezek
mindennek az okai, mert nélkülük a tulajdonságok és a mozgások sem lennének. Ilyen lényegi okok
bizonyára a lélek és a test, vagy az ész, a törekvés és a test.

Az analóg módon azonos dolgok elvek

Egy másik értelemben analógia szerint minden dolognak azonos elvei vannak: a valóság és a lehet?ség.
Azonban ezek is különböz?k a különböz? tárgyaknál és különböz? tartalmúak.
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Analogikus okok

Bizonyos okokat mint általánosakat foghatunk fel, másokat viszont nem. Minden dolognak els? elvei
valami meghatározott ez meg ez, ami valóságosan létezik és egy másik meghatározott ez meg ez, ami
lehet?ség szerint létezik. Ezekben tehát nem láthatjuk a keresett általánost, az egyednek ugyanis az oka is
egyed.

Az dolgoknak analógia szerint azonos okai lesznek: mivel minden dologban közös az anyag, a forma, a
hiány, s a mozgás, mindezek azonban csak az általános fogalom szemszögéb?l azonosak.

Bizonyos értelemben a lényegek okai úgy foghatók fel, mint mindennek az okai, mert ha ezek
megsz?nnek, velük együtt megsz?nik minden. A f? ok pedig a mozgató ok.

A mozdulatlan lényeg

Az egyik lényegtípus a mozdulatlan. Ez az örök, mozdulatlan lényeg szükségszer?en létezik. A lényegek
ugyanis els?dleges létez?k, így ha mind mulandó lenne, akkor minden mulandó lenne. Viszont lehetetlen,
hogy a mozgásnak akár kezdete, akár vége legyen, hiszen mindig volt, így van az id?vel is.

Ha pedig volna valami olyan tényez?, amelyik tudna ugyan mozgatni és alkotni, de valósággal még sem
teszi ezt, akkor mozgás sem volna. Feltehet? ugyanis, hogy az, ami tud mozgatni, valóságosan még nem
mozgat.

Nem segít, ha örökkévaló valóságokat tételezünk fel (pl. ideákat), hiszen nincs meg bennük az a
képesség, hogy mozgást tudnak létrehozni. Olyan lényegre van tehát szükség, melynek sajátos valója a
tevékenység, s azonfelül anyagtalannak és örökkévalónak kell lennie.

Csakhogy itt egy nehézség bukkan el?: ami tevékeny, a tevékenység képességét is bírja, ami ellenben ezt
a képességet bírja, az nem mind tevékeny, ennélfogva a tevékenységet megel?zné a képesség. Azonban,
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ha ezzel így állna az eset, akkor semmi sem létezne, mert feltehet? volna, hogy képes ugyan a létezésre,
de még nem létezik.

Hiszen az anyag sem mozgatja magát, ezért kell valamilyen örök tevékenység. Viszont mi ennek az oka?
Mert semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell, hogy mindig legyen valami, ami
mozgatja. Továbbá melyik az els?, eredeti mozgás?

Ha pedig azt akarjuk, hogy legyen keletkezés és elmúlás, akkor egy másik oknak is kell lenni: ez az egyik
módon önmagában tevékeny, másik módon pedig másra való vonatkozásban, ez a más lehet valami
harmadik vagy önmaga. Szükségképen az utóbbi feltevés a helyes, mert ez önmagának is oka meg a 
másnak is.

Az ég örökkévaló

Van valami, ami mindig mozog szüntelen mozgással és pedig körben. Ezt a tények tapasztalata is
nyilvánvalóvá teszi. így tehát az els? égi szféra, az állócsillagok köre, örökkévaló.

Az els? mozgató szükségszer?sége

Van tehát valami olyan is, ami mindezt mozgatja. Mivel azonban a mozgó egyúttal mozgat, ennélfogva a 
középen is van valami, ami bár nem mozog, de mozgat, ez örökkévaló, lényeg és tevékenység egyszerre.

A törekvés és a gondolat tárgya mozgat így. Ezek ugyanis mozgatnak anélkül, hogy maguk mozgásban
volnának. Ezek eredeti formájukban azonosak is. A vágy tárgya ugyanis az, ami jónak mutatkozik, az
akarásé els? sorban az igazi jó. Ha valamire törekszünk, az azért van, mert jónak t?nik, s nem azért t?nik
fel valami jónak, mert törekszünk rá. Mert a kezdet a gondolkodás.

Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba, az ész önmagában is tárgya a gondolkodásnak mint
az elemi fogalmak egyik sorozata, melyen az els? a lényeg, s különösen az egyszer? és a valóban létez?
lényeg.
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De a jó és az önmagáért kívánatos a tárgyak ugyanazon sorozatba tartoznak, s ez els? mindig a legjobb
vagy ami hozzá hasonló.

A cél a mozdulatlan dolgok közé tartozik, kétféle cél van ugyanis: az egyik, ami meglétében jó, s a másik,
ami a feléje való törekvést teszi jóvá. Az utóbbi tehát úgy mozgat, mint a szeretett lény, míg a mozgatott
való másnak adja tovább a mozgást.

Ha tehát valami a mozgását kívülr?l nyeri, akkor lehetséges, hogy meg is változzon. így ha els?
tevékenysége térbeli mozgás, akkor err?l feltehet?, hogy ha nem is lényegére, de térbeli helyzetére nézve,
megváltozik. De mivel van valami létez?, mely úgy mozgat, hogy maga mozdulatlan és valóságos
tevékeny létez?, róla fel sem tehet?, hogy megváltozik. A változások közül ugyanis els? a térbeli mozgás,
még pedig a körmozgás, s ezt az a mozdulatlan mozgató hozza létre. Ennek létezése tehát szükségszer?.

A szükségszer?nek többféle értelme van. El?ször jelenti a küls? er?szakot, ami a bens? hajlam ellen van,
másodszor a feltételt, ami nélkül nincsen jó, s harmadszor azt, ami másképpen nem lehet, ami tehát
feltétlen. Egy ilyen elvt?l függ tehát az ég és a természet.

Élete olyan, mint a mienk abban a rövid id?ben, mikor a legjobbat érjük el. De mindig ilyen, ami nekünk
persze elérhetetlen. Tevékeny léte csupa boldogság.

A magábanvaló gondolkodás tárgya a magábanvaló legértékesebb tárgy, s minél inkább magábanvaló az
a gondolkodás, annál inkább ilyen a tárgya. Saját magát gondolja az ész, mikor megragadja a gondolat
tárgyát, mert ? maga lesz a gondolat tárgya abban, ahogyan megragadja és elgondolja a tárgyat, s így
azonos lesz az ész és a gondolatban megragadott tárgy.

A leggyönyör?ségesebb és legjobb a tiszta megismerés. Ha tehát Isten azt a gyönyör?séget élvezi
állandóan, amit mi néha-néha, akkor csodálatos! Ha pedig még nagyobb mértékben jut ez osztályrészéül,
még csodálatosabb! S még az élet is megvan benne. Az ész tevékenysége ugyanis élet, ? pedig a tiszta
tevékenység. S a magábanvaló tiszta tevékenység a legjobb és az örökkévaló élet. Tehát Isten az
örökkévaló és tökéletes él? lény, ennélfogva az örökkévaló lét a tulajdona.
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Van valami örök, mozdulatlan és az érzéki valóktól különálló lényeg. Semmi kiterjedése sem lehet ennek
a valóságnak, hanem egységes és oszthatatlan. Mozgató hatást fejt ki ugyanis végtelen id?n át, s véges
lénynek nincsen végtelen ereje. Minden nagyság pedig vagy végtelen vagy véges. Ámde véges nem lehet,
végtelen viszont azért nem, mert végtelen nagyság egyáltalában nem lehetséges. Továbbá, a benyomások
iránt nem fogékony, min?ségi változásnak nincs alávetve. Minden egyéb mozgás sorrendben a térbeli
mozgás után következik.

Az örökké mozdulatlan lényegek és az ég

Vajon egy vagy több ilyen lényeg van?

Ha valami mozog, akkor kell, hogy valami mozgassa, de az els? mozgatónak önmagában mozdulatlanak
kell lennie. Az örökkévaló mozgás pedig örökkévaló mozgatótól, s az egységes mozgás egy mozgatótól
származhat.

Azonban azt látjuk, hogy a mindenségnek egyszer? mozgásán kívül vannak még más örökkévaló
mozgások, a bolygóké, melyek örökké és megállás nélkül mozognak körben kell tehát, hogy e mozgások
mindegyikének önmagában mozdulatlan és örökkévaló valóság legyen a mozgatója.

Ugyanannyi természet szerint örökkévaló és önmagában mozdulatlan s az el?bb említett oknál fogva
kiterjedés nélküli lényegnek kell lennie, mint ahány ilyen mozgás van.

Viszont az égitestek mozgása több, mint azok száma. Összesen 55 féle ilyen mozgás van a csillagászat
szerint.

Ez mai szemmel persze vicces, de Arisztotelész korában a csillagászat a csillagokat mozdulatlan
testeknek tekintette, melyek az égbolttal együtt mozogtak, annak forgása miatt, míg a bolygókat
örökké létez?knek és körpályán mozgóknak a Föld körül. Az ókori csillagászat 55 féle ciklikus
mozgás alapján írta le az eget, s ennek alapján tudta meghatározni a Nap, a Hold és a bolygók
mozgását.
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Ha minden mozgás oka egy másik mozgás, akkor kell lennie egy végpontnak, ahonnan minden mozgás
ered.

Égbolt csak egy van, így csak egyetlen dolog mozog folyamatosan és állandóan. Egy tehát mind
fogalmára, mind számára nézve az els? mozdulatlan mozgató. S az örökké és folytonosan mozgó valóság
is egy, tehát a világ is csak egy.

Az isteni gondolkozás

A tapasztalatunk körébe es? dolgok közül az észtevékenység a legistenibb. Isten nem gondolhat azonban
úgy, ahogy az ember, mert ebben az esetben a gondolkodás csak képessége lenne és nem lényege. De így 
nem lenne a legtökéletesebb lény.

Továbbá: akár a gondolkodó képesség, akár a gondolkodás tevékenysége az ? lényege, mi lehetne
gondolatainak tárgya, mint saját maga? Nyilvánvalóan egy tökéletes entitás nem gondolkodhat
tökéletlen dolgokról.

A tudásnak, az észlelésnek, a gondolkodásnak mindig más a tárgya, mint ami saját maga, kivéve ha a
gondolkodás tárgya nem anyagi. Ami nem anyagi, az oszthatatlan. Az emberi gondolkodás az id?ben
zajlik, az örökkévalóságban való gondolkodás viszont saját magát alkalmazza tárgyként.

A világrend

Hogyan tartalmazza a világegyetem természete a legmagasabb jót? Mind különállóként, mind a dolgok
rendjét illet?en, de leginkább különállóként, mert attól függ a rend. A világban minden egyfajta rendet
alkot, de nem egyforma módon. Egy célnak van minden alárendelve, s minden rész kiveszi a maga részét
a rendb?l.
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A XIII. és XIV. könyv tárgya legnagyobb részt a matematika, itt er?sen rövidíteni fogok.

Matematika, egység

A matematika tárgyai nem léteznek az érzékelhet? valóságban. Azonban önállóan sem létezhetnek, mert
csak az anyaggal együtt lehetségesek.

Az egységek összeadhatók, az egység része a kett?sségnek, a hármasságnak, stb. Minden egység
egyesíthet? és egymástól nem különbözik, így jön létre a matematikai szám.

Azt se mondható, hogy az egység és a szám megkülönböztethet?k a mennyiségi kategóriáján belül,
ugyanis a számok csak a mennyiségi kategóriában különböztethet?k meg, míg az az egység nem, mert ha
így lenne, akkor két, ugyanannyi egységet tartalmazó szám is különbözne egymástól. Nem lehet
min?ségi különbség se, hiszen a számok együtt járnak a mennyiséggel, pl. a kettes szám kétszerest jelent.

Az egység anyag, míg a szám a formája. Másrészt az egység a kett?sség el?tt van.

A nagyság a tárgyakban lév? nagy és kicsi anyagához viszonyított, a szám viszont oszthatatlan
egységekb?l és nem nagyságokból áll. A számok azonban nem létezhetnek a nagyságrendt?l függetlenül,
hiszen minden egyes szám nagyobb vagy kisebb lehet egymástól. Szorosan összefügg tehát egymással a
két szempont.

A számok az érzéki tárgyakban vannak, de azok nem származnak t?lük.

Az egység nem lehet alapelv, az els? mozgatónak a jónak kell lennie. A számok sem lehetnek a dolgok
hatékony okai, mert valójában ezek anyagok, nem képviselik a dolgok lényegét. A számok nem
különülnek el az érzéki dolgoktól, s nem is a dolgok kezdetei
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A számok tehát nem képesek megmagyarázni a dolgok létezését, mert az anyagban vannak, attól nem
választhatók el.

Az egység leginkább a dolgok mérésének fogalma. Ahogy a mennyiség is. Tehát az egység egy bizonyos
mennyiség mértéke.

Az ideák és az ellentétek

Az ideák nem okozhatnak mozgást. Valójában az idea nem szükséges feltétele semmi létrehozásának.
Továbbá, az ideák se nem keletkeznek, se nem pusztulnak el, így nem lehetnek okok se.

Az ellentétek se lehetnek alapelv, mert nem léteznek ellentétek a dolgok el?tt. Az ellentétek mindig a
dolgokban vannak, azok jellemz?iként.

Ha az örök lények elemekb?l állnak, akkor anyagiak, mert ami elemekb?l áll, az anyagi. Ami azonban
anyagi, az lehet?ség szerinti. Ami viszont lehet?ség szerinti, az nem lehet örök.

Ha azonban ezek a lények anyagiak, mindkett? létezhet, és nem létezik, mert az anyag hatalom. Ezért a
nem-lét fogékonnyá válása nem lenne örökkévaló, és nem lehet elemek, vagy nem alkotható.

A nemlétezés

A nemlétezés két dolog lehet: a hamisság és a lehet?ségszer? létezés.

Sokaság
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Hogyan létezhet sok lényeg? A lényeget összekötve a mennyiséggel, látható, hogy a dolgoknak csak
egyik jellemz?jük a lényeg.

*

Most pedig megkísérlem az egész m? lényegének lényegét összefoglalni kb. egy A4-es oldal
terjedelmében:

Az ember természetes törekvése a tudás. A tudomány az általánosított tapasztalat útján levont
rendszerezett, elméleti tudás.

Az els? filozófia (metafizika) az a tudomány, mely a legáltalánosabb az összes közül, s a létez?t csak
mint létez?t vizsgálja, annak alapelveit, alapokait. A létez? mint létez? jelentése: a létez? dolog
lecsupaszítva minden járulékos jellemz?jét?l. Magábanvaló jellemz? az, ami a dolog kötelez? eleme,
mely nélkül a dolog nincs, járulékos jellemz? pedig az, ami csak hozzáadott jellemz?je a magábanvaló
dolognak. A magánbanvaló dolog azonos annak lényegével.

A 4 ok: anyagi ok, formai ok, ható ok, célok. A korábbi filozófusok csak egy-egyet vettek figyelemben,
esetleg kett?t ezek közül. Arisztotelész szerint csak a 4 együtt ad kielégító magyarázatot. Mind a 4 ok
tekintetében kell lennie valamilyen végs? és örök alapnak.

Van egy általános alapelv, mely minden tudomány módszertani alapja: ez az ellentmondásmentesség
elve.

A létez? kérdése a létez? lényegének kérdése, nem figyelembe véve a létez? járulékos tulajdonságait. Ez
a létez? mibenléte.

A mibenlétet a rá vonatkozó fogalom, meghatározás jelöli meg. A mibenlét azonos a magukban való
dolgok esetében azok lényegével.
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Ez a meghatározás egy részekb?l álló fogalmi állítás, mely csak a formára vonatkozik, nem az anyagra, s
csak az az általánost jelöli, nem az egyedit. Az anyag azonban szükséges, s 2 féle lehet: érzékelhet? és
elgondolható. A meghatározás az általánosra vonatkozik.

A dolgok keletkezése egy adott eleve már létez? forma eleve létez? anyagba helyez?dése. A mibenlét
valójában éppen ez a forma, a dologban lév? forma alakjában, de nem anyagi, hanem oksági értelemben.

A létezés két értelme: a lehet?ségszer?ség és a valóságszer?ség. A lehet?ségszer?ség egy adott változás
képessége. A valóságszer?ség a megvalósult lehet?ségszer?ség és korábbi. A lehet?ségszer?ség az
anyaghoz köt?dik, a valóságszer?ség a formához. Arisztotelészmél nem kérdés a dolgok eredete, nincs
nála teremtés: az anyag és a fogalom örök dolgok, viszont ezek különbözévé válása, azaz a
mozgás/keletkezés kérdése számára az alapvet? kérdés, azaz a mindig meglév? örök dolgokból miért lett
más.

Azaz a lényeg a forma mint ok, mely azonban nem egyedileg, hanem általánosan (faj szerint) határozható
meg, az a fogalmi elem, továbbá az anyag, de csak mint lehet?ség. Az egyedi dolog lényege annak
mibenléte, melyet fajilag határozunk meg.

Szükséges egy mozdulatlan els? mozgató, mely elindította mozgást/keletkezést, ez egyúttal a formák
formája is.

_______________________________________________
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Metró

by maxval bircaman - kedd, szeptember 25, 2018

http://bircahang.org/metro/

A metrón utazó emberekr?l.

Két metrót ismerek jól, a budapestit és a szófiait. Ezért el?ször egy kis összehasonlítás.

 

 

Mindkét városban a metróhálózat összhossza 40 km.

Az eltérés, hogy Budapesten 4 vonal van, 52 megállóval, míg Szófiában 2 vonal 35 megállóval.

A hálózat kora nagyon más. Az els? budapesti vonal még 1896-ben lett átadva, míg az els? szófiai vonal
102 évvel kés?bb, 1998-ban!

A szófiai metró sajátossága, hogy a 35 állomásból 13 mindkét létez? vonalon rajta van.

A kettes vonal ugyanis masniszer? alakzatban halad.
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Az egyes vonal Szófia észanyugati részén indul, onnan délkelet felé haladva átmegy a városközponton,
majd az irányt folytatva elér a szófiai körgy?r? déli szakaszáig.

A kettes vonal pedig a keleti irányban lév? repül?tér kettes termináljáról indul, majd 6 megálló után
csatlakozik az egyes vonalhoz, ezután jön a közös 13 megálló, majd onnan elmegy északkeletre, majd
dékeletre, így átfogva a véros északnyugati részeit - egyik megálló a központi pályaudvar - aztán
áthaéadva a városközponton elhalad a város déli részéig.

Jelenleg épül a hármas vonal 12 állomása, mely 1-1 helyen találkozik az egyes és a kettes vonallal.

Ami az üzemeltetést illeti, a különbség kevés. Budapesten sokkal több az ellen?r, drasztikusan több,
Szófiában pl. ismeretlen jelenség a jegyellen?rzés a metrókocsikon kívül.  Számomra a legviccesebb
jelenség Budapesten, hogy a végállamoson nem csak azt mondják be, hogy "hagyják el a metrót", hanem
azt is, hogy "figyelmeztessék erre utastársaikat is". Szófiában viszont terrorizmusellenes figyelmeztet?
szöveg hangzik el pár állomásonként, hogy jelentsük azonnal, ha ?rizetlen, gazdátlan csomagra lelünk.

 

piros: egyes, kék: kettes, zöld: épül? hármas vonal

Nagy különbség az árban is van, egy normál jegy Szófiában 260 Ft, míg Budapesten 350 Ft. A normál
havi bérlet árában a kölö9nbség: Budapesten 10500 Ft, míg Szófiában 8200 Ft, Szófiában egyébként
teljesen megszüntették pár éve a papíralapú bérleteket, már csak plasztikkártya alakú bérlet van.

De ez csak egy ismertet? volt, most jön a lényeg: az embertípusok.

A reggeli és a délutáni csúcsforgalom legnagyobb része a dolgozók, ?ket nézzük meg. Öt f?típust sikerült
megtalálnom. Ezek: a karrierista, a meselény, a proli, a reménylény, s a cinikus.
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Karrierista. ? az, aki átlátja a rendszert, s elhatározta, abban vezet? szerepet fog betölteni. Nincs
illúziója, kiröhögi a meséket, tudja, úgy tud feljutni egyre magasabbra, ha ezért konkrét lépéseket tesz.
Nem jónak kell lenni, hanem jónak látszani. Meg kell szerezni a megfelel? emberek ismeretségét,
kapcsolati háló kell, h?nek kell mutatkozni, más nem kell. A vezet? szakember, s abben szakember, hogy
vezet?. Ezek után már csak szerencse kell, de a legjobb a szerencsét el?segíteni, pl. a konkurrensek ügyes,
finom, nem átlátszó fúrásával.

Egy irodában ? az, aki folyton haverkodik a megfelel? emberekkel. Képes a legkülönböz?bb emberekkel
szót érteni. Ha n?, akkor titkárn?nek öltözik. Ha férfi, akkor mindig ingben van, s valószín?leg mindig
van nála eltéve egy nyakkend?.

Meselény. ? az, aki nagyon nem érti a rendszert, de meg van gy?z?dve, érti azt. Kiépít magának egy
alternatív valóságot, ebben meger?sítik ?t a hollywoodi mesék is. Ebben a fantáziavilágban a jók, a
szorgalmasak nyernek el?bb-utóbb, a jó mindig gy?z, a rossz veszít. A jutalom mindig megjön, ahogy a
büntetés is. Mivel mindez sose jön bele, hisztériás lesz, s mindenkit hibáztatni kezd. Elkezd hinni
összeesküvéselméletekben. Majd lassan a két szék között a földre esik, mind a karrieristák, mind a prolik
megutálják ?t.

Egy irodában ? az, aki igyekszik túlteljesíteni. Perfekcionista, túlórázik, képes hozzá tanulni a munkához
szabadidejében. Ha n?, extravagáns stílusú leginkább.

Proli. ?t nem érdekli a rendszer, de ? is érti. Azt választja azonban, hogy a rendszer marginálisa lesz. ? az
antielit, míg a karrierista az elit (és a cinikus meg a kontraelit). Vagy er?s dohányos, vagy iszik
keményen, vagy a szex a f? témája, esetleg lehet valamilyen, sok id?t igénybevev? hobbija.

Egy irodában ? az, aki igyekszik a lehet? legkevesebbet dolgozni. De rendkívül aktív mindenféle
szociális tevékenység szervezésében. Ha n?, akkor sportosan öltözik. Ha férfi, szintén, ez az típus, aki
képes strandruhában, papucsban bejönni nyáron dolgozni.

Reménylény. Folyton azon imádkozik, történjen valami csoda, s többet ne kelljen bemennie dolgozni.
Nem érti a rendszert, de nem is akarja érteni. ? be van zárkózva a saját világába, s más nem is érdekli.
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Egy irodában ? az, aki alig kommunikál másokkal. Az utolsó pillanatban érkezik, s azonnal megy. Ha n?,
akkor jellemz?en szürke típus, azaz öltözködése se nem extravagáns, se nem titkárn?s, se nem sportos.
Ugyanez férfiben.

Cinikus. A rendszert jól érti, legalább olyan jól, mint a karrierista, csak - vele ellentétben - annak
lerontásában hisz.

Egy irodában ? az, aki elvégzi mindig a munkát, de sose többet a szükségesnél, s folyton hangoztatja,
mekkor hülyeség az egész. Jellemz?en kihúzza magát a programok alól, azt is a munka részének tekinti.
Ha n?, bárhogy lehet öltözve, még váltogatja is a stílusokat. Férfiben minden stílus lehet, az üzleti
kivételével.

_______________________________________________
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Mexikóban

by maxval bircaman - csütörtök, május 31, 2018

http://bircahang.org/mexikoban/

Egy hiteles történetem, melyet hiteles forrásból hallottam.

 

Apám ismer?sével történt ez Mexikóban kb. 50 éve.

A Mexikói Egyetemen tartott el?adást a magyar reformokról, azaz ez 1968-ban, vagy 1969-ben lehetett.

Rögtön felt?nt neki az els? sorban egy sétálóbotos öreg ember, aki figyelmesen hallgatta az el?adást és
jegyzetelt is.

Mivel elég ritka egyetemi el?adáson 80-éves emberek jelenléte, hát furdalta is a kiváncsiság, s el?adás
után odament hozzá érdekl?dni, hogy miért van itt.

Az öregember ezt mondta:

Bár magam nem vagyok kommunista, nagyon érdekel a kommunista mozgalom története,
elmélete, gyakorlata. Végülis személyesen is érintett vagyok a kérdésben, orosz nemzetiség?
vagyok, bár már 50 éve emigrációban élek. Engedje meg, hogy bemutatkozzam, nevem
Kerenszkij.
Ön esetleg rokona annak a bizonyos Kerenszkijnek?
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Öregember erre elmosolyodott:

Én vagyok az a bizonyos Kerenszkij...

Ezek után persze az el?adó másopercekig nem tudott szóhoz jutni a meglepetést?l.

_______________________________________________
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Mi lett volna, ha?

by maxval bircaman - csütörtök, november 01, 2018

http://bircahang.org/mi-lett-volna-ha/

A liberalizmus alapja a rossz emberi természet felmagosztosítása. Ebb?l is erednek a hatalmat
megkaparintott liberális rendszerek öngyilkos tendenciái.

Míg más rendszerek azt vallották, a rossz emberi természetet meg kell változtatni, de legalábbis kordában
kell tartani, addig a liberalizmus azt vallja: az alapvet?en rossz emberi természetet fel kell használni jó
célok érdekében. Hiszen ha mindenki a saját érdekeit nézi önz? módon, az az egyes egyéni rosszakat
semlegesíti, az eredmény pedig mindenkinek javulást eredményez.

Amint tehát a liberális rendszer hatalomra jut, nem képes immár hosszú távon gondolkozni, azaz
komolyan elhiszi, az a jó, ha a maximumra nyomja fel az önérvényesítést.

A klasszikus modern példa erre Oroszország a 90-es években. A hidegháborúban a nyugat által aratott
totális gy?zelem abba a hitbe ringatta a gy?zteseket, hogy már bármi megtehet? a legy?zöttel. Meg se
próbáltak mérsékeltek lenni, totális kifosztásra rendezkedtek be. Hasonlóan mint Hitler 1941-ben: hiába
mondta a német katomai vezetés zöme, hogy létre kell hozni megállapodást egy új orosz elittel, Hitler
kitartott az orosz nép rabszolgasorba taszítása mellett. Amivel sikeresen elérte: még az is Sztálin mellé
állt, aki eredetileg hajlandó lett volna a németeket támogatni.

Szóval mi lett volna nem Oroszországgal, hanem velünk, a nyugat és az Oroszország közt fekv? ex-
kommumista államokkal, ha 1989-ben nem a totális kirablásunkra rendezkedett volna be a nyugat? Azaz
azt tették volna velünk, mint az európai félperiféria szegényebb nem-kommunista államaival a
hidegháború alatt, pl. Portugáliával és Görögországgal, melyeket a magállamok felemeltek jelent?s
mértékben?

Az, hogy ugyanaz nem zajlott le velünk a 90-es években persze logikus: már nem létezett a szovjet
veszély, nem volt politikai ok felemelésünkre. De mi lett volna, ha mégis ez történt volna?

Nos, ebben az esetben, a nyugat egy széles nyugatpárti konszenzust tudott volna teremteni, hiszen nem
lett volna ellenérv arra a kétségtelen tényre, hogy az életszínvonalunk drasztikusan megn?tt. Mivel a mi
jólétünk relatívan sokkal jobb lett volna, mint nyugaton, ma mi lennénk a nyugati liberális eszmék
társadalmi támasza Európában. S ma a lázadás a rendszer ellen nálunk sokkal kisebb lenne.

A nyugat viszont mást hitt. S gyakorlatilag behívta saját táborába az ellenséget. Kifosztani és megalázni
valakit, majd annak formálisan egyenl? jogokat adni valószín?leg a lehet? legbutább stratégia. S most
meg vannak lep?dve a háttérhatalmista nagyurak: saját szervezeteik felett is kezdik elveszteni az uralmat
a növekv? bels? lázadás miatt.

Én egyébként örülök, hogy minden úgy történt, ahogy történt. A kelet-európai népeket megrontotta volna
a hirtelen ajándékba kapott jólét, s elvette volna a gondolkozás képességét. Ráadásul morálisan is jobb
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lett így: sose jó pénzért beállni az elnyomók táborába segédcsapatnak.

Mindenesetre köszönjük meg a liberális eszmének, hogy magában hordozza az öngyilkosság magvait.

_______________________________________________
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Mikor szavazhat egy külföldön él? magyar?

by maxval bircaman - vasárnap, április 08, 2018

http://bircahang.org/mikor-szavazhat-egy-kulfoldon-elo-magyar/

Mikor szavazhat egy külföldön él? magyar?

Mármint a ballib logika szerint.

 

Az szavazzon, aki adózik! De ha nem adózik, mert pl. nyugdíjas, diák, háztartásabeli, de az országban él,
akkor is szavazhasson, mert itthon él!

De ha Zorbán elüldözte ?t, s emiatt Londonisztánban mosogat? Ja, akkor is szavazhasson. S?t
szavazhasson levélben, hiába nem mondta fel itthoni lakcímét. Miért? Mert csak. Meg mert itthon 
született, s esetleg haza is tér majd Zorbán diktatúrájának bukása után.

S ha sose tervez hazajönni? A lányom Gyurcsány alatt ment el, nem politikai okokból, s nem akar
hazajönni, mert jól megtalálta a számítását és a férje is angol. Akkor is szavazhasson, mert itthon vannnak
a rokonai.

A szemét bozgor, meg szerb, meg rohadék ukrán viszont sose szavazhasson. Dehát ? is esetleg
Magyarországra költözhet, s?t a legtöbbnek vannak magyarországi rokonai. Nem baj, akkor se
szavazhasson, mert ? román, szerb, ukrán. Csak magyar szavazhasson, ? viszont mindig és mindenhol.

S aki magyarországi, de kisebbségi, pl. cigány vagy szlovák, az ne szavazhasson? De, ? igen.
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Eleve aki kett?s állampolgár, az ne szavazzon! De a fiam Svédországban él, megkapta a svéd
állampolgárságot is, szóval most svéd-magyar állampolgár, s utálja Zorbánt, ? se szavazhat? Ja, de ? igen.

Össze is állt lassan a ballib választójogi kódex:

szavazhat minden magyar állampolgár bárhol is él a világon, kivéve ha a következ? 3 állam
területén él: Ukrajna, Románia, Szerbia.

Cikkem 90 %-a ballib kommentel?k hozzászólásainak enyhén szerkesztett változata.
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Minósz

by maxval bircaman - szerda, március 28, 2018

http://bircahang.org/minosz/

Mi a törvény?

 

A törvény az, amit szokás betartani. Ellenvélemény: a beszéd se azonos azzal, amir?l beszélni szokás.
Ahogy azt is törvény határozza meg, hogy mit kell betartani, így nem lehet a törvény az, amit szokás
betartani.

A törvény inkább az, amit az állam annak mond. Hiszen a törvényesség védi meg az államot, a
törvényesség pedig igazságos és jó dolog. Viszont sok állami döntés téves, s?t rossz, márpedig a törvény
nem lehet rossz az el?bbi meghatározás értelmében.

A törvény egyfajta vélemény, az állam véleménye, s csak akkor lehet, ha helyes vélemény. De mi a
helyes vélemény? Az, ami helyesen írja le a valóságot. De akkor miért különböznek az egyes államok
törvényei, s?t miért változnak ugyannak az államnak a törvényei id?vel? Hiszen mindenhol ugyanazt
tartják jónak, igazságosnak, valóságosnak.

Ahogy a hibás orvosi tanács alapja a tudatlanság, úgy a rossz törvény alapja is az. Ahogy a hibás orvosi
tanács se gyógyítás, úgy a rossz törvény se igazságosság, mindkett? rossz.

Ki az, aki képes megállapítani mi a jó törvény? A király. De ma már nincsenek ilyenek, a múltban voltak,
mint pl. Minósz, krétai király.
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A történet olyan, mintha a XX. századi természetjogi nézet és a jogpozitivista nézet közti vitát
írná le. Azaz mi a jog: az, amit az arra illetékes állami szerv legitim módon annak határoz meg
vagy létezik egy emberi akarattól független isteni vagy a természetb?l ered? jog, s az neki
ellentétes állami jog semmis.
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Miért bukik a nyugati rend?

by maxval bircaman - kedd, június 26, 2018

http://bircahang.org/miert-bukik-a-nyugati-rend/

Teljesen aktuálpolitikailag semlegesen is logikus folyamat a mai nyugati rend bukása.

 

Azt kell csak végig gondolni, mi az emberi civilizáció alapja.

Miért lett emberi állam? Az ?sember nem élt államban, hanem kis közösségekben.

A kisközösségi lét problémamentes, mert egy bizonyos létszám alatt a közösség képes saját magát
igazgatni spontán módon.

Az önigazgatás f? kérdése: az egyéni érdek és a közösségi érdek összehangolása. Az egyéni érdek
nyilvánvaló, ez magától
értet?dik: ez azt jelenti, mindenki ki akarja elégíteni el?ször alacsony szint? igényeit (élelem, lakhatás,
szaporodás), majd ezek
után a magasabb szint?eket is, ezek a csak az emberre igaz kulturális igények. A közösségi érdek viszont
az, ami az egész csoportot érinti: a csoport fennmaradása.

Az erkölcs célja e feladat megoldása: az egyén segítségével képes átlátni, hogy a közösség érdekeinek
tisztelete az ? érdeke is
közvetve. Az erkölcs ugyanis sose öncélú, valamiféle önsanyargató, önsorsrontó valami, hanem az egyéni
érdek kifejez?dése egy
magasabb szinten.
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Minden közösségben akad azonban antiszociális magatartás, melyet kezelni kell. Ennek két fokozata
van: a szabályszegés és a szabályszegés elnézése. A szabályszeg? megsérti a normákat, miközben ? maga
elvárja a többiekt?l a szabály betartását, hiszen ellenkez? esetben kilépne a közösségb?l, magyarul: élvezi
a közösség adta pozitívumokat anélkül, hogy maga betartaná a közösséget fenntartó szabályrendet. A 
szabályszegést elnéz? meg az, aki maga nem sért szabályt, de nem reagál, ha valaki más szabályt sért - ez
ugyanolyan antiszociális magatartás azonban, mint a szabálysértés. Aki a rosszra jót tesz, az alapvet?en
példát mutat, hiszen arra számít, ez észre téríti a rossztev?t, de aki ezt folyamatosan teszi ezt egy jóra
térni nem akaró személlyel szemben, az valójában el?segíti a rosszat. Ezért a büntetés ugyanolyan fontos,
mint a b?ntelenség.

A kis közösség - kutatások szerint a kezelhet? közösség maximális létszáma valahol 100-150 között van -
képes hatékonyan
ellen?rizni a szabálysértést. Itt még mindenki ismeri a másikat, a kapcsolat közvetlen, eleve nehéz
szabályt sérteni, s ha mégis
megesik ez, az szinte biztosan gyorsan ki is derül. Az ?semberek kisközösségeiben a büntetés k?kemény
volt minden esetben:
kiutasítás a törzsb?l a kiutasított minden vagyonának elkobzása mellett, s ha a kiutasított visszatért mégis,
annak megölése.

Állam azért lett, mert a kis közösségek egyesültek, s már nem tudott ott m?ködni a spontán ellen?rzés.
Ezért lett állami hatalom: törvényhozás, végrehajtás, törvénykezés, mind a mai napig ez így van, minden
emberi civilizációban, csak a formák eltér?ek, s minél fejlettebb egy civilizáció, annál kifinomultabb az
ügyek intézése. De mindig az alap ugyanaz: a közösség fenntartása a f? érték, majd annak jólétének
biztosítása.

A modern liberális államban 2 ponton is kezd megbomlani a rend.

Az egyik: a parazita rétegek növekedése. Sok nyugati országban migránsgettók jöttek létre, olyan
lakossággal, mely nem ad
semmi a közösségnek, viszont mindent követel t?le. A leggazdagabb államok ezt a kérdést kezelni tudták
mindaddig, míg volt
elegend? pénz rá. A pénz a világ többi részének kizsákmányolásából b?séges volt, a tortából kis részt
kapott a nyugati
kisember is, s maradt a parazitákra is.

A másik pont viszont pont ez kezdi ki: a nyugati liberális oligarchák egyre kevésbé érzik
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kötelességüknek saját országaik
támogatását. 100 évvel ezel?tt egy nyugati nagyt?kés kegyetlenül kizsákmányolta ugyan a világot, de a
pénzb?l adott saját
országának is, mely ezáltal fel tudta emelni a nyugati átlagemberek életszínvonalát. Ez az életszínvonal a
múlt század 70-es
éveiben tet?zött, azóta csökken. Általános élmény a mai nyugati középkorú kisembereknél, hogy ?k nem
élnek olyan jól, mint
annak idején szüleik.

A nyugati t?ke ugyanis felmondta a szolidaritást. Mára a leggazdagabb réteg vagyonának nagyobb része
el van rejtve ofsór
számlákon, s?t a világ összvagyonának már az egyötöde lehet ofsór övezetekben eldugva.

A liberális elit tehát egyrészt integrálhatatlan tömegekkel árasztja el a nyugatot, másrészt növekv?
ütemben vonja el a nyugat
pénzét.

A nyugati kisember egyre kevésbé érdekelt a liberális rend fennmaradásában. A globálkulákság, úgy
t?nik, saját maga alatt vágja az ágat.

_______________________________________________
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Miért jó szürke proletárnak lenni?

by maxval bircaman - szombat, október 20, 2018

http://bircahang.org/miert-jo-szurke-proletarnak-lenni/

Kezdjük azzal: nem jó szürke prolatárnak lenni.

Azaz csak kisebb rosszként jó ez.

Hiszen miért lenne jó, hogy az emberek zöme értelmetlenül termeli a profitot gazdáinak, sokszor ráadásul
kifejezetten káros tevékenységekben közrem?ködve? De ha nem is káros a cég tevékenysége, akkor is
értelmetlen olyan módon, ahogy azt végzik. A munka kiszívja az emberek életerejét, s korlátozza
produktivitásukat.

Sokat veszít az emberiség azzal, hogy a munkába belefásult embereknek nincs idejük értelmes
tevékenységre. Vajon mennyi hasznos tudás vész el emiatt? Ki tudja...

Ma meg már a munkában ráadásul sose a hatékonyság számít. S ezt nem csúnya magyar állami
munkahelyeken, hanem nyugati multiknál tapasztaltam.

De mégis: a legtisztább ügy a rendszer alján csücsülni. Nem vezet?ként.

A dolgozók pedig egyre jobban vágynak  a teljes összeomlásra.

Én személyesen nem panaszkodhatok különösebben, az átlagnál több a szabadid?m munkaid?mben.
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tipikus irodai proletárn?k - manapság ilyen a proletár, s nem kalápáccsal a kezében, kék munkaruhába
öltözve ütöget gépeket
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Miért nem szavazok a ballibekre?

by maxval bircaman - csütörtök, március 15, 2018

http://bircahang.org/miert-nem-szavazok-a-ballibekre/

2014-ben is alaposan megindoltam miért nem szavazok a ballibekre. Íme a mostani lista.

Most csak 8 okot sorolnék fel. De másképp, mint múltkor.

Anyagi okok

1. Még a sz?k keretek ellenére is sikerült enyhe fejl?dést produkálni 2012 óta. Katasztrofális lenne ennek
a leállítása.

2. A kormányzat sok dologban sikeres: sikerült kicsit jobb feltételeket kicsikarni Brüsszelt?l. A
Brüsszellel szemben autós bólogatós kutya politikát folytató ballibek hatalma ezt visszacsinálná.

Stratégiai-taktikai okok

3. Nem akarom a Fidesz túlhatalmát. Márpedig addig túlhatalmuk lesz, míg a ballibek a f? ellenfelük.

4. Szeretném a jelenlegi egyetlen, részben normálisnak mondható ellenzéki er?, az LMP er?södését.

Rövidtávú eszmei okok

                                522 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

5. Egy ballib hatalom összetörné a meglév? V4-es ellensúlyt Brüsszellel szemben. Ismét ki lennénk
nagyon er?sen szolgáltatva az így is túlhatalmú brüsszeli érdekköröknek.

6. A jelenlegi helyes hintapolitikát egy ballib kormányzat leállítaná, s helyére totális és egyoldalú EU- és
NATO-h?ség lépne.

Hosszútávú eszmei okok

7. A kereszténység er?sítend?, az iszlamizáció korlátozandó. Erre egy liberális kormányzat alkalmatlan.

8. A zuhanó, nyugati. liberális zsákutca elindult a történelem szemétdombja felé. Ne lassítsuk útját!

 

_______________________________________________
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Miért szeretem a ballib megmondóembereket?

by maxval bircaman - vasárnap, március 18, 2018

http://bircahang.org/miert-szeretem-a-ballib-megmondoembereket/

Magyar médiafogyasztásom 80-85 %-a ballib tartalom.

A f? oka ennek persze az, hogy elss?sorban azok véleményét szeretem megismerni, akikkel a legkevésbé
értek egyet.

 

De azért a jó hangulat se mellékes ok.

A legjobb a ballib agytröszt legvitézebb tagjait olvasni, ha az ember kételkedni kezd picit is saját
magában. Itt olyan valóságzuhanyt kap, hogy gyorsan meggy?zi magát: bármit, csak ne ballibeket.

Az én személyes kedvenceim: Seres, Bartus, Tóth W., rájuk mindig lehet számítani, még a tükörpontyról
is képesek bizonyítani, hogy kódoltan antiszemita. Sajnos Andrassew és Eszterházy már nem élnek, ?k is
oszlopos tagjai voltak a szektának.

Heller, TGM és Konrád se rosszak azért, de ?k elkezdtek egyénieskedni, már nem minden mondatuk szól
a "fasizmus" elleni harcról.

Három magyar tévécsatornát szoktam figyelemmel követni, ezek közül az ATV és a Hír TV is jó hely
ezen egyének megfigyelésére.

                                524 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Szóval nálam nem múlik el nap a ballib megmondóemberek tanulmányozása nélkül.

_______________________________________________
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Mosolyogj megállás nélkül

by maxval bircaman - péntek, november 09, 2018

http://bircahang.org/mosolyogj-megallas-nelkul/

Az angolszász világ sokkal hazugabb, mesterkéltebb, embertagadóbb a kelet-európainál, ez
mindenképpen tény.

 

Az angolszáz kulturális kód alapja: a lehet? leggyorsabb, leggyakorlatiasabb módon termeljünk a lehet?
legtöbb profitot, s az emiatt érzett kiégettséget, eldegenedést leplezzük állandó mosolygással és folytonos
dicsérgetéssel, minden valós ok nélkül.

Mindennek a gyökere természetesen a protestáns etika, mely megteremtette a liberalizmust is.

Ez az angolszász mód még Nyugat-Európa egyes részein is teljesen idegennek számít.
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MZP, az új liberális messiás

by maxval bircaman - péntek, április 27, 2018

http://bircahang.org/mzp-az-uj-liberalis-messias/

Na, meg is jött az új ballib szupermen, a hódmez?i polgármester személyében.

Ami más a korábbiakhoz képest: MZP egy hatalmas ballib bukás után kezdte meg tevékenységét, s el?tte
pedig a ballibek folyamatosan sztárolták ?t.

 

Ezek után nehéz lesz ?t most dobniuk a ballib vezéreknek és megmondóembereknek, bár már nagyon
csendesen ugyan, de fanyalognak MZP ellen.

Én azt hiszem, szemben sok kormánypárti elemz?vel, hogy MZP szerepe alapvet?en még pozitív is lehet.
Ha betartja amit mond, azaz "múltbéli" politikusokkal nem közösködik, ez a teljes MSZP és DK 
eltakarítását fogja jelenteni, ami nagyszer? és üdvözlend? teljesítmény lenne. Hozzám persze távol áll a
MZP által pedzegetett liberális-konzervatív szöveg, de mindenképpen a kisebb rossz a hagyományos
ballibaizmushoz képest. Érthet? persze a Fidesz álságos álláspontja is: a Fidesznek az ideális ellenfél
Gyurcsány és az MSZP, míg a körvonalozodó új MZP Párt kellemetlenebb minden szempontból.

Azt mondhatom: visszafogott optimista vagyok. Ez a jöv? évi májusi EP-választáson derül majd ki
leginkább. Addig hatalmas harc lesz MZP és a ballibek között, ez szinte biztos. A ballib médiák lassú
áthangolódása várható: egyre kritikusabbak lesznek MZP iránt, s lassan igyekeznek kivonni híveiket a
rendszeres tüntetésekr?l, mely ma már nem a Fidesz, hanem az MSZP és a DK ellen irányulnak. A Jobbik
talán a legkevésbé van veszélyben az ellenzéki pártok közül, míg az LMP számára is súlyos veszély
lehet, hogy szavazói, akik az MSZP-re és a DK-re nem voltak hajlandóak átszavazni, most átállnak a
tervezett új párthoz. Meglátjuk mindezt a következ? 1 év során.
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Más ügy

by maxval bircaman - péntek, november 16, 2018

http://bircahang.org/mas-ugy/

Kitört a hiszti az újabb "populista" gy?zelem kapcsán. A szóban forgó ország Brazília. S se a fideszesek,
se a ballibek nem értik mir?l van szó.

Nos, ki kell jelentenem, ez a populista tényleg idéz?jeles. Remélem, tévedek, de ez a megválasztott új
elnök nem t?nik kóser embernek.

Alapvet?en nem bízok meg olyan latin-amerikai politikusban, aki azzal kampányol, hogy szorosra fogja
f?zni kapcsolatait az USA-val. Bárhol máshol ez megbocsátható vagy akár még meg is érthet?, de nem
Latin-Amerikában.

Ez az ember továbbá az USA-párti brazíl katonai diktatúrát dicséri. Ez elfogadhatatlan.

S ezzel nincs vége: protestantizmuspártiság és ?rült antizöld álláspont. A protestantizmus Latin-
Amerikában szinte minden esetben az öngyarmatosítás jele. Ami a zöld politikát illeti, magam nem
vagyok sötétzöld, de a ló ellenkez? oldala nem kisebb marhaság.

Szóval én nem ünneplem ezt a gy?zelmet. Különösen, hogy a korábbi vezetést gyakorlatilag nemzetközi
puccsal buktatták meg Brazíliában, korrupciós kamuvádakkal.

Én itt bizony nem populizmust látok, hanem a Birodalom hosszú mancsát.

_______________________________________________

                                528 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Második Analitika

by maxval bircaman - szerda, október 03, 2018

http://bircahang.org/masodik-analitika/

A tudományos ismeretek megszerzésér?l, a bizonyítás alapjairól.

 

I. könyv

Minden tanulás, megfigyelés alapfeltétele a már meglév? tudás. A dialektikus elmélkedés mindkét
formája, az indukció és a szillogizmus is feltételezi a már meglév? tudást: az indukcióhoz kell az egyedi
dolog mögötti univerzálé, míg a szillogizmushoz kell a kiinduló tételek elfogadása.

Két típusú el?zetes tudás létezik: a tények elfogadása (a dolgok létének tudása), a használt szavak 
értelmének ismerete (a dolgok nevének tudása), ezek külön-külön vagy együtt kellenek.

Az egyes dolgok tudása magában foglalja mindkét típusú el?zetes tudást. Az el?bbi a magára a dologra
való rámutatás, a másik az arról való állítás/tagadás megfogalmazása.

Egy dolog megismerhet? egy másik dolgon keresztül is, a hasonlóság alapján. Más módszer két dolog 
egyszerre való megismerése, ez az egyednek az univerzálén keresztül való megértésén alapszik. Azonban
minden esetben szükséges el?zetes tudás.

A feltételes el?zetes tudás és a végleges megszerzett tudás viszonya lehet?ségszer?ség és 
valóságszer?ség. Ha nem így lenne, az lenne, ami a Menónban van leírva: vagy képtelenség a tanulás
vagy csak azt tanuljuk meg amit már tudunk (visszaemlékezünk rá). Tehát van általában tudás és 
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konkrét tudás.

Önmagában a tudás annak ismerete, hogy egy dolog miért van. Ennek bizonyítása a tudományos tudás,
aminek alapja a tudományos szillogizmus, mely valamilyen els? elvekb?l indul ki, melyek els?dlegesek
és ismertebbek. Ezek lehetnek ismertebbek a közvetlen érzékelés számára (ezek az egyedi dolgokra
vonatkoznak), s kevésbé ismertek (ezek pedig általános jelleg?ek),

Minden más típusú tudás nem valódi tudás.

A kiinduló elveknek közvetleneknek kell lenniük, ezt azt jelenti, hogy nem el?zi meg ?ket más elv. A
közvetlen elv axióma, ez olyan elv, melyet se nem lehet, se nem szükséges bizonyítani, de nélküle más
nem bizonyítható.

Tétel pedig az olyan elv, mely szintén bizonyíthatatlan, de nem szükséges a tudáshoz. A feltételes tétel
neve feltevés, míg a feltétlen tétel neve meghatározás.

Ami miatt egy dolog az ami - az az dolog ami leginkább és legnagyobb mértékben az, a tudományos
bizonyítás azt teszi lehet?vé, hogy megismerjük ezt a dolgot. Vannak általunk szeretett dolgok, de még
inkább szeretjük azokat az elveket, melyek miatt szeretjük ezeket a dolgokat. Ugyanígy a legjobban azt
tudjuk, amir?l tudjuk annak az alapelveit, s szükséges, hogy ezeket az elveket jobban tudjuk a
következtetésnél.

Téves nézetek a tudományról:

nem lehetséges tudományos tudás, mert mindent bizonyítani kell: nem igaz, mert vannak
bizonyíthatatlan alapelvek,
minden igazság körkörös érvelésbe torkollik: nem igaz, mert:

a körkörös érvelés nem tudományos, nem lehet valami egyszerre el?zetes és utólagos, kell
lennie csak el?zetesnek,
a körkörös érvelés valójában önismétlés, márpedig nem lehet bizonyítás az, hogy egy
dolgot saját magáról állítunk,
a körkörös érvelés csak akkor érvényes, ha A B-b?l és C-b?l következik, míg B és C meg
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egymásból és A-ból, ez azonban a bizonyítások ritka esete, ez a megfordítható
meghatározásoknál áll csak fenn.

A tudományos tudás olyan tudás, mely a dolgokat egyetlen módon magyarázza. A bizonyításnak
szükségszer?nek kell lenni, igaz kiinduló állítások alapján. A bizonyításnak általánosnak kell lennie, azaz
mindenre mindig igaznak kell lennie. A tudományos tudás olyan tudás, mely a dolgokat egyetlen módon
magyarázza.

Az állítás elemei önmagukban:

állítmány – az alany lényegi jellemz?je, mely benne van meghatározásába,
az állítmány mint más alany jellemz?je, melynek meghatározásában szerepel az állításban szóban
forgó alany,
az egyedi lényeg mint az állítás alanya,
az állítmány mint az alany természetének kifejezése.

Önmagában = ami önmagában tartalmazza az alanyt vagy benne van, szükségszer?en, azaz ami jellemz?
a dologra, amennyiben az ? maga. Általánosan = ami önmagában, minden tekintetben igaz.

A bizonyítás alapja az alapfogalom és az általánosság. A szillogizmusban a nagyobb kiinduló tételre és a
kisebb kiinduló tételre egyaránt vonatkoznia kell a középs? tételnek állítmányként, de ez a középs? tétel
nem szerepel a következtetésben. (Középs? tétel = pl. a „görög” abban a szillogizmusban, hogy „minden
görög ember” – „Szókratész görög” – „Szókratész ember”.)

Hibás általánosság:

ha nincs neme,
ha a nem nem nevezhet? meg, mert pl. a dolgok nem egy nemhez tartoznak,
az általánosság része valami másnak, mivel ebben az esetben nem els?dleges ez az általánosság.
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Az általánosság akkor van fenn, ha abszolút, azaz nincs felette más, s önmagában az, ami. Pl. akkor
állítható, hogy a háromszög szögeinek össze annyi mint 2 derékszög, ha ez minden típusú háromszögre
igaz, ha mindegyik típusból csak azt hagyjuk meg, ami miatt az háromszög.

A tudományos kiinduló tételek akkor szükségszer?ek, ha önmagukban vannak, ennek jellemz?i:

a következtetés csak egyféle lehet,
a cáfolat jellege, hiszen a cáfolat éppen a kiinduló pont nem szükségszer?ségét állítja,
léteznie kell valós oksági kapcsolatnak,
változatlanság: ha a bizonyítási eljárás eleme megsz?nik, akkor az sose volt igazi tudás.

A szükségszer? következtetés kiindulhat nem szükségszer? közbüls? elemb?l is. De ha a közbüls? elem
szükségszer?, akkor a következtetés is az. Ha A szükségszer? állítmánya B-nek, s B pedig C-nek, akkor
A is C-nek. De ha A nem szükségszer? állítmánya C-nek, de szükségszer? állítmánya B-nek, s B pedig
szükségszer? állítmánya C-nek, akkor A is C szükségszer? állítmányának kellene lennie.

Tehát a bizonyításnak szükséges eleme a közbüls? elem, mely megteremti a kapcsolatot, valamint az
önmagukban lév? kiinduló elemeknél.

A bizonyítás 3 eleme:

a következtetés,
az ami bizonyítandó,
egynembeli sajátosság.

Az axiómák – a kiinduló tételek, azonos nembeliek, melynek sajátosságai szerepelnek az eljárásban.

Általános kiinduló tételek eredménye általános következtetés. Tudományos bizonyítás nem lehetséges
járulékos dolgok esetében. Nem általános tétel esetében a következtetés se az. Változó dolgok akkor
lehetnek tudományos kérdések, ha a változás ismétl?d? jelleget ölt.
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Lehetséges mégis két nemhez tartozó elemek keverése a bizonyításban kivételesen, olyan közbüls? elem
meglétekor, ha mindkét kiinduló elemre jellemz?, így alkalmazható két nemre is. Ennek oka: ez az elem
egy magasabb nemhez tartozik.

A nemek közti ugrás lehetetlensége miatt se lehetséges az alapelvek bizonyítása.

Igaz tudásunk akkor van, ha mindez teljesül. Azaz a kiinduló tételek helyesek, nembelileg azonosak a
következtetéssel

Minden tudományágnak megvannak a maga alapelvei. Ezek nem bizonyíthatóak, s bel?lük bizonyítandó
minden m-s

Vannak általános elvek, s vannak különös elvek, melyek csak egy adott tudományra vonatkoznak.

Három el?feltétel:

a nem, melyhez a sajátossághoz önmaga mivoltában tartoznak,
általános axiómák a bizonyításhoz,
azok a sajátosságok, melyek alapján a bizonyítás történik.

Axióma – az ami önmagából következ?en igaznak számít.

Feltételezés – bizonytalan kijelentés, melynek igazságától függ egy kérdés megoldása. Ennek t?nik az is,
amit bizonyítás nélkül elfogad valaki, de csakis az ? szempontjából az,

Feltevés – ami bizonyítható lenne, de bizonyítás nélkül elfogad valaki amit valaki vagy nem fogad el,
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vagy nem rendelkezik a kérdésr?l véleménnyel.

A meghatározások nem feltevések, ezeket csak meg kell érteni.

Szükséges alapelv az univerzálé, azaz a több elemb?l az egyre való következtetés, tehát olyan
állítmányok, melyek több alanyra vonatkoznak, hiszen mindez nélkül nem lehetne szillogizmus de önálló
ideák nem szükségesek.

A lehetetlenség elve (az ellentmondásmentesség elve) nem szerepel egyetlen bizonyításban sem, de
magától értet?dik. Csak akkor kell kifejezetten említeni, ha a bizonyítás ezt kifejezetten megköveteli, de
ebben az esetben is elegend? azt a nagy kiinduló tételben említeni.

a szillogizmus részei:

nagy kiinduló tétel vagy fels? premissza – tartalmazza a közbüls?/középs? tételt

kis kiinduló tétel vagy alsó premissza – tartalmazza a közbüls? tételt

következmény vagy konklúzió – nem tartalmazza a közbüls? tételt

A harmadik kizárásának elve a lehetetlenségbe vezetésen keresztül szerepel, a nemen belüli
meghatározásokra.

Közös alapokat a dialektika adja minden más tudománynak, ezek azok az alapok, melyek pl. a kizárt
harmadik eleve, az egyenl? részek elve,, stb. Ezekb?l az axiómákból mint közös elemb?l képesek
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építkezni a bizonyítások.

Mivel minden szillogizmus kérdést jelent, így kell léteznie tudományos kérdéseknek, melyek valamilyen
következtetés kérdez? alakjai. Az egyes tudományoknak rá jellemz? sajátos kérdései vannak.

Az egyes tudományok axiómái nem bizonyíthatók az illet? tudomány által. Ugyanígy: több tudományhoz
tartozó állítások nem cáfolhatók tudományosan.

Lehetséges tévedések tudományos bizonyításoknál:

a kérdés nem tudományos: nélkülözi a tudást, vagy a tudás téves,
induktív alapokból történik a kiindulás,
paralogizmus esete a kiinduló tételek felcserélésével,
tévedés a probléma elemzése során: a következmény és a kiinduló pont felcserélése, ez néha
egyébként lehetséges, els?sorban a matematikában,
a középs? tételek megsokszorozása.

A tény mivoltának és miértjének tudása két külön dolog. Tudományos szillogizmushoz szükséges, hogy
legyen olyan kiinduló tétel, mely nem igényel bizonyítást, mert így elvezet minket a miérthez. Ha nincs
ilyen jelleg? kiinduló tétel, akkor a következtetés lehet igaz, de nem tudományos, hiszen nem fedi fel a
szóban forgó dolog okát.

Ahhoz, hogy tudományos szillogizmus legyen, a nem-tudományos szillogizmus közbüls? tételének – ami
a legismertebb elem a szillogizmusban – a nagy kiinduló tétel helyére kell kerülnie a tudományos
szillogizmusban.

Példa: A – közelség, B – nem pislákolás, C – bolygók:
B igaz C-re, A igaz B-re, azaz A is igaz C-re – ez csak megfigyelés, de nem tudományos ismeret,
hiszen a bolygók nem azért vannak közel, mert nem pislákolnak, hanem azért nem pislákolnak,
mert közel vannak.

Ha viszont: A – nem pislákolás, B – közelség, C – bolygók:

                                535 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

B igaz C-re, A igaz C-re, azaz A is igaz C-re – ez már tudományos ismeret, hiszen itt már a
közelség a középs? tétel.

Esetek, amikor csak az indukció m?ködik, de ebben az esetben nincs tudományos megismerés:

az ok és a hatás nem felcserélhet?ek, s a hatás ismertebb,
a közbüls? tétel kiesik mind a nagyobb, mint a kisebb kiinduló tételb?l (a kettes és hármas típusú
szillogizmusokban, a szillogizmusok tipológiája Arisztotelész másik m?vében található),
sokszoros távolság az elemek között.

Példa az els?re: a fal azért nem lélegzik, mert nem él?lény, viszont ez helytelen, hiszen vannak nem
lélegzó él?lények is. Példa a harmadikra: a szkíták között azért nincsenek fuvolások, mert nincs náluk
sz?l?.

A tény és az ok lehet azonban külön tudományok tárgya: abban az esetben, ha az egyik tudomány a
másikhoz képest alárendeltségi viszonyban van.

Gyakorlati és elméleti tudás: ha az egyik tudomány a megfigyeléssel, míg a mások a magyarázásával
foglalatoskodik, Pl. a meteorológus megfigyeli a szivárványt, míg az optikus tudja az okát.

A háromféle típusú szillogizmusból csak az egyes típus tudományos. Minden más típusú szillogizmus
másodlagos.

A közvetlen tétel az, ami közvetlen kapcsolatot teremt, azaz nincsenek köztes elemek, tehát nem
bizonyítható közbüls? tétellel, csak magukkal az elemekkel.

Nincs közvetlen kapcsolathiány:
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ha A és/vagy B tételnek van neme (ha mindkett?nek van, annak nem kell közösnek lennie).

Vászont közvetlen a kapcsolathiány:

 ha A és B tételnek nincs neme, s A nem tartozik B-be.

A tudatlanság jellemz?en nem a tudás hiánya, hanem egy már tudott dolog félreértelmezésén alapuló
téves tudás.

Sok lehetséges hiba abból ered, hogy tévesen kerül feltételezésre közvetlen vagy közvetett kapcsolat vagy
kapcsolathiány. Ha a tévedés közvetlen, akkor ez nem okoz gondot, hiszen ez nyilvánvaló. A közvetett
tévedés viszont félrevezet? következményekhez vezet.

Lehetséges hibák cáfolatkor, csak az els? típusú szillogizmusok esetében fordulnak el? - az ellentét kerül
bizonyításra (az általános ellentétes állítás bizonyításából nem következik ellentétének hamissága),
miközben lehetséges, hogy egyetlen B sem A, közvetlen kapcsolathiánnyal, mégis:

mindkét kiinduló tétel hibás, hiszen lehetséges, hogy egyetlen C se A, s egyetlen B sem C,
hibás a kisebb kiinduló tétel: hiszen lehetséges, hogy AC igaz, míg BC nem.

Lehetséges hibák állításkor, az els? és a második típusú szillogizmusok esetében fordulnak el? - az
ellentét kerül bizonyításra (az általános ellentétes cáfolat bizonyításából nem következik ellentétének
igazsága):

egyes típusú szillogizmusok esete:
hibásak a kiinduló tételek: A kapcsolata közvetlen mind C-vel, mind B-vel, akkor viszont
nem igaz, hogy egyetlen C se A, s minden B pedig C,
hibás valamelyik kiinduló tétel: pl. igaz az AC, hamis a CB, igaz az AC,
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kettes típusú szillogizmusok esete:
hibásak a kiinduló tételek: ha pl. minden B A, akkor nincs olyan közbüls? tétel, mely igaz
lenne az egyikre és hamis a másikra, azaz ha mondunk ilyen tételt, az mindképpen téves
következtetés lesz,
részlegesen hibásak a kiinduló tételek: pl. néhány A C, s néhány B C, akkor hamis, hogy
minden A C, s minden B C, nyilván csak részlegesen,
hibás valamelyik kiinduló tétel: pl. CA igaz, de CB hamis, akkor AB hamis.

Nyilvánvaló tehát, hogy közvetlen kapcsolat esetében téves következtetést fog eredményezni, ha bármely
kiinduló tétel, vagy mindkett?jük, hamis.

Lehetséges hibás a közvetett tételek esetében, cáfoláskor:

egyes típusú szillogizmus:
a közbüls? tétel igaz: a nagyobbik kiinduló tétel lehet hamis,
a közbüls? tétel igaz, de nem specifikus: a nagyobbik kiinduló tétel lehet hamis,
a közbüls? tétel nem igaz és de nem specifikus: mindkét kiinduló tétel lehet hamis,

kettes típusú szillogizmus: bármelyik kiinduló tétel lehet hamis, de csak az egyik.

Lehetséges hibás a közvetett tételek esetében, állításkor:

a közbüls? tétel igaz, de nem specifikus: a nagyobbik kiinduló tétel lehet hamis,
a közbüls? tétel nem igaz: bármelyik kiinduló tétel lehet hamis, de csak az egyik.

Bármely érzékszerv elvesztése magában foglalja a tudás megfelel? részének elvesztését is. Miért? Mert az
indukció feltétlenül szükséges, annak az alapja pedig az érzékelés, még az univerzálék megértéséhez is
szükséges ez, mert az univerzálék alapja is az egyedi dolgokból levont következtetés.

A szillogizmusok 3 elemb?l állnak. A szillogizmus vagy állít vagy cáfol valamit.
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Dialektikus érvelés esetében csak a hitelességre törekszünk, míg ha az igazságot keressük, akkor valós
kapcsolatra is szükségünk van az egyes alanyok és állítmányaik között.

Véletlenszer? állítmány: nem valódi állítmány sz?k értelemben, „az a fehér egy ember” - azért
mert a fehérség és az emberség történetesen egybeesnek,
Nem-véletleneszer? állímány:

Lényegi állítmány:
a lényeg kifejezése – ez nem is igazi állítmány, hiszen a dolognak a lényegét
jelenti, azaz inkább meghatározás, azt mondja mi az alany és nem azt, hogy
milyen, az alany és az ?llítmány megfordítható,
lényegi állítmány sz?k értelemben - a lényeg valamely elemének (nem vagy
különbség) kijelentése,

Nem lényegi állítmány:
járulékos állítmány (egy dolog kötelez? tulajdonsága ugyan, de nem része
lényegének), a 9 kategória valamelyikát illet?en mond valamit az aéanyról, mint
olyan, lásd „az ember fehér”,
egyszer? járulékos állítmány (egy dolog olyan tulajdonsága, mely se
szükségszer?en, se általában nem tulajdonsága).

Szák értelemben tehát csak utóbbi három állítmány.

Végtelen sorozatok lehetségesek-e, azaz olyan dolgok (állítmányok), melyek nem lényegi jellemz?i
egyetlen alanynak se? Ugyanez lehetséges-e alanyok esetében, azaz egy alanynak nincs lényegi
állítmánya, de maga az alany lényegi állítmánya másnak, az a más megint másnak, s így tovább: lehet-e
végtelen sorozat, akár az állítmányként nem funkcionáló alanytól, akár az alanyként nem funkcionáló
állítmánytól számítva? Továbbá ugyanez a kérdés a közbüls? tételek esetében is: lehet-e számuk végtelen
a széls? tételek (a nagyobb és a kisebb tétel) közt? Ez a kérdés azt is jelenti: lehet-e a bizonyítási folyamat
végtelen?
Ha a széls? tételek rögzítettek, azaz felfelé (az univerzálé felé) és lefele (az egyedibb felé) is zártak, akkor
nyilván nem lehet végtelen számú közbüls?. Mindez ugyanúgy igaz állításra, mint tagadásra.

Állítások esetében nem létezik a széls? tételek végtelenségének problémája.

Az állítmányok száma szillogizmusok esetében véges:

                                539 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

a lényegi állítmány mindenképpen jelen van a lényegben, s ezek száma csak véges lehet,
ellenkez? esetben nem lehetne a dolog lényegét meghatározni, a véletlenszer? állítmányok nem
játszanak itt szerepet,
lényegi állítmány és alanya csak akkor fordíthatóak meg, ha nem-faj kapcsolat van, itt sincs
azonosságról szó.

Feltételek, hogy egy állítmány alkalmazható legyen a bizonyításban:

egy alany egy állítmánnyal,
a véletlen állítmányok nem egymás állítmányai.

Következtetés:

a közbüls? tételek száma nem lehet végtelen,
az alaptételek esetében nem létezhet közbüls? tétel, így bizonyítás se,
állítás vagy cáfolat bizonyításakor a bizonyítás nem lehet a nagyobb tételen kívül.

A bizonyítás lehet általános és részleges/egyedi, tovább állító és cáfoló. A kérdés melyik a jobb?

Az egyedi bizonyítás el?nyei:

nagyobb tudást ad egy egyedi dologról, hiszen mindig jobb, ha egy dolgot magában ismerünk
meg, nem más valamin keresztül,
az általános önmagában nem létezik, csak az egyedi dolgokban.

Ellenérvek:

Nem bizonyítás, ha egy dolognak azt a jellemz?jét vesszük el?, ami nem önmagából fakadó

                                540 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

jellemz?je, ennek megállapításához viszont szükséges az általános ismeret.
Az általános többet árul el az egyedi dolgokról. Az általános jellemz?en örök, míg az egyedek
nem.
Az általános jelentés egyértelm?bb.
A szillogizmus az okra összpontosít, ez jobban kitapintható általános szinten.
Minél egyedibb a bizonyítás, annál határozatlanabb.
Az általános bizonyítás egyszerre ad tájékoztatást az általánosról és az egyedir?l, míg az egyedi
bizonyítás csak az egyedir?l.
Ami általános, az közelebb áll az alapelvekhez.
Ha ismerünk egy általános tételt, akkor lehet?ségszer?en ismerjük az abból következ? tételt is.
Az általános bizonyítás ész alapú, míg az egyedi bizonyítás érzék alapú-

Azaz az általános bizonyítás a jobb.

Miért jobb az állítás a tagadásnál:

A kevesebb feltétezésb?l való kiindulás er?sebb. Az állítás csak azt tételezi fel, hogy valami mi,
míg a tagadás két dolgot: valami mi és valami más mi nem.
Két negatív tételb?l nincs érvényes következtetés, legalább az egyiknek pozitívnak kell lennie.
Az állító bizonyítás alapvet?bb, mivel nélkülözhetetlen eleme a tagadó bizonyításnak is.

Miért jobb az egyenes bizonyítás a képtelenségbe torkolló érvelésnél:

A képtelenségbe torkolló érvelés negatív érvelés, tehát mindenképpen gyengébb.
Az ismertebb, el?zetesebb tételb?l való következtetés pontosabb, míg a képtelenségbe torkolló
módszer feltétezi el?zetes körülményt is.

Azaz a lehet? legjobb bizonyítás az általásom, egyenes, állító típusú.

A tudományok osztályozása. Az a tudomány el?rébb való, mely egyszerre a tény milétér?l és miértjér?l
szól. Úgyszintén el?rébb való az a tudomány, mely kevesebb alapelemr?l szó..
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A tudomány egysége. Egyetlen tudomány az, mely egy adott nem alapelveir?l szól. A legfontosabb jel,
amikor elérünk a bizonyíthatlatan alapelvekhez. Ha ezek nem tartoznak azonos nemhez, akkor több
tudományról van szó.

A közbüls? tételek lehetnek eltér?ek, ha azonos nembe tartoznak az alannyal és vonatkoznak rá.

A véletlenszer?ség olyan dolog, ami se nem szükségszer?, se nem szabályszer? (azaz igaz az esetek
zömében), ezért nem lehet bizonyítás része.

A tudás nem érzet, mert érzékelés útján nem szerezhet? általános tudás. Így az érzékelés szintén nem
lehet a bizonyítás része (hacsak valaki nem nevezi érzékelésnek magát a bizonyítást).

Ugyanazon tétel bizonyításai közül egyesek igazak, másak tévesek. Ugyanez igaz a kiinduló tételekre is.

Hamis alapokról lehetséges igaz következmény, de csak kivételesen: hiszen ha ezeket a hamis alapokat
felhasználjuk más szillogizmusnál, az eredmény immár hamis lesz.

A különböz? téves bizonyítások alapjai nem azonosak. A hamisság ugyanis lehet többféle, pl. egymással
ellentmondó viszonyban álló tételek lehetnek egyszerre hamisak.

Érvek, hogy az igaz bizonyítások nem azonosak:

nem minden alapja ugyanaz az alapelv, mivel ezek különbözhetnek nemben,
még a közös axiómák se mindenhatóak, hiszen pl. egyes dolgokra csak a min?ség, másokra csak a
mennyiség alkalmazható,
az alapelvek száma alig kevesebb, mint a következtetések száma, mely végtelen.
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A különböz? tudományok alapjai a fentiek következtében különböz?ek.

Nem minden tétel igazolható. Az alapelvek eltér?ek az egyes nemek szerint, s a nemeken belül van végs?
alapelv.

Nincs azonban ezeknek alapelveknek közös alapelvük, hiszen hiába azonosak a bizonyítás alapelvei, ha
egyébként a nemek alapelvei egyediek.

A tudás és a vélemény: a tudás általános, szükségszer?, míg a vélemény ingadozó. Nem lehetnek
egyszerre ugyanott jelen.

A tisztánlátás olyan képesség, mely spontánul képes megtalálni a közbüls? tételt egy szillogizmusban.

II. könyv

Hogyan végezhet? el egy ok vizsgálata? A vizsgálat 4 alapelve:

Az adott dolog az-e ami?
Tényleges-e a kapcsolat a dolog és annak jellemz?je között. Ehhez meg kell el?ször is találni a
középs? tételt, hiszen ez adja meg a kapcsolatot – a kérdés az, van-e ilyen középs? tétel.
Miért van az adott dolog? Mi a dolog és jellemz?je közti kapcsolat oka? Lásd: a napfogyatkozás
oka, hogy a Földr?l nézve a Hold árnyékot vet a Napra. Itt tehát a kérdés nem az, van-e középs?
tétel, hanem az, hogy mi a középs? tétel.
Létezik-e az adott dolog? Ez azokban az esetekben szükséges, amikor a dolgot közvetlenül nem
vagyunk képesek érzékelni. Ami feltétlenül létezik, az alany, míg ami nem, az az alany min?sége.
Pl. a (Hold, a Föld és a Nap alanyok, míg a napfogyatkozás a min?ségük.

Mi az adott dolog természete, miért létezik? Ez az, amit a dolog meghatározása kifejez, a meghatározás
mindig általános és pozitív állítás.
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Azt hihetnénk, az els? típusú szillogizmus azonos a meghatározással. Azonban ez képtelenség. Nem
minden meghatározás bizonyítás, hiszen ja így lenne, minden tudás megszerezhet? lenne csak
meghatározásokkal.

Azaz a bizonyítás és a meghatározás nem ugyanaz.

Viszont éppen a meghatározás az, ami legközelebbi információt ad a lényegr?l. Miközben a bizonyítás
eleve már feltételezi a dolog lényegét. Mégis: a meghatározás nem éri el a dolog lényegét, annak
megismeréséhez bizonyítás szükséges.
A bizonyítás éppen azt bizonyítja mi egy dolog.

Példa:

a matematikus, el?re elfogadva a háromszög meghatározását, bizonyítja a háromszög létezését,
azaz eleve abból indul ki, hogy létezik háromszög, majd ezt igazolja is,
de mit is tesz a matematikus az el?bbi pontban, hiszen a valóságban nem magyarázta meg mi a
háromszög,
akkor viszont minek a bizonyítás, hiszen már maga a meghatározás már elmondja mi a
háromszög, pedig azt se tudjuk létezik-e, ez viszont képtelenség – azaz a meghatározás megadja a
jelentést, de nem bizonyítja azt.

Nem keverend? a dolog lényege annak okával. A lényeg létezésének bizonyítása érdekében ismerni kell
más lényegeket is, így lehet az egyiket igazolni, míg a másikat cáfolni.

Gyakran el?fordul, hogy a dolgokról azok járulékos tulajdonságait ismerjük, s csak aztán a lényegüket.
Vagyis el?ször csak járulékosan ismerjük a dolgokat, figyelmen kívül hagyjuk a lényegüket. Bizonyos
értelemben a dolgok létezésének ismerete lényegüket ismeretét jelenti.

Az egyetlen módja annak, hogy megismerjük a dolgok lényeget a bizonyítás, de maga a lényeg nem
bizonyítható.
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A négy ok, a következ?kre vonatkoznak:

a dolog lényege,
a létezés szükségessége,
a mozgás elve,
a dolog célja.

Ezek a Metafizika cím? m?ben vannak részletezve.

A hatás vajon az okból ered? Lehet, hogy a hatás oka nem az, amit gondolunk, de amennyiben ez a
kapcsolat biztos, akkor tényleg elmondható: az ok és a hatás együtt járnak. Ha az ok általános, 
szükségszer?, hogy a hatás is az legyen.

Nem ismerhetjük meg az alapelveket bizonyítással, csak a közvetlen elveken keresztül. Az egyetlen
módja a megismerésnek az érzékeken keresztüli, úgy t?nik, hogy minden él?lénynek veleszületett
képessége az érzékelés. Ez lehet?vé teszi, hogy megismerje a dolgokat és megítélje azokat. Azt is
lehet?vé teszi, hogy emlékezzen, mivel az emlékezet az érzékekb?l származik. Azaz az érzekelésbe bele
vannak táplálva ezek az alapelvek, melyeket indukcióval érünk el.

A gondolkodés egyes alakjai lehetnek igazak és hamisak is, mások mindig igazak, ez utóbbiak a
megérzés és a tudományos tudás.

Mivel nem lehetséges tudományos tudás az alapelvekr?l, hiszen nem lehet ?ket bizonyítani, a megérzés
adja meg ?ket. Azaz a tudományos gondolkodásnak is a megérzés az alapja.

A tudomány eredeti forrása megragadja az eredeti alapelveket, míg maga a tudomány egésze hasonlóan
kapcsolódik hozzá. Azaz a megérzés az alapelvek alapelve, ez az általános alapelv. Az egyes
tudományok viszonya vizsgálatuk tárgyával ugyanaz, mint ami a megérzés viszonya az egyes
tudományokkal.
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Mérföldk?

by maxval bircaman - kedd, július 03, 2018

http://bircahang.org/merfoldko/

Fontos mérföldk? a liberalizmus zuhanásának folyamatában az ami zajlik Németországban.

 

Mertkell végnapjai ezek. S vele bukik az eleve harmatgyenge Mertkell-Micron gumitengely.

A személyek nem számítanak. Ha marad is Satana Mertkell posztján, már csak saját maga árnyéka lesz.
Lassan a nyugat kénytelen hallgatni a keletre. Ennek jele az EU migrációügyi csúcstalálkozója, melyen
Kelet-Európa kiütéses gy?zelmét hozta. A kulcsszerep az olaszoké: a populista gy?zelem az EU egyik
alapító tagállamában teljesen összerombolta az eddig olajozottan m?köd? brüsszeli népelnyomó
propagandagépezetet.

Ez van, Soros tervei buknak lassan nyugaton is. A néptömegek nem kérnek a nyílt, liberális,
közösségromboló, emberellenes társadalomból.

Persze nem kell még leírni a liberális nyugatot. Agonizál, de még képes rúgni. A kelet józansága és a
nyugat romlottsága harcának az el?bbi a gy?ztese. Ideig-óráig még aknamunkázhat a Mertkell-Micron
gumitengely, de az oligarchák tehetetlenek a népek tengerével szemben.

Egyébként tessék mondani, Szargentinire hány magyar választópolgár szavazott, hogy belepofázhasson
Magyaország dolgaiba?

_______________________________________________

                                547 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Mítosz a jó kapitalizmusról

by maxval bircaman - csütörtök, április 12, 2018

http://bircahang.org/mitosz-a-jo-kapitalizmusrol/

A nyugati, liberális narratíva szerint van két látszólag azonos, de mégis mer?ben ellentétes rendszer.

Ezek a jó kapitalizmus és a rossz kapitalizmus.

Az el?bbiben a élelmes, fantáziadús vállalkozók nemes, lovagi harcban legy?zik a náluk kevésbé
hatékony konkurrenciát, s hasznos, piacképes termékekkel ezután dúsgazdagok lesznek, miközben
gazdagítják az egész társadalmat, munkahelyeket teremtenek, mindenkinek lassan jólétet teremtve.

A másikban vagy az állam hoz létre vállalkozókat, vagy a vállalkozók veszik meg az államot, de végül a
kett? összefonódik, azaz a t?ke és az állam egy lesz, s a vége az, hogy semmihez se ért?, kontraszelektált
egyedek lesznek dúsgazdagok, akik semmit se termelnek, piacképtelenek, s csak lopják a nép pénzét,
melyb?l aztánkacsalábonforgó, fúleksztrás partszakaszokat vesznek maguknak valami egzotikus tájon,
miközben a nép nyomorog.

A valóságban minden liberális államban összefonódik a t?ke a politikai hatalommal. Hiszen éppen ez a
rendszer lényege: a gazdasági hatalomról az állam lemond, azt átadja a nagyt?kének. Ennek eredménye:
gyenge állam, mely anyagiak híján ki van szolgáltatva a nagyt?kének, csak egyes jogszabályokkal képes
enyhén változtatni a dolgokon, de nem magán az alapvonásokon. S természetesen ez se igaz: a
valóságban a nagyt?ke mndig igyekszik megakadályozni, hogy olyan er?k kapjanak hatalmat, melyek
komolyabban lennének képesek a törvényhozás útján veszélyeztetni a gazdasági rendet.

Amit a nyugati propaganda autokráciának csúfol, valójában azok is liberális államok, csupán ott a
politikai hatalom er?sebb, azaz képes a gazdaságot is a nagyt?két?l függetlenül befolyásolni. De ott is
er?s tényez? a t?ke, csak nem egyedüli tényez?.

Ami pedig a nyugati t?ke állítólagos, valójában mitikus, jóságos eredetét illeti, a mellbevágó valóság az,
hogy ennek a t?kének az eredete szintén az állam. A legkorábbi liberális államok - a holland és az angol -
mind az állam és a nagyt?ke messzemen? összefonódásán alapultak. Emlékezzünk csak az angol
gyarmati társaságokra.

Nyilván létezik piaci verseny, de csakis korlátozottan, kisebb vállalkozók között. Ezt a jelenséget
mindenki ismeri: amikor pl. 1997-2006 közt egy Pest megyei faluban laktam, volt több pici minibolt, de
csak 2 val?di közértnek nevezhet? létesítmény: egy Coop- és egy CBA-hálózathoz tartozó. S velem is
megesett, hogy egyszer egy okból az egyiket választottam, máskor a másikat, pl. ha kevés dolog kellett, a
Coopba mentem, mert tudtam, oda kevesebben mennek, így nem kell majd hosszasan sorba állnom, míg
ha meg a nagyobb választék volt a fontos, akkor a CBA-ba mentem. Alapvet?en a Coop-ban kis választék
volt, de jobb min?ség, míg a CBA-ban nagy választék és rosszabb min?ség.

Nagyobb léptékben azonban a konkurrencia f? tényez?je nem az, hogy ez vagy az a cég mit kínál, hanem

                                548 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

csak az, hogy kinek van több pénze reklámra és ki tud jobb markentigeseket megfizetni. Csak jó
termékkel esély sincs betörni a piacra. Régóta tény, hogy már az se igaz, amit a kapitalizmus állít
magáról, hogy hatékonyaban képes jobb termékeket, olcsóbban szolgáltatni.

Ami pedig a legfontosabb: a t?ke haszna hová kerül. A legrosszabb t?ke is jó, ha hasznát ott költi el,
ahonnan azt szerzi. S a legjobb t?ke is rossz, ha hasznát kiviszi onnan, ahonnan azt szerzi. A nép
szempontjából csak ez számít: a gazdaság urai vajon ott költik-e pénzüket, ahol az adott nép is lakik
vagy sem.

_______________________________________________
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M?botrány

by maxval bircaman - vasárnap, január 28, 2018

http://bircahang.org/mubotrany/

A ballib kampányszervez?knek nincs mondanivalójuk, így el?vették egyetlen sziklaszilárd adujukat.

Ez az antiszemitizmus kártya.

Most komolyan: kit érdekel, hogy egy teljesen jelentéktelen, 200-tagú civil szervezet misét akar tartani
Horthyért?

Véleményemet Horthyról már leírtam párszor, pl. itt - egy alkalmatlan, rossz politikus volt, kultusza
nevetséges és komolytalan. Ez ugyanolyan abszurd kultusz, mint a ballibeknél Károlyi Mihály ma már
halványuló kultusza (szintén egy alkalmatlan, rossz politikus) vagy a modern Göncz Árpád kultusz.

 

egy tipikus ballib hisztiposzter

_______________________________________________
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Nagy Etika

by maxval bircaman - szerda, szeptember 05, 2018

http://bircahang.org/nagy-etika/

Bizonyos értelemben ez a m? a másik két etikai témájú m? összefoglalása. Nem akarom elkövetni az
olvashatatlanság hibáját, melyet azt hiszem elkövettem az egyik m?nél, így itt maximálisan tömöríteni
fogok. Aki nem akarja elolvasni a másik két m?vet, olvassa el mindenképpen ezt: igen jól igyekszik
összefoglalni Arisztotelész etikai nézetrendszerét.

 

Az erkölcs az államtudomány része, mert állami ügyekben semmit se tehet? erény nélkül..

Mik az erény forrásai?

Az erény nem lehet tudás, mert a tudás összes fajtája következtetéssel párosul, a következtetés pedig a
lélek gondolkodó részében keletkezik. Márpedig az erények a lélek értelemmel nem rendelkez? részében
vannak.

Minden képességnek a célja jó, nyilvánvaló, hogy a legjobb képesség célja a legjobb. A legjobb képesség
az államtudomány, így az ? célja a legjobb.

Az állami életben megnyilvánuló jóról kell tehát beszélni. Ezt hogyan határozzuk meg?

A jó nem idea, hanem közös jellemz?, mely megvan az egyes jó dologban. Az a jó egyetemes érvény?,
amelyet önmaga végett választunk.
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Minden azonban ami jó csak az adott terület részjójával foglalkozik, az államtudomány esetében is ez a
helyzet: a jóról mint saját céljáról kell beszélni.

Ennek meghatározásához a tárgyhoz tartozó kiindulópontokat kell választani.

Vannak feltétlen és feltételes javak. A feltétlenek azok, melyek választása mindig és minden körül-
mények között méltó, ilyen pl. az igazságosság. Míg feltételes az, ami használható méltóan és azzal
ellentétesen is, ilyen pl. a gazdagság.

A másik lehetséges felosztás: céljavak és nem céljavak. Az egészség például céljó, míg az egészséget
létrehozó eszköz nem az. Mindig a cél a jobb, ahogyan az egészség jobb, mint az ?t létrehozó
eszközök. Általános igazság, hogy mindig az a jobbik, ami végett cselekszünk, annak pedig eszközeiként
létezik a többi dolog.

A célok közül mindig jobb a teljes cél a nem-teljesnél. Teljes cél az, amelyet ha elértünk, semmi egyébre
nincs szükségünk, nem-teljes az, amelyet ha elértünk is, szükségünk van egyébre is. Pl. ha az
igazságosságot elértük is, sok mindenre van még szükségünk, ám ha a boldogságot értük el, nincs már
szükségünk semmi egyébre.

Tehát ez a számunkra legjobb, melyet keresünk: a teljes cél. A teljes cél pedig a jó és a javak célja. Ez
pedig a boldogság.

Vannak többféle javak:

lelki javak: belátás, erény, gyönyör?ség,
testi javak: pl. az egészség, a szépség,
küls? javak: pl. a gazdagság, a kitüntetés.

Ezek közül a legjobbak azok, amelyek a lélekben vannak.
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A cél kifejezés azonban kett?s értelm?: használat és birtoklás. A használat érdemesebb a választásra,
mint a birtoklás, hiszen az igazi cél a használat: pl. senki sem kívánná, hogy legyen szeme, ha nem látni
akarna vele.

Azon dolgok esetében, amelyeket használhatunk és birtokolhatunk is, mindig jobb és választásra
érdemesebb a használat, mint a birtoklás.

Ahogy nem az egyik fajta tudás alkotja meg a házat és a másik fajta meg a jó házat, hanem mindkett?t a
házépít? mesterség, úgy van ez minden másban is, a jó oka ugyanaz - mesterséggel, derekassággal
megtöltve.

Ugyanaz alkotja a lelket és a lélek kiválóságát, de a lélek kiválósága következtében fogunk helyesen élni.
A élet pedig nem más, mint a boldog élet. Helyesen az él, aki az erények szerint él. Ez tehát a cél is, meg
a boldogság is és a legf?bb jó is.

A boldogság egy bizonyos fajta használatban és tevékenységben van benne. Hiszen ahol létezik birtoklás
és használat is, ott az utóbbi a cél. A lélek használata az erény birtoklása. A boldogság tehát az erény
szerinti életben van.

Minthogy a legf?bb jó a boldogság, s a boldogság a cél, mégpedig tevékenység révén megvalósított
teljes cél, akkor lehetünk boldogok és rendelkezhetünk a legf?bb jóval, ha az erény szerint élünk. Az
erények szerint való élet, amely a tevékenység értelmében vett élet a boldog élet.

A léleknek van egy bizonyos része, amelynek a segítségével táplálkozunk, s amelyet táplálónak
nevezünk. Ha van is erénye ennek a résznek, akkor sincs tevékenysége. Hiszen amiben nincs törekvés,
abban tevékenység sem lesz. Ebben a lélekrészben nem vehet? észre törekvés, hanem ösztönös. Ez a rész
tehát semmivel sem járul hozzá a boldogsághoz.

Az erény a legjobb lelki alkat.
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A lélek két részre oszlik: az értelmes és az értelem nélkül való részre. Az értelmes lélekrészben jön létre
a belátás, az éleselméj?ség, a bölcsesség, a jó felfogás, az emlékezés, stb., az értelem nélkül való részben
meg azok, amelyeket erényeknek nevezünk: a mértékletesség, igazságosság, bátorság, stb.

Az utóbbiak alapján mondanak ugyanis bennünket dicsérend?nek, míg az értelmes lélekrészhez tartozó
dolgok alapján senkit sem szokás dicsérni. Hiszen senkit sem szoktak megdicsérni amiatt, hogy pl. bölcs.
Persze az értelem nélkül való lélekrészt sem szokták dicsérni, csak akkor, ha ez szolgálatot tesz,
mégpedig az értelmes lélekrésznek tesz szolgálatot.

Az erkölcsi erény a hiány és túlzás állapotában elpusztul. Pl. a testgyakorlásban túlságosan sok gyakorlás
esetén ugyanúgy elpusztul az er?, mint a túlságosan kevés gyakorlás esetében.

Látható: ugyanazok a dolgok növelik és pusztítják el az erényt.

Az erények meghatározhatók a fájdalom és a gyönyör segítségével is. Hiszen a gyönyör miatt
cselekszünk hitvány dolgokat, s a fájdalom miatt nem cselekszünk erkölcsileg szép dolgokat.

Általában lehetetlen erényre és erkölcsi hitványságra szert tenni fájdalom és gyönyör nélkül. Az erény
tehát gyönyörökkel és fájdalmakkal kapcsolatos.

Az erkölcsi erény alapja a szoktatás, nyilvánvaló, hogy az értelemmel nem rendelkez? lélekrész erényei
nem természett?l fogva jönnek bennünk létre. Hiszen egyetlen olyan dolog sem változik meg szoktatás
hatására, mely természett?l fogva létezik, pl. a k? nem szoktatható rá, hogy ezentúl felfelé essen.

Lelki jelenségek: az érzelmek, a képességek, a lelki alkatok. Világos, hogy az erény ezek egyike.

Érzelmek: az indulat, a félelem, a gy?lölet, a vágyódás, a féltékenység, a szánalom, stb., melyeket
fájdalom és gyönyör szokott kísérni.
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Képességek: melyek révén az érzelemre képesnek mondanak bennünket, melyek révén képesek vagyunk
például haragudni, bánkódni, szánakozni, stb.

Lelki alkatok: melyek révén az érzelmek tekintetében helyesen vagy helytelenül viselkedünk. Ha nagyon
haragszunk, akkor helytelenül viselkedünk a harag tekintetében, ha meg egyáltalán nem haragszunk,
amikor kellene, akkor is helytelenül viselkedünk a harag tekintetében.

A közép szerint való viselkedés az, amikor az ember sem nem túl haragos természet?, sem nem teljesen
érzéketlen. Amikor így viselkedünk, akkor lelkiállapotunk megfelel?.

A lelki alkattal kapcsolatos az érzelmek tekintetében tanúsított helyes és helytelen viselkedés.

A helyes viselkedés az érzelmekkel szemben az, mely nem mutat sem túlzást, sem hiányosságot, hanem a
középs?re irányul. Az erkölcsileg helytelen viselkedéssel kapcsolatos lelki alkat pedig a hiányra és a
túlzásra irányul. Az erény az ezekkel az érzelmekkel kapcsolatos közép, az érzelmek pedig: fájdalmak
vagy gyönyörök, vagy legalábbis nem fájdalom vagy gyönyör nélkül való dolgok. Az erény tehát
fájdalmakkal és gyönyörökkel kapcsolatos.

Vannak azonban olyan érzelmek is, melyeknek erkölcsileg hitvány volta nem valamiféle túlzásban vagy
hiányban áll, például a házasságtörés. A fegyelmezetlenséggel kapcsolatos gyönyör az alap, mely szintén
túlzó vagy hiányos voltánál fogva ilyen.

Mi ellentétes a középpel: vajon a túlzás, vagy a hiány? Egyes esetekben a középpel a hiány áll
ellentétben, más esetekben meg a túlzás. Például a bátorsággal nem a vakmer?ség - a túlzás - ellentétes,
hanem a gyávaság mint hiány.

Viszont a mértékletességgel, azaz a gyönyörökkel kapcsolatos mértéktelenség és érzéketlenség közötti
középpel nem az érzéketlenség - a hiány - t?nik ellentétesnek, hanem a mértéktelenség, vagyis a túlzás.
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De mindkett? ellentétes a középpel, mind a túlzás, mind a hiány, a közép ugyanis hiányosabb a túlzásnál,
de túlzóbb a hiánynál.

Nehéz dolog derekasnak lenni, hiszen minden egyes esetben a közepet megragadni nehéz. Kört rajzolni
például mindenki tud, de már a kör középpontját meghatározni nehéz dolog. Hasonlóképpen: haragra
lobbanni is könny? meg az ellenkez?je is, de már a közép szerint viselkedni nehéz.

Lehetséges-e ennek a megvalósítása? Hiszen mindeni az erényességet választaná. A törvényhozó is azért
nem engedi meg a hitvány cselekedeteket, viszont buzdítja a a szép és derekas dolgokat. Mi értelme lenne
ennek, ha a dolgok megtétele nem rajtunk múlna?

Rajtunk múlik, hogy derék vagy hitvány emberek leszünk-e. A dicséret és az elmarasztalás se a nem-
szándékos dolgok illeti. Hiszen senkit se marasztalnak el, mert betegek vagy csúnya. De elmarasztalunk
embereket még efféle dolgokért is, ha megbetegedésüknek vagy csúnyaságuknak ?k maguk az okai.

Azaz az erényhez és az erkölcsi hitványsághoz is kell cselekvésben megnyilvánuló szándékosság.

Minden szervezet képes arra, hogy önmagához hasonló lényeket hozzon létre, adott princípiumokból
alapján. A fa például a magból jön létre, a mag ugyanis egy bizonyos princípium. Amilyenek a
princípiumok, olyanok a princípiumokból létrejöv? dolgok is. Az ember bizonyos princípiumok alapján
cselekszik. Ez a princípium lehet az elhatározás, a kívánság, s mindaz, ami értelmen alapul.

Mindig mi magunk önként választjuk meg az adott princípiumot. Tehát rajtunk áll, hogy derekasak vagy
hitványak vagyunk-e.

Ki ne akarna azonban a legderakasabb ember lenni? Viszont nem az lesz a legderekasabb, aki ezt
elhatározza, hacsak nem ilyen a természete, de mindenképpen jobb lesz mindenki ahhoz képest, mint
ami volt.

Mivel rajtunk múlik, hogy derekasak legyünk, szükséges, hogy ezek után az önkéntességr?l
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beszéljünk. Az erény szempontjából ugyani a legfontosabb az önkéntes jelleg.

Önkéntes az a tett, melyet nem kényszer hatására cselekszünk. Törekvés hatására cselekszünk, a
törekvésnek pedig három fajtája van: vágy, indulat, kívánság.

A vágy hatására történ? cselekvés önkéntes, mert minden kényszer hatására történt cselekedetet fájdalom
követ, míg ami ezzel ellentétes, azzal gyönyör jár együtt, tehát mivel a vágy gyönyörre irányul, így a
vágy alapú cselekvés csak önkéntes lehet.

A fegyelmezetlen ember azonban, bár tudja, hogy a megcélzott dolog hitvány, mégis cselekszik,
mégpedig a vágy hatására. Azaz nem önként cselekszik. Viszont a vágy hatására való cselekvés mégse
tekintethet? kényszerbeli cselekvésnek, mert a vággyal gyönyör jár együtt, amit pedig gyönyör végett
cselekszünk, azt nem kényszerb?l tesszük.

Az embert önkéntes cselekedetei alapján szokás megdicsérni.

Ha viszont a vágyon alapuló cselekvés önkéntes jelleg?, akkor a vágy ellenére bekövetkez? cselekvés
nem az. Csakhogy a fegyelmezett ember éppen a vágya ellenére cselekszik, a fegyelmezett ember tehát
mintha nem önként lenne fegyelmezett. Ez nyilvánvalóan nem igaz, tehát a vágyon alapuló cselekedet
nem önkéntes jelleg?. Ez tehát önellentmondás.

Az indulaton alapuló cselekvés esetében ismét hasonló a helyzet. Itt ugyanaz az ellentmondás alakul kil

Marad a kívánság önkéntes jellegének vizsgálata,

A fegyelmezetlen emberek amire törekszenek, azt rögtön kívánják is. A fegyelmezetlen emberek tehát a
hitvány dolgokat úgy cselekszik, hogy közben kívánják is. Senki sem cselekszik azonban önként hitvány
dolgot, tudva, hogy az hitvány. A fegyelmezetlen ember viszont, a hitványról tudva, hogy hitvány, s
kívánságától vezérelve megcselekszi. Nem önként teszi tehát, s a kívánság sem önkéntes jelleg?.
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Viszont ez az érv megszünteti a fegyelmezetlenség és fegyelmezetlen fogalmát, hiszen ha nem önként
cselekszik az ember, nem is marasztalható el miatta. Mégis, a fegyelmezetlen ember elmarasztalható,
azaz önként cselekszik, tehát a kívánság önkéntes jelleg?.

Itt ismét ellentmondás van. Ennek feloldásához meg kell vizsgálni az önkéntesség fogalmát ismét.

MI a kényszer és a szükségszer?ség?

A kényszer az, ha egy lény valamit küls? okból tesz, saját természete vagy kívánsága ellenére. Ha
viszont az ok bels?, az nem kényszer.
Amikor a hitvány ember azt állítja, hogy egy hitvány cselekedetre a vágya kényszerítette, az nem igaz,
hiszen a vágy benne belül van.

Nem szükségszer? a gyönyör végett cselekednünk. A szükségszer? csak az, ami küls? körülményekben
jelenik meg,

Mivel ki lett zárva a törekvés, marad az, ami a gondolkodásból fakad és az elhatározás.

Ami nem önkéntes, az szükségszer?ségen, kényszeren alapulva, s nem gondolkodással párosulva
keletkezik. Ami a gondolkodásból fakad, az szükségszer?en önkéntes.

Az elhatározás törekvés-e vagy sem?

Törekvés létrejön az állatokban is, de elhatározás nem. Az elhatározáshoz ugyanis értelem szükséges,
értelem pedig csak az emberben van. Azaz az elhatározás nem azonos a törekvéssel.

Esetleg az elhatározás kívánság? A kívánság vonatkozhat lehetetlen dolgokra is, de ezeket nem
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határozhatjuk el. Továbbá az elhatározás nem a célra vonatkozik, hanem a célhoz vezet? eszközökre. A
célokat kívánjuk, nem az eszközöket hozzá. Azaz az kívánság és az elhatározás két különböz? dolog.

Az elhatározás tehát gondolkodáson alapuló tett? Ez sem, hiszen sok mindent elgondolunk, amit nem
határozunk el.

Az elhatározás tehát külön-külön egyikkel a felsoroltak közül se azonos, viszont szükségszer?, hogy az
elhatározás kapcsolatban álljon velük. Hiszen az elhatározásnál gondolkodnunk kell az eszközökön,
meg kell fontolnunk ?ket, s ily módon már létezik bizonyos törekvés és kívánság is, melyek alapján végül
az illet? cselekedetet végrehajtjuk.

Ha az elhatározás egy bizonyos, gondolkodással párosuló megfontolt törekvés, akkor az önkéntes jelleg?
nem azonos az elhatározáson alapulóval. Hiszen sok mindent megteszünk önként, még miel?tt
gondolkoztunk volna rajta, például leülünk, efféle dolgot önként teszünk ugyan, de anélkül, hogy
gondolkoznánk rajta, míg mindaz, ami az elhatározáson alapul, gondolkodással párosul.

Tehát az önkéntes jelleg? nem azonos az elhatározáson alapulóval, de ami elhatározáson alapul, az
önkéntes jelleg?. Hiszen ha megfontoltuk a dolgot, és elhatároztuk magunkat a cselekvésre, önként
cselekszünk. Ezért szokták súlyosabban büntetni a szándékos b?ntetteket.

Az elhatározás tehát a tettekben van jelen, mégpedig azokban a tettekben, amelyeknek megtétele vagy
meg nem tétele t?lünk függ, s melyekben megragadható a cselekvés oka.

De ez az ok nem egyszer?, matematikai jelleg? ok. itt ugyanis nincs rögzítve semmiféle meghatározott
kiindulópont, hanem itt a szabad döntésünk ez az ok. Hibázhatunk cselekedeteinkben.

A gondolkodás nem olyan, mint az érzékelés: a látással senki sem tehet semmi egyebet, mint hogy lásson,
míg a gondolkodással megtehetjük ezt is és azt is. Itt már helye van a megfontolásnak.

A javak megválasztásánál a hiba nem a célokkal kapcsolatos, hiszen abban például mindnyájan
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egyetértünk, hogy az egészség jó, hanem a célszer?vel van kapcsolatban, például, hogy az egészség
szempontjából jó-e egy adott cselekedet. A gyönyör és a fájdalom csalja meg leginkább az embert
ezekben a dolgokban, az el?bbit választjuk, az utóbbit kerüljük.

Mire irányul az erény, a célra vagy a célhoz vezet? eszközre?

Minden mesterségben ugyanaz ért a célhoz és az ahhoz vezet? eszközökhöz, ugyanígy áll a dolog az
erénnyel is: inkább feladata a cél szemmel tartása, mint a célhoz vezet? eszközöknek, hiszen a cél az a
bizonyos princípium, melynek kedvéért vannak a hozzá vezet? eszközök. Következésképpen az erény
esetében is nyilvánvaló, hogy az inkább a célra, mint a célhoz vezet? eszközökre irányul.

Az erény célja az erkölcsi szép, tehát inkább erre irányul az erény, mintsem azokra, amikb?l az erkölcsi
szép létrejön, bár ez utóbbiak is az erény körébe tartoznak.

Az erénynek feladata, hogy az erkölcsi szépet elébünk állítsa.

Valaki ellentmonhatna: itt miért nem a tevékenység fontosabbnak a birtoklásnál? Valójában ez itt is így
van, a tevékenység jobb a birtoklásnál. A kiváló embert tettei alapján ítélik meg, hiszen az, hogy kinek mi
az elhatározása, lehetetlenség megmutatni. Hiszen ha minden ember nézetét meg lehetne ismerni, hogy
miként viszonyul az erkölcsi széphez, akkor cselekvés nélkül is t?nhetne kiválónak az ember.

Most egyes konkrét példák!

Mi a bátorság? Miben jelentkezik?

A bátorság sohasem jön létre érzelmek és törekvések nélkül. A törekvésnek az értelemb?l kell fakadnia, s
az erkölcsi szépre kell irányulnia. Akinek a törekvése tehát az értelem révén, az erkölcsi szép végett
irányul a veszélyre, és a veszélyes helyzetekben félelem nélkül viselkedik, az ilyen ember: bátor.
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Nem bátor az, aki tudatlanságból nem veszi észre a veszélyt, se az aki tapasztalata alapján áll ellen egy
sokak számára veszélyesnek tekintetett helyzetben. Az igazi bátor ember félelmet érez, hiszen valós
veszélyre reagál, de mégis képes helytállni.

A mértékletesség a gyönyörökkel kapcsolatos mértéktelenség és érzéketlenség közötti középhatár.

A legjobb lelki alkat a legjobbra irányul, a legjobb meg a túlzás és a hiány közötti közép. Hiszen
mindkett?re, a túlzásra és a hiányra áll az, hogy az ezeken alapuló tetteket elmarasztaljuk.

Következésképp, ha a közép a legjobb, a mértékletességnek valamiféle középnek kell lennie a
mértéktelenség és az érzéketlenség között. Nos hát, egyrészt ezek között a közép, másrészt a
mértékletesség a gyönyörökre és a fájdalmakra vonatkozik, de nem mindegyikre és nem is mindenre, ami
ezekkel kapcsolatos. Hiszen ha valaki egy kép, vagy szobor, vagy más efféle dolog szemlélésével szerez
magának örömet, attól még az ilyen nem mértéktelen, hasonlóképpen az sem, akinek az öröme hallással
vagy szaglással kapcsolatos, hanem a mértékletesség csupán a tapintással és ízleléssel kapcsolatos
gyönyörökre vonatkozik.

Az az ember nem mértékletes, akire a gyönyörök egyike sincs hatással, az ilyen ugyanis érzéketlen
ember. A mértékletes emberre hat a gyönyör, de nem olyanformán, hogy túlzásba vigye, s minden
egyebet mellékesként kezeljen, továbbá magának az erkölcsi szépnek a kedvéért, nem pedig egyébért kell
mértékletesen cselekednie. Aki ugyanis a túlzó gyönyörökt?l félelemb?l vagy valami más ilyesfajta érzés
miatt tartja távol magát, az nem mértékletes.

Csak az ember lehet mértékletes, mert a többi él?lényb?l hiányzik az értelmi képesség, melynek
segítségével megvizsgálhatná az adott dolgot és a szépet választhatná.

Következik több más lelki alkat részletes elemzése: a szelídség, a nagyvonalúság, a becsvágy, az
áldozatkészség, a felháborodás, az önérzet, a szemérem, a barátságosság, az igazmondás leírása
részletesen. Ezeket kihagynám.
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Az igazságosságról szóló részt viszont érdemes részletesebben leírni.

Az igazságos kifejezés jelentése kett?s: az egyik törvény szerint való, ami a saját magunkkal szembeni
derék magatartást jelenti, a másik pedig az, ami másokra vonatkozik.

A törvény azoknak a dolgoknak a megtételét írja el?, melyek az erényen alapulnak, tehát az az ember, aki
a törvényen alapuló igazságos dolgokhoz ragaszkodik, tderekas ember lesz, azaz az igazságosság
valamiféle tökéletes erény. Azonban a másokra irányuló igazságosság másféle. Akik mással szemben
igazságosak, nem korlátozzák az igazságos jelleget önmagukra. S éppen ezt a típusú igazságosságot kell
meghatároznunk.

A mással szemben megnyilvánuló igazságos: az egyenl?. Hiszen az igazságtalan meg az
egyenl?tlen. Amikor az emberek a javakból maguknak a nagyobb részt, a rossz dolgokból meg a kisebbet
juttatják, az egyenl?tlenség. Általános vélemény, hogy ez igazságtalanság.

Tehát az igazságtalanság az egyenl?tlen dolgokban, míg az igazságosság egyenl?ségben nyilvánul meg.
Nyilvánvaló, hogy az igazságosság: valamiféle közép a túlzás és a hiány, a sok és a kevés között.

Az igazságtalan embernek ugyanis igazságtalankodása révén többje lesz, annak pedig, akivel
igazságtalanság történik, ennek következtében kevesebbje. Ezek között a közép az igazságosság.

A közép egyenl?, az igazságos ember egyenl?t kíván birtokolni. Legalább két ember viszonya az, amiben
az egyenl? jelleg megnyilvánulhat. Tehát egyenl?nek lenni a másikhoz való viszonyunkban igazságos
dolog.

Az igazságosság tehát az egyenl?nek és a középnek a keveréke. Ez az arányos egyenl?ség. Az arányos
egyenl?ség legkevesebb négy tag között jön létre. Mert ahogyan A aránylik B-hez, úgy aránylik C a D-
hez. Arányos például az, hogy akinek nagy vagyona van, az sokkal járul hozzá valamihez, akinek meg
kicsi, az kevéssel, viszont ugyanígy: aki sokat dolgozik, az sokat szerez, aki meg keveset dolgozik,
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keveset.

Az igazságosság tehát az arámyos egyenl?ségre vonatkozó, a lelki alkaton alapuló, elhatározással párosult
törekvés: az arányos kölcsönösség.

Az állami igazságosság els?sorban az egyenl?ségben jut kifejezésre, ez egyenl?ség teljes mértékben csak
a teljesjogú polgárokat illeti meg.

A jogok közül néhány a természett?l való, mások pedig szokáson alapulnak. Az el?bbiek is változhatnak,
de ez jellemz?en csak hosszú id?n keresztül következik be.

A természeten alapuló jogos jobb a szokáson alapuló jogosnál, de amit keresünk, az az államilag jogos, az
pedig szokáson és nem természeten alapul.

A jogtalan dolog és a jogtalan tett nem azonos. A jogtalan dolgot ugyanis a törvény határozza meg, míg a
jogtalan tett az, ha az ember már megtette a jogtalan dolgot. Hasonlóképpen a jogos dolog és a jogos tett
sem azonosak.

Mikor beszélhetünk jogos dologról? Amikor az ember elhatározás alapján és önként cselekszik,
tudatában annak, hogy kinek az érdekében, milyen eszközzel és milyen cél érdekében tesz.

Amikor valaki egyik körülménynek sincs tudatában, miközben jogtalan dolgot cselekszik, akkor az ilyen
nem jogtalan, hanem szerencsétlen.

Tehát nem mindig követ el jogtalanságot, aki jogtalanul cselekszik, minthogy tudatlanságban van a tette
fel?l. Mi a tudatlanság? Ha a tudatlanság az oka annak, hogy valamit cselekszünk, akkor nem önként
cselekszünk, úgyhogy nem követünk el jogtalanságot. De ha az ember maga az oka a tudatlanságnak, s
olyan tudatlanságból cselekszik valamit, aminek ? maga az oka, az ilyen ember már jogtalanságot követ
el, s joggal nevezik az ilyet jogtalannak.
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Akik azonban nem maguk az okai, de az ? esetükben is a tudatlanság okozza, hogy ilyesmit cselekszenek,
nem követnek el jogtalanságot. Az efféle tudatlanság a természetben gyökeredzik, például a
kisgyermekek tudatlanságukban ütik meg az apjukat.

De mi a helyzet a jogtalanság elszenvedésével? Vajon önszántából szenved-e az ember jogtalanságot,
vagy nem? Mert jogtalanságot nem önként szenvednek el az emberek. Vannak emberek, akik noha
jogosan igényelnek valami egyenl?t, mégis engednek az igényükb?l mások javára. Mármost ha
egyenl?vel rendelkezni jogos, akkor kevesebbel rendelkezni annyi, mint jogtalanságot elszenvedni. De az
ilyen ember önként rendelkezik kevesebbel, tehát önként vállalja, hogy jogtalanság történjen
vele. Viszont nyilvánvaló, hogy nem önként vállalja. Mindazok, akik a kevesebbet veszik el, ezt vagy
kitüntetésért, vagy dicséretért, vagy hírnévért, vagy barátságból, vagy valami más hasonlóért teszik. Aki
pedig arra cserél el valamit, amire akarta, azzal semmiféle jogtalanság nem történt.

Az ilyen és ehhez hasonló érvekkel ellentétben áll a fegyelmezetlen emberr?l mondott érv. A
fegyelmezetlen ember ugyanis önmagának okoz kárt azáltal, hogy hitvány dolgokat cselekszik, mégpedig
önként cselekszik ilyesmit, tehát tudatosan árt önmagának, így önként, önmagától szenved jogtalanságot.

De itt fölvethet? egy olyan megkülönböztetés, amely lerontja ezt az érvet. Ez a megkülönböztetés az,
hogy jogtalanságot elszenvedni senki sem kíván. A fegyelmezetlen ember azonban önként cselekszik
olyasmit, ami a fegyelmezetlenségen alapul, így hát önmagával szemben követ el jogtalanságot, mert hát
hitvány dolgot akar cselekedni önmagával szemben. De azt, hogy jogtalanságot szenvedjen, nem kívánja
senki, így a fegyelmezetlen ember sem követhet el önként jogtalanságot önmagával szemben.

Továbbá, aki jogtalankodik, az ezt önként teszi, míg akivel jogtalanság történik, ezt nem önként szenvedi
el,  így hát ha lehetséges volna, hogy valaki önmagával szemben kövessen el jogtalanságot, az is
lehetséges volna, hogy valamit egyidej?leg nem-önként és önként cselekedjünk. Ez viszont lehetetlen.
Így nem lehetséges tehát, hogy az ember önmagával szemben jogtalanságot kövessen el.

Lehet persze léleken belüli jogtalankodás. A léleknek ugyanis van rosszabb és van jobb része. ezek
egymás ellen elkövethetik ezt, ha a rosszabb a jobb rész ellen irányul, azaz az ember magával szemben
lehet igazságtalan. De ennek nincs köze az állami jelleg? jogtalankodáshoz.

Ki követ el jogtalanságot és kin múlik a jogtalan tett? Azon-e, aki jogtalanul kap valamit, vagy azon, aki
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igazságtalanul dönt és juttat valakinek valamit, ahogyan ez a versenyeken szokott történni? Jogtalanságot
nem az követ el, aki pl. elfogadja a díjat a verseny dönt?bírójától, még ha az helytelenül is döntött, hiszen
lehet, hogy az igazságtalanságot követett el, de az is lehetséges, hogy nem.

Mi a szabály tehát? A léleknek van egy értelemmel bíró és egy értelemmel nem rendelkez? része. Az
értelemmel bíró résznek is két része van: a megfontoló és a megismer? lélekrész, az el?bbi elgondol, az
utóbbi érzékel.

Más az a lélekrész, amely az érzékelhet?re, és megint más, amely az elgondolhatóra vonatkozik.

A megfontoló - és elhatározó - lélekrész az érzékelhet?re vonatkozik, mindarra, aminek van keletkezése
és pusztulása. Megfontolni ugyanis olyasmit szoktunk, amivel kapcsolatban t?lünk, az elhatározásunktól
függ mindaz, hogy megtesszük vagy nem tesszük meg a dolgot, másban nincs helye se a megfontolásnak,
se az elhatározásnak.

Milyen is az igazság? Mire vonatkoznak a megismerés formái:

a tudományos megismerés - arra, amit bizonyítás és érvelés segítségével lehet megismerni,
a belátás - azokra a tettekre, melyeket választani és elkerülni egyaránt lehet, amelyekkel
kapcsolatban t?lünk függ az is, hogy megtegyük-e vagy sem: itt a megalkotás és a megcselekvés
folyamatában nem azonos az alkotó és a cselekv? elem, hiszen míg az alkotótevékenység mellett
létezik még egy másik cél is, addig a cselekv? elem esetében a cselekvés folyamata mellett nem
áll semmi egyéb cél (példa házépítés és lanton játszás) - a cselekvésre a belátás vonatkozik, az
alkotásra meg a mesterségbeli képesség inkább, a belátás egy bizonyos lelki alkat, önmagában
erény, míg a megismerés többi fajtájának van erénye, de önmagában nem az,
az ész - a gondolkodás tárgyainak és a létez?knek elveivel kapcsolatos, azaz ellentétben a
tudományos megismeréssel, itt bizonyíthatatlan elvekkel dolgozik, továbbá az ezen elvekb?l bizo-
nyítás útján nyert tételekkel,
a bölcsesség - az észb?l és a megismerésb?l tev?dik össze: foglalkozik az elvekkel is, meg az
elvekb?l bizonyítás útján nyert tételekkel is, melyekre a megismerés vonatkozik,
a feltevés - olyasmi, aminek segítségével a dologgal kapcsolatban bizonytalanságban maradunk.

Azonos-e a belátás és a bölcsesség? Nem, mert a bölcsesség tárgyai a bizonyítható és mindig ugyanúgy
létez? dolgok, a belátás viszont nem ezekre, hanem a változásban lev? dolgokra vonatkozik. A hasznos
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dolgokra tehát a belátás vonatkozik, ám a bölcsesség nem vonatkozik rá.

Erény-e a bölcsesség? Nyilvánvaló, hogy az, hiszen a belátás erény, ám a belátás kevésbé értékes, mint a
bölcsesség, tárgya ugyanis alacsonyabb rend?, hiszen a bölcsesség az örök dolgokkal foglalkozik, míg a
belátás a hozzájuk képest alacsonyabb rend?ekkel.

Mi az értelmesség? Ugyanazon a területen nyilvánul meg az értelmesség, mint a belátás, a cselekvés
területén. Arra mondjuk, hogy értelmes ember, aki képes a megfontolásra, s tud helyesen tud dönteni és
ítélni. Csakhogy döntése kis dolgokkal kapcsolatos, s jelentéktelen helyzetekben nyilvánul meg. Az
értelmesség tehát a belátásnak része, mely nem lehet meg nélküle.

Hasonló a helyzet az ügyesség esetében is. Az ügyesség nem azonos a belátással, mégis a belátó ember
ügyes, ezért a belátással bizonyos mértékig együtt jár az ügyesség is. De ügyesnek szokták nevezni a
hitványat is. Az ügyesség jellemz?je, hogy megvizsgálja, milyen eszközökkel hajthatja végre az egyes
tetteket, azután megszerzi az eszközöket hozzá.

Ahogyan az ügyesség viszonyul a belátáshoz, olyannak t?nik az összes erény viszonya. Vannak erények,
amelyek természett?l fogva is megvannak minden emberben, de vannak olyanok is, amelyek szoktatáson
és elhatározáson alapulnak. Csupán a megfontolással párosultak tekinthet?k teljes erényeknek és ezek
dicséretre méltóak is, amikor a törekvéshez csatlakozva megjelennek. A természetes erény megfontolás
nélkül való. A megfontolástól elkülönítve csekély mérték?, s dicséretre nem méltó, de hozzátéve a
megfontoláshoz és az elhatározáshoz, tökéletessé teszi az erényt. Azaz erényre irányuló természetes
törekvés együttm?ködik a megfontolással, s nincs is híjával ennek. Másrészt a megfontolás és az
elhatározás sem válhat teljesen tökéletessé mint erény a természetes törekvés nélkül. Az a cselekvés
dicsérend?, mely együtt van megfontolással párosult, az erkölcsi szépre irányuló törekvéssel.

A belátás miért erény? Mivel az igazságosság és a bátorság meg a többi erény amiatt, hogy az erkölcsileg
szép dolgok megvalósítása a céljuk, dicsérend?k is, nyilvánvaló, hogy a belátás is valamiféle dicsérend?
dolog, hiszen amely dolgok megcselekvésére a bátorság, ugyanazokéra indít a belátás is. Ahogyan a
belátás rendeli, úgy cselekszik a bátorság is, tehát, ha a bátorság dicsérend?, akkor az is, ami ezt
elrendeli neki: a belátás.
A belátás egyfajta tervez? mester az erények között, mert ahogyan ? el?írja, úgy cselekszenek az
erények.
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A belátás uralkodik a lélekben? Nem, hanem egyfajta felügyel? a bölcsesség mellett, gondoskodik, hogy
a többi lélekrész a munkáját végezze azáltal, hogy az érzelmeket zabolázza és mérsékli.

Mi a méltányosság? A törvénnyel szabályozott dolgok enyhítése. Mivel a törvény általános viszonyokat
szabályoz, így esetenként szükséges az enyhítés egyes indokolt esetekben. Ez valójában a törvény
szellemének érvényesítése, nem azzal ellentétes tevékenység.

A megért? gondolkodás ugyanarra vonatkozik, mint a méltányosság, azokra az esetekre, melyek a
törvényhozó pontatlan meghatározásai következtében kimaradtak.

Aki döntést hoz a törvényhozó által elhanyagolt dolgokban, s felismeri, hogy azok jogos dolgok, az
megért? gondolkodású. A megért? gondolkodás feltétele a méltányosság.

A jó megfontolásnak ugyanaz a tárgya, mint a belátásnak, mivel a választható és elkerülhet? dolgokra
vonatkozik, s nincs meg a belátás nélkül. A belátás a cselekv? elem ezen a területen, a jó megfontolás
pedig az a lelki alkat, mely alkalmas arra, hogy a cselekvések területén megtalálja a legjobbat. Azok a
dolgok nem tartoznak a jó megfontoláshoz, melyek önmaguktól a legjobb módon történnek. Ott ugyanis
az értelemnek nincs szerepe.

Vajon feladata az igazságos embernek az, hogy a társadalmi élet minden területén mindenkinek egyenl?t
nyújtson? Legyen mindenkihez hasonló? Nem, semmiképpen. Viszont mindenkinek meg kell adnia azt, 
ami ?t megilleti.

Ellentmondás lehet, hogy a jogtalankodás azt jelenti, hogy az ember kárt okoz önként és tudatosan, azaz a
jogtalankodónak tudnia kell, hogy melyek a jó és melyek a rossz dolgok, márpedig ez a a belátás
jellemz?je, azaz a jogtalansággal a legnagyobb jó, a belátás jár együtt. Valójában azonban ez nem így
van, mert belátásnak éppen az a sajátossága, hogy helyesen képes szemlélni a dolgokat. A jogtalan ember
is általánosságban tudja ugyan, hogy mi a jó. de azt már nem, hogy az számára jó-e. Azaz a
jogtalansággal nem jár együtt a belátás.

További kérdés: létezik-e jogtalanság a hitvány emberrel szemben is? Ha ugyanis a jogtalanság abból áll,
hogy kárt okozunk, a károkozás meg javaktól való megfosztásból, akkor úgy t?nik, mintha nem
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okozhatnánk kárt az ilyennek, hiszen azok a javak, amelyekr?l ? úgy véli, hogy azok jók a számára, azok
valójában nem azok. Ahogy pl. a gazdagság kárt okoz a hitvány embernek, mivel nem tud helyesen élni
vele. Ha tehát kárt okozunk ilyen embernek, nem követünk el jogtalanságot. Aki lélekben hitvány, annak
számára megfelel? eljárás, ha nincsenek javai.

Létezhet-e túlzás az erényekkel , abban az értelemben ahogy ez megesik egyes küls? javakkal, pl. a a
nagy vagyon pökhendivé teheti birtokosát. Az erénnyel is lehetséges ez: azaz pl. ha valaki túl igazságos,
az rosszabbá válik? Nem, mert a derekas ember abban is derekas, ahogy él erénye jótéteményeivel, hiszen
kötelez? eleme a közép hiány és túlzás között. Az erény tehát, ha naggyá n?, nemhogy nem rosszabbá, de
jobbá tesz.

Három olyan lelki jelenség van, amelynek az alapján hitványnak nevezünk embereket:

lelki rosszaság,
fegyelmezetlenség,
állatiasság.

Az els?r?l már volt szó, lássuk a fegyelmezetlenséget és az állatiasságot.

Az állatiasság túlzott rosszaság. Ez az erkölcsi rossz túl van az emberi mértéken, ugyanúgy a vele
szemben álló erény is, mely az istenek természete.

Szókratész azt állította, hogy fegyelmezetlenség nem létezik, mondván, hogy senki sem választaná a
hitvány dolgot, ha tudná, hogy az hitvány. Viszont a fegyelmezetlen ember nem ilyen, hanem olyan, aki 
tudja, hogy valami hitvány dolog, de mégis - érzelmét?l sarkallva - azt választja.

Vajon a fegyelmezetlen embernek van-e valamiféle meghatározott ismerete, amelynek a segítségével
szemléli és vizsgálja a hitvány dolgot? Ez nem lehet így, mert értelmetlenség volna, hogy ami bennünk a
leger?sebb és legszilárdabb, alá legyen vetve másnak. Ugyanis a tudás az, amely a bennünk lev? összes
dolog közül a legállandóbb és leginkább kényszerít? erej?, azaz a fegyelmezetlen ember nem tudás
alapján cselekszik.
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De ha nem tudás, akkor vélekedés-e? Ha a fegyelmezetlen embernek vélekedése van, nem
marasztalhatjuk el, hiszen ha valami hitványságot cselekszik, annak nincs pontosan tudatában, csupán
vélekedik róla, így meg kellene bocsátani neki amiatt, hogy hitványságot cselekszik, hiszen nem tudja
pontosan, hogy az hitványság, csupán tévesen vélekedik. De mégis elmarasztaljuk a fegyelmezetlen
embereket. Itt tehát ellentmondás van.

Újabb ellentmondás, hogy mivel a mértékletes ember fegyelmezett, képes-e benne bármi heves
vágyakozást ébreszteni? Hiszen ha fegyelmezett, akkor heves kell hogy legyen ez a vágyakozás, mert
különben miben fegyelmezett? De ha viszont vágyai hevesek, akkor meg ez az ember nem mértékletes,
hiszen az a mértékletes, aki sem nem vágyakozik semmire, sem nem szenved semmit?l.

Továbbá, néha a fegyelmezetlen ember dicsérend?, a fegyelmezett meg elmarasztalandó. Hiszen aki
téved a megfontolásban, de vágyától vezérelve a szépet választja, az dicsérend?. A fegyelmezett ember
esetében ez nem fog megtörténni, hiszen értelme nem fogja megengedni neki, hogy hallgasson vágyára.
Azaz fegyelmezetlen ember választ helyesen, így dicséretre méltó. A fegyelmezett ember pedig
elmarasztalandó, hiszen tévedése miatt nem választja a szépet. Ez persze abszurd következtetés.

Mi a megoldás? El?ször is, az er?s vélekedés és a tudás között ebb?l a szempontból nincs különbség.
Fegyelmezetlen az olyan ember, akinek van ugyan tudása az erkölcsileg szép dolgokról, de nem aszerint
cselekszik. A bennük lev? tudás nem tevékeny. A fegyelmezetlen ember rendelkezik ugyan általános
tudással arra vonatkozóan, hogy az efféle dolgok hitványak és kártékonyak, részlegesen azonban nem
ismeri, hogy az éppen adott dolog rossz, úgyhogy az efféle tudás birtokában fog hibázni. Mert az
általános tudással rendelkezik ugyan, de a részlegessel már nem. Tehát egyáltalán nem lehetetlen az sem,
hogy ez történik a fegyelmezetlen emberrel: a tudás birtokában valami hitványságot cselekszik.

Továbbá, a fegyelmezett ember az, aki a helyes szabály birtokában és ezt alkalmazva ítéli meg a rosszat
és a jót, s akit nem a vágyai vezetnek. Azaz akkor se érdemelhet dicséretet a fegyelmezetlenség, ha az a
jót választja, s akkor se megrovást a fegyelmezettség, ha tévesen ítél.

Aki a testi vagy a küls? javakkal kapcsolatban fegyelmezetlen, az feltétlenül fegyelmezetlennek számít.
A feltétlenül fegyelmezetlen ember ugyanis a testi gyönyörökkel és fájdalmakkal kapcsolatban ilyen.

Azonos-e vajon a mértéktelen és a fegyelmezetlen Nem, mert mértéktelen az olyasféle ember, aki úgy

                                569 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

véli, hogy amit tesz, az számára a legjobb és a legkedvez?bb, s aki nem rendelkezik semmiféle helyes
szabállyal, mely ellenkezésbe kerülne mindazzal, ami számára gyönyör?ségnek t?nik. A fegyelmezetlen
emberben viszont megvan a helyes szabály, mely ellenkezésbe kerül vele, amikor vágyát követi.

Vajon melyik gyógyítható könnyebben, a mértéktelen vagy a fegyelmezetlen ember? A fegyelmezetlen
emberben az alapelve megvan jó állapotban van, a mértéktelen emberben viszont nincs meg, ezért a
fegyelmezetlen ember jobb a mértéktelennél, s könnyebben gyógyítható.

A fegyelmezetlenségnek két fajtája van. Az egyik valamiféle megfontolatlanság, mely hirtelen keletkezik
és hirtelen cselekedetre késztet, a másik egyfajta er?tlen jelenség, amely akadályozó jelleg?
megfontolással párosul.

Az els? fajta nem kárhoztatható túlságosan, hiszen megjelenik a derekas emberekben is, mégpedig
azokban, akik forróvér?ek és tehetségesek. A másik fajta viszont a hideg és melankolikus emberekben
jelenik meg; az ilyenek megrovást érdemelnek.

Aki értelmével el?re tisztázza a dolgokat, még ha a friss élményekkel kapcsolatban fegyelmezetlen is,
akkor sem ragadja el a szenvedély. De aki értelmével látja ugyan, hogy ezt meg ezt nem kellene
megtennie, mégis átadja magát a gyönyörnek, fokozottabb mértékben érdemel megrovást. A derekas
ember soha nem is lehet ilyen módon fegyelmezetlen.

Ezek után a gyönyörr?l kell beszélni, mivel boldogság a gyönyör és kellemes élet, vagy legalábbis olyan
élet, mely nincs híján a gyönyörnek. A gyönyör nem feltétlenül szükségeltetik a fájdalomban, ez csak
egyes testi gyönyörökre igaz. A látás, a hallás és a szaglás esetében nincs szó el?zetes fájdalomról, hiszen
senki sem érezt fájdalmat azel?tt, hogy a látás vagy a szaglás gyönyört okoz neki. Hasonlóképpen a
gondolkodás esetében se: aki szemlél valamit, az gyönyör?séget érez anélkül, hogy el?bb fájdalma lett
volna.

A gyönyöröket fajta szerint meg kell különböztetni. Vannak bizonyos hitvány gyönyörök is. Minthogy a
természetek különböz?k, ezért különböz?k a gyönyörök is, s mert a gyönyör visszatérés a saját természet
szerinti állapothoz, a hitvány természet esetében hitvány, derekas természet esetén pedig ez derekas
gyönyör.
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Nyilvánvaló, hogy a látásból, hallásból, gondolkodásból fakadó gyönyörök jobbak, mint a testi
gyönyörök, melyek a feltöltésb?l – az üres állapotból a telített állapotig tartó folyamatból - származnak.

A cselekv? ember cselekvéséb?l fakadó gyönyör nem akadály, hiszen a gyönyör, ha a tevékenységb?l
fakad, még fokozottabb tevékenységre serkenti. A derekas ember cselekvése az erényen alapul, s
számára kellemes, hogy ezt cselekszi. Cselekvése ezután még tevékenyebb lesz. Ha örömmel cselekszik,
derekas ember, ha meg fáj neki, hogy erkölcsileg szép dolgot cselekszik, akkor nem derekas. Fájdalom
ugyanis ott van, ahol kényszerb?l történik valami, így hát ha fájdalmat érez valaki, amikor szép dolgot
cselekszik, akkor azt kényszerb?l cselekszi. Aki pedig kényszerb?l cselekszik, az nem derekas ember.

Nincs olyan, az erényen alapuló dolog, amit ne fájdalommal vagy örömmel tennénk. Középút nincs, mert
az erény az érzelmekben nyilvánul meg, az érzelem meg a fájdalomban és a gyönyörben, s nincs semmi,
ami a kett? között lenne. Nyilvánvaló tehát, hogy az erény is fájdalommal és gyönyörrel párosul.

A küls? javak nélkül, melyeknek a területén dönt? szerepet játszik a szerencse, lehetetlenség boldognak
lenni. Ki a szerencsés ember? A szerencse oka nem lehet a a természet, mert ha így lenne, akkor a
szerencse szabályszer? lenne, márpedig ennek éppen ellenkez?je a helyzet: rendszertelen és 
véletlenszer? a szerencse.

A szerencse az észre se vezethet? vissza, hiszen itt is jellemz? a rendszeresség és a szabályszer?ség. S?t
ahol a leginkább van jelen a szerencse, ott van legkevésbé jelen az ész.

A szerencse esetleg valamiféle isteni gondviselés? Kizárt, hogy az istenség érdemtelenül osztana javakat.

A szerencse egyszer?en véletlenül keletkezik. Ami viszont a természet része. Ez ellentmondás.

A szerencse és a sors a nem t?lünk függ? dolgok közé tartoznak, hanem azok közé, amelyeknek nem
vagyunk urai és amelyeket megcselekedni nem áll hatalmunkban. Ezért pl. az igazságos embert mint
igazságos embert senki sem mondhatja szerencsésnek, hiszen t?le függ, hogy olyan amilyen. Ugyanez
igaz más erényekre is.
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De egyes esetekben már megfelel?bb szerencsér?l beszélni. Az el?kel? származású embert ugyanis
szerencsésnek nevezzük, ahogy általában azt, akinek olyan javak jutnak osztályrészül, amelyeknek nem ?
az ura. De itt sem teljesen helyénvaló talán szerencsér?l beszélni. A szerencsés kifejezést ugyanis több
értelemben használjuk. Akinek a számítása ellenére sikerül valami jót cselekednie, szerencsésnek
mondjuk, s akinek számítása szerint veszteséggel kellene zárnia egy ügyet, de mégis nyereséges, szintén
szerencsésnek nevezzük. Akkor beszélünk tehát szerencsér?l, ha számításunk ellenére jön létre valami jó,
s ha nem szenvedjük el azt a kárt, amire számíthatunk. De inkább van jelen a szerencse ott, ahol az ember
valami jóra tesz szert. Hiszen az, hogy szert teszünk a jóra, már önmagában szerencsés esetnek számít,
míg az, hogy nem szenvedünk kárt, csak járulékos módon szerencsés eset. A szerencse tehát értelem
nélküli természet.

A szerencsés ember ugyanis az, aki az értelem irányítása nélkül rendelkezik a jóra irányuló törekvéssel, s
el is éri a célját. Ez a természet hatása.
Mert a lélekben természett?l fogva megvan az, aminek segítségével az értelem irányítása nélkül
törekszünk arra, ahol megvan számunkra a jó állapot lehet?sége. Ez olyan, mint az ihletett állapotban
lév?k esete: értelem nélkül való törekvés alapján cselekszenek.

A szerencse a dolgok változékonyságából ered, ahol magában az emberben benne van a javakra
irányuló törekvés princípiuma.

Összefoglalásként az egyes erényeket alá kell rendelnünk valaminek. Ez a kalokagathia, azaz
„szépjóság”.

Vannak szép és vannak jó dolgok, az erények egyszerre vannak a két kategóriában. Vannak feltétlenül jó
és szép dolgok, s vannak olyanok, melyek nem feltétlenül azok. Az erkölcsileg szép és jó ember számára
a feltétlenül jó dolgok jók, s a feltétlenül szép dolgok szépek. Az erényeken alapuló helyes cselekvés a
helyes szabály alapján való cselekvés.

De mi ez a helyes szabály? Azt jelenti, hogy a lélek értelem nélkül való része nem akadályozza az
értelemmel bíró lélekrészt abban, hogy az a maga tevékenységét végezze. Ahogy a test van a lélek
kedvéért, úgy van a lélek gyengébb része van a jobbik részéért. A test akkor m?ködik helyeen, ha nem
akadályozza, s?t el?segíti a lélek munkáját. Ugyanígy: az érzelmek helyes m?ködése az, ha nem
akadályozzák az ész munkáját.

                                572 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Milyen állapotban legyenek az érzelmek, hogy ne akadályozzanak? Ez nehéz kérdés, hiszen az embernek
magának is hozzá kell járulnia, hogy észrevehesse ezt. Nem elég maga a tudás, hanem annak használata
is szükséges. A boldogság nem abban áll, hogy ismerjük mindazt, amib?l létrejön, hanem akkor jön létre,
ha mindazt használjuk is.

Mi a barátság? A barátság tökéletes fajtája a derekas emberek sajátja, bel?le származnak a barátság
egyéb formái: a kellemesen és a hasznoson alapuló barátság. Van továbbá egyenl? és egyenl?tlenség
barátsága és a tökéletes barátság. A barátság összes említett formái közül a rokonok barátságában
jelentkezik leginkább a szeretet, ott is az apa fia iránti barátságában.

A jóakarat nem azonos a barátsággal, de feltétele annak.

Az egyetértés közeli kapcsolatban áll a barátsággal, a cselekvés területén jelentkezik, párosulva az
azonos célra vonatkozó kívánsággal.

Létezik önmagunk iránti barátság is. Az önz?en önmagát szeret? ember, aki mindent önmaga érdekében
cselekszik, hitvány, míg a derakas ember más érdekében cselekszik, nincs önz? önszeretet. Viszont
minden ember a javakra törekszik, s mindegyik úgy véli, els?sorban neki kell hogy legyenek javai. A
derekas ember lemond a javakról - els?sorban a gazdagságról és a hivatalról - más javára, nem mintha
nem ?t illetné meg leginkább, hanem mert látja, hogy más ezekkel többre képes, mint ?. A többiek
tudatlanságuk folytán nem tesznek így, mert nem gondolnak arra, hogy ?k esetleg rosszul élnek ezekkel a
javakkal.

A derekas emberben egyedül a széppel kapcsolatban lehet önz? önszeretet, ez az az egyetlen, amit nem
enged át másnak, míg a hasznost és kellemest átengedi.

Vajon önmagát szereti-e leginkább a derekas ember? Nos, egyrészt önmagát szereti leginkább, másrészt
meg nem. Hiszen a derekas a hasznos javakról lemond a barátja javára, ekkor a barátját jobban szereti
önmagánál, de amikor ezt teszi, saját magának örömöt szerez, azaz önmagának adja a szépet, ezért is
mond le a hasznos dolgokról. Ez azonban a jó szeretete, nem pedig önz? önszeretet, hiszen önmagát
egyedül saját jósága miatt szereti.
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Az önmaga számára elégséges embernek van-e szüksége barátságra? Igen, mert önmagunkat megismerni
egyrészt a legnehezebb dolog, de a legkellemesebb is, viszont önmagunkból kiindulva nem szemlélhetjük
önmagunkat, a barát pedig második énünk. Sok barát kell vagy kevés? Egyik se.

_______________________________________________
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Nemzetkarakterológia

by maxval bircaman - hétf?, január 22, 2018

http://bircahang.org/nemzetkarakterologia/

A bolgárok és a magyarok közös és eltér? vonásai.

Mindkett?b?l 5-öt gy?jtöttem össze.

A két nép között mindenképpen van vérszerinti rokonság, mindkét nép valamikor a hunok résznépe volt,
csak míg a bolgárok korábban kiváltak, délnyugati irányban (majd részekre szakadtak, öt részre, ezek
közül egy megsz?nt hamar, kett? egyesült, ezek a mai bolgárok, s két kisebb része pedig ma már önálló
identitást fejlesztett ki), addig ezt a magyarok északnyugati irányban tették meg, de valamivel kés?bb.

Viszont a történelem a mai bolgár és magyar állam esetében más. A bolgár állam kétszer is megsz?nt,
el?bb majdnem 200 évre, majd 500 évre, míg a magyar állam jogfolytonosan mindig létezett, akkor is, ha
ez egy id?ben alig volt több jogi fikciónál.

A kulturális különbség jelent?s. Ennek f? oka a nyelv és a vallás. A magyarok államvallása a
katolicizmus lett, az államnyelv meg a latin, a magyarra pedig leginkább a német és a szláv hatott. A
bolgárok államvallása az ortodoxia lett, s maga a bolgár szláv nyelv lett, az államnyelv a bolgár alapú
egyházi szláv lett, a küls? hatás meg leginkább görög volt. Természetesen mind Magyarország, mind
Bulgária eredeti, honfoglalás el?tti lakossága sokat hatott: ez Magyarország esetében nyilván avar és
szláv hatás, míg Bulgária esetében trák, görög, szláv, ez utóbbi - mint közismert - akkora volt, hogy az
eredetileg nem szláv nyelv? bolgár uralkodók is szláv nyelv?ek lettek, az eredeti bolgár nyelv
gyakorlatilag kihalt Bulgáriában a X. sz. végére, annak csak maradványai akadnak a mai bolgárban.

Tehát sok az eltérés. Ne nézzük a mai legfontosabb nemzetkarakterológiai eltéréseket és hasonlóságokat.

Hasonlóságok
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Hatalom. ?k és mi. Mindkét nép hozzá van szokva, hogy a hatalom mindig küls? és ellenséges, így akkor
se változik meg hozzáállása, ha történetesen maga a nép képes megválasztani vezet? politikusokat. A
szabad választás is biztosan valami trükk csak, s a valóságban valamiféle titokzatos, ellenséges er?k
irányítják a szavazást. Ennek eredménye, hogy mindkét országban komoly rétegek sose mennek szavazni,
s általában „az egyik kutya, a másik eb” a legelterjedtebb álláspont minden pártról. A legnépszer?bb
pártoknak sincs párezernél több tagjuk, ugyanez van minden társadalmi szervezetnél is, hiszen felesleges
bármit is csinálni, úgyis „?k” döntenek majd.

Pesszimizmus. Mindkét népben beteges mérték? a pesszimizmus. Én az ellenkez? véglet vagyok, talán
azért mert a karibi térségben szocializálódtam (Kubában éltem 12-19 éves korom közt), ahol mindenki a
legnagyobb rosszban is a jót keresi. Mind a magyarok, mind a bolgárok a jóban is a rosszat kutatják,
keresik, s nagyon boldogtalanok, ha nem képesek azonnal megmondani, hogy az adott jóban mi éppen a
rossz.

Gazdagság. A gazdag embert mindkét nép gazembernek tekinti. Az alapállás: nem lehet tisztességesen
meggazdagodni. Ebben én is egyetértek egyébként.

M?veltség. A m?veltséget mindkét nép nagyon tiszteli, sokszor abszurd módon, azaz még akkor is, ha az
csak álm?veltség, jellemz?en csak jó emlékez?képesség, pl. felesleges adatok megjegyzésének
képessége. Azzal a természetes képességemmel, hogy földrajzi adatokat könnyen jegyzek meg, mindkét
országban ájult tiszteletet kaptam.

Mindkét országban a m?veltség, a tudás egyfajta ment?öv, felment? érv. Ha az okos ember b?nt követ el,
megbocsátunk neki, a butát meg keményen elítéljük ugyanezért. Pedig fordítva kellene lennie: aki
butaságból rossz az mindig kisebb b?n, mint aki értelmes fejjel, tudatosan rossz.

Szellemtelenség. Meggy?z?déses mély hit, hogy minden cselekedet végoka a pénz. Képtelenség, hogy
bárki is bármit tenne, ha abban nincs valahol anyagi érdeke. Akir?l mégis kiderül, hogy nincs anyagi
érdeke, az meg elmebeteggyanús. A határozott vélemény gyanús és beteges. Egyszer élünk, szóval
minek foglalkoznánk nem-anyagi érdekekkel? Nincs közösség, csak egyén van: közösség mindig csak ad
hoc képz?dik, az éppen közös ellenség ellen.

Ennek következménye mindkét országban a csekély mérték? igazi vallásosság is. Akiben van valamiféle
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transzcendens hit, az is a legtöbb esetben valami bizarr, álmisztikus, röhejes, azonnal ható áltudományos
baromság.

 

Eltérések

Lázadás. A magyar ember akkor is szereti a lázadást, ha abban személyesen fél részt venni, a lázadóra a
magyar ember felnéz. A bolgár ember csak a sikeres lázadót tiszteli, ?t is csak visszamen?legesen.

Az ok természetesen történelmi: Magyarországon nem volt 500 év török uralom, csak 150, az is csak az
ország egy részén, s ott is rendkívül lájtos alakban: nem volt se kényszeriszlamizáció, se
lakosságbetelepítés, se folyamatos er?szak. Az Oszmán Birodalom mindig egészen más politikát
folytatott a határterületein, mint a már stabilban meghódított területeken. A bolgár nép közmondást is
alkotott: „a lehajtott fejet nem vágja le a balta”, azt hiszem, nem kell magyarázni különösebben.

A török uralom ellen küzd?, XIX. századi bolgár nemzeti h?söket a maguk korában amolyan
akadékoskodó, semmirekell?, csak bajt a fejünkre hozó alakoknak tekintette a bolgár közvélemény.

Hatalom. Mind a bolgár, mind a magyar utálja a hatalmat, ahogy ezt már leírtam az el?z? részben, de a
bolgár retteg is t?le, s ez egyfajta bels? rettegés.

Gyerekkoromban, amikor kiskamaszként mondtam valami rendszerellenes dolgot - ez a 70-es évek
második fele -, a magyar nagymamám csak annyit mondott „halkan, ilyet nem szabad mondani”, míg a
bolgár nagymamám azt, hogy „így csak csövesek, lumpenek beszélnek”.

Egy konkrét vicces eset a 80-as évek végér?l bolgár nagymamámmal. Amikor 1988 elején vittem neki
egy akkori szamizdat Beszél?-számot, kijelentette, hogy a benne írók egyt?l egyik gazemberek,
lumpenek, a nyugalom megrontói, s a legjobb lenne a rend?rségnek azonnal és kemény kézzel fellépnie.
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Majd 1990-ben az SZDSZ-re szavazott. A bolgár ember mindig megérzi, hol a hatalom, akit éppen
tisztelni kell.

Alkoholizmus. Mindkét nép szereti az alkoholt, de a bolgárok képesek mértéket tartani ebben. Tessék
felszállni kés? este egy villamosra Budapesten és Szered?cön: Budapesten tömény italszag árad,
Szered?cön ez abszolút ritkaság. A bolgárok is kocsmáznak, de képesek egy pohár felett órákig üldögélni,
míg a magyarok ilyen esetben egymás után rendelik az italadagokat.

Pénz. A magyarok nagy része betegesen spórol, a bolgárok lazábbak ebben. S ez nagyon jól jelzi, hogy a
spórolás nem függ az anyagi helyzett?l, mert az átlagbolgár szerényebb anyagi körülmények között él,
mint az átlagmagyar.

Önbecsülés. A két nép egymás véglete ebben. A magyar ember komolyan hiszi, hogy minden ami
magyar, az jó, s?t a legjobb, míg a bolgár ember komolyan hiszi, hogy minden ami bolgár, az rossz, s?t a
legrosszabb.

A legszebb és legnehezebb nyelv a magyar, a legszebb város Budapest, a magyarok állnak a legtöbb
találmány mögött, a magyar konyha a legjobb a világon, a magyar n?k a világ leszebbjei, s még
ismételhetni lehetne sokáig a sok abszurd állítást, melyben nagyon sok magyar mélyen és komolyan hisz.
Ez valamennyire enyhítette az utóbbi 10 évben a fokozott kitántorgás: ennek egyik pozitív hatása, hogy
sok magyar megismerkedett idegen kultúrákkal, s így rádöbbent bizonyos dolgokra, pl. arra, hogy a
magyar konyha csak Magyarország határain belül világhír?.

A bolgár mindebben az ellenkez?je, a bolgárok egymással versengve szidják saját országukat, népüket.
Még a legabszurdabb bolgárellenes ötletek is képesek híveket toborozni. Ez enyhült az utóbbi 15-20
évben, az ok ugyanaz, a hatalmas kitántorgás: sok bolgár rádöbbent, a világ sokféle, s bizony a bolgár
dolgok nem pokoliak, s?t van ahol jobbak az átlagnál más országokhoz képest.

Személyes példa: apámmal a 90-es évek elején bementünk enni egy elitszállodába Szered?cön, jött a
pincér, apám megkérdezte van-e a fasírozott ljutenicával (ez egy tipikus bolgár köret, paradicsomból
készül), mire a pincér döbbent tekintettel néz vissza, kb. „miféle parasztok ezek, ehetnének valami
francia, német, angol kaját, erre szar bolgár ételt akarnak?”. Ma már ez nem így történne, azaz van
javulás.
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Neoliberalizmus

by maxval bircaman - vasárnap, október 21, 2018

http://bircahang.org/neoliberalizmus/

Mi is az a neoliberalizmus?

Valójában a neoliberalizmus nem neo, hanem éppen ellenkez?leg: a lehet? legklasszikusabb liberalizmus.

Mi a liberalizmus? Egy mondatban: az az elképzelés, hogy a társadalom csupán egyének összessége, s
minden egyes egyén önérdekének érvényesítése együtt a közösség ideális életét eredményezi, így az
állam szerepe elegend? minimális szinten mint egyfajta keretszabályzó, de szinte minden mást a piac
képes autonóm módon szabályozni.

Ez a rendszer természetesen m?ködésképtelen utópia, így a gyakorlatban módosítani kellett rajta. Mivel
is lett módosítva? Azzal, ami ellentmond az eszme f? alapelvének: az egyéni önzés és a piac
fels?bbségének.

Tehát a liberális államok folyamatosan vezették be azokat a mechanizmusokat, melyek állami er?vel
korlátozzák az egyéni önzést és a piacot. Ilyenek többek között a különféle monopóliumellenes
szabályok, a kereskedelem keretszabályai, de pl. a teljes munkajog is ez: hiszen liberális alapon semmi
indok két állítólag egyenrangú piaci tényez? - a munkáltató és a munkavégz? - szabad szerz?dásébe
beleszólni. Pl. tisztán liberális alapon mind a szakszervezet, mind a sztrájk szimpla b?ncselekmény a
magántulajdon és a szerz?dés szabadsága ellen.

A "neoliberalizmus" annyit jelent, hogy a szocialista, marxista elemekkel vegyített liberalizmust meg kell
tisztítani ezekt?l az elemekt?l, s vissza kell térni a klasszikus liberalizmushoz. Ahol ezt legalábbis
részben megcsinálták - Thatcher, Reagan, s a magyar jobboldal h?se Pinochet, stb. - ott rövidtávon
növekedett is a "gazdaság", magyarra fordítva n?tt a t?ke profitja, csak ez semmiben se segített az
egyszer? népen. A jólét sose csorog le, hanem elcsorog ofsórba inkább.
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A neoliberalizmus vadabb verziói a libertarianizmus és az anarcho-liberalizmus. Az el?bbi szerint a
szükséges minimális állami funkciókat magánkézbe kell adni, a másik szerint meg nem kell semmi ilyen
funkció, azt is megoldja a piac, amit még a klasszikus liberalizmus szerint se képes megoldani. Ezek
persze abszurd elméletek, gyakorlatilag csak az USA-ban van mögöttük komolyabb tömegtámogatás. Ez
utóbbi oka az USA sajátos helyzete. Az USA-t református alapokon álló angol menekültek alapították,
akiknek még a liberális Anglia se volt eléggé liberális: az az amerikai "alapító atyák" szellemisége. S
máig sok amerikai rendszerkrikus komolyan hiszi, hogy ehhez ez az abszurd és embertelen, formailag
fanatikus keresztény, de tartalmilag ateista szellemiség lenne a megoldás.

Mi akkor a neokonzervatívizmus? Ugyanaz, mint a neoliberalizmus. A társadalompolitikailag
konzervatív neoliberálisok szeretik magukat neokonzervatívaknak nevezni, de ez nem egy önálló
eszmrendszer.

Eleve a konzervatívizmus mint eszme kés?bbi a f?sodrú liberalizmushoz képest, csupán reakció rá.
Céljaiban a konzervatívizmus semmiben nem különbözik a f?sodrú liberalizmustól, csak módszereiben:
elveti a forradalmi változásokat, a szerves változásokat preferálja, de a végcélokban azonosság van. Míg
pl. a f?sodrú liberális megdönti a keresztény monarchiát, helyére liberális köztársaságot emel, addig a
konzervatív inkább lassan megváltoztatja a monarchia tartalmát, de a kereteket maghagyja, immár az
eredeti alap teljes kiforgatásával. Valójában a konzervatív rosszabb, mint a liberális, mert még
?szinteségre se képes.

_______________________________________________

                                581 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Nikomakhoszi Etika

by maxval bircaman - szerda, július 04, 2018

http://bircahang.org/nikomakhoszi-etika/

Felosztottam ezt 3 részre.

Az ok: a középs? rész szerepel egy másik m?ben is, ott nem írom le még egyszer ugyanazt.

Ez a legfontosabb etikai tematikájú m?ve a szerz?nek, így igyekszem visszaadni minden fontos
gondolatát, de nem fogok a szöveghez h?en ragaszkodni, azaz inkább a mögöttes üzenetet igyekszem
átadni. A másik két etikai m?nél kifejt?sebb leírást fogok alkalmazni, itt viszont igyekszem inkább
egyfajta pontos vázlatot adni. A három általam olvasott, etikai tematikájú Arisztotelész-m? 90 %-ban
ugyanazt mondja, így tulajdonképpen elegend? a 3-ból 1-et elolvasni.

 

*

I.-IV. könyv

A dolgok végcélja

Minden emberi tevékenység célja a jó. Az egyes tevékenységek feloszthatók olyanokra, melyeknek van
magán a tevékenységen kívül más, küls? célja is, s azokra, melyek célja maga a tevékenység.
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Amikor van küls? cél, az mindig jobb magánál a puszta tevékenységnél. A küls? célok esetében is lehet
van hierarchia. A hierarchia csúnya, a legvégs? cél maga a jó, ez az egyetlen dolog, ami saját maga
miatt akarunk és ami miatt minden mást teszünk.

Mi foglalkozik e végs? jó vizsgálatával? Az államtudomány, mert az magában foglal minden más
tudományt is. Hiszen az államtudomány célja az állam jója, ez pedig több, mint az államot alkotó
egyének egyéni jója, s ehhez felhasznál minden más tudományt is.

Mi a téma nehézsége?

Számtalan vélemény van mind a jót, mind a szépet illet?en, az embernek az lehet az érzése, hogy mindez
csak megállapodás kérdése, nem természetes alapú értékek. Továbbá az egyes javak megítélését illet?en
sincs egyetértés.

A kérdés megértéséhez már rendelkezni kell egy bizonyos erkölcsi tartással, mert az államtudomány
végcélja nem maga a száraz tudás, hanem e tudás aktív felhasználása. Aki eleve nem erkölcsös vagy nem
akar legalábbis azzá válni, annak ez a tudás haszontalan, tehát szükség van vagy természetes derekas
természetre vagy észre.

A boldogság

A végcél a boldogság, ebben mindenki egyetért. De a boldogság tartalmát illet?en er?sen megoszlanak
az álláspontok.

Három típusra oszthatók az emberek:

tömegemberek: a gyönyört tekintik a jónak és a boldogságnak,
politizáló emberek: a társadalmi megbecsülést tekintik a jónak és a boldogságnak,
elmélked? emberek: a bölcsességet tekintik a jónak és a boldogságnak.
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Indukció vagy dedukció?

Platón tévedett, amikor feltételezett egyfajta általános jót, a jó ideáját. Ha létezne ilyen, az nem oszlana
annyi sok kategóriára és nem jelenne meg annyira sok különböz? területen. Eleve mi az az önmagában
jó? Ha van ilyen és ez minden származékos jóban megvan, akkor hogyan határozható meg?

De ha lenne is ilyen általános jó, mi értelme lenne, ha sosem érhetjük el? Hiszen egyetlen terület se ezt az
absztrakt jót keresi, hanem a maga saját jóját, s ezek a saját jók különböz?ek.

A jó tehát nem ez, hanem egyfajta közös vonás, a cselekvések végcélja. De több ilyen cél van, így ezek
közül azt kell kiválasztani, amit önmagáért választunk, ez a legtökéletesebb a más célokhoz képest,
melyeket önmagukért és másért is választunk. Az egyetlen ilyen cél a boldogság, mind a gyönyört, mind
a megbecsülést, mind a bölcsességet azért keressük, hogy boldogok legyünk

A boldogság tartalma

A boldogság önelegend? valami, nem kell hozzá már más. Viszont az ember természeténél fogva
közösségi lény, így az egyén társadalmi élete is része ennek.

Mi az ember célja, miben van az emberi tevékenység lényege? Az emberi lélek 2 részre oszlik: értelmes
és értelem nélküli részre, ez utóbbi engedelmeskedik az el?bbinek, továbbá az értelmes rész is 2 alrészre
oszlik: gondolkodó és cselekv? részre. Az emberi tevékenység a lélek értelemszer? m?ködése. Ennek a
m?ködésnek a legtökéletesebb módja az erényes létezés, ez hozza a legjobb eredményt.

A javak típusai

3 kategóriára oszthatók a javak:
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küls?k,
testiek,
lelkiek.

A lelki javak nyilván a legfontosabbak, lévén a lélek az irányító szervünk. Azonban szükségünk van a
másik két típusú javakra is, hiszen nélkülük képtelenség, de legalábbis nehézkes cselekedni, márpedig a
jó cselekvésében lehet csak teljes a boldogság. (A sportversenyeken se a legszebb test?ek kapnak díjat,
hanem azok, akik képesek eredményt elérni testi adottságuk alapján cselekedve.)

A tevékenység

Tehát a cselekvés, a tevékenység alapvet?. A boldogság dönt? tényez?je az erényes tevékenység. Aki e
szerint él, az sose lehet nyomorult. A boldog ember a balsorsot is könnyebben viseli el, s csak nagyon
nagy szerencsétlenségek képesek ?t kimozdítani a boldogság állapotából. Az ideális helyzet
természetesen az, ha az ilyen ember küls? javakkal is el van látva, hiszen azok nélkül nehezebben tudja a
jót cselekedni.

Az erény

Mivel a kulcs az erény szerinti élet, így az erény kérdésére kell összpontosítani. Az állam legf?bb célja is
az, hogy polgárai nem csak törvénytisztel?k, de erényesek is legyenek.

Az emberi erény a lelki erény, ezért ezt kell vizsgálni. A lélek 2 részre oszlik: értelmes és értelem
nélküli részre, de ezek természetükt?l fogva elválaszthatatlanok egymástól. Ez 2 rész további 2-2 alrészre
oszlik. Az értelmes rész 2 alrésze a gondolkodó és a cselekv? rész. Az értelem nélküli rész egyik része a 
tápláló rész, ez megvan az emberen kívül minden más el?lényben is, ez alapvet?en a biológiai funkciókat
szolgálja, ez a vezérl? lélekrész pl. álom közben - ennek a lélekrésznek is vannak erényei, de az embert
általánosan jellemz? erényességben a szerepük elhanyagolható. Az értelem nélküli rész másik része
bizonyos szempontból mégis részesül az értelemben - ez abban fejez?dik ki, hogy ez a rész képes
hallgatni az értelmes részre -, ez a rész a törekv? rész, mely természeténél fogva folyamatosan ellenkezik
az értelmes résszel. Ezen rész erényei az erkölcsi erények, szemben az értelmes rész erényeivel, melyek
az észbeli erények.
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Észbeli erény pl. a bölcsesség, míg erkölcsi erény pl. a mértékletesség.

Kétféle erény

Észbeli erény - a tanulásból ered. Erkölcsi erény - a szokásból ered.

Az erkölcsi erények egyike se természetes, hanem mindig szoktatás eredménye. Viszont természetünk
olyan, hogy alkalmasak vagyunk ezen erények befogadására, azaz az erkölcsi erények nem
természetellenesek.

Az erkölcsi erények nem hirtelennek jönnek létre bennünk, hanem lassan és folyamatosan, hanem
párhuzamosan a rajtuk alapuló erényes cselekedetek m?velése során. Önmagéban az erény megismerése
nem tesz minket erényessé. Az erény kialakulása és pusztulása ugyanazon folytamat része. Ahogy lehet
valaki jó építész és rossz építés, s mindkett? az építkezéshez kapcsolódik, úgy lesz valaki erkölcsös vagy
hitvány ember.

Nehézség

A helyes, erényes magatartás elsajátítása nehéz, ehhez szükséges az ember aktív cselekvése is. Ez ugyanis
nem egyfajta egzakt tudomány, hanem gyakorlati jelleg? feladat. Egyes általános útmutatást azonban
meg lehet fogalmazni.

Középút

Az erényt illet?en minden túlzás hiba, mindkét irányban. A dolgok természete ez. Pl. mind a túl sok
étkezés, mind a túl kevés étkezés káros a testünkre. Vagy aki minden gyönyörb?l részt kér az ugyanolyan
hibát követ el, mint aki minden gyönyört elutasít.
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A lelki alkat

A középutas lelki alkat kifejlesztése folyamat. A sok munka er?t ad, de az képes leginkább sok munkára,
aki er?s. Ugyanez a lelkiekben is: a veszélyhez való szoktatás bátorrá tesz, s a bátor az, aki legjobban
tudja kezelni a veszélyt.

A lelki alkat ismertet?jele a kellemes és a kellemetlen érzés. Akiben kellemes érzést kelt a veszéllyel
való szembeszállás, az bátor, akiben ez viszont kellemetlen érzést kelt, az gyáva. Ezért szükséges az
embernek már kisgyerek korától szoknia ahhoz, hogy mi erényes. Így érhet? el, hogy az embernek
kellemes legyen az érzete, amikor ez így helyes, s kellemetlen, amikor meg ez a helyes. A cél nem az
érzelemmentesség, hanem a helyes érzelmek kifejlesztése.

Három jó és három rossz

Az ember természeténél fogva törekszik három jó dologra: az erkölcsi jóságra, a haszonra, s a 
kellemesre, s igyekszik magát távol tartani három rossz dologról: az erkölcsi rossztól, az ártalmasságtól.
s a kellemetlent?l. A két f? dolog a kellemes és a kellemetlen, azaz a gyönyör és a fájdalom, bizonyos
szempontból a másik 2-2 dolog is ezeket eredményezi.

A nevelés célja: az ember saját magától válasszon helyesen, a szabály legyen lelke belsejében: akkor
válassza a gyönyört és akkor hárítsa el a fájdalmat, amikor ez a helyes magatartás. Azaz nem elég
helyesen cselekedni, hanem azt erényes ember módjára is kell cselekedni. E képesség kifejl?déséhez aktív
magatartás szükséges, ellenkez? esetben ez olyan, mintha úgy akarnánk meggyógyulni, hogy elmenve az
orvoshoz meghallgatjuk annak tanácsát, de ezt a tanácsot nem követjük.

A lelki jelenségek

Három csoportra oszthatók a lelki tevékenységek:

érzelmek, pl. vágy, félelem, szeretet,
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képességek, ezek azok, melyek alapján az egyes érzelmekre alkalmasak vagyunk,
lelki alkatok. ezek azok, melyek folytán az egyes érzelmekkel kapcsolatosan helyesen vagy
helytelenül járunk el.

Hová tartozik az erény és ellentéte, a lelki hitványság? Érzelem nem lehet, hiszen az érzelmekért nem jár
se dicséret, se megróvás. Továbbá, sok érzelem el?zetes elhatározás nélkül támad fel bennünk. Az erény
képesség se lehet, hiszen önmagában az, hogy valamire képesek vagyunk szintén nem kapcsolható se
jóhoz, se rosszhoz. Tehát az erény csakis lelki alkat lehet.

Milyen lelki alkat?

De pontosan milyen lelki alkat az erény?

Ami jó, az nem csak az illet? dolgot teszi jóvá, hanem annak tevékenységét is. Ha egy szem jó, akkor
nemcsak a szem az, hanem annak tevékenysége, a látás is az.

Tehát az erkölcsös ember tevékenysége is jó. Már tisztázva lett, hogy a jó tevékenység a középutat alapul
vev? tevékenység.

A középút az, ami mindkét véglett?l egyforma távol áll, mind a túlzástól, mind a hiánytól. Ez a közép
azonban minden dologban más, nem lehet mechanikusan a két véglet átlagát nézni. Ezt nem könny?
eltalálni, viszont könny? elvétni, mivel a helyes mód egy, míg a helytelen módok száma végtelen.

Az erény tehát olyan lelki alkat, mely egy adott akarati elhatározásra irányul, abban a vonatkozó
középúton állva.

Vannak persze olyan cselekvések és érzelmek, melyeknél nincs középút, ezek minden esetben
helytelenek. pl. az igazságtalankodásnak és a paráználkodásnak nem létezik helyes változata. Ez fordítva
is igaz, vannak olyan dolgok, melyeknek nincs negatív változatuk, ilyen pl. a bátorság és a
mértékletesség.
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Példák

Íme példák a túlzásra, a hiányra, s a helyes középútra:

 

Legnagyobb az ellentét a végletek közt, pl. vakmer?ség és gyávaság. Egyes esetekben a közép látszólag
közel áll valamelyik véglethez,. pl. a bátorság a vakmer?séghez. A középhez képest ahhoz a véglethez
van nagyobb ellentét, amihez hajlamosabbak vagyunk közel kerülni, pl. sokkal könnyebb a
mértéktelenség hibájába esni, mint az érzéketlenség hibájába. A közép eleréséhez ezért a legjobb
módszer a nagyobb véglet ellen harcolni,

Önkéntesség

Az erény az érzelmek és cselekvések terén nyilvánul meg. Mivel akaratunkkal szemben nyilvánul meg,
dicséret vagy megrovás illeti. Amikor valamit akaratunk ellenére teszünk, szánalmat vagy megbocsátást 
érdemlünk.

Ezért meg kell vizsgálni, mi az a saját akarat.

Akaratunk ellenére történik az, ami vagy tudatlanságunkból vagy kényszer miatt megy végbe.

A kényszer küls? ok, melyben nekünk nincs részünk. Nem kényszer, ha egy nagyobb rossz elkerülése
vagy nemes indíték miatt teszünk valami rosszat. Pl. nem kényszer, ha egy süllyed? hajót úgy próbálunk
megmenteni, hogy kidobjuk róla az árut, hiszen ebben az esetben mi döntöttünk így - bár ez
kényszerhelyzet, hiszen normál esetben nem dobnánk ki az árut, mégis ez nem nevezhet? kényszernek,
mert a cselekvésünk oka bennünk van.
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Az ilyen jelleg? helyzetekben sokszor a rossz cselekedet dicséreret kap, de legalábbis megbocsátást. Ez is
jelzi, hogy ezek önkéntes cselekedetek, hiszen a kényszerb?l való cselekedet nem kapna erkölcsi
értékítéletet.

Ahol megvan a választási lehet?ségünk, az sosem kényszer tehát. A kényszer csak az, ahol a cselekv?
semmivel se járul hozzá az adott tetthez, ahol az ok küls?. Ha másképp határoznánk meg az
önkéntességet, odáig jutnánk, hogy minden cselekedetet kényszeresnek kellene tekinteni, hiszen azt
lehetne mondani, hogy pl. vágyunk kényszerített erre vagy arra a cselekedetre.

A tudatlanság

A tudatlanság az akaratnélküliség másik lehetséges alakja. Azonban csak az a tudatlanság tartozik ide,
melynek következtében véghez vitt tettet a cselekv? utólag megbánja, s a tett fájdalmat okoz neki.

A tudatlanságnak mindenképpen az adott tett körülményeit és tárgyát kell érinteniük. Másfajta
tudatlanság nem eredményez akaratnélküliséget.

Összegezve: önkéntes cselekedet az, aminek a mozgatórugója a cselekv?n belül van, s ez a cselekv?
ismeri a cselekedet tárgyát és körülményeit.

Az elhatározás

Az elhatározás meghatározása alapvet?, mivel az egyes önkéntes cselekedetek alapja az elhatározás.

Azonban nem minden önkéntes cselekedet alapja elhatározás. Az elhatározás ugyanis se nem vágy, se
nem indulat, se nem kívánság, se nem vélemény. Vágy és indulat az állatokban is van, akik nem
határoznak el semmit. Továbbá sokszor éppen vágyunkkal ellenkezve határozunk el dolgokat. Kívánság
se lehet az elhatározás, hiszen sokszor lehetetlen dolgokat is kívánunk, melyekre persze nem határozzuk
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el magunkat. Vélemény se lehet az elhatározás, hiszen a vélemény t?lünk független dolgokra is
vonatkozhat, melyekkel kapcsolatunk kizárt, hogy bármit is elhatározzunk.

Az elhatározás mindig az el?re megfontoltságot követi, ami valamiféle okoskodás és el?zetes választás.

Megfontolás

A megfontolás tárgya nem lehet se örökérvény? dolog, se az, ami természetes jelenség, se véletlen
dolgok. A pontosan rögzített és teljes ismeretek esetében se fontolunk meg semmit, pl. az egyes bet?k
kinézetét. Megfontolni azt szokás, ami t?lünk függ, s amivel kapcsolatban van cselekvési lehet?ségünk,
ahol van valamilyen bizonytalanság, ahol cselekedtünk hatására a dolgok így vagy úgy is alakulhatnak.

Azonban sose a célt fontoljuk meg, hanem a hozzá vezet? eszközöket. Az orvos nem azt fontolja meg,
hogy betegét meggyógyítsa vagy sem, hanem azt, hogy hogyan gyógyítsa meg, hiszen a cél kit?zése nem
igényel megfontolást.

A megfontolás egyfajta elemzés és kutatás, felkutatjuk a célhoz szükséges eszközöket, majd elemezzük
azokat hogyan használjuk.

Az elhatározás alapja tehát a t?lünk függ? dolgokra való megfontolt törekvés.

A kívánság lényege

A kívánság tárgya mindig jó, ez a végcél. Azonban ahogy egy adott étel hasznos lehet egy egészséges
embernek, de káros egy betegnek, úgy ez itt is így van: sokan tévesen ítélik meg, hogy az adott
helyzetben jó-e nekik az, ami általában véve jó.

Az erény és az eszközök
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Mivel az erény a célhoz vezet? eszközökhöz kapcsolódik, azok megválasztása pedig önkéntes, így csakis
t?lünk függ, hogy erényesek vagyunk-e. Ezért is érdemel dicséretet., aki helyesen választ, s megrovást
az, aki helytelenül. S az önhibából ered? tudatlanságból származó hitvány cselekedet ugyanúgy
megrovást érdemel, mivel itt az alapok önkéntes: azt is megbüntetik, aki részegen követ el valami rosszat,
mert részeg saját akaratából lett, s azt is, aki olyan tudással nem rendelkezik, melyhez egyébként
könnyedén hozzájuthatott volna. Ez utóbbi eset önként választott tudatlanság, ami ugyanaz, mint az
önként választott igazságtalanság.

Mint már szó volt róla, az erények kifejl?dése folyamat, s ebben szükséges az adott egyén aktív
részvétele. Ha valaki helytelenül dönt, annak ? is részese. Ha a gonosz ember helytelen célt t?z ki, abban
az ? maga jelleme, lelki alkata is hibás.

Nyilván van eltérés a cselekedet megválasztása és a lelki alkat megválasztása között. Ez utóbbi egy lassú
folyamat, melyben csak a kezdetekben van meg igazán a saját akaratunk.

A bátorság

Az els? tárgyalandó erény a bátorság. Ez a középút a félelem érzése és a biztonság érzése terén. A
félelem azt jelenti: tartani valami rossztól. Az ezzel szembeni kiállás a bátorság. Azonban nem minden
rossztól való tartás nevezhet? a szó szoros értelmében bátorságnak. Hiszen aki nem fél a gyalázattól vagy
a betegségt?l, azt nem nevezik bátornak, s?t nem félni a gyalázattól egyenesen negatív magatartás.

A bátorság leginkább a legfélelmetesebb dolgokban nyilvánul, a legfélelmetesebb dolog pedig nyilván a 
halál. De még is itt is csak akkor, ha nemes körülmények közt történik ez a kiállás.

Az a bátor ember, aki attól fél, amit?l kell, s azért és úgy áll ellent vele szemben, ahogy kell. A bátor
ember mindezt azért teszi, mert önmagában jónak tartja a bátorságot.

A bátorság két ellentéte - a vakmer?ség és a gyávaság - abban áll, hogy ugyanabban a helyzetben,
melyben a bátor ember helytáll, elvéti a helyes magatartást: akkor is ellenáll, ha nem kellene, ill. akkor se
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áll ellen, amikor kellene.

Vannak a bátorságnak más típusai is. Els? helyen ez az állampolgári bátorság, Az állampolgár azért
bátor, mert egyrészt fél az állami büntetést?l, másrészt törekszik az állami elismerésre: az el?bbi esetben
nem lesz gyáva, mert ezt bünteti az állam, az utóbbi esetben pedig bátor, amikor ezt az állam elismeréssel
jutalmazza.

Az állampolgári bátorság oka többes: egyrészt a jóra való törekvés, másrészt a szégyenérzet: nem akarnak
megszégyenülni államuk közössége el?tt.

Az állampolgári bátorság alacsonyabb fokú alakja, amikor e 2 ok helyén egyedül a büntetést?l való
félelem van. Ez azért alacsonyabbrend?, mert ebben az esetben az állampolgár nem törekszik kifejezetten
a jóra, márpedig az igazi bátorság az, amikor valaki magáért a bátorságért bátor, azaz azért bátor, mert
bátornak lenni jó.

A katonai bátorság is hasonló ehhez: itt a katona azért képes ellenállni, azaz bátor lenni, mert
rendelkezik a megfelel? szaktudással. Ez is alacsonyabbrend? bátorság, ez abból látszik, hogyha  a
katona olyan helyzetbe kerül, melyet felmérve arra jut, hogy a gy?zelmi esélyei rosszak, hajlamos
megfutamodni.

A haragos ember, aki haragjában küzdi le a félelmét nem tekinthet? igazi bátornak. Az állatok is
képesek haragjukban támadni. A harag segíthet ugyan egy embernek, de az igazi bátor ember nem
indulatból bátor.

A reményked? ember szintén nem igazi bátor ember. Ez hasonlít a katonai bátorsághoz: a tapasztalata
miatt hiszi, hogy képes gy?zni, ezért viselkedik bátran. Az ilyen ember hajlamos megfutamodni, amikor
számára szokatlan helyzetben kerül szembe veszéllyel.

A reményked? emberhez hasonló a tudatlanságból ered? bátorság, de ez nála alacsonyabbrend?. Ez
akkor következik be, amikor valaki tévesen mér fel egy veszélyt, azt alábecsüli, s ezért áll ki ellene. Ez
valójában a bátorság látszata.
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A mértékletesség

A mértékletesség a gyönyörökkel szemben való középút. Azonban itt csupán a testi gyönyörökr?l van
szó. A lelki gyönyörökben nem lehet se  mértékletesnek, se mértéktelennek lenni, De még a testi
gyönyörökben se vonatkozhat ez mindenre: se a látás, se a hallás, se a szaglás útján szerzett
gyönyörökben nem lehetséges a mértékletesség kifejez?dése.

A testi gyönyörök között itt csak az ízlelés, s legf?képpen a tapintás játszik szerepet. Legf?képpen ez az
evés, az ivás, s a nemi örömök. Ezek állatias élvezetek, mivel ezekre az állatok is képesek.

Ugyanezért ez ezekre a gyönyörökre irányuló vágyak természetesek, ezen vágyak kielégítése szükséges
életünkhöz. Ez az oka annak is, hogy itt a hiányban jelentkez? helytelen magatartás ritka, szinte mindenki
a túlzásban vét a helyes magatartás ellen.

A mértékletes ember ezekben a vágyakban a kell?, helyes mértékben lel örömöt. A mértéktelen embert
pedig a legkönnyebb annak alapján felismerni, hogy ha nem kapja meg ezeket az örömöket, a kelleténél
nagyobb fájdalmat érez emiatt. Ezért is tekinthet? nagyobb hibának a mértéktelenség a gyávaságnál,
mert míg az el?bbi a fájdalom nyomán jön létre, addig az utóbbi a gyönyör nyomán, ráadásul sokkal
könnyebb megedzeni magunkat a gyönyörök iránti viszonyunkat illet?en, mint a félelmetes helyzetek
iránt.

A fegyelmezetlenség

A fegyelmezetlenség olyan, mint a gyerekes viselkedés. A gyerekek mindig csak vágyaikat követik, a
leger?sebb érzés bennül a kellemes érzésekre való törekvés. Ezért is szükséges a gyerekek nevelése: hogy
vágyaik ne uralkodhassanak értelmükön.

A mértékletes ember fegyelmezett: értelme vezérli abban, hogy arra, úgy, s akkor vágyakozzon, ahogy
kell.
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A nemes lelk? adakozás

Középút a fösvénység és a tékozlás között az anyagiak adásában és kapásában. Mind a pénz költésére,
mind az adakozásra vonatkozik. A helyes: annak adni, akinek helyes, s akkor elfogadni pénzt, amikor ez
helyes. Az egyén vagyonához mérend? mindig. A szegény ember jellemz?en nem tud jeleskedni ebben
az erényben, hiszen nincs meg a hozzá szükséges vagyona.

Nehezebb dolog megtanulni helyesen adni, mint helyesen kapni. Könnyebb ugyanis elutasítani az
érdemtelen pénzt, mint sajátunkból adni másnak.

A nemes lelk? adakozó ritkán lesz gazdag ember, mert nem fogad el mástól pénzt érdemtelenül, viszont
ad másoknak, amikor ez helyes.

Aki saját erejéb?l szerezte a vagyonát, az jellemz?en kevésbé adakozik, mint aki örökölte azt.

A tékozlás a kapásban is megnyilvánulhat: ez az, ha valaki azt se fogadja el, ami jogosan jár neki.

A tékozlás mindenképpen kisebb hiba, hiszen az ilyen emberben megvan az adakozás vágya, csak a
helyes mértéket kell elsajátítania.

A legrosszabb az a fösvénység, mely csak a kapásban jelentkezik, az ilyenek mindenkit?l, állandóan
pénzt vesznek el. Ezek jellemz?en szabad emberhez nem méltó tevékenységet folytatnak, pl.
bordélyháztulajdonosok, uzsorások, stb. Ilyenek még a zsebtolvajok, a hamiskártyások, s hasonlók is.
Egyetlen céljuk a piszkos nyerészkedés.

Az áldozatkészség

Az áldozatkészség szorosan kapcsolódik az adakozáshoz, hiszen az adakozás tulajdonképpen az

                                595 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

anyagiakban kifejezett áldozatkészség.

Az áldozatkész ember szívesen hoz áldozatot, aprólékos méricskélés nélkül. Nem saját érdekei érdekében
hoz áldozatot - ez nem áldozat -, hanem mások és a közjó érdekében.

Mértéktelen alakjai: a nagyzolás és a sz?kkebl?ség.

A nemes becsvágy

A nemes becsvágy csak nagy dolgokban képes jelentkezni. A nemes módon becsvágyó ember saját
magát nagy dolgokra tartja elhivatottnak, s ezekre érdemes is. Akiben ez nincs meg, az ezt az erényt nem
képes gyakorolni: az ilyen ember a mértékletesség erényét gyakorolja, hiszen képes önmagában
felismerni, hogy csak kisebb dolgokra elhivatott és érdemes.

Mértéktelen alakjai: a felfuvalkodottság és a kishit?ség. Aki többre tartja magát, mint amennyit ér, az
felfuvalkodott, aki pedig kevesebbre, az kishit?.

A nemes becsvágyban jelesked? emberrel szemben elvárás, hogy más erényekben is kiváló legyen, hiszen
pl. egy nemesen becsvágyó emberhez nehezen illene a gyávaság.

A nemes becsvágyban jelesked? ember rendszerint nyílt ember: nem titkolja, hogy kit szeret és kit gy?löl,
ragaszkodik a maga igazságához, függetlenül, mi mások véleménye. Nem panaszkodik, de nem is dicsér
másokat, nehezen alkalmazkodik másokhoz.A nemes becsvágyban jelesked? ember rendszerint nyílt
ember: nem titkolja, hogy kit szeret és kit gy?löl, ragaszkodik a maga igazságához, függetlenül, mi mások
véleménye. Nem panaszkodik, de nem is dicsér másokat, nehezen alkalmazkodik másokhoz.

A nemes becsvágyhoz hasonló a mértékletes nagyravágyóság, ellentétei a túlzott nagyravágyóság és a
közömbösség. Ez a kitüntetéshez való viszonyban jelentkezik. Itt valójában nincs is saját elnevezése a
helyes alaknak, hiszen a „nagyravágyó” alak már a túlzó változatot jele
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A szelídség

Az indulathoz való viszonyban a szelídség a középút, ellentétei a dühösség és a halvér?ség.

A kedvesség

A társasághoz való viszonyban a középút a kedvesség. Túlzó alakja az hízelgés és a tetszelgés, hiányos
alakjai összeférhetetlenség és a  házsártosság. Az egyik akkor se ellenkezik másokkal, amikor kellene, a
másik akkor is, amikor nem kellene. A tetszelgés és a hízelgés között az eltérés, hogy a hízelg?
jellemz?en anyagi haszonra is számít.

A kedvesség közeli rokona a barátságosságnak, mert ha kedves ember úgy viszonyul másokhoz, mintha
azok a barátai lennének, bár itt hiányzik a szeretet érzése.

Az igazsághoz való viszonyban  a középérték az igazmondás, helytelen alakjai a fennhéjazás (nagyzolás)
és a gúnyos álszerénység.

Az igazmondás

Az igazmondó ember mindig igazat mond, s ha el is tér ett?l, kevesebbet mond, nem többet. Aki nem
mond igazat, az vagy azért teszi, mert szereti magát a hazudozást vagy el?nyért, ez utóbbi a hitványabb
dolog, különösen, ha az el?ny anyagi. Az ellentéte, az álszerénység mindenképpen kisebb hiba, különösen
ha nagy dolgokban nyilvánul meg - lásd Szókratészt, aki magát rendszeresen tudatlannak mondta -, de ha
ez kényszeresen jelentkezik, akár apró ügyekben is, az mindenképpen elítélend?, sokszor az ilyen jelleg?
álszerénység valójában egyfajta rejtett nagyzolás.

A szellemesség
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Az élcel?dés része emberi magatartásunknak, hiszen a társas érintkezés eleme a pihenés is, aminek része
a tréfálkozás is.

A helyes alak a szellemesség, torz alakjai a bohóckodás és a bárdolatlanság. A gúny, a becsmérlés, a
trágárkodás - a bohóckodó ember ezeket az eszközöket mind másokkal, mind saját magával szemben
alkalmazza, csak hogy meg tudjon másokat nevettetni. Az ellentéte, a bárdolatlan ember pedig a nemes
tréfán is megbotránkozik, ? maga pedig képtelen részt venni a tréfálkozásban, pedig ez szükséges eleme
az emberi társasági életnek.

A szemérmesség

A szemérmesség a becstelenségt?l való félelem. A szó szoros értelmében ez nem is erény, mert ez fel se
merül, ha az ember másban erényes.

Els?sorban a fiataloknál fontos, hiszen ?k azok, akik hajlamosabbak érzelmeik által er?sebben vezérelve
élni, viszont a megállapodott, tisztességes embereknél ez fel se merül, hiszen aki nem követ el hitvány
tetteket, annak nincs miért szégyellnie magát.

*

V.-VII. könyv

Mi az igazságosság?

Az igazságosság ugyanígy a végletek közti középút. Itt azonban több értelenben kell a dolgokat
figyelembe venni. Az igazságtalanság lehet törvénytelen vagy mélténytalan, így az igazságosság lehet 
törvényesség vagy méltányosság.
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A törvények célja, hogy az emberek erényesen cselekedjenek, tehát a törvénytartó ember erényes.
Azonban az erényesség mégis különbözik az igazságosságtól, mert az el?bbi magát az egyén erkölcsi
állapotát jelzi, míg az utóbbi az egyén másokkal való kapcsolatában jelentkez? magatartását.

Az egyetemes igazságosság azt jelenti, hogy az egyén általában törvénytisztel? és méltányos. Ez az
igazságosság önmagában erény.

A konkrét igazságosság pedig azzal foglalkozik, hogy a megosztható javak esetében – mint a dics?ség, a
pénz, a biztonság - az egyik személy nyeresége a másik személy számára veszteséget eredményez. Ez az
igazságosság egy az erények közül.

Utóbbi igazságosságnak két formája van: elosztó és kijavító.

Az elosztó igazságszolgáltatás foglalkozik a javak elosztásával a közösség tagjai között, ennek alapja az
az arányosság, mely szerint mindenki érdemei szerint kap kevesebbet vagy többet. Ez az arányosság függ
az adott közösség jellegét?l, attól mi alapján, milyen érdmesség alapján arányosít: demokráciában az alap
a szabadság, oligarchiában a vagyo, arisztokráciában az erényesség, de minden esetben az adott közösség 
boldogságát szolgálja. Ez az igazságosság az erkölcsi átlagot képez mindkét irányú túlzás közt: hogy
valaki az megérdemeltnél többet és kevesebbet kap.

A kijavító igazságosság pedig kijavítja az egyes egyének közti egyenl?tlenséget a nyereség és a
veszteség eloszlását illet?en. Kijavító igazságosságra van szükség mind önkéntes, mind nem-önkéntes
ügyletek esetében. Az igazságosság helyreállítása itt bíróság által történik, hogy mindkét fél nyeresége és
vesztesége ki legyen egyenlítve, ezáltal visszaállítva a középutat.

Az igazságosságnak arányosnak kell lennie. Például egy cipész és egy földm?ves nem cserélhet egy
cip?t egy termésre, mivel ezek nem egyenérték?ek. Azaz a cipésznek több cip?t kell adnia arányos
értékben a földm?ves mez?gazdasági termel? által földjén beszedett termésért. A pénz tükrözi a különféle
árukra vonatkozó keresletet, így lehet?vé téve az igazságos cserét.

A politikai igazságosság és a házi igazságosság összefüggnek, de eltér?ek. A politikai igazságosság
alapja a jogállamiság, a családi igazságosság alapja pedig a tisztelet. A politikai igazságosság részben a

                                599 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

természetes jogon alapul, mely mindenki számára azonos, részben viszont sajátos jogi szokásokon, ezek
változnak közösségr?l közösségre. A házi igazságosság a feleséggel szemben érvényesül, a gyerekekkel
és a rabszolgákkal szemben nem, hiszen ?k a teljesjogú polgár tulajdonai, azaz viszonyukat nem rendezi a
törvény.

Mindenki csak az általa önként elkövetett igazságtalanságért felel?s. A tudatlanságból fakadó
igazságtalanságot hibának nevezzük, a rosszra fordult tervek miatti igazságtalanságot 
szerencsétlenségnek, a tudatosan, de el?zetes megfontolás nélküli cselekedet moatt bekövetkezett
igazságtalanságot pedig kárnak.

Senki sem szemved el önkéntesen igazságtalanságot. Amikor a javak elosztása igazságtalan, az elosztó
b?nösebb, mint a legnagyobb részt kapó kedvezményezett. Az emberek tévesen úgy gondolják, hogy az
igazságosság könny? kérdés, hiszen elegend? engedelmeskedni a törvényeknek. Az igazi igazságosság
azonban csak erkölcsi hajlamtól származik, s aki eben hiányt szenved, az képtelen megítéleni mi az
igazságos minden konkrét esetben.
A törvények nem mindig tökéletesen alkalmazhatók. Bizonyos körülmények között, amikor a törvények
nem biztosítják tökéletes igazságot, a méltányosság közbe kell lépnie az egyenl?tlenség kijavításához.
Ezért a méltányosság magasabbrend? a törvényi igazságosságnál, de az abszolút igazságosságnál
alacsonyabbrend?.

Nem lehet senki igazságtalanul saját magával szemben. Az igazságtalanság ugyanis azt jelenti, valaki
más kárára szerez el?nyt. Még öngyilkosság esetén sem az áldozat, hanem az állam szenved
igazságtalanságot.

Az észbeli erények

Mi a teend? azonban azokban a tevékenységekben, melyek szakértelmet igényelnek? Itt ugyanis a helyes
magatartáshoz kell szaktudás is.

Ezért most, az erkölcsi erények tárgyalásának vége után az észbeli erényeket is le kell írni.

Mint már említve volt, a lélek két részre oszlik, az egyik rész az értelmes rész, s ez is két alrészre oszlik:
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gondolkodó (tudományos) és cselekv? (mérlegel?) részre. Az el?bbi a változatlan dolgokkal és az
objektív igazsággal, az utóbbi a változó dolgokkal és a kívánság szerinti igazsággal foglalkozik.

Minkét rész erténye az ami az adott rész legtökéletesebb alkata, ami mindig az adott részre jellemz?
tevékenységhez kell viszonyítandó.

A lélek szerepe

Az értelmes lélekrész három tulajdonsága dönt a cselekvés és az igazság megismerésében:

érzékelés,
ész,
kívánság.

Az érzékelés nem lehet a cselekvés alapja, hiszen az állatok is érzékelnek.

A kívánság valami elérésére vagy elkerülésére való törekvés.

Mivel az erkölcsi erény az elhatározásban megnyilvánuló lelki alkat, az elhatározás pedig 
megfontoláson alapuló kívánság, így szükséges minden erkölcsös elhatározás esetében, hogy:

a kívánság helyes legyen,
a gondolkodás eredménye igaz legyen.
a két fenti azonos legyen.

Ez csak a cselekv? részre igaz, mely cselekbésben és létrehozásban nyilvánul meg, ennek célja annak az
igazságnak a megismerése, amely megegyezik a helyes törekvéssel
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Ami a másik - gondolkodó - részt illeti, ott a jó gondolkozás az igazságot - az objektív igazságot - jelenti,
a rossz pedig a tévességet.

A cselekvés kezdete az elhatározás, bel?le indul ki - de nem rá irányul -, az elhatározás kezdete viszont a
törekvés és a valami célra irányuló gondolkodás. Ezért az elhatározás sem ész és gondolkodás, sem
erkölcsi alkat nélkül nem képzelhet? el. A helyes cselekvés gondolkodás és erkölcs nélkül nem
lehetséges.

A gondolkodó rész maga nem tesz semmit a tettet illet?en, a cselekv? rész teszi ezt, melynek
tevékenysége cselekvésben nyilvánul meg. Ez lehet alkotás és sz?ken vett cselekvés is:

az alkotó gondolkodás valami célból alkot, az alkotott m? sem egyszer?en cél, hanem mindig
valamivel kapcsolatban áll, és valamiért van,
a cselekvés viszont önmagában véve is cél, amire a kívánság irányul.

A kívánság tehát magára a cselekvésre irányul. Az elhatározás tehát kívánó ész vagy gondolkodó
kívánság.

A lélek mindkét értelmes részének összmunkája szükséges az igazság megismeréséhez, hiszen ezek
hatnak egymásra.

Az igazság

A lélek 5 módon fejezhet ki igazságot:

mesterség (tekhné).
tudomány (episztémé),
okosság (phronészisz),
bölcsesség (szophia),
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ész (nusz).

(A feltevés és a vélemény azért marad ki, mert ezek tévedést is kifejezhetnek.)

A tudomány tárgya az, ami örök, s szabályszer?en létezik, azaz csak úgy lehet, ahogy van, s
ellen?rizhet?. A tudomány tanítható, alapja a dedukció, a tanítás módja az alapelveknél rávezetés, a
többinél következtetés. Ez tehát a gondolkodó részhez tartozik.

A többi - nem örök - dolog tekintetében van olyan, ami a gondolkodó lélekrészhez tartozik, s van, mely a
cselekv?höz. A bölcsesség és az ész az el?bbihez tartoznak, míg a mesterség és az okosság az 
utóbbihoz.

A mesterség az igaz gondolkodással párosult cselekv? lelki alkat a dolgokat illet?en. A mesterség
létrehozása azonban a létrehozás, nem a cselekvés, aminek alapja a gondolkodó rész.

Az okosság a helyes megfontolást jelenti a dolgok jóságát és hasznosságát illet?en az ember
szempontjából. Ez a cselekv? rész erénye tehát, hiszen megfontolni csak azt lehet, ami lehet sokféle
módon. Tehát az okosság igaz gondolkodással párosult cselekv? leli alkat, ami arra irányul mi jó és rossz
az embernek.

A mesterségnek van kiválósága, míg az okosságnak nincs, azaz a készakarva hibázó mesterség jobb, mint
ugyanaz az okosságban.

A bölcsesség magasabb fokú az okossághoz képest, mivel a lélek fels?bb részét érinti. Ez ésszel párosult
tudomány.

Míg az okosság inkább gyakorlatias tudás, addig a bölcsesség szimplán elméleti. Ezért esik meg, hogy
sok okos ember - akiknek megvannak a megfelel? tapasztaltaik. de tudományos ismeretük nulla -
ügyesebbek a bölcs embereknél, akik nagy tudással rendelkeznek, de kevés a gyakorlati tapasztalatuk.
Hiába tudja pl. valaki, hogy a könnyebb hús miért jobb a szervezetnek, ha nem tudja ez milyen hús, míg
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aki csak annyit tud, hogy a madárhús egészségesebb, de nem tudja ennek magyarázatát, az jobban képes
ápolni egészségét.

Az ész képesség a tudás és az igazság forrásainak megragadására. Ellentétben a tudománnyal nem a
konkrét dolgokkal, hanem alapelvekkel foglalkozik. Hasonlít az okosságra, de az ész nem konkrét
eseteket dolgoz fel, hanem az esetek mögötti általános elveket, köztük a gyakorlati cselekvések célját is.
Az ész tehát célt ad az okosságnak, mely nélkül az okosság csak természetes erény lenne.

A ész tehát egyfajta jó felfogás. Az ész nem azonos az okossággal, hanem az okosság által birtokolt
ismeret helyes felhasználását, a megértést jelenti. A megértés két módja a az indukció és a dedukció. Az
ész tehát nem okolható elvekre vonatkozik, míg az az okosság egyedi esetekre vonatkozik, melyekre nem
alkalmas a tudomány.

A ész erényeinek szerepe

A végs? kérdés az ész erényeivel kapcsolatban: mi közük a boldogsághoz?

A bölcsességnek nem feladata a boldogsághoz vezet? út elérése. Az okosság viszont vizsgálja azt, mi jó
az ember számára, de arról nem beszél, ez hogyan érhet? el.

Természetesen mindkét jellemz? megléte már önmagában boldogságot ad, hiszen erények. Továbbá az
ember tevékenysége mindig okosság és az erény alapján megy végbe: az erény helyesen kit?zi a célt, az
okosság pedig kiválasztja a helyes eszközöket.

Aki igazságos dolgokat cselekszik, még nem feltétlenül igazságos, hiszen csak az, aki magukért az illet?
dolgokért cselekszik, azaz bizonyos lelki alkatból kifolyólag cselekszik.

A helyes elhatározást az erény alakítja ki; viszont magát a cselekvést már egy másik képesség indítja
meg. Ez az ügyesség - az a fajta képesség, hogy az ember a kit?zött célra irányuló eszközöket jól
megválasztja és azokat jól végrehajtja. Ha a cél jó, akkor az ügyesség dicséretre méltó, ha pedig rossz,
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akkor nem az.

Az okosság nem azonos az ügyészséggel, de nélküle nem léteik.

A lelki alkat viszont nem fejl?dhet ki erény nélkül, a helyes cél csak erkölcsös embernek jelenik meg;
mert a lelki gonoszság elcsavarja az emberek eszét, s tévelygést okoz bennük a cselekvésre vonatkozó
kiindulópontok tekintetében.
Lehetetlen tehát, hogy valaki okos lehessen, ha erkölcsileg nem jó.

Ahogy az okosság viszonylik az ügyességhez, éppúgy viszonylik a természetadta erény is az igazi
értelemben vett erényhez. Minden erkölcsi jellemvonás valamiképpen a természetb?l fakadóan van meg
mindenkiben, születésünk pillanatától kezdve igazságosak, mértékletesek és bátrak vagyunk, s egyéb jó
tulajdonság is megvan bennünk; de az igazi erkölcsi jóban mégis valami egyebet keresünk, s azt kívánjuk,
hogy ezek a tulajdonságok valahogy másképp legyenek meg bennünk. Mert a természet adta lelki alkat
formái a gyermekben és az állatban is megvannak. Ahogy az er?s test látás nélkül beleütközik valamibe,
mivel nem lát, ugyanez itt is megeshet:, ha az embernek esze van, akkor a cselekvésben is másként
viselkedik.

Ahogy tehát a cselekv? részének esetében két forma lehetséges; az ügyesség és az okosság, úgy a lélek
erkölcsi részének esetében is: természetadta erény és igazi erény; s ez utóbbi nem jöhet létre okosság
nélkül. Erény tehát nem létezhet okosság nélkül.

Nem egyszer?en a helyes szabálynak megfelel?, hanem a helyes szabállyal együtt járó lelki alkat
tekinthet? erénynek. A helyes szabály pedig az ilyen dolgokat illet?en az okosság. Az erények a
szabállyal járnak együtt. Tehát senki lehet igazán erkölcsös ember okosság nélkül, sem pedig okos ember
erény nélkül.

Az erények egymástól nem elválaszthatók, ez csak a természetadta erényekre vonatkoztatva lehetséges,
de az erkölcsösség alapját képez? erények esetében nem igaz. Tehát az okossággal egymagával
valamennyi erény osztályrészünkké lesz.

Összegezve: a helyes elhatározás nem történhet meg sem okosság, sem pedig erény nélkül: ez utóbbi
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jelöli ki a célt, az el?bbi pedig a célhoz vezet? tettek cselekvését biztosítja. De az okosság nem ura a
bölcsességnek, sem a jobbik lélekrésznek, mint ahogy az orvostudomány sem ura az egészségnek, azaz az
okosság nem használja fel a bölcsességet a maga céljára, hanem csak arra ügyel, hogy kifejl?djön: ennek
érdekében parancsol, de nem magának a bölcsességnek.

Az ekölcsi rossz

Három rossz lelki állapot létezik: b?n (lelki rosszaság), fegyelmezetlenség és állatiasság. Velük
szemben áll az erény, a fegyelmezettség és az emberfelettiség.

A fegyelmezetlenség alapja tudatlanság vagy tudás? Miben nyilvánul meg? Hogyan különbözik a
fegyelmezetlenség a féktelenségt?l? A fegyelmezett ember mindig kitart mérlegelésének eredménye
mellett, míg a fegyelmezetlen ember tudja, mi lenne a helyes mérlegelés eredménye, de mégis azzal
szemben cselekszik.

A fegyelmezetlenség lehetséges okai:

az egyén tudja, mi a rossz, de nem cselekszik e tudása alapján,
az egyén nem ismeri helyesen a tényeket, így hamis következtetést levonva cselekszik,
az egyén érzelmileg izgatott vagy szellemileg zavart állapota miatt nem képes világosan
gondolkodni, s ebben az állapotban cselekszik,
az egyén vágy hatására elhamarkodottan vagy megfelel? el?vigyázottság nélkül cselekszik.

Ha a túlzott vágy lelki vagy küls? javakra irányul, az a fegyelmezetlenség speciális alakja, míg ha testi
javakra, az az alapalakzata. A speciális alak nem is valódi fegyelmezetlenség.

A féktelenség és a fegyelmezetlenség közeli kapcsolatban állnak, de míg a féktelen embernek választási
lehet?sége van, addig a fegyelmezetlen emberben hiányzik az önuralom. Ugyanígy az önuralom és a
fegyelmezettség se azonosak, hiszen van aki abban is önuralmat gyakorol, amiben nem kellene.

                                606 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Megbocsáthatóbb a hangulati állapot, mint amilyen a féktelenség is, miatti fegyelmezetlenség, mint a
vágyakozás miatti, mint ami a fegyelmezetlenség is. A lobbanékony típusú ember részben fegyelmezett,
míg az aki átadja magát vágyainak, nem az. Rosszabb fegyelmezetlennek lenni, mint féktelennek
lenni,mert nagyobb rossz, ha az ember tudatos választásból tesz rosszat, mint amikor önuralma
elvesztése miatt teszi ezt.

A fegyelmezettség is el?nyben részesíthet? a t?réssel, az önuralommal szemben, mert az el?bbi a vágyak
legy?zését jelenti, míg utóbbi csak azok visszafogását. A t?rés ellentéte a puhaság és a n?iesség, ezek az
átlagember által is t?rt fájdalom elt?résének képtelenségét jelentik.

A féktelen egyén könnyebben kijavítható, mint a fegyelmezetlen egyén, mert választás útján dönt, így
tanítható a helyes választásra. A féktelen egyén gonosz, míg a fegyelmezetlenség ember gonosz dolgokat
szándékos gonoszság nélkül cselekszik.

Sokan rossznak tekintik a gyönyört, arra hivatkozva, hogy a gyönyörök elvonnak minket a helyes úttól,
mások szerint egyes gyönyörök rosszak, megint mások szerint a gyönyör nem azonos a jóval, így nem
lehet igazi cél. Valójában azonban a gyönyör cselekedet, s csak ritkán káros, s?t egyes gyönyörfajták
sosem azok. A jó élet elérése önmagában gyönyörteljes tevékenység, s éppen azért akarjuk a jó életet,
mert az gyönyörteljes. Ez a fajta gyönyör a legmagasabb jó. A testi gyönyörök csak csak akkor rosszak,
ha túlzottak. A legjobbak a lelki gyönyörök.

Az állatiasság az esztelen gonosztevés fokozott alakja, els?sorban a barbár népek között fordul el?. Az
állatias ember nem képes felfogni mi a jó és mi a rossz. Az állatiasság ellentéte az emberfelettiség, ez az
istenekre jellemz?, embereknél ritka és ideiglenes, hogy szinte istenekként viselkednek.

*

VIII.-X. könyv

A barátság

                                607 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A barátság lényege a két ember közötti kölcsönös jóakarat érzése.

Háromféle barátság létezik:

 hasznosságon alapuló,
 gyönyörön alapuló,
 jóságon alapuló.

Az igazi barátság a jóságon alapszik, ahol a felek egymás jóságát szemlélik. A másik két típus
alacsonyabbrend?, ott a barátokat saját haszonszerzésük és gyönyörvágyuk készteti barátkozásra, nem
barátjuk jelleme. Ezek ezért is nem tartós barátságok, hiszen mind a haszon, mind a gyönyör
ideiglenes. Velük szemben a jóság tartós min?ség, így a rajta alapuló barátságok általában tartósak. Ez a
barátság magában foglalja a másik kett?t is, hiszen az igazi jó barátok hasznosak is egymásnak és
gyönyört is lelnek egymásban. Az ilyen barátság ritka és lassan fejl?dik ki.

A rossz emberek is lehetnek barátok, de csak a két alacsonyabbrend? barátság értelmében.

A barátság említett 3 alakja egyenl?séget feltételez a barátok közt. De van egyenl?tlen alakja is: apa és
fia, férj és feleség, uralkodó és alattvaló között. Ezekben a kapcsolatokban a szeretet arányos a felek
érdekeivel, azaz nem egyenl? mérték?.

A legtöbb ember jobban szereti, ha ?t szeretik, mintha ? szeretne másokat, mert mindenki szereti a
hízelgést és a megbecsülést. A barátság igazi jele azonban az, hogy ha mi szeretünk mást. A barátság
akkor tartós, amikor mindenki a barátját annak érdeme szerint szereti.

Az igazságosság és a barátság szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel mindkét érték összeköt?
elemként m?ködik a társadalomban. Mivel az igazságosság, a barátság és a közösség szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, sokkal rosszabb, ha egy közeli baráttal vagy rokonnal szemben teszünk rosszat,
mintha egy idegennel szemben tennénk ezt.
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Állam és barátság

Háromféle politikai alkotmány létezik: monarchia, arisztokrácia és politeia. A zsarnokság a monarchia
torzulása, ahol a zsarnokot saját érdekei, s nem alattvalói érdekei vezérlik.. Az oligarchia az arisztokrácia
rontott alakja, míg a demokrácia a politeiáé. A legrosszabb a zsarnokság. A monarchia hasonlít az apa-
fiú viszonyhoz, az arisztokrácia a férj-feleség viszonyhoz, míg a politeia a testvérek közötti kapcsolathoz.
A romlott politikai alkotmányok olyanok, mint a barátság nélküli kapcsolatok, pl. mint a gazda és a
rabszolga kapcsolata.

A barátságbeli problémák leggyakrabban a hasznon alapuló barátságoknál jelentkeznek. Összességében
a szolgáltatást igénybe vev?nek, s nem azt az adónak kell meghatároznia a szolgáltatás értékét. Az
egyenl?tlen barátságon belül fontos, hogy mindenki megkapja a megfelel? juttatást. A szegény ember
nem tudja pénzzel viszonozni gazdag jótev?jét, de tiszteletet tud adni neki.

Olyan barátságoknál, ahol a felek különböz? típusú szolgáltatást adnak egymásnak, fontos, hogy mindkét
fél úgy érezze, hogy ez igazságos. Vita esetén a szolgáltatás címzettjének meg kell határoznia a
szolgáltatás értéket. Barátunkat el?nyben kell részesítenünk, de sosem mások felé vállalt
kötelezettségeink terhére.

A hasznosságon vagy gyönyörön alapuló barátságok véget érnek, amikor a barátok többé nem látnak
hasznot vagy gyönyört egymásban. Akkor válik nehézzé ez a szakítás, amikor a barátok azt hiszik,
korábban kapcsolatuk igazi barátság volt, s nem hasznon vagy gyönyörön alapuló.

A barátaink felé táplált érzéseink ugyanazok, mint amelyeket saját magunk felé érzünk. Ez igaz a rossz
emberekre is: ?k magukkal és barátaikkal is rosszul bánnak.

A jóakarat nem azonos a barátsággal, mert ez csak a másik valamilyen érdemének elismerése, de szeretet
érzése nélkül, továbbá hiányzik bel?le a mélység és a viszonosság.

Az egyetértés barátságos érzés, mely barátok között vagy egy államon belül van, azt jelzi, hogy az
emberek ugyanazokat a célokat tekintik magukénak.
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A jótev?k adományozása olyan, mint a m?vészek szeretete saját m?vük iránt, ezért er?sebb a jótev?
érzése, mint a kedvezményezett hálája. Maga a jótett megtétele több gyönyört okoz, mint annak
kedvezményezettje lenni.

Azok, akik lebecsülik az önszeretetet, azt hiszik, mindenki önz?. Egy igazán jó ember azonban els?sorban
saját magának akar jót, csak éppen ez a jó általános jó is. A látszólag önzetlen jó cselekedeteket a jó
ember valójában azért teszi, mert szereti saját magát és gyönyört talál a jó megcselekvésében.

Ha egy jó ember önelegend?. akkor minek neki barát? Mégis, a a barátság az élet egyik legnagyszer?bb
dolga, így egy jó ember nem tud tökéletes boldogságot elérni barátok nélkül. Az ok: a másik ember lelke
tükör mindenki el?tt, így az igazi barát segít magunk lelkének szemlélésében.

Jobb a sok barát, mint a kevés, de egyetlen ember se képes sok igaz barátságot ápolni, mert a túl sok
barát felületes barátságokat takar. Balsors esetében szükségesebb a barát, de a barátság szebb jólétben,
hiszen senki se akarja, hogy igaz barátja osztozzon vele a szerencsétlenségben, továbbá jólétben többet
tudunk segíteni barátainknak is.

Boldogság és gyönyör 

Vajon az gyönyör a legf?bb jó, mivel önmagában vágyunk rá, továbbá más jó dolgokat kívánatosabbá
tesz? Ez azonban csak azt mutatja, hogy a gyönyör jó. Platón azzal érvel, hogy más dolgok, mint például
az ész, melyek kívánatosabbá teszik az gyönyört, így nem lehet az a legf?bb jó. Vagy a gyönyör rossz
lenne, ill. egyes gyönyörök rosszak? Sok elképzelés azonban a gyönyör téves értelmezésének alapján áll.

Önmagában a gyönyör nem elegend?, például nem szeretnénk gyermek módjára élni, pedig az
gyönyörteljes élet.

Vannak olyan javak, melyek gyönyör nélkül is kívánatosak, pl. az értelem vagy a jó látás. Világos, hogy
nem minden gyönyör kívánatos, s a gyönyör nem a legfels?bb jó.
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A boldogság nem folyamat, hiszen nem a hiánytól a teljességig terjed? mozgás, ahogy ezt Platón mondja,
s nem feltétlenül hosszabb id? alatt zajlik le. A gyönyör inkább egy kísér?jelensége érzékeink vagy
értelmünk tökéletes m?ködésének. A gyönyör tökéletesíti tevékenységünket, s mivel az élet maga
tevékenység, a gyönyör elengedhetetlen az élethez. Csak azok a gyönyörök helyesek, melyeket derék
emberek is éreznek derék célokért

A boldogság életünk legf?bb célja mint tevékenység, mely önmagában véve is cél,. Mindazonáltal nem
szabad összekeverni a boldogságot a kellemességgel-

A boldogság legmagasabb formája a szemlél?dés. A szemlél?dés a legmagasabb észbeli képességeink
tevékenysége, s önmagában is cél, ellentétben számos testi tevékenységünkkel. Nem lehetséges egész
életünket szemlél?déssel tölteni, de ezt a lehet? legjobban meg kell közelíteni. Minden erkölcsi erény az
élet emberi vonatkozásaival foglalkozik, ezek szükségesek, de másodlagosak a szemlél?dés isteni
tevékenységéjhez képest.

Nevelés

Ha a boldogságról való tanulás elegend? ahhoz, hogy jó életet teremtsen, a filozófia lenne a világ
legértékesebb dolga. A szavak azonban önmagukban nem tudják meggy?zni az embereket, hogy
legyenek jók, ez gyakorlatot és szokást is igényel, s csak egy jó jellem? emberben n?het ki az elültetett
mag.

Az emberek maguktól, természetszer?en erényesekké nem lesznek, ezért az állam felel?s azért, hogy
törvényeket hozzon létre annak biztosítása érdekében, hogy a fiatalok a megfelel? módon legyenek
nevelve, hogy ne váljanak rossz feln?ttekké. Jó törvények hiányában az embereknek felel?sséget kell
vállalniuk gyermekeikért és barátaikért. A szül?i felügyelet sok szempontból el?nyösebb a törvényekhez
képest, mivel lehet?vé teszi az egyénre összpontosított gondoskodást.

Sem a politikusok, sem a szofisták nem alkalmasak különösen a politika tanítására. Annak megítéléséhez,
hogy melyek a lehet? legjobb törvények a polgárok java érdekében, magát a politikát kell
megvizsgálnunk.
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*

Ami nekem a legérdekesebb Arisztotelésznél etikai nézeteiben, hogy szerintem éppen abban mond
ellent Platónnak, amiben Platón tévedett. Platón szerint a tudás erény, aki tud, az sose cselekszik
rosszat. Arisztotelész ezt cáfolja: önmagéban a jó tudása senkit se késztet annak cselekedésére is.
Ezt a gyakorlat is igazolja.

Másrészt viszont Platón szerint a cél nem szentesíti az eszközt, míg Arisztotelész szerint igen.

Ami a legszebb ebben a m?ben - és általában Arisztotelész minden etikai tematikájú m?vében -,
hogy mintha keresztény lenne a legf?bb jó magyarázásában, ebben teljesen ugyanaz a
következtetés, mint Platónnál. Azaz a jót nem azért teszi a derék keresztény ember, mert ezzel
valamiféle áldozatot hoz, sanyargatja magát, kés?bb jutalmat várva - vagy még rosszabb esetben:
rettegve a bosszúálló Istent?l -, hanem szimplán önérdekb?l: tudja, hogy jót tenni neki is jó.

_______________________________________________
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Nincs pártom

by maxval bircaman - vasárnap, február 25, 2018

http://bircahang.org/nincs-partom/

Nincs pártom.

Nekem nincs kedvenc pártom 1999 óta. 1990-1999 között volt, az id?szak els? felében az SZDSZ, a
második felében a MIÉP.

Párttag voltam háromszor. 1988-1993 között Fidesz-tag, 1989-1993 között SZDSZ-tag, plusz 1990-1991
között egy bolgár párt tagja is voltam.

1997-1999 között majdnem tagja lettem a MIÉP-nek, majd a KDNP-nek, végül nem lettem, mert voltam
pár gy?lésen, s nem igazán voltam pozitívan meglepve. (Hozzáteszem: az akkori lakóhelyem MIÉP-
elnökét máig derék embernek tartom, s nem sokkal kés?bb ? maga kilépett a pártból.)

1999 óta nem érzek magamban semmilyen késztetést, hogy párttal intézményes kapcsolatban legyek, s
azt hiszem, ebben már nem lesz változás. S?t, kedvenc pártom sincs. Mindig elmegyek szavazni, s
mindig ad hoc alapon szavazok. 2007 óta nem élek Magyarországon, de már az els? napon jelentkeztem
a külképviseleti választói névjegyzékbe. Ugyanis nem hiszek abban a ballib mítoszban, miszerint csak az
szavazzon, aki ott él, adózik, stb.

Azoknak írom ezt, akik szerint valamiféle pártember lennék.

_______________________________________________
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Nincs sapka Orbánon

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 12, 2018

http://bircahang.org/nincs-sapka-orbanon/

A Kett?s Mérce neve álbaloldali, ultraliberális média érdekes cikket közöl.

 

Címe: Orbán nem elnyomott Európában, hanem a vadkapitalizmus er?s embere.

Na most, van itt egy kis hitelességi gond. Ugyanez a média teljes mértékben kiállt a ballibek mellett a
választási kampányban, mely során a ballibek éppen az ellenkez?jét állították: Orbán üldözi a külföldi
t?két, s minden bajok oka, hogy Orbán saját hazai t?késeket akar a nyugati multit?ke helyett.

De hagyjuk ezt, mert van valami még furcsább. Mégpedig az, hogy különösen érdekes a cikk utolsó
mondata: "ez az a helyzet, amely meghaladásával hosszú távú, fenntartható jólétet tudunk teremteni
Magyarországon", az "ez" alatt azt értve, hogy az országban a külföldi t?ke dominál, s emiatt nincs esély
a bérek jelent?s növekedésére. Itt a gond az, hogy a mondat kivételesen igaz, viszont teljesen
szembemegy azzal a ballib alapdogmával, hogy a külföldi t?kére épített gazdaság az út az üdvözít?
jöv?höz.

Most akkor mi van, tessék mondani! Azért kell megdönteni azonnal Orbán "diktatúráját", mert nem fogad
szót a nyugatnak, vagy azért mert szót fogad neki?

Tegyük hozzá, a cikket nem egy véletlenül odakeveredett vendégszerz?, hanem maga a f?szerkeszt?
Jámbor András írta.

_______________________________________________
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Novocserkasszk

by maxval bircaman - csütörtök, november 15, 2018

http://bircahang.org/novocserkasszk/

Kevéssé ismert esemény az 1962-es oroszországi felkelés, mely Novocserkasszkban zajlott le.

Az esemény háttere a hruscsovi gazdasági reform. A rubelt demoninálták a tizedére, azaz 10 régi rubel 1
új lett, azonban ez önmagában nem jelentett volna semmit, ha az értéke arányosan megmaradt volna.
Viszont az USA-dollárhoz kötött árfolyam nem 10-szeresen lett csökkentve, ahogy kellett volna, 1 USA-
dollár korábban 4,4 régi rubel ért, míg a reform után 0,9 rubelt. Magyarul: a szovjet pénz le lett értékelve
2,2-szeresen az aranyhoz és az USA-dollárhoz képest (a kett? ugyanazt jelentette 1973 el?tt). Azaz
minden külföldi termék hirteken 2,5-szeresen többe került a szovjet átlagember számára.

Ezzel együtt egyes élelmiszerek - különösen a hústermékek - ára 30 %-kal növelve lett. Továbbá a
hatékonyság nevében  a gyári normák növelve lettek 35 %-kal. Mindezt összevetve az egyébként is
alacsony szovjet életszínvonal átlagban a felére esett a reformok hatására.

A legnagyobb ellenállás Novocserkasszkban robbant ki, 1962. június 1-jén, az ottani Mozdonygyár
munkásai spontán sztrájkba kezdtek, melynek következtében leállt az egész gyár. Délutánra a munkások a
gyárból kimenve elfoglalták a vasútvonalat, mely a Kaukázusból Közép-Oroszország felé vezet? 2
fóvonal egyike, megbénítva a vasúti közlekedést a térségben.

Kirendelték  a rend?rséget, melyet azonban a szovjet zászlókat és Lenin-képeket magasba emel? tömeg
elkergetett, 3 rend?r meghalt. Kivezényeltek a helyi katonai er?ket, azok azonban a helyszínre érve csak 
a leveg?be l?ttek, majd látva, hogy nincs hatás, visszamentek a laktanyákba.  Ekkor Matvej Saposnyikov
vezérezredes lett kiküldve tankokkal, aki azonban a helyszínre érve megtagadta a személyesen Hrucsov
által kiadott támadási parancs teljesítését, majd visszavonult, kijelentve, hogy nem lát ellenséget, mely
ellen indokolt lenne tankcsatát indítani.

Végül június 2-én estére sikerült helyreállítani a hatóságoknak a rendet, a KGB bels? haderejének egy
csapata géppuskákkal megtámadta a sztrájkolók központját, 26 embert megölve, 240 embert letartóztatva.
Közülük 7-et az elkövetkez? bírósági eljárás után halálra ítéltek és kivégeztek, 100 f?t pedig
börtönbüntetésre ítéltek.

Saposnyikov tábornokot az mentette meg, hogy volt fronharcosként rendelkezett a Szovjetúnió H?se
kitüntetéssel, így csak nyugdíjazták és kizárták a pártból.

nem az eredeti esemény képe, hanem az eseményr?l készült 2012-es orosz filmb?l való kép

a felkelés népszer? jelszava: "kolbászt Hruscsovból!"
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1996-ban az összes kiadott ítéletet visszamen?legesen hatályon kívül helyezték. 2002-ben múzeumot
alapítottak a helyszínen az 1962-es eseményekre emlékül.

az 1992-ben a helyszínen emelt emlékm?

_______________________________________________
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Nyílt levél a ballib demagógiának

by maxval bircaman - péntek, augusztus 03, 2018

http://bircahang.org/nyilt-level-a-ballib-demagogianak/

Válasz egy vicces cikkre.

 

Kedves ballib megmondóemberek!

Nem lettünk átverve.

Valóban kés? lesz, mármint a liberóknak. Imádott liberális demokráciájuknak lassan az egész kontinensen
befellegzik.

Orbán meddig lesz hatalmon? Valószín?leg még legalább 2026-ig. A kérdés azonban nem ez, hanem az:
amikor Orbán már nem lesz ME, a ti pártjaitok legyenek addigra kívül a parlamenten, esély nélkül a
hatalomra.

Nem vagyunk vesztesek. Nem csak pénzben mérhet? a siker.

A nemzeti t?ke növekedésének pedig örülünk. Minden általuk "ellopott" forint er?síti az ország gazdasági
szuverenitását.

Német autógyárak összeszerel? üzemeinek alulfizetett rabszolgái vagyunk? Atya Isten, miféle orbánista
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komcsifasiszta szöveg ez? Eddig úgy tudtuk, mindent oda kell adni a nyugati t?kének, mert a magyar
állam rossz gazda, s a magyar munkás bére meg legyen alacsony, mert nem termelékeny! Mi változott
azóta?

Ami világos: rátok SOSE fogunk szavazni. Ki akarná vissza az 1990-2010 közti liberális görénykurzust,
benne a merjünkkicsineklenni, az idegenszéppel, s a többi baromsággal. Szóval ezután is nem rátok,
hanem Magyarországra fogunk szavazni, hiába is tomboltok.

Üdvözlettel:

a csendes többség
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N?i dolog

by maxval bircaman - péntek, június 01, 2018

http://bircahang.org/noi-dolog/

A n?k nem feltétlenül kurvák, de sok dolgot képtelenek férfi szempontból megérteni, s így bajt okoznak.

 

A saját feleségemnek volt egy ilyen esete. Az interneten "összefutott" gyerekkori barátjával, aki kés?bb a
szeret?je is volt több mint 30 éve, nagyjából másfél évig voltak együtt, amikor akkor még csak jövend?
feleségem 20-21 éves volt. Az ember ilyenkor
persze elbeszélget. Az emberke meg lassan elkezdte intím dolgait regélni, hogy most van a második
házassága, de milyen rossz, meg milyen igazságtalan a felesége. Feleség meg elkezdett tanácsokat
osztogatni. Az emberkér?l közben lassan kiderült, hogy
valójában még most is szerelmes a feleségembe, s úgy véli, hogy elszalasztotta ?t annak idején, amikor
nem ajánlott neki házasságot, így hagyva, hogy feleség megismerkedjen másokkal, majd aztán meg is
házasodjon (velem). Feleség meg mondta, hogy ? most is jó barátnak tekinti ?t. Amint mesélgette a
házasságbéli rémtörténeteit, fele ség is mondta neki, hogy bizony, ha ? élne ilyen rossz házasságban,
elválna.

Aztán emberke el is vált. Majd megkereste a feleségemet, s de facto házassági ajánlatot tett neki azon az
alapon, hogy már 20 éve házas, s biztos megunta, meg megromlott, stb. Feleség meg azt mondta, hogy
nem romlott meg, s semmi kedve elválni t?lem, s ?t meg csak barátként tudja elképzelni.

Az emberke meg megsért?dött nagyon. Most már úgy lett a történet el?adva, hogy a feleségem beszélte ?t
rá a válásra, s azzal
hitegette, hogy majd ? is elvál, s összeházasodnak végre a "régi szerelmesek".

Feleségem meg nem érti mi történt. Szerinte ? sosem adott okot ilyesmire. Amikor elmondtam neki, hogy
szerintem a volt
szerelmének van igaza, s valószín?leg én is így értelmeztem volna egy régi barátn? szövegét, legyintett
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és azt mondta "a férfiak idióták".
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N?k

by maxval bircaman - hétf?, március 12, 2018

http://bircahang.org/nok/

A n?k elemzésének alapja a bokájuk.

Most röviden err?l.

Sokan mellt néznek, mások fenéket, mások az egész alkatot, egyesek az arcot. Mindez persze mind
hasznos lehet bizonyos elemzésekhez, de a legpontosabb személyrajzot a boka vizsgálata adja. Ráadásul
ez az a rész, amit idegen n?kön is gond nélkül el lehet végezni, a leleplez?dés kockázata nélkül.

 

Bokatípusok.

1. Könyvel? lány típus. Butácska, de kedves. Jellemz?en nem szép, nem is csúnya. Jól f?z, süt.
2. Fodrászos lány típus. Kifejezetten okos, de nem használja ki képességeit, azaz jellemz?en csak

kevés területen m?velt.
3. Titkárn? típus. Okos, de elméleti ember. A legtöbbször gyerektelen élete végéig.
4. Nagymama típus. Átlagosnál okosabb, gyakorlatias típus. Fiatalon szép, de 35 évesen már öreg.

Fiatalon n?iesen öltözködik, de 40 év körül ezt teljesen abbahagyja. Szinte mindig kövér lesz 35
év felett.

5. Menedszer típus. Kérlelhetetlen, agresszív. A férfiakat vagy eleve utálja vagy szolgáknak tekinti.
Még fiatalon se fiatalos kinézet?, de id?sen se igazán id?s, azaz örök középkorú típus.

6. A focis lány. K?kemény, agresszív típus. Az átlagnál csúnyább.
7. A háztartásbeli. Életunt típus, belül mélyen agresszív, amit azonban ritkán él ki. Ezek között a

legtöbb az öngyilkosság.
8. Könyvtáros lány típus. Okos, de hajlamos a széls?ségekre mindenben. Lassan öreged? típus. A

konyhában ne keresd, viszont férfiagya van, így képes bármir?l mélyen beszélgetni.
9. Leszbikus típus. Ha esetleg nem is homoszexuális, akkor is jellemz?en férfias kinézet?.
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Jellemz?en barátságos természet?, de bosszúálló, ha bárkit ellenségnek hisz.
10. Tanárn? típus. Rendkívül buta, de jó a memóriája. Gy?löli a világot.
11. Manöken lány. Száraz, ízetlen típus. Átlagos szépség?, a nemi jegyei minimálisak (jellemz?en

deszkamell), de a társadalmi hatások miatt sokan imádják.
12. Kosaras lány. Hasonló a focis lányhoz, de lágyabb jellem.

Nyilván ezek ideáltípusok, mint az asztrológiában. Kevés n?re igaz 100 %-ban az adott típus, de minden
n?re igaz alapszinten a tipológiája.
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Oktatás

by maxval bircaman - kedd, április 03, 2018

http://bircahang.org/oktatas/

A ballib kampány egyik f? eleme az állítólag rossz oktatás.

De mi a valóság?

 

A valóságban nem rossz az, olyan jó közepes, s semmivel sem rosszabb, mint amikor a ballibek
kormányoztak, köztük azok a ballib megmondóemberek, akik manapság mindenféle kamudíjakkal
dobálják egymást, pl. amikor ballibek egy csoportja a másiknak Gömbölyös Pulicer díjat ad, a másik
meg azt Gömbölyös Kuvaszcer díjjal viszonozza a másik héten.

Állítólag pl. Dél-Korea titka a jó oktatás, azzal lett Magyarországnál szegényebb országból gazdag állam.
Csak hát ez hazugság. Miel?tt nem biztosítod a birtokodat, nem akadályozod meg a tolvajokat, nem
fejlesztesz.

Képzeljük el: ha most hirtelen megn?ne az oktatásra költött pénz mondjuk 500 %-kal, mi is történne?
Csak ingyen termelnénk több szakembert a nyugatnak. Ennek semmi értelme.

A jó oktatás fontos, de keretek nélkül semmin se változtat. El?bb az országot vissza kell venni, hogy a
gazdasága aztán belföldre termeljen profitot. Hogy aztán legyen megfelel? bérezésre is pénz. Addig az
öncélú oktatásfejlesztés csak egy drága hobbi marad, mely még rontja is az ország helyzetét.
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Olasz példa

by maxval bircaman - kedd, június 05, 2018

http://bircahang.org/olasz-pelda/

Olaszországban megvalósult az most, amire eddig csak Görögországban volt példa: összefogtak a
baloldali populisták és a jobboldali populisták.

Olaszoszág sokkal fontosabb eset azonban. Hiszen az EU alapító tagja, s a 4 leger?sebb hatalom egyike
az EU-n belül. Az ottani változások sokkal er?sebben fognak hatni.

Mertkell f?rer sose volt ilyen gyenge, nem beszélve kisöcsijér?l, Micronról. Ez jó hír mindenkinek. De
eleve e nélkül képtelenség lett volna egy ilyen kormány Rómában.

 

A lényeg: kisöpörni a liberalizmust az EU-ból, ez mentheti csak meg a szervezetet.

Persze, ez az olasz kormány meg lesz buktatva hónapokon belül, ebben biztos vagyok, de akkor is, a mag
el lett vetve. Ahogy sokszor elmondtam, lehetséges a szövetség baloldal és jobboldal között, antiliberális
alapon. S ez a jöv?.
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Olga

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 06, 2018

http://bircahang.org/olga/

Én imádom a Kálmán Olgát. Szóval kicsit sajnálom is most.

 

Ahogy nyomja teljes beleéléssel a ballib lemezt, a tényekt?l nem zavartatva magát - ez már mesterm?.
Ráadásul antifeminista n? a gyakorlatban, azaz mindig ügyel a külsejére, szóval látványnak kellemes.

A legszebb pillanatok a beszélgetéseiben, amikor a meghívott vendég bármiben eltér a ballib kánontól.
Az ilyen dolgokat Olga személyes sértésként éli meg, ilyenkor durcás kamaszlánnyá vedlik vissza, akinek
nem vették meg szülei a vágyott ruhát.

Az ATV-n a Krug Emília próbálja utánozni az Olgát, néha be is jön neki, de fiatalabb, így még nem érte
el a nagy mestern?t.

Egyébként ha én médiamilliárdos lennék, sose törekednék ilyen csatornára, mely állítólag független, ami
a valóságban mindig függést jelent. S nem azt csinálnám, hogy a m?sorokba meghívnék egymással
ellentétes vélemény? embereket (ezt sok csatorna csinálja, bár éppen a Hír Tv-re nemigen volt jellemz?
az utóbbi id?ben, onnan minden fideszes ki volt tilva, a vita legfeljebb a Jobbik és a ballibek közt
mehetett). Hanem azt tenném, hogy maguk a m?sorvezet?k lennének egymással ellentétes vélemény?ek.
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Olimpia

by maxval bircaman - szombat, február 17, 2018

http://bircahang.org/olimpia-2/

Perverzió vagy szépség?

Nekem tetszenek az észak-koreai szurkolók. Csupa szép lány, tiszta, derüs tekintettel, örülve az életnek.
Van bennük egyfajta mesterkéltség, ez tény, de még mindig jobb, mintha állig bedrogozott, pluszszájzos,
nyugati leszbi femininácik éktelenkednének és hörögnének az emberiség ellen.

https://www.youtube.com/watch?v=TOTnDs-AK38 
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Orbán lemondott!

by maxval bircaman - csütörtök, május 03, 2018

http://bircahang.org/orban-lemondott/

Többhetes tiltakozások hatására lemondott Orbán Viktor.

 

A tüntetések egy hónapja kezd?dtek, de az utóbbi héten már másfélmillió ember tüntetett éjjel-nappal a
Parlament körül. Az utóbbi 4 napban a rend?rség is csatlakozott a tüntetéshez, s?t tegnapel?tt a hadsereg
is támogatásáról biztosította a tüntet?ket.

Orbán végül ma reggel lemondott, az ideiglenes kormány vezetését Kövér László vette át. A tüntet?k
követelik, hogy a parlament válassza meg Gyurcsány Ferencet kormányf?nek, de ezt a parlament Fidesz-
frakciója elutasította. A Fidesz ehelyett el?rehozott választásokat javasol. Erre válaszul Gyurcsány
ultimátumot adott: ha nem választják meg ?t a hét végéig, az egész országot blokád alá veszik a töntet?k.
Az USA, az ENSZ, a Soros Alapítvány és más szervezetek, valamint Fischer Iván karmester is követelik,
hogy a magyar parlament ne próbáljon demagóg módon demokratikus választásokra hivatkozni, hanem
most azonnal engedjen a nép akaratának.

Ez persze így fantázia, de tulajdonképpen ez zajlott/zajlik mostanában Örményországban.

Egyébként a nyugat megint nem ért valamit. Örményországban lehet, hogy megunta a nép a jelenlegi
vezetést, de hogy az ország sose fog oroszellenes támaszponttá változni, az teljesen bizonyos. Mind
gyakorlati, mind eszmei okokból. A gyakorlati ok: Oroszország a biztosíték, hogy az azeri-örmény
viszályban az azeriek sose tudjanak nyerni. Egy nyugatpárti Örményországot Oroszország nem fogja
megvédeni, s a nyugat se fog védelmet adni az örményeknek az azeriekkel szemben. Az eszmei ok pedig
kulturális: az örmények oroszbarátsága független minden politikai rendszert?l.
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Orbán politikai útja

by maxval bircaman - csütörtök, október 25, 2018

http://bircahang.org/orban-politikai-utja/

A dolgok magyarázata sokszor pofonegyszer?.

Természetesen vicces, hogy egy párt képes 20 év alatt az ellenkez?jére jutni, de egy ember esetében
ebben semmi furcsa nincs. S a Fidesz Orbán pártja. Ha holnap kivonulna a politikából, megsz?nne a párt.

A Fideszben minden vezet? Orbán mellett szimplán végrehajtó, ez alól csak pár régi ember a kivétel, akik
viszont szinte azonos módon gondolkodnak, mint ?, pl. Kövér és Szájer erre jó példa, ?k tényleg autonóm
emberek, s autonóm módon hisznek ugyanabban.

Nyilván az alapvet? világnézet eléggé állandó a legtöbb embernél, ez csak nagy katarzisok mentén
(pálfordulás) szokott nem így lenni. S ez Orbánnál is így látszik, szerintem alapvet? mozgatóereje, hogy
mint els?nemzedéki értelmiségi haragszik azokra, akik lenézik szülei, nagyszülei osztályát, a vidéket,
utálja a budapesti liberális megmondóembereket. S míg korábban úgy próbált harcolni, hogy felemeli a
vidéket a a budapesti liberális megmondóemberek igényeihez, s maga is belépett ebbe a körbe, része lett a
budapesti agytrösztnek, lassan azonban rádöbbent, hogy a budapesti liberális megmondóemberek
min?sége nem valóságos, s?t ez egy megvetend? értékrend, s átállt: most már anyagba verni szeretné a
budapesti liberális megmondóembereket.

Alapvet?en ez a személyisége alapja: a falusi elitgyerek, aki kis kitér? után hazatér, az apja ellen lázadó
kamasz, aki aztán rádöbben, az apjának volt igaza. Így lett Orbán urbánusból népi, újmagyarul
baloldaliból jobboldali, mert Magyarszágon a "bal" és a "jobb" semmi mást nem jelent.
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Orbán és a Negyedik Birodalom

by maxval bircaman - péntek, április 06, 2018

http://bircahang.org/orban-es-a-negyedik-birodalom/

Orbán nagy dillemája.

Van egyetlen pont a ballib krititákban, ami igaz Orbánnal szemben: az országból olcsó munkaer? telepet
csinál. Persze röhejes, hogy ezt pont a ballibek mondják, akik UGYANEZT teszik. De ett?l még igaz.

 

Orbán helyzete most hasonló Horthyéhoz a 30-as évek végén.

Jelenleg egyedül a német nagyt?ke védi meg Orbánt Brüsszelt?l, ez teljesen nyilvánvaló. Ahogy nyílt
titok, hogy csak addig lesz meg ez a védelem, míg Orbán nem lép bele komolyabban a németek mocskos
pofájába. Márpedig ha ezt nem teszi meg, sosem tudja teljesíteni valódi programját: az ország gazdasági
szuverenitásának visszaállítását, mely nélkül sose lesz felzárkózás.

Azaz az egyik oltja a másikat. Orbán jelenleg tényleg abban a helyzetben van, amiben annak idején
Horthy volt. Azt hiszem, ezt jól érti ? maga is. Ha szerencsénk van, akkor Orbán tanult Horthy rossz
példájából, s alaposan el?készíti a kiugrást. Ha meg nem, lesz még egy kudarcos törtémelmi vezet?nk,
aki jót akart ugyan, de túl kicsinek bizonyult a feladathoz. Ez ma még nem jósolható meg.

Ami biztos: nem szabad a nyugati nagyt?ke csicskásaira szavazni, akik szerint Orbán f? b?ne, hogy nem
eég lelkesen szolgálja ki ezt a nagyt?két.

Alapvet?en pacifista típus vagyok, s szeretném elkerülni az er?szakot. De ha Orbán elbukik, akkor csak a
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vér marad: a nép el?bb-utóbb felkel és vérrel vesz elégtételt Brüsszelen, Soroson, az egész szemét
nyugati kizsákmányoló, liberális szarságon. Ahogy Pet?fi írta "lemossuk a gyalázatot!".
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Oroszország oroszpolitikája

by maxval bircaman - kedd, március 20, 2018

http://bircahang.org/oroszorszag-oroszpolitikaja/

A Szovjetúnió szétbomlása miatt jelent?s orosz kisebbségek maradtak a mai Oroszország határain kívül.

Ellentétben a kivándoroltakkal, ezek olyan emberek, akiken a határ ment át 1992-ben.

 

Egyébként az oroszok aránya er?sen változó a volt-szovjet térségben.

Minimális orosz kisebbség (2 % alatt): Azerbajdzsán, Dél-Oszétia, Grúzia, Karabah, Örményország,
Tadzsikisztán.

Kis orosz kisebbség (3-8 %): Abházia, Belarusz, Kirgizsztán, Litvánia, Türkemisztán, Üzbegisztán.

Jelent?s orosz kisebbség (20 % feletti): Észtország, Kazahsztán, Lettország, Transznisztria, Ukrajna.
(Anióta a Krím ismét orosz lett, Ukrajnában már 20 % alá esett az arány, de ma is közel van ehhez a
számhoz.)

Speciális hely Transznisztria, ott a legnagyobb etnikai csoport az orosz, kb. 35 %.

Az a helyzet, hogy a jelenlegi orosz vezetés kett?s mércét alkalmaz. Ha egy ország baráti, annak elnézi
az oroszellenes intézkedéseket a belpolitikájában. Ha viszont ellenséges, akkor keményen kiáll a hyelyi
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oroszokért.

Ami a kivándorlókat illeti, a legtöbb orosz az USA-ban, Kanadában és Németországban van, de egyik
helyen se éri el arányuk az 1 %-ot.

Történelmi okokból az orosz nemzetiség és az orosz anyanyelv egymástól elválnak. Németországban él
kb. 3 millió orosz anyanyelv? zsidó és orosz anyanyelv? német (a volgai németek utódai), Izraelben pedig
a lakosság kb. 12 %-a orosz anyanyelv? zsidó.

Ugyanez megvan az egyes ex-szovjet területeken is. Mindenhol széles körben beszélik az orosz nyelvet 
vagy anyanyelvként vagy idegen nyelvként. Dél-Oszétia és Transznisztria esetében a nem-oroszok is 90
%-ban orosz anyanyelv?ek. A másik véglet a 3 balti állam, ahol a nem-orosz lakosságból jellemz?en csak
az a nemzedék beszél oroszul, mely már élt feln?ttként a szovjet id?kben. A kaukázusi államokban és a
közép-ázsiai államokban is széleskör? az orosz nyelv ismerete, de jellemz?en idegen nyelvként,
Kazahsztánban pedig a kazah lakosság legnagyobb része kett?s, azaz kazah és orosz anyanyelv?. Ukrajna
esetében csak az ország nyugati részén nem beszélt az orosz anyanyelvként. Míg Belaruszban az orosz a
f? nyelv, a belarusz nyelv rovására.
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Oroszország és Orbán

by maxval bircaman - hétf?, április 23, 2018

http://bircahang.org/oroszorszag-es-orban/

Oroszország érdeke alapvet?en a nyugati hegemónia megszüntetése. Ez megtörtént 10-15 éve, az oszétiai
háború volt a f? jel, hogy a nyugat immár képtelen akaratát korlátlanul érvényesíteni a világban. Ezt
Oroszország egyedül érte el, nyilván Kína hallgatólagos egyetértésével.

 

2008 óta Oroszország f? célja a nyugat hatalmának további gyengítése. Mind háborúban, mind békében.
Tavalyra a szíriai fronton a nyugat gyakorlatilag feltétel nélkül kapitulált. Azt sejtem, hogy hamarosan
Líbiában is lehetséges ez. Irán esetében ugyanez van évek óta: ma már a nyugat is Oroszországra számít
az iráni atomfegyverkezés megakadályozásában.

Ami pedig a békét illeti, Oroszország dolga egyszer?. A nyugatot számtalan konfliktus feszíti, ezek
teljesen függetlenek az orosz érdekekt?l. Oroszország számára itt elegend?, hogy szimplán nem segít.

Ami Magyarországot illeti, itt a konfliktus alapja, hogy a kelet-európai népek megelégeltek a nyugat általi
kizsákmányolást és szabadrablást. Így ismét van egy Oroszországtól független viszály, melyben az "az
ellenségem ellensége a barátom" alapon a kelet-európaiak Oroszország természetes szövetségesei. Még
akkor is, ha adott államok oroszellenesek, erre jó példa Lengyelország, mely dühüdt oroszellenességével
együtt is segíti az orosz érdekeket.

Orbán mint a keleti antibrüsszelita ellenállás f? motorja igencsak hasznos Oroszország számára.

Ennyi az egész, szimpla érdekközösség.
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Oszkárság

by maxval bircaman - szombat, január 27, 2018

http://bircahang.org/oszkarsag/

Két aktuális filmr?l.

A Testr?l és lélekr?l  cím? magyar film remélem nem lesz megalázva egy Oszkár-díjjal, ezt ugyanis rossz
filmeknek szokta adni a hollywoodi zs?ri.

Amikor letöltöttem még a tavalyi év végén, s elkezdtem nézni ezt a filmet, arra számítottam, hogy a soron
következ? marhaság és 15 percen belül kikapcsolom. Csak kb. a 6. percben megéreztem, hogy nem
marhaság, így azonnal végig is néztem. S azt kell mondanom, hogy 90 pontra értékelem a lehetséges
100-ból. Maga a történet is kiváló, az autista n? színészi alakítása a szlovákiai magyar színészn? által
pedig egyszer?en mesteri. Nem mesélem el a filmet, ajánlom megnézését.

 

A f? Oszkárra viszont a Víz alakja cím? film esélyes, ahogy olvasom a hírekb?l.  A film mélyen
emberellenes és közhelyes, röhögni legalább lehet rajta, szóval er?sen esélyes a díjra. A f?szerepl?n?
egyébként jó színészn?, ezt alá kell húzni, kiválóan alakítja az enyhén elmeháborodott, ?sbuta, de
romantikus liba szerepét.
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A történet lényege: a gonosz titkosszolgálat élve akar boncolni egy gyíkembert, mire a takarítón?,
kijátszva az egész katonai támaszpont teljes személyzetet, megmenti a gyíkembert, kiszöktetve azt. A
gyíkember ezután jóíz?en elfogyaszt egy házimacskát, majd haldokolni kezd, de végülis visszanyeri
életerejét a takarítón?vel folytatott szext?l. A végén minden jól végz?dik: mindenki meghal, de a jók
felélednek. Kiderül: a gyíkember halhatatlan istenség, bár ebb?l a szemszögb?l nem derül ki, hogy akkor
korábban miért haldoklott - biztos unalomból. Elúszik a gyíkember az óceánba az id?közben
nyilvánvalóan kopoltyút növesztett takarítón?vel, s addig éltek, míg meg nem haltak, azaz végtelen ideig,
hiszen halhatatlanok.

Az eszmei üzenet: olyan gonoszak és aljasak az emberférfiak, lásd metoo kampány, hogy még egy
gyíkemberférfi is jobb náluk. Míg az emberférfi csak ver, zaklat, er?szakoskodik, addig a gyíkemberférfi
rendkívül romantikus lény, tiszteli a n?ket, s szép nagy hímvessz?je is van, mely sose lohad le. Ez utóbbi
egyébként a legmodernebb, legprogresszívabb feminista tanok értelmében er?sen kifogásolható, hiszen
maga a férfi nemi szerv szimpla megléte már önmagában er?szak, de biztos ez a kifogás nem vonatkozik
az isteni gyíkemberekre.

Gondolom, lesz második rész, ahol a gyíkember által megtermékenyített takarítón? utódokat hoz a
világra, akik lassan kiszorítják a bolygóról az összes gonosz emberférfit, s végre gy?z mindenhol a totális
liberális demokrácia.

_______________________________________________
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Pet? cikke

by maxval bircaman - szombat, szeptember 22, 2018

http://bircahang.org/peto-cikke/

Egy érdekes cikkre válasz.

 

Jó cikk, Péter, de az alapokat nem látod át. Túlbonyolítod, mert magad is ultraliberális vagy.

Egyszer?en a liberalizmus hibás alapokon áll, de eddig még mindig túl tudott élni, mert ügyesen
alkalmazkodni volt képes, s nem is voltak er?s ellenségei.

A XX. sz. végére azonban a liberalizmus elérte saját határait, s nincs tovább.

A materializmus, a profithajsza, s a globalizáció immár a rendszer alapjait kezdték ki. Közben eszmeileg
is meghasonlott magával a liberális eszme, immár az ember ellen fordult.

Mára a liberális rend csak egy törpe, oligarchikus kisebbségnek jó, s mindenki másból meg ellenséget
csinált.

S nem az álhír a nagy csapás, hanem az, hogy a hírgyártás monopóliuma kicsúszott a globálkulákság
kezéb?l, a szólásszabadság az internet révén a rendszer alapjait is kikezdte.

A PC volt a liberalizmus utolsó nagy próbálkozása, mellyel át akarta terelni a figyelmet a valós
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társadalmi problémákról az álproblémákra, lásd külön wc mind a 70+ gendernek, de szarjuk le a
kizsákmányolás kérdését. A mai baloldal ultrajobbos gazdaságpolitikailag, s ezt leplezi kamuügyekkel,
pedofilek, homokosok, más perverzek érdekeinek védelmével.

A hazug marketingipar - ezt helyesen látod - meg a rendszert kikezdte, szintén, az emberek ugyanúgy
kezdtek viszonyulni a liberális hatalmi gépezet politikai önreklámjához, mint a hazug kereskedelmi
reklámokhoz. S jött a szabad internet, mely immár betöltötte az ?rt, az antiliberális eszmék terjeszt?jévé
válva.

A liberális demokrácia nem tudta magát megvédeni, ami persze jó hír, hiszen ezzel el?segítette saját
zuhanását.

De jó, hogy eljutottál, Péter, oda, hogy a liberális rendszer egyes alapgazságait is már megkérd?jelezed.
Még a szent Uber ellen is beszélsz, ami pedig pár éve egyfajta Orbán elleni jelképpé n?tt ki az iszonyúan
ostoba magyar-ballib közbeszédben. Mindez dicséretes, most már oda is el kellene jutnod, hogy
felismerd: mindaz amit leírsz nem a rendszer torzulása, hanem annak legautentikusabb kiteljesedése.

Olyan vagy, mint a kései szovjet reformisták, akik még 1992-ben is komolyan hitték, hogy a rendszer
alapvet?en rendben van, csak a torzulásokat kell megoldani, hogy végre felragyogjon a színtökéletes,
csodás ?seszme.

Rossz hírem van: a liberális ?seszme maga a probléma.

_______________________________________________
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Platonizmus kés?bb

by maxval bircaman - szerda, december 05, 2018

http://bircahang.org/platonizmus-kesobb/

Három id?szakot szoktak megkülönböztetni, de talán jobb lenne 4-r?l beszélni.

A korai id?szak magával Platónnal kezd?dik, s az i. e. I. sz. elején ér véget. Ez azonban felosztható az
eredeti és a szkeptikus id?szakra. A szkeptikus id?szak e korai id?szak utolsó kb. másfél százada volt.

A középs? id?szak a szkepticizmus elvetésével kezd?dött és tartott az i. sz. III. sz-ig.

A kés?i id?szak pedig - az újplatonizmus - innen kezd?dve kb. a VI. sz. középéig tart, amikor I.
Jusztinianosz császár bezáratta az athéni Akadémiát, bár még ezután is léteztek egyes platonista iskolák.

Tegyük hozzá: ez a felosztás eleve kései elemzés, mindegyik id?szak magát platonistának mondta.

Azt igyekszem csak kiemelni, ami más az eredeti Platónhoz képest, ill. nem más, de hangsúlyos.

Az egyes gondolkodók közt vannak bizonyos eltérések, de mégis meghatározható a közös eszmei modell.

Szkeptikus platonizmus

A már röviden felvázolt szkepticizmussal szinte elválaszthatatlanná vált ez a platonizmus.

A cél ugyanúgy a tökéletes nyugalom, amihez az út hozzá az értékítéletek felfüggesztésén keresztül
vezet.

A benyomás lehet igaznak t?n? és hamisnak t?n?. A hamisnak t?n? is lehet végs?soron igaz, ahogy az
igaznak t?n? se feltétlenül igaz, mivel lehet er?teljesen igaznak t?n? és homályosan igaznak t?n?, az
er?teljesen igaznak t?n? pedig lehet végs?soron igaz, hamis, s eldönthetetlen. Ez utóbbi lehet
akadálytalan (azaz több pozitív benyomás mellett nincs negatív benyomás), ami azt jelenti, hogy ha
sikerül a benyomást felülvizsgálnánk, akkor azt nagymértékben igaznak vesszük, de lehet akadályozott is,
ahol nem tudjuk elvégezni a felülvizsgálást. Minél er?sebb egy benyomás igaznak t?n?sége, annál
valószín?bb, hogy azt igaznak fogadjuk el.

Középs? platonizmus

A középs? platonizmus abból indul ki, hogy Platónnak vannak le nem írt gondolatai, erre utal Leveleiben
is - ezeket csak szóban mondta el. Ezek nevében ez az irányzat szakít a korai platonizmus
szkepticizmusba torkolló végével.

A középs? id?szak megalapítója Antiokhosz (Antiohosz) (az i. e. II. sz. végén született, meghalt 68-ban),
palesztínai görög filozófus, aki el?ször csatlakozik a szkeptikussá vált Akadémiához, majd meghirdeti az
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eredeti platonizmushoz való visszatérést. Integrálja a tanításban a sztoicizmus és az arisztotelianizmus
szerinte platonista elemeit is. Kés?bb ezekhez csatlakozik a püthagóraizmus is, amir?l tudni kell, ez sose
volt idegen Platóntól sem.

Két alapelv van a világban: a létez?, értelmes, egységes, rendezett Egy és a határtalan, kaotikus, többrét?,
rendezetlen Düasz. Az el?bbi az aktív kozmikus szervez? er?, az utóbbi az, amin ez a szervezés
végbemegy. Az els? hatás eredménye a dekád, azaz az els? 4 szám létrejötte (dekád, azaz tíz, mert ezek
összege tíz). Ez határozza meg az alapvet? matematikai elveket is: pont, vonal, síkidom, téridom. A
dekád része továbbá a kozmikus szellem (logosz), mely a továbbiakban megszervezi az ?sanyagot (föld,
leveg?, t?z, víz) az ideák alapján, melyek az Egy gondolatai. Tehát 3-tagú a rendszer: a 2 örök alapelem -
egy teremtetlen teremt? és egy teremtetlen nem-teremt? -, továbbá egy teremtett teremt?/szervez? er?.
Azonban olyan nézet is van, mely feltételez az Egy és a Düasz felett egy ?selvet.

Van olyan magyarázat is, hogy a Düasz nem semleges, hanem gonosz alapelem, de ez nem a gnosztikus
típusú dualizmus mégsem, mert a 2 elem itt nem egyenérték?: a Düaszt végs?soron az Egy itt is legy?zi,
azt uralja.

Megint más magyarázat egy másik fajta hármas felosztás: az egyetlen Isten, akib?l nem teremtés útján,
hanem lényeg kiáramlása útján jön létre a második Isten, s a kozmikus lélek. Az els? Isten leírhatatlan,
mert annyira felette áll emberi értelmünknek, hogy azt nem tudjuk sehogy se felfogni.

Plutarkhosz (Plutarhosz) (46-120) szerint a második ?selemnek, a Dúasznak is volt egy saját, gonosz
logosza, melyet aztán az Egy maga alá vetett. Ennek a eredeti düászi logosznak a maradványa az emberi
lélek halandó része, míg másik része a jó, halhatatlan lélek.

Numéniosz (Numeniosz) (i. sz. II. sz.) érdekes elmélete szerint a második Isten válik 2 részre, az egyik az
Egy felé fordul, a másik a világ felé, így lesz bel?le kozmikus lélek. A kozmikus lélek amikor az
anyaggal dolgozik, rosszá válik, míg amikor a lélekkel, akkor jó er?.

Az ember szabad akarattal rendelkezik eben a világban, meghatározzák ?t az anyagi elvek, de azok nem
kötik ?t. Ugyanilyen szabad akarata van a természetfeletti lényeknek is, akik szintén teremtett lények, pl.
a görög istenek. A lelkek vándorolnak.
Maga az emberi lélek vagy teremtett valami, a kozmikus lényeggel egylényeg?, vagy egyenesen az Egy
kiáramlása.
Az ember célja az Egyhez való hasonulás. Ebben segít, hogy lelkünk a kozmikus szellemb?l származik. A
lélek egyfajta vezérelv, mely a test felett kell, hogy uralkodjon.

E kor keresztény szempontból legérdekesebb alakja Philón, alexandriai görögajkú zsidó filozófus
(született az i. e. I. sz. végén, meghalt az i. sz. I. sz. közepén), aki Platónt igyekezett összeegyeztetni a
judaizmussal. Philón szerint Mózes volt az els? filozófus.

Kommentárt írt Mózes mind az 5 könyvéhez, soronként kimutatva az átvitt értelmet. A kereszténység t?le
vett át ezt hamarosan: azaz a Szentírásnak van a szószerinti értelmén túl is jelentése.

Isten nála örökkévaló, tökéletesen szabad, szellemi entitás, mely túl van a téren és az id?n. Isten szabad
akaratából hozta létre a mindenséget, két lépésben: el?ször elvben, majd logosza segítségével a
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gyakorlatban. Az isteni logosz tulajdonképpen Isten els?szülött gyermeke, ami nem más, mint Isten
gondolatai, ill. ezen gondolatok önálló er?vé válása. Ez a logosz a közvetít? az egyetlen Isten és a
mindenség között. A logosz eszméi az ideák. A mindenség pedig ezek másolata, amolyan látszatvilág.
Az él?lények lehetnek szellemi lények és anyagi lények, s ezek keverékei: az emberek. Az emberek
szabad akarattal rendelkezik, mert Istenhez hasonlóak, így képesek legy?zni az anyagi kényszert. Isten
maga segíti ezt a harcot, annál jobban segít minél er?sebb az emberek benne való hite,

Újplatonizmus

A f? személyiség Plótinosz (Plotinosz) (205-270). Egyiptomban született görög filozófus, s f? tanítványa,
Porphüriosz (Porfiriosz) (234-305), föníciai (más források szerint) zsidó filozófus, aki kiadta mestere
m?veit. A kor keresztény filozófiája már e kor el?tt is els?sorban Platónt használta a keresztény elvek
megfogalmazására. Velük szemben Plótinosz és Porfiriosz voltak az ellenoldal, akik a hagyományos
pogány vallást támogatták. Porfiriosz többek között kora legsikeresebb keresztényellenes m?vével is
ismert volt, melynek külön érdekessége, hogy magát Jézust elismerte bölcs embernek, de a
kereszténységet barbár vallásnak írta el - mintha egy modern keresztényellenes írást olvasnánk, mely az
„igazi Jézus-tanítás” nevében ostorozná a kereszténységet. Érdekes módon, akaratukon kívül, Plórtinosz
és Porfiriosz sokat segítettek a kereszténység terjesztésében: az újplatónizmus nagyon népszer? lett a még
többnyire pogány római elit körében, a legnépszer?bb filozófiai irányzattá vált, már a korábban vezet?
sztoicizmust is legy?zve, s mivel a keresztény teológia is a platóni rendszerre épített, így az elit számára
már nem t?nt barbárnak a kereszténység filozófiai tartalma.

Az Egy minden alapja, a jó maga, az egyetlen létez?, semmi se lehet nélküle, de minden más úgy lett
bel?le. hogy ? maga nem lett kisebb. Az Egy valójában annyira transzcendens, hogy még a létezés se
állítható róla, csak az mondható meg róla mi nem, mégpedig semmi se, mert semmi olyan nem, ami kívül
van rajta, az egyetlen elmondható pozitív dolog róla az, hogy „egy”.
A Egy túltelít?dik, s „kicsordul”, mint ahogy a fény kisugárzik a Napból. Ez az emanáció. Így jön létre a
kozmikus szellem (nusz), ami az összes idea összegzése. A kozmikus szellem a lét és a gondolkodás
legf?bb egysége és alapja.

A Szellem pedig a kozmikus lélekben emanálódik tovább. Ez a Lélek alkotja meg az anyagi világot. A
kozmikus lélek az összeköt? kapocs az érzékelhet?, anyagi világ és az érthet?, szellemi világ között,
mivel a lélek egyszerre felfelé és lefele is szemlél.

Mind a három jó, bár a jóság foka csökken, s maga az anyagi világ is jó, hiszen a szellemi világ másolata,
bár az a legkisebb jó. Azaz itt hiányzik az anyag rosszként való felfogása. Ez mindenképpen eltér
Platóntól, ahol a test a lélek börtöne. Itt az anyag csak akkor rossz, ha az el akar szakadni a szellemit?l.
Ez akkor következik be, ha a két részb?l álló lélekben a halandó rész veszi át az irányítást.

Mind a 3 alapelv rendelkezik bels? és küls? tevékenységgel:

az Egy bels? tevékenysége saját maga létezése, küls? tevékenysége az emanációja a Szellemben.
a Szellem bels? tevékenysége az ideák szemlélése, küls? tevékenysége pedig a Lélekben való
emanáció, továbbá minden értelemmel felfoghatóban való részvétel,
a Lélek bels? tevékenysége az összes él?lény lelki folyamatainak összességében való részesedés, a
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küls? tevékenysége pedig az érzékelhet? világ.

Mivel a kereszténységnek is megvolt a maga Szentháromsága, s a fenti platonista Szentháromság-tan sok
dologban egyezett vele (természetesen nem mindenben, hiszen a kereszténységben a Szentháromság 3
része egyenrangú és egylényeg?), könny? feladat volt a 2 rendszer összehangolása.

Plótinosz a kés? ókor legfontosabb nem-keresztény gondolkodója, így neki szenteltem külön cikket.
Részletesebben ott.

Iamblikhosz (Jamblihosz) 245-325) Porfiriosz tanítványa, a teurgiát (misztikus szertartások a fels?bb
er?k felkérésére) ötvözte a tanítással. Az újplatonista tanítást megtartva, a Lélek és az érzékelhet? világ
közé egész istenség-hierarchiát állított.

A kor utolsó jelent?s pogány platonistája Próklosz (Proklosz) (415-485) folytatta a Iamblikhosz által
megkezdett irányt, egységes rendszerbe foglalja a platonizmust és a hagyományos görög pogány vallást.
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Platón - egyéb m?vek

by maxval bircaman - szerda, június 06, 2018

http://bircahang.org/platon-egyeb-muvek/

Összefoglalás a Platón-m?vekr?l.

 

Vannak olyan m?vek, melyeket a középkorban még Platón m?veinek tulajdonítottak, de kés?bb a kritika
inkább Platón kései követ?i által írott m?veknek azonosított.

Ezek szerintem ugyanolyan fontosak. Miért? Mert bár valószín?leg nem Platón a szerz?, a m? szerintem
teljesen platóni, a "hamisító" Platón valamely h? tanítványa lehetett, aki abszolút hitelesen adta vissza
mestere eszméit.

Platón m?veinek felosztása hitelességi szempontból:

általánosan elismerten Platón-m?:
Állam
Államférfi
Euthüdémosz
Euthüphrón
Gorgiasz
Ión
Kharmidész
Kis Hippiasz
Kratülosz
Kritiasz
Kritón
Lakhész
Lakoma
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Lüszisz
Menón
Nagy Hippiasz
Parmenidész 1. 2.
Phaidón
Phaidrosz
Philébosz
Prótagorasz
Szofista
Theaitétosz
Timaiosz
Törvények
Véd?beszéd

vitatott hitelesség? m?:
Alkibiadész I.
Kleitophón
Levelek
Menexenosz

általánosan nem eredetinek tekintett m?:
Alkibiadész II.
Axiokhosz
Az erkölcsr?l/erényr?l - lásd lejjebb!
Az igazságról
Démodokosz
Epigrammák - lásd lejjebb!
Halküón
Hepinomisz
Herüxiasz
Hipparkhosz
Meghatározások - lásd lejjebb!
Minósz
Szeret?k
Sziszüphosz
Theagész

Íme azon m?vek, melyekr?l nem készítettem külön cikket:

Az erkölcsr?l/erényr?l (Peri aretész) - a m? gyakorlatilag megismétli a Menón mondanivalóját
Epigrammák - 18 rövid epigramma
Meghatározások (Horoi) - rövid filozófiai szótár
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*

Az ógörög átírása magyarra (az ejtés úgy, ahogy az magyarul ejtend?, tehát pl. a "ph" nem "f", hanem
"ph"):

alapesetek:
? = a vagy á
? = b
? = g
? = d
? = e
? = zd
? = é
? = th
? = i vagy í
? = k
? = l
? = m
? = n
? = x
? = o
? = p
? = r (szó elején: rh)
? = sz
? = t
? = ü vagy ?
? = ph
? = kh
? = psz
? = ó
? = h
? = ?

speciális esetek:
? = ái
?? = é
? = éi
?? = ?
?? = ú
?? = ng
?? = nk
?? = nx
?? = nkh

                                645 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

?? = gg
?? = z

Hozzátenném, a fenti az átírás, nem a pontos ejtés. Pl. a valóságban az ? zártabb, mint az ? - szóval az
el?bbi inkább rövid magyar é hang, míg az utóbbi inkább hosszú magyar e hang. Részletesen a kiejtésr?l
itt.

*

Remélem, valaki majd tudja ezt is használni valamire. De már meg is esett ez! Valaki írta, hogy 2 Platón-
cikkemb?l ollózta össze az írásbeli filozófiai vizsgájára a leadandó dolgozatot. Azt is megírta, jeles
osztályozatot kapott rá. Vicces...

_______________________________________________
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Politika I.

by maxval bircaman - szerda, június 20, 2018

http://bircahang.org/politika-i/

A Politika Arisztotelész válasza Platón államelméleti elképzeléseire. Gyakorlatilag szinte mindenben
Platónnal ellentétes következtetésekre jut.

 

Az alapgondolat: minden közösség valamilyen közjó megvalósítására alakul, mert az emberek mindent 
számukra jónak látszó cél érdekében tesznek, így a legf?bb jó elérésére az a közösség törekszik, amely
a többit mind magában foglalja. Ez pedig a városállam.

A városállamban mindenki szerepe más. Nézzük keletkezésükt?l fogva ezeket a dolgokat! Azok
kényszerülnek els?sorban társulni, akik egymás nélkül nem tudnak meglenni, pl. a n? és a férfi
gyermeknemzés céljából.

Akiben megvan az el?relátás képessége, az természetszer?en vezetésre hivatott, aki pedig csak a parancs
testi er?vel való teljesítésére képes, az alárendeltségre való, de a kétféle ember érdeke ugyanaz.

A barbároknál az asszony és a szolga között nincs különbség. ennek az az oka, hogy nincs köztük
természetszer? vezet?, hanem náluk mindenki szolga.

A mindennapi élet szempontjából létrejöv? természetes közösség a család, a következ? szint a falu, több
család, ez már azonban nem a napi szükségletek kielégítésére létezik.

A család természeténél a legid?sebb családtag uralma alatt él, s ugyanez van - a közös származása folytán
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- a faluban is.

A több faluból álló közösség a városállam, amely már eléri a teljes, önmagában való elegend?ség szintjét.
Létrejöttének célja az élet, fennmaradásának célja azonban a boldog élet.

Így tehát minden városállam a természet szerint létezik, csakúgy, mint az alsóbb fokú közösségek. A
városállam természetszer?, mert az ember természeténél fogva állami életre hivatott él?lény. Így
természetünknél fogva törekszünk az ilyen közösségre.

Inkább hivatott az ember állami életre, mint a méh vagy más, csoportban él? állat, mert a beszédre
egyedül az ember képes, továbbá az ember az egyetlen, aki képes felfogni a jót és a rosszat, az igazságot
és az igazságtalanságot.

Az állam el?bbre való a többi közösségnél, mivel az egész szükségszer?en el?bbre való, mint a rész,
hiszen ha megsemmisítem az egészet, nem marad meg a rész se.

A legkülönb teremtmény minden él?lény közt az ember, de ha eltér az igazságosságtól, akkor a
legalávalóbb, mert a legveszedelmesebb az az igazságtalanság, amelyiknek fegyvere van, az emberi ész
pedig veszedelmes fegyver.

Az igazságosság az állami életben gyökerezik; mert a jog nem más, mint az állami közösség rendje;
márpedig a jog szabja meg az igazságot.

A család kormányzásáénak alapviszonyai:

az úr és szolga,
a férj és feleség,
az apa és gyermekek.
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Mi a lényegük és milyeneknek kell lenniük?

Lássuk a kérdést a vagyonszerzés szempontjából!

Mi az úr és a szolga viszonyának alapja? Az úri hatalom valamilyen tudomány? Vagy az úr és a szolga
viszonya természetellenes, mely csak a törvényes er?szakon alapszik?

A vagyon szükséges a családfenntartáshoz, nélküle nem lehet boldog élet. Ehhez szükséges élettelen és
él? eszközök megléte. Az el?bbiek a szerszámok, az utóbbiak a szolgák, ez utóbbiak a legértékesebbek,
hiszen nélkülük a szerszámok haszontalanok.

Ahogy különbség van a szerszámok - melyek valaminek az elkészítésére szolgáló eszközök - és a szimpla
használati tárgyak - melyek a használaton kívül másra nem szolgálnak - között, úgy van természetes
különbség a szolga és az úr között. A szolga nem a maga ura, hanem szerszám, mely által valaki más
cselekszik. Ahogy a lélek uralkodik a testen, ez természet rendje szerint való dolog, mely hasznos
mindkét félnek. Ahogy a hím és a n?stény viszonya is természett?l fogva az, hogy az egyik er?sebb, míg
a másik gyengébb, így lesznek uralkodó és alárendelt.

A szerz? megemlíti, hogy lehetnek olyan szolgák is, akik nem természetes szolgák, hanem csak a
hagyomány vagy a törvény tette ?ket ilyenekké. Pl. amikor háború után a gy?ztes állam a vesztes
hadifoglyait eladja szolgákként.

Akinek a legértékesebb teljesítménye a testi munka, az természet szerint szolga. A szabad embernek
pedig legértékesebb vonása az állampolgári életre való képesség.

Az úr-szolga viszony azonban nem azonos az uralkodó és az alattvalók egymás közti viszonyával, hiszen
ez utóbbi esetben szabad emberek feletti uralom zajlik. A család kormányzása egyeduralmi, az
államkormányzás pedig szabad és egyenl? polgároknak a vezetése.

Az úr tudásának szerepe a szolgával szemben nem valamiféle különös, magasztos dolog: csak parancsolni
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kell. s minden azon múlik, mire képes a szolga. Sok úr nem is vesz?dik maga ezzel, valakit kinevez erre a
célra, hogy több ideje maradjon.

A vagyonszerzés tudománya része a családirányításnak.

A vagyonszerzés egy másik fajtája a pénzkeresés. Míg az el?bbi természett?l való, az utóbbi inkább
bizonyos gyakorlat és ügyesség eredménye.

Ahogy egy cip? használható 2 célra: viselésre és cserére. A csere indokolható, hiszen megesik, hogy egy
adott cikkb?l több van, míg másnak kevesebb. De a kereskedelem csak kiegészít? tevékenység. Családon
belül pl. nincs kereskedelem. A cserekereskedés nem pénzkeresés célú, hiszen eredeti célja az, hogy a
természet szerinti önfenntartás teljessé váljon.

A pénz úgy jelent meg, hogy a csere egyre bonyolultabb lett, s szükség lett egy eszközre annak
lebonyolításához. Itt jelent meg a másik típusú kereskedelem (a nem cserekereskedés), mely immár a
körül forgott, ki képes a legnagyobb hasznot elérni a cserem?veletek során. Itt már maga a
pénzfelhalmozás a cél.

A vagyonszerzés tehát természetes eleme a családirányításnak, míg a pénzkeresés nem az. A
családfenntartás - és egyben az államkormányzás - alkotórésze a meglev? anyagi javakat felosztása, de
nem a pénzkeresés.

Az emberek éppen azért gy?lölik az uzsoraságot, mert az már csak pénzb?l szerez pénzt, azaz a pénzt
nem arra használja, amire az eredetileg ki lett találva.

Az egyes foglalkozási ágak közül a legnagyobb jártasságot azok követelik, amelyekben a véletlennek
legkevesebb szerepe van; a legközönségesebbek azok, melyek a testet legjobban elny?vik; a
legalantasabbak azok, melyekben f?leg a testi képességre; a legnemtelenebbek pedig azok, melyekben az
erényre van legkevésbé szükség.
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A apa-fiú viszony és a házastársi viszony más, mindkét esetben ugyanis szabadok kormányzásáról van
szó, a feleség kormányzása politikai, a gyerekeké királyi jelleg?.

A férfi a n?vel szemben mindig meghatározott viszonyban van, nem váltakoznak a szerepek. míg a
gyerekeken való szül?i hatalom olyan, mint a királyé, mert a szül? a szeretet és az id?sebb jogán
gyakorolja azt.

A családf?i tevékenység inkább foglalkozik az emberekkel, mint az élettelen tárgyak megszerzésével, s
inkább az erényes neveléssel, mint a vagyonszerzéssel, s inkább a szabad emberekkel, mint a szolgákkal.

A szolgákat illet?leg felmerülhet, van-e a testi erején kívül más hasznuk is gazdáik számára. Ha van,
akkor miért van szolgasorban? Ha meg nincs, akkor miért nevezzük egyáltalán embernek? A megoldás:
olyan ez, mint a n?k és a gyerekek státusza, valamint az se igaz, hogy minden úr egyforma képesség? -
szükségszer?en kell lennie erénynek az alárendelt félben is, de mégis ezek mértéke más, mint a természet
szerinti urakban. Ahogy a lélekben is van vezet? és vezetett rész, minden embertípusban megvan a lélek
mindkét része, de különböz?képpen. A szolgának egyáltalában nincs megfontoló képessége, a n?nek
korlátozott mérték? van, a gyereknek pedig kifejletlen állapotú.

Minden alávetett embernek más szint szükséges funkciója ellátásához. Pl. a szolgának kevesebb erényre
van szüksége, elegend? ha csak mérsékelt és nem lusta jellem?. A jó úr képes ezeket az erényeket
felkelteni a szolgában, s nem csupán a parancsolásra számítani.

Mivel minden alávetett ember része egy családnak, s minden család része a városállamnak, így
elengedhetetlen, hogy mindenki állami szempontból legyen nevelve. Hiszen a n?k a szabad lakosság felét
teszik ki, a gyermekek pedig a városállam jövend? tagjai.

Melyik államközösség a legalkalmasabb?

Mi legyen a javak elosztása? Minden közös, senkinek semmi, vagy a kett? keveréke? A senkinek semmi
nyilvánvaló képtelenség. Tehát mi a jobb a teljes közösség vagy a részleges?
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Platón pl. gyermek-, n?- és vagyonközösséget tartott helyesnek.

A n?közösség azonban nem helyes, mert így a városállamból család lesz, ezzel a városállam
megsemmisülne. Az állam tagjai különböz? emberek, túlságosan egységes államra való törekvés nem
helyes. A család inkább rendelkezik önmagában való elegend?séggel, mint az egyed, s a városállam
inkább, mint a család, így tehát ha kialakult a városállamiság igénye, nincs miért visszatérni egy 
tökéletlenebb szintre.

De ha el is fogadjuk, hogy egy állami közösség számára az a legjobb, ha a lehet? legegységesebb, abból
se következik a teljes közös tulajdonlás és n?közösség elve.

Ami többek tulajdona, azzal mindenki kevésbé tör?dik, míg ami csak egy valakié, azzal tör?dik mindenki
a legjobban. Ahogy pl. a sok szolga néha rosszabbul végzi a dolgát, mint a kevés. Ha minden polgárnak
ezernyi gyermeke van, akkor ezek nem minden egyes polgáréi, hanem mindenki csak annyiad részben
fogja magát apának mondani, amennyi része van a városállamban.

Furcsa az is, hogy miután megalkotjuk a gyermekközösséget, a szerelmeseknek csupán az együttélést
tiltjuk, de nem akadályozzuk magát a szerelmet.

Az embereknél két lényeges körülmény van, ami a tör?désr?l és a szeretetr?l tanúskodik: a tulajdon és a 
vonzalom, ha mindkett?t megszüntetjük, nem lesz baráti érzés a polgárok között.

De most nézzük meg a vagyonközösséget csak mint önálló lehet?séget! Ha a nyereségben és a munkában
nem egyforma a részesedés, s?t nagyon is különböz?, szükségképpen viszály támad azok ellen, akik sokat
kapnak, de keveset dolgoznak. A közös élet és az emberi életszükségletekben való közösködés mindig
nehéz, de különösen az ilyen esetekben: az emberek hajlamosan akár apró-csepr? ügyek miatt is
összeveszni.

El?nyösebb a két rendszer keverése: azaz vagyonközösség és magántulajdon is. Nem lesz kölcsönös
vádaskodás, s?t jobb lesz az eredmény, mert mindenki a maga tulajdonával foglalkozik, de viszont az
erény következtében a vagyon használata olyan lesz, mint jó barátok közös vagyona.
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A magántulajdonból ered? hibák ugyanis valójában nem a magántulajdonból erednek, hanem a
gonoszságból.

Tehát bizonyos szempontból egységesnek kell lenni a családnak és a városállamnak, de nem mindenestül.

Ezután a szerz? részletes kritikával illeti Platón mindkét elképzelését: az Államban és a Törvényekben
leírt változatot is. Leírja: mindkett? ismét ugyanazokat a problémákat produkálná, amik meg akar oldani.

Legfontosabb ellenvetése, hogy sokkal inkább az emberek kívánságait kell kiegyenlíteni, mint a
vagyonukat, ez viszont még nagyobb képtelenség.

Ezután következik több korabeli állami berendezkedés leírása.

Mi is a városállam? Els?sorban a polgár fogalmát kell meghatározni, mert a városállam a polgárok
összessége. Ki a polgár?

A teljes jogú polgár érdekes csak, hiszen valamilyen jogai mindenkinek vannak. A teljes jogú polgár az,
aki részt vehet állama bíráskodásában és vezetésében.

A gyakorlatban az polgár, akinek mindkét szül?je az. Ez visszavezethet? az egyes városállamok
alapítóira. Ill, megesik, hogy valamikor kés?bb nem polgárokat polgárokká nyilvánítanak. Ez lehet persze
jogtalan módon is, de most a kérdés csak a polgárság ténylegessége.

Az alkotmány egy adott állam rendjét határozza meg. Viszont alkotmány van sokféle, míg az emberi
erények azonosak, azaz a polgári erények nem azonosak az emberi erényekkel. A legf?bb polgári erény
az irányítási és az engedelmességi képesség.
A teljes jogú polgár sz?k értelemben olyan személy, aki mentesülve van minden kényszer? munkától, de
ez az egyes államformáktól függ: van ahol a polgárság fogalma kiterjedtebb, tehát pl. minden szabad
ember beleszámít.
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A 3 lehetséges hatalomgyakorlás:

egy ember által,
kevesek által.
minden polgár által.

Mind a 3 lehet?ségnek van egy helyes és egy helytelen alakja.

A királyság, az arisztokrácia, s a politeia mind a közjó érdekében létezik. Ezek helytelen alakja a 
zsarnokság, az oligarchia, s a demokrácia. Mind a 3 helytelen államforma közös sajátossága, hogy nem
a közösség érdekében történik a hatalomgyakorlás, hanem valamilyen részérdekek érdekében: a
zsarnokság esetében ez az egyeduralkodó saját érdeke, az oligarchia esetében a vagyonosok érdeke, a
demokrácia esetében pedig a vagyontalanok érdeke.

Mi az igazságosság alapja? Minden ember rossz bíró a maga ügyében, ezért helytelen, ha bárki saját
érdekeit tekinti alapnak az államban. A városállam célja a tökéletesség és az önelegend?ség, s az erényes
cselekedetek ápolására áll fenn, így nem lehet az igazságos helyzetet részéleteiben vizsgálni. Nem lehet
se az az alap kik vannak többen, se az, hogy kik vagyonosabbak, se az, hogy kik er?sebbek.

A tömeg uralma a legjobb, mert összességében az összesereglett tömeg az, mely többet ér, mint tagjai
külön-külön. Az alkalmatlanabb polgárok is hasznot tudnak hozni, ha együvé tömörülnek az
alkalmasabbakkal. Nem jobb, ha szakemberek irányítanak? A nem szakember is képes megítélni egy
szakember munkáját (az is tudja, hogy jó-e egy ház, aki nem tud házat építeni), viszont nem helyes, ha a
szakember saját dolgát ítéli meg. Márpedig az állam célja a közjó, ezt pedig a köz tudja a legjobban
megállapítani.

Lássuk most a királyságot mint államformát!

Többféle formája van, itt 5 típus kerül felsorolásra:
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a király tisztsége életfogytiglani, de csak legf?bb hadvezérség, azaz csak háborúban teljhatalmú -
ez lehet öröklött tisztség vagy választott is, ilyen van pl. Spártában,
a király szinte zsarnok, azonban kötik ?t törvények és a hagyományok, ez jellemz? az ázsiai
népekre,
választott türannosz, azaz a királyt egész életére vagy id?tartamra választják meg, valamilyen
feladat elvégzésére, ?t a törvények nem kötik,
a h?skori id?kben a nép beleegyezésével és a hagyományon alapult, jellemz?en egy-egy közösség
megalapításakor, a király szakrális szerepet is ellátott,
a király a teljes uralmat maga gyakorolja.

A két széls? változat az els? és az utolsó, a többi köztes változat, így ezeket kell közelebbr?l
megvizsgálni.

A kérdés tehát leegyszer?síthet? arra, hogy jó-e az örökös hadvezéri intézmény és jó-e ha egyetlen
emberé a teljes f?hatalom?

Az egyeduralom hívei azt mondják, jobb egy kiváló ember uralma, mint a törvények uralma, mivel a
törvények általánosak, míg a tennivalók ezeknek sose felelnek meg teljesen. Hiszen a jó orvos se
feltétlenül ragaszkodik a szokásos gyógymódhoz, ha az nem segít a betegen.

Az ellenérv viszont az, hogy jobb, ha vannak általános elvek a vezet?k el?tt, ezzel küszöbölhet? a minden
emberben meglév? hirtelen hangulat hatása. Ha több ember dönt egy helyett, akkor a több ember együtt
kevésbé hajlamos a hibára.

További mi lesz az utódlással? Az erényes egyeduralkodó se lesz képes saját emberi mivoltát felülmúlva
nem saját gyerekére hagyni az államot.

A király fegyveres hatalma szükséges, de az a helyes, ha az egész népénél gyengébb.

Nem is természetes, hogy egyetlen ember legyen az egész polgárságnak az ura, mivel a városállam
egyenrangúakból tev?dik össze, s a természett?l fogva egyenl?ket szükségképpen ugyanaz a jog illeti
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meg.

Vezet?k szükségesek, de jobb ha ezek a törvény szolgái. Így az istenek és az ész kormányozzák az
államot, a törvény ugyanis olyan, mint a gerjedelem nélküli tiszta ész. Ezért hamis az orvosos hasonlat,
hiszen az orvosok pénzért gyógyítanak, míg a politikai vezet?k sok mindent tesznek valakinek a kárára
vagy valakinek a kedvéért. Ha valaki tudná, hogy ellensége lefizette orvosát, hogy az kárt tegyen benne,
inkább választaná a szokásos gyógymódot, mint az orvos javallatát. Ugyanez van az államban: amikor az
igazságot keressük, akkor tulajdonképpen az elfogulatlant keressük, s a törvény leginkább ilyen. 
Továbbá, az erkölcsi törvények az írott törvényeknél is egyetemesebb hatásúak és jelentékenyebb
kérdésekre vonatkoznak; így ha lenne is az írott törvényeknél megfelel?bb vezet?, az se lenne
megfelel?bb az erkölcsi törvényeknél.

A következtetés: egyenl?ek között se nem célszer?, se nem igazságos, ha egyetlenegy ember uralkodik,
se ha ezt törvényekkel teszi, se ha nélkülük.

Nézzük meg mi a királyi, mi az arisztokratikus és mi a köztársasági jellemvonás! Királyságra az a nép
alkalmas, melynek természete, hogy egy, a politikai vezetés erényében kiváló nemzetséget hoz létre,
arisztokráciára az, mely alá tudja rendelni magát, szabad emberekhez méltóan, azoknak, akik erényük
szerint képesek az alkotmányos uralkodásra, köztársaságra pedig az a nép alkalmas, melyben mindenki a
törvénynek megfelel?en engedelmeskedni és parancsolni egyaránt tud, és a tehet?s polgároknak érdemeik
szerint juttatja a tisztségeket.

Az a legtökéletesebb államforma, melyet a legkiválóbbak igazgatnak, viszont a legtökéletesebb
városállam az, melyben bármely polgárának az erénye kiváló, s világos, hogy ugyanazon módon és
ugyanazon körülmények folytán alakul ki az erényes ember minden rendszerben.

Az államtudomány feladata: annak a vizsgálata is, hogy melyik a legtökéletesebb alkotmány, milyen
alakban a legmegfelel?bb, melyik népnek milyen alkotmány való, mi az adott körülményekhez képest
legjobb berendezkedés.

Ahogy monarchiából van többféle, úgy van ez a demokráciával és az oligarchiával is.
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A zsarnokság a lehet? legrosszabb államforma a helytelen államformák közül, utána következik az
oligarchia, míg a legkisebb rossz a demokrácia.

Hányféle különböz? formája van az alkotmánynak, ha ugyan feltesszük, hogy a demokráciának éppúgy,
mint az oligarchiának, több változata van? Ezek közül pedig melyik a legjobb? Hiszen vannak népek,
melyeknek inkább szükségük van demokráciára, mint oligarchiára, másoknál meg fordítva.

Minden városállam családokból tev?dik össze, ezek helyzete eltér?. Szükségképpen annyiféle
államformának kell tehát lenni, ahányféle rendszer az alkotórészek jelent?sége és különböz?sége szerint
lehetséges.

Az összes rendszer leegyszer?síthet? 2 típusra: demokráciára és az oligarchiára. Az arisztokráciát sokan
az oligarchia egyik fajtájának tartják, a politeiát pedig demokrácia fajtájának.

A demokrácia, amikor a szabad emberek kezében van a f?hatalom, oligarchia pedig, ha a gazdagokéban;

A demokrácia formái:

az egyenl?ség elve alapján áll, a cél, hogy semmivel se emelkedjen a vagyontalan osztály a
vagyonos fölé, s ne gyakoroljon egyik se f?hatalmat a másikon, hanem mindkett? hasonló legyen,
a vezet? tisztségek cenzushoz vannak kötve, ez azonban alacsony, s aki ezt megszerzi, az a
kormányzásban részt vehet,
minden polgár részt vesz az államügyek intézésében, de a hatalom a törvényé;
minden polgár jogosult a vezet? tisztségekre, a hatalom azonban itt is a törvényé.
a hatalom birtokosa a nép, nem pedig a törvény, más szóval ez az, mikor mindenben a
népszavazás dönt, nem pedig a törvény.

A törvényen alapuló demokrácia jobb, mert benne nem támadhat demagóg népvezér, így ott a polgárok
legjelesebbjei foglalják el az els? helyeket, míg ahol nem a törvény az uralkodó, ott felbukkannak a
népvezérek, mindenki a maga feje után megy, ez ugyanolyan zsarnoki uralom, mint a zsarnokság rendje,
csak itt a népszavazás játssza a zsarnok parancsának szerepét, a gyakorlatban pedig a népvezérek
irányítanak.
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Az oligarchia formái:

a vezet? tisztségek akkora vagyonhoz vannak kötve, hogy a vagyontalanok, bár többségben
vannak, azokat nem nyerhetik el, aki azonban a mértéket megüti, az részt vesz az állam
kormányzásában,
az el?z?höz hasonló, azonban a megüresedett tisztségeket a vezetés jelöli ki,
örökletes alapúak a vezet? tisztségek,
nem a törvény, hanem a vezet?k uralkodnak - ez olyan mint a zsarnokság csak a zsarnokok száma
több..

Megesik, hogy az elmélet és a gyakorlat eltér egymástól. Pl. a törvény szerinti alkotmány ugyan nem
népuralmi, de a megszokás és a gyakorlat folytán a kormányzat mégis demokratikus, vagy a törvény
szerinti alkotmány inkább demokratikus, de a közélet rendje és a hagyomány folytán inkább oligarchikus.
Ez többnyire az alkotmányválságok után következik be: nem szoktak hirtelen áttérni egyikr?l a másikra,
hanem megelégszenek azzal, hogy el?ször csak csekély el?nyre tegyenek szert az ellenféllel szemben,
úgyhogy a régi törvények rendesen érvényben maradnak, csak éppen azok kezébe kerül a hatalom, akik
az alkotmányt megváltoztatják.

Amikor a tömeg túlnyomó hatalma folytán mindenkinek joga van a kormányzáshoz, részt vesznek abban
és a közügyekkel foglalkoznak a vagyontalan emberek is, mert van hozzá idejük, hiszen fizetést kapnak
érte.

Az ókori görög városállamokban a népgy?lésen és bírósági munkában való részvételért az állam
napidíjat fizetett.

És a legtöbb ráér? ideje éppen ennek a tömegnek szokott lenni, ?ket nem akadályozza magánügyeik
intézése. A gazdagokat pedig akadályozza, így nem képesek gyakran részt venni a népgy?lésen vagy az
esküdtbírósági tárgyalásokon. Így lesz aztán úrrá az államban a törvény helyett a vagyontalan tömeg.
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Az arisztokrácia az egyetlen alkotmány, melyben az egyetemes erkölcs és az alkotmányos erkölcs
teljesen egybeesnek, azaz a jó polgár egyben jó ember is. Minden más alkotmányos rendben a jó polgárok
esetleg nem derék emberek egyetemes erkölcsi szempontból.

Van azonban még két típusú az arisztokratikus berendezkedésnek, ezek az oligarchia felé hajlanak:

kiváló jellem? emberek uralkodnak, azonban az állam egyszerre szentel figyelmet a gazdagságra,
az erényre és a köznépre, tehát nem az erény a f? szempont,
ahol csak az az erényre és a köznépre szentel figyelmet az állam.

A zsarnokságot illet?en már szó volt a királyságnál két államtípusról, melyek mintegy átmenetiek a
királyság és a zsarnokság között.

A zsarnokság harmadik formája pedig a királyságnak felel meg, azzal az eltéréssel, hogy benne a
hatalom felel?sség nélkül gyakorlódik, kizárólag az egyeduralkodó javára.

Hátra van a politeia, melynek Platón nem adott külön nevet, szimplán a demokrácia helyes alakjának
vélte.

A politeia tulajdonképpen az oligarcha és a demokrácia keveréke.

A két rendszer keverékét, ha közelebb áll az oligarchiához, inkább arisztokráciának nevezik, mert ott a
m?veltség és nemes származás inkább a vagyonnal jár együtt. Az oligarchiáról pedig azt mondják, hogy
inkább az érdemes és becsületes elemekre támaszkodik.

Lehetetlen, hogy jó törvények legyenek abban a városállamban, amelyben nem a legjobbak, hanem a
rosszak uralkodnak, ugyanúgy lehetetlen, hogy a legjobbak uralkodjanak ott, ahol nincsenek jó törvények.
Márpedig nem lehet törvényes rend ott, ahol a törvények jók, de nem engedelmeskednek nekik.
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Ezért a helyes kormányzás egyik formája az, amikor engedelmeskednek a fennálló törvényeknek, másik
pedig, amikor még jók is azok a törvények.

Az arisztokrácia f? mértéke az erény, az oligarchiáé a gazdagság, a demokráciáé pedig a szabadság.

Hogyan is lesz a politeia? Ehhez nézzük meg, milyen meghatározó jegyei vannak a demokráciának és az
oligarchiának, ezek különböz?ségeit kell megállapítanunk, ezekb?l rakható össze a politeia.

mivel túl hosszú lett, err?l a következ? részben!

_______________________________________________
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Politika II.

by maxval bircaman - szerda, június 27, 2018

http://bircahang.org/politika-ii/

az el?z? rész folytatása

 

Mi legyen a demokrácia és az oligarchia jellemz?i keverésének módja a politeiában tehát?

A bíráskodási kötelezettségüket nem teljesít?k kapjanak büntetést, de csak ha vagyonosak. Viszont a
szegények ne kapjanak fizetséget ezért a munkájukért.

A népgy?lésen való részvételhez legyen vagyoni cenzus. de legyen mérsékelt, azaz a legszegényebbeket
zárja ki, de ne kedvezményezze a leggazdagabbakat se.

A hivatali tisztségek betöltésénél ne legyen vagyoni cenzus, s választás alapján legyenek betöltve.

A legfontosabb tehát a 2 rendszer keverésében a középarányosság, mindkét rend végletei kerülend?ek. A
jól összeegyeztetett politeiának mindkét rendszerhez hasonlítania kell, de nem lehet azonos egyikkel se.

A szabadon megnyilvánuló erény szerinti élet a legboldogabb, az erény pedig mindenben a középút, ez
adja a legnagyobb boldogságot, mert az átlagosságot minden egyes ember elérheti, így szükségszer?en
ezeknek a szempontoknak meghatároznia, hogy valamely városállam vagy alkotmány helyes-e vagy sem,
mert az alkotmány a városállamnak mintegy életmódja.
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Minden városállamban a lakosságnak három osztálya van: a nagyon gazdagok, a nagyon szegények, s a
középosztály. Mivel a mérséklet és a középút a legjobb, nyilvánvaló, hogy valamennyi közt legtöbbet ér a
középosztály. Az ilyen osztálybeli ember hallgat legkönnyebben a józan észre, ellenben a szépségben,
er?ben, származásban és vagyonban kiemelked?, ill. a koldusszegény, er?tlen és lenézett emberek
nehezen hajlanak a jó szóra, az egyikek inkább fennhéjázóak és nagy gazságokra vetemed?, a másikok
pedig gonoszok és kis gazemberségekre hajlamos, márpedig a b?ntények egyik része fennhéjázásból, a
másik gonoszságból ered.

Továbbá a középúton járók se nem húzódoznak a tisztségekt?l, se nem törekszenek feléjük, márpedig
mindkett? káros a városállamra.

Aki túlságosan b?velkedik a javakban, az képtelen engedelmeskedni, míg aki túlságosan hiányukban van,
az pedig megalázkodó hajlamú lenni. Az egyik csak uralkodni tud és megveti a többieket, a másik csak
szolgaias viselkedés? és mindenkit irigyel. A közös bennük: egyformán alkalmatlanok a politikai
közösséghez vonzalmat érezni.

Szükségszer?en annak a városállamnak összetétele a legjobb, amely azokból az elemekb?l áll, melyekb?l
a városállam természetszer?leg kialakul. Tehát az a politikai közösség a legjobb, amelyik a
középosztályra támaszkodik, s azokat a városállamokat kormányozzák helyesen, amelyekben népes a
középosztály, és lehet?leg mindkét, de legalábbis az egyik félnél jelentékenyebb, mert így a másik,
gyengébb féllel együtt a maga javára billenti a mérleget és megakadályozza, hogy az ellenkez? véglet
érvényesüljön.

Az a legnagyobb szerencse, ha az állampolgároknak közepes, de mégis elégséges vagyonuk van, mert
ahol egyeseknek igen sok jut, másoknak pedig semmi, ott vagy túlzó demokrácia vagy oligarchia fejl?dik
ki, s mindkett? id?vel zsarnokságba szokott kifejl?dni. A demokráciák is azért biztonságosabbak és
maradandóbbak az oligarchiáknál, mert nagyobb középosztály van bennük.

A városállamokban sokszor kicsi a középosztály, így vagy a vagyonos osztály vagy a köznép uralkodik,
így vagy demokrácia vagy oligarchia fejl?dik ki. Mivel folytonos harc van a nép és a vagyonosok között,
amelyik legy?zi ellenfelét, az nem hajlandó aztán méltányos és egyenl? jogokat biztosító alkotmányt
adni, hanem gy?zelme után magához ragadja az állami f?hatalmat, s vagy demokráciát, vagy oligarchiát
alkot. Így sohasem tud létrejönni egy mérsékelt alkotmány.
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Fontos, hogy a városállamnak az a része, amelyik az alkotmány megmaradását óhajtja, er?sebb legyen
annál, amelyik azt nem kívánja. Minden városállam pedig min?ségi és mennyiségi. Min?ség: a
szabadság, a gazdagság, a m?veltség, a nemes származás, mennyiség: a számbeli fölény. Ezt a két
tényez?t kell mindig egymáshoz viszonyítani.

Ahol a vagyontalanok tömege van túlsúlyban, ott természet szerint demokrácia van. Ahol viszont a
vagyonosak és érdemesek osztálya jobban kimagaslik min?ségével, mint amennyire számban alul marad,
ott oligarchia van.

Ahol aztán a középosztály túlsúlyban van, akár mindkett?, akár csak az egyik fölött, ott keletkezhet tartós
alkotmány, mert attól nemigen kell félni, hogy a gazdagok a szegényekkel valaha is megegyeznek, mert
egyikük sem hajlandó a másiknak alárendelni magát, s mindkét félnek a politeiánál nem akad jobb közös
lehet?sége.

Az alkotmány minden egyes formájának három alaptényez?je van:

a közügyekr?l tanácskozó szerv összetétele,
a magisztrátusok hatásköre és megválasztásuk módja,
az igazságszolgáltató testület jellege.

A tanácskozó testület hatásköre kiterjed a háborúra, békére, szövetségkötésre, a törvényhozásra, a
halálbüntetésre, a szám?zésre, a vagyonelkobzásra és a hivatalos felel?sségvonásra. Minden polgárnak
meg kell adni mindezt a jogot vagy csak egyeseknek valamennyi jogot?

Ha mindenkinek joga van mindenben dönteni, ez demokratikus, ennek többféle módja van:

a polgárok felváltva gy?lnek össze tanácskozni, míg viszont hivatalhoz váltakozva mindenki
hozzájut, a hivatalviselésben pedig mindenki sorra kerül,
valamennyien együttesen tartanak gy?lést, de csupán a vezet?k választása, a törvényalkotás, a
háború és a béke ügyében való döntés és a vezet?k ellen?rzése céljából, míg a többi ügyet az
egyes feladatok végzésére rendelt hivatalok intézik, melyeket az egész polgárságból választás
vagy sorsolás útján töltenek be;
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a hivatalok betöltése és azok ellen?rzése, valamint a háborúról és a szövetségkötésr?l való döntés
a polgárokat illeti, egyéb ügyet azonban a vezet?k intéznek, akik közül amennyit csak lehet
szakértelem megléte alapján választanak,
minden ügyben a polgárság összessége gy?l össze és határoz, a vezet?k viszont semmiben sem
döntenek.

Célszer?bb, ha mindenki együtt tanácskozik, a hivatalok betöltése pedig egyenl? arányban történik az
egyes osztályok közül, választás vagy sorsolás útján. Helyes, ha a népgy?lés csak arról tárgyal, amir?l a
vezet?k javaslatot tesznek. A nép ezt megszavazhatja vagy elvetheti, de másról nem dönthet, így a
népgy?lés nem tudja megváltoztatni az alkotmányt. A nép mindenhez hozzászólhat, de a a végleges
döntés a vezet?ké. Ha a nép elvet valamit, a vezetés újabb döntést hoz.

Milyenek legyenek a városállam hivatali tisztségei, ezeket:

kik töltsék be: minden polgár vagy csak a polgárság egy része
kik közül töltsék be: mindenki közül vagy valamilyen ismérvek, pl. vagyon, születés, erényesség,
stb. alapján,
milyen módon: választással, vagy sorsolással, ill. vegyesen?

Összesem 12 változat képzelhet? el.

Ezekb?l a politeia formája: nem az egész polgárság intézi egyszerre a hivatalok betöltését, de az egész
polgárság köréb?l vagy egyesek közül sorsolással, választással vagy mindkét módszerrel határoznak meg:
egyeseket az egész polgárságból, másokat pedig csak annak egy részéb?l, sorsolással és választással.

Az igazságszolgáltatás lehet? formái, a bírói testületek:

kikb?l álljanak, minden polgárból vagy csak egyes részeib?l,
miben illetékesek: hányféle faja van a bírói testületeknek (felügyeleti bíróság, közérdeksérelmi
bíróság, alkotmánybíróság, közigazgatási bíróság, polgári peres bíróság, gyilkossági ügyekben
illetékes bíróság, idegeneket érint? perekben illetékes bíróság, szabálysértési bíróság),
hogyan egészíttetnek ki: vajon sorsolással-e vagy választás útján.
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Az gyilkossági és az idegeneket érint? ügyek nem lényegesek a vitatott kérdés szempontjából, így azokról
kell els?sorban beszélni, melyek miatt az alkotmányos rend veszélybe kerülhet.

Helyes ha az bíróságok egy része az egész polgárságból, más része pedig ennek csak bizonyos
osztályaiból szervez?dik. Az alkotmányos ügyekben a jó, ha az egész polgárság dönt.

Milyen oka lehet az alkotmány megváltoztatásának? Mi az, ami az alkotmányt megingathatja?

Sokféle államforma van, mert az igazság és a viszonylagos egyenl?ség elvét mindenki elfogadja közös
alapul, csak éppen a lényeget tévesztik el.

A demokrácia úgy keletkezett, hogy az egy bizonyos szempontból egyenl?eket általában egyenl?knek
vették, az oligarchia pedig abból, hogy azokat, akik csak egyvalamely szempontból nem egyenl?ek,
általában is egyenl?tleneknek tartották. Aztán az egyik rész, abban a hiszemben, hogy másokkal egyenl?,
mindenben egyformán akar részesedni, a másik pedig, mivel nem tartja magát egyenl?nek, egyre több
el?nyt igyekszik szerezni. Van tehát mindegyik alkotmányban valamelyes igazság, de általában véve
mégis rossz úton járnak. Ez a forrása a bels? zavaroknak.

Az alkotmányváltozás kétféleképp mehet végbe: egyrészt az alkotmánnyal ellentétben, mikor más
alkotmányra térnek át, másrészt nem az alkotmánnyal ellentétben, hanem elfogadják a meglév? rendszert,
de abban fokozatos változtatások történnek az alkotmány ellenz?i által.

Mindenütt az egyenl?tlenség okozza a bels? viszályt, mégpedig az olyan egyenl?tlenség, amely nincs
arányban az emberek valóságos egyenl?tlenségével.

Téves volna mindent egyszer?en az egyik fajta - mennyiségi vagy min?ségi - egyenl?ség szerint
berendezni. A tapasztalat is bizonyítja, egyetlen alkotmány sem szilárd, mely ilyen alapokon áll, s pedig
azért mert lehetetlen, hogy az els? és kezdeti tévedésnek ne valami rossz legyen a vége.
Ezért tehát ajánlatos részben mennyiségi, részben a min?ségi egyenl?séget alkalmazni.
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Mégis elmondható, hogy a demokrácia szilárdabb és kevésbé ingatag, mint az oligarchia. Az
oligarchiákban ugyanis kétféle törekvés van: az egymással és a néppel szemben folytatott harc, míg a
demokráciákban viszont csak az oligarchiával szemben való küzdelem. A politeia is közelebb áll a
demokráciához, mint az oligarchiához.

Mi az oka a politikai zavaroknak? Az egyik fél az egyenl?ségért küzd és azért támaszt zavart, mert úgy
véli, hogy bár egyenl? jogú azokkal, akik egyre jobban fölébe kerekednek, mégis hátrányos helyzetben
van. A másik fél pedig az egyenl?tlenségért és a maga érvényesüléséért harcol, mert úgy véli, hogy bár
másokkal éppen nem tekinthet? egyenl?nek, mégsem jut annyihoz, amennyire joga lenne érdemei szerint.

A viszálykodás lehet nyereség vagy köztisztelet miatt. További okok: bántalmazás, félelem, túlhatalom,
lekicsinylés, aránytalan fejl?dés.

A bántalmazás és a nyereségvágy ereje nyilvánvaló: ha a vezet?k követik el a bántalmazást és egyre
nagyobb vagyonra áhítoznak, a polgárok lázadozni kezdenek egymás ellen és az alkotmány ellen, amely
ezeket a visszásságokat lehet?vé teszi.

A becsvágy hatalma is magától értet?d?: a jogfosztottak ugyanis látván azt, hogy a másik milyen
megbecsülést élvez, elégedetlenkedni kezdenek.

A túlhatalom is bajt okoz, azaz, ha valaki hatalmas befolyásával jobban kiemelkedik az átlagból, mint
ahogy azt a városállam viszonyai és a politikai hatalom mértéke megengedik; az ilyesmib?l rendesen
monarchia vagy zsarnokság fejl?dik.

A félelem is sokszor kelt nyugtalanságot, egyrészt azokban, akik igazságtalanságot követtek el, s félnek,
hogy meg kell lakolniok, másrészt azokban, akiket igazságtalan cselekedetek fenyegetnek, mert ezek meg
az er?szakosságot akarják megel?zni,.

A lekicsinylés is oka lehet a zavargásnak éppúgy, mint a felkelésnek, például az olyan oligarchiákban,
ahol a nagyobb rész ki van zárva az alkotmányból, de a demokráciákban is, mikor a vagyonos osztály
semmiféle tekintélyt nem ismer el.
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El?idézheti az alkotmány megváltoztatását az aránytalan fejl?dés is. Mert miként a test részekb?l áll, s
ezért arányosan kell fejl?dnie, hogy részeivel összhangban maradjon, így a városállam is részekb?l áll,
amelyek közül némelyik sokszor észrevétlenül megnövekszik, mint például a vagyontalanok tömege a
demokráciában és a politeiában.

Az oligarchiákban a nép szokott lázongani azért, mert szerinte jogtalanság éri azzal, hogy nem részesül
egyenl? elbánásban, habár egyenl? jogú, a demokráciákban pedig a nemesség, mivel csak egyenl?
mértékkel mérnek neki is, holott ? nem egyenrangú másokkal.

Talán még legnagyobb ellentétet alkotnak az erény és a gonoszság, másodsorban a gazdagság és a
szegénység.

A demokráciákban leginkább a népvezérek féktelensége miatt áll el? a változás, mert uszítanak a
vagyonos emberek ellen, s ezzel pártba tömörítik ?ket, mert hisz még a haragosokat is összehozza a közös
félelem.

Az oligarchiákban f?leg két, igen nyilvánvaló ok miatt támad forradalom. Egyik az, hogy a néppel
er?szakoskodnak, ilyenkor akárki felléphet a nép vezet?jéül, de ez leginkább akkor sikerül, ha maguk az
oligarchák közül lép fel a vezér. A másik, hogy a viszályt azok a vagyonos polgárok kezdik, akiknek
nem jut vezet? szerep. Az oligarchiákat sokszor maguk az uralkodók buktatják meg azzal, hogy
rivalizálásból népvezérkednek.

El?fordul azonban az is, hogy az események véletlen összejátszása idéz el? változást. Sokszor az els?
ízben megállapított cenzus az akkori vagyoni állapotokhoz van szabva, ami csak keveseket enged
hatalomhoz, majd valamilyen szerencsés körülmény folytán megn? a gazdagság, s mindenki teljesíti a
cenzus követelményeit.

Azért szokott megbomlani a politeia, mert magában az alkotmányban van valami, ami eltér az igazságtól.
A baj rendesen akkor keletkezik, ha a demokráciát és az oligarchiát helytelenül arányosították benne.
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Valamennyi alkotmány vagy belülr?l, vagy kívülr?l jöv? okokból bomlik meg, ha pl. egy ellentétes
alkotmány van a szomszédságában, vagy ha messzebb is, de elég hatalmas.

Világos, hogy ha ismerjük azon okokat, amelyek következtében az alkotmányok megd?lnek, akkor azokat
is ismerjük, amelyek ett?l megóvják azokat, A helyesen megvalósított alkotmányokban, ha valamire, hát
arra kell ügyelnünk, hogy senki ne sértse meg a törvényt, ss leginkább az apró sérelmekre kell vigyázni,
mert alattomban lopakodik be a törvénysértés.

Egyes arisztokráciák éppúgy, mint egyes oligarchiák nem azért nem tudják magukat fenntartani, mert
azok, akik a hivatalokba kerülnek nem tudnak helyesen tudnak bánni mind az alkotmányból
kirekesztettekkel, mind a kormányzásban résztvev?kkel.

Három jellemz? tulajdonságnak kell meglennie azokban, akik a legf?bb vezet? hivatalokat vállalni
akarják:

a fennálló alkotmányhoz való ragaszkodásnak,
a vezetés munkájához szükséges legteljesebb képességnek,
az erénynek és annak az igazságérzetnek, mely az egyes alkotmányokban az illet? alkotmánynak
megfelel.

Mi  a teend?, ha nincs meg a jelölytben mind a három képesség? Egyes tisztségek esetében fontosabb a
szakértelem, mnt pl. a hadvezeréknél, míg más, az alkotmány meg?rzése szempontjából fontosabb
tisztségeknél a legfontosabb az erényesség.

A királyság az arisztokráciának felel meg, a zsarnokság pedig a széls?séges oligarchiából és
demokráciából tev?dik össze, ezért is a legártalmasabb az alattvalókra, mert hisz két rosszból alakul, és
így mindkét alkotmánynak a botlásait és tévedéseit magában hordja.

A legtöbb zsarnok a népvezérek soraiból került ki, a nép megbízik bennük, mert rágalmazzák az
el?kel?eket. A zsarnokság kifejl?désének másik módja, ha a királyok eltérnek a hagyományoktól és
korlátlan hatalom után vágyakoznak, vagy olyan oligarchiából alakul, ahol egyetlen embert választanak
meg a legf?bb tisztségre.
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A zsarnokság bukásának lehetséges egyik oka küls?, azaz ha egy ellentétes elv?, er?sebb alkotmánnyal
kerül szembe. A lehetséges másik ok bels?: a gy?lölet és a megvetés a zsarnokkal szemben. A zsarnok
kihívja maga ellen a megvetést, a gy?löletet, a felháborodást is, ez pedig er?s ellenreakciót szül.

A királyság viszont a legkevésbé bukik meg küls? okokból, rendszerint hosszú élet?, bukásának oka
legtöbbször önmagában rejlik. Kétféle módon lehetséges:

a királyi család tagjai közt viszálykodás tör ki,
a a király egyre zsarnokiabb hajlamú lesz.

Minél kisebb egy hatalom, szükségszer?en annál hosszabb ideig áll fenn,  mert maguk az uralkodók nem
lesznek annyira önkényesek, és szokásaikban is inkább fenntartják az egyenl?séget, valamint az
alattvalók nem irigylik ?ket annyira.

A zsarnokság két módon tartható fenn hosszasan:

a totális uralom, azaz biztomsági intézkedések, a a kimagasló személyiségek kivégeztetése, az
összejövetelek tiltása, kémhálózat fenntartása, a nép elszegényítése, folyamatos háborúskodás,
a ravasz uralom, azaz a zsarnok ne költekezzen magára, amivel hergelné a népet, ne legyen durva,
legyen mértéktartó az élvezetekben, legyen buzgó a vallásban, hitesse el mind a vagyontalanokkal,
mind a vagyonosokal, hogy az ? érdekeit védi a másik réreggel szemben, s ha valamelyik réteg
lázadozna ellen, nyerje meg magának az ellenérdek? réteget.

Melyik életmód a legkívánatosabb? Ett?l függ melyik a legjobb alkotmány.

A javak három csoportra oszthatók: rajtunk kívül állókra, testiekre és lelkiekre. Mind a három
hozzátartozik a boldogsághoz. A lélek a vagyonnál és a testnél értékesebb, azonban minden jó a lélek
kedvéért van.
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A városállamnak ugyanarra van szüksége, mint amire a józan embernek. Szükségképpen az az
alkotmány a legtökéletesebb, amelyben bárki a legjobban boldogulhat és a legmegelégedettebben élhet,
azok között, akik elismerik, hogy az erényes élet a legkívánatosabb.

Két erényes életforma létezik: a közéleti m?ködés, a tevékeny élet, valamint a közéleti szereplést?l
elhúzódó filozofikus élet. Nem helyes a tétlenség, mert a boldogság cselekvés, hiszen sok és szép célt
szolgálnak az igazságszeret? és mérsékelt férfiú tettei. Az önmagáért való elmélkedés és okoskodás
azonban célját önmagában hordja, mert a cél a helyes cselekvés, tehát ez egyúttal mindig valamilyen
cselekvés is, így az elzárkózott élet is része ennek.

A hatalom szükséges a legszebb cselekedetek végrehajtásához. Viszont az egymáshoz hasonló erényes
emberek közt az az igazságos, ha váltják egymást a hatalomban.

Milyen alapelvei legyenek az ideális városállamnak?

Mennyi legyen a lakosság és mennyi legyen az állam terükete? A tapasztalat azt mutatja, hogy igen
nehéz túlságos népesség esetén helyesen kormányozni. A túlságosan nagyszámú népességnél a rend nem
tartható fenn, erre csak az az isteni er? volna képes, amely ezt a világot is összetartja. Ha meg nagyon
kevés polgára van az államnak, akkor nincs meg a szükséges önelegend?ségi er?. Világos tehát, hogy a
városállam legkedvez?bb lakosságszáma az, mely éppen biztosítja a megfelel? önelegend?ségét.

A területet illet?en fontos, hogy a rajta él?k kényelemben élhessenek, szabadon és mértékletesen. A
terület legyn könnyen védelmezhet?, legyen nyitott mind a a tenger, mind a a szárazföld felé, legyenek
meg rajta szükséges nyersanyagok.

A görög népek éppen a megfelel? éghajlaton élnek, a legtöbb európai nép túl hideg éghajlaton él, így
er?sek és szabadságszeret?k ugyan, de kevésbé tehetségesek, kisebb a mesterségekre való készségük, míg
az ázsiaiak tehetségesek és a mesterségeket is kedvelik, de gyávák, ami miatt szolgalek?ek.

A városállam feladatai:
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az élelmezés,
a mesterségek fenntatása
a fegyverkezés
a vagyoni jólét biztosítása
a vallás ápolása
a legfontosabb: a hasznosság és a jogosság egymás közötti eldöntése.

Minthogy a hadviselés, a közérdekekben való döntés, és a peres ügyekben való ítélkezés is városállami
föladat, ezeket is külön személyekre bízzuk, vagy mindkett?t ugyanarra ruházzuk rá? Az egyikben éles
ítél?képesség kell, a másikban pedig tetter?, eszerint kell másra bízni azokat, viszont lehetetlen, hogy
azok, akik mindent ki tudnak kényszeríteni és mindent képesek megakadályozni, alávessék magukat
mások uralmának, így hát nem marad más hátra, minthogy mindkét feladatot ugyanazokra ruházzuk a
kormányzásban, de nem egyszerre, hanem a feladatokat megosztva.

Az ? kezükben kell lenni a vagyonnak is, mert a polgároknak feltétlenül jólétben kell élniük, márpedig
éppen ?k a polgárok. A kézm?vesek ugyanis nem részesülnek a polgárjogokban, valamint más olyan
osztály sem, amelyik nem az erényt gyakorolja.

A papi rendet illet?en a koruk miatt egyéb m?ködést?l már visszavonult polgárokra kell számítani.

Szigorúan ketté kell választani a városállam polgárságát hivatás szerint. A területnek a fegyvervisel?k és
a polgárjog tulajdonosainak kezében kell lennie.

A közös étkezés intézménye el?nyös dolog, ámde a szegény embereknek a magukéból nem volna könny?
beszolgáltatni a kiszabott illetményt, s amellett még családjuk többi tagját is eltartani. Ezenkívül az
isteneknek járó áldozatok is az egész városállamot közösen terhelik. Ezért a területet két részre kell
osztani: az egyik közös, a másik pedig magántulajdon legyen. Aközös földbirtok egyik része menjen az
isteneknek nyújtandó szolgáltatásokra, a másik pedig a közös étkezés költségeire. A magán földbirtok
egyik része pedig kint legyen a küls? határban, a másik a város felé es? részen, hogy így, minthogy két
telek jut mindenkinek, mindenki mind a két földrészb?l kapjon. Ez megfelel az egyenl?ségnek és az
igazságnak, s a szomszédos háborúk esetén is nagyobb lesz az egyetértés.

A földm?vesek leghelyesebb, ha rabszolgák, ne legyenek mind azonos törzsb?l, s ne legyenek bátrak, így
a munkára is legalkalmasabbak és a legmegbízhatóbbak, mert nem lázonganak. Ha nem rabszolgák,
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lehetnek bennszülött barbárok, akik jellemben az el?bbiekhez hasonlók. ?k is legyenek részben
magántulajdonban, részben a közös földbirtokon, közös tulajdonban.

Az általános jólét két dologtól függ; a szándék és a végcél helyes legyen, valamint a a célhoz vezet?
eljárás módja is helyes legyen.
Hogyan lesz valaki erényessé?Ha lehetséges volna is, hogy a polgárság összessége anélkül legyen
becsületes, hogy az egyén az volna, még akkor is inkább ezt kellene választanunk, mert a résszel
összefügg az egész.

Jellemessé és becsületessé három dolog teheti az embert: a természet, a szokás, s az értelem.

El?ször is természet szerint emberré kell születni, nem pedig valami más él?lénnyé, azután testileg és 
lelkileg is ilyenné. De vannak tulajdonságok, amelyek hiába születnek velünk, a szokás 
megváltoztathatja ?ket, a szokás folytán rosszabbak vagy jobbak lehetnek. Végül, minden egyéb él?lény
inkább csak a természet szerint él és csak kevéssé idomul a szokáshoz, az ember, egyedül az élú?lények
közül, értelmes is. Mindezeknek összhangban kell lenniük egymással. Sok mindent tesz az ember a
szokás és a természet ellenére, az értelem következtében, ha meggy?z?dik róla, hogy így helyesebben jár
el.

A természetes tulajdonságokat már megállapítottuk, minden más pedig a nevelés dolga, mert hiszen
mindent vagy megszokás vagy tanulás útján sajátítunk el. Minthogy minden városállami közösség
vezet?kb?l és alattvalókból áll, ehhez a megosztottsághoz kell igazodnia a nevelésnek is.

A léleknek két része van: az egyikben van az értelem, a másikban nincs meg ugyan önmagában az
értelem, de képes annak engedelmeskedni. A lélek e két részéhez csatlakoznak azok az erények, amelyek
a derék férfiút jellemzik. Mindig a tökéletlenebb van a tökéletesebb kedvéért. Az értelmes rész is 
feloszlik gyakorlati értelemre és gondolkozó értelemre.

Az egész élet ugyanígy osztható fel. a háború a békéért van, a munka a pihenésért, a szükséges és hasznos
cselekedetek pedig a becsületesekért. Ugyanaz legyen az irányadó az életre és a cselekvések
megválasztására: tudjunk dolgozni és harcolni is, de inkább éljünk békében és nyugalomban, képesek
legyünk elvégezni az életfenntartáshoz szükséges és hasznos tennivalókat, de inkább gyakoroljuk az
erényt.
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Ezek tehát azok a követend? célok, amelyekre már a gyermekeket is nevelnünk kell.

Minthogy a közösségnek ugyanaz a célja, mint az egyes embereknek, s mivel szükségképpen ugyanazon
meghatározás illik a legtökéletesebb emberre és a legtökéletesebb kormányzásra is, viláágos, hogy a
békés erények a legfontosabbak, hiszen a háború célja a béke, a munkáé pedig a nyugalom.
Ezért kell, hogy a városállam bölcs, vitéz és kitartó legyen, mert aki nem képes a veszélyben helytállni, az
az ellenség rabszolgájává lesz.

Bátorságra és kitartásra mégis inkább a munkában, bölcsességre ellenben a pihenésnél van szükségünk,
józanságra és igazságérzetre pedig mindkét esetben. A háború igazságérzetre és józan mérsékletre
kényszerít, míg a jólét élvezete és a békés nyugalom inkább féktelenné tesz. Ezért van tehát szükségük
nagy igazságszeretetre és fokozott mérsékletre azoknak, akik láthatólag a legjobb módban élnek. Az is
szégyen, ha valaki nem képes élni a javakkal, de még nagyobb, ha a nyugalom idejében nem tudja
fölhasználni azokat, s míg munkában és harcban derekasnak mutatkozik, békében és nyugalomban úgy
viselkedik, akár egy rabszolga.

Az indulat, az akarat és a vágy már születésükkor megvan a gyermekekben, viszont a gondolkodás
természete és az ész csak kés?bb alakul ki. Ezért el?ször is a test ápolásának szükségképpen meg kell
el?znie a lélekét, aztán az akarat nevelésének kell következnie, csakhogy az akarat nevelésének az ész, a
test nevelésének pedig a lélek kedvéért kell történnie.

A serdül? nemzedék testileg a legegészségesebb legyen, el?ször is tör?dnie kell a házassággal, azaz, hogy
mily korban és mily egyének lépjenek egymással házastársi viszonyba.

A törvényhozónak f?képpen az ifjak nevelésén kell fáradoznia, mert ha ez nem történik meg a
városállamban, akkor ezt az alkotmány sínyli meg. A nevelést az egyes alkotmányoknak megfelel?
sajátosság tartja fenn, pl. a demokratikus lelkület a demokráciát, az oligarchikus az oligarchiát. Mivel
pedig az egész városállamnak egy a célja, világos, hogy szükségszer?en mindenkit ugyanabban a
nevelésben kell részesíteni, az err?l való gondoskodás közös feladat, nem pedig az egyes embereké. Tehát
törvényhozási úton kell gondoskodni a nevelésr?l, s pedig közösségileg.

A hasznos dolgok közül a mindennapi életben szükségest tanulni kell, az egészen természetes, de az is
nyilvánvaló, hogy nem minden ilyet kell megtanulni, mivel különbség van a szabadokhoz méltó és
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méltatlan foglalkozás közt, ezért tehát csak oly hasznos dolgokkal szabad tör?dnünk, melyek a velük
foglalkozót nem alacsonyítják le.

Lealacsonyító az a munka, mesterség vagy tudományt, mely a szabad ember testét, lelkét vagy értelmét az
erény alkalmazására és gyakorlására képtelenné teszi. Ezért alantas foglalkozás mindaz a mesterség,
mely a testet eltorzítja, az elmét leköti, pl. a napszámos munka.

Még a szabad tudományok némelyikében is csak akkor nem lesznek szolgalelk?vé az emberek, ha csak
egy bizonyos fokig mélyednek el bennük.

Az is nagy különbséget jelent, hogy ki miért tesz vagy tanul valamit: ha magáért, barátaiért vagy az
erényért teszi, ez nem méltatlan egy szabad emberhez; de ha ugyanazt mások kedvéért teszi, ez
megfizetett vagy rabszolgai munkának számítható.

Manapság rendszerint négy tárgyat oktatnak: írás-olvasást, testgyakorlást, zenét, rajzot.

Az emberi természet is arra törekszik, hogy ne csak a munkában állja meg jól a helyét, hanem a szabad
id?t is nemesen tudja élvezni. Mindkett?re egyaránt szükségünk van, mégis inkább kell választanunk a
nyugalmat, mint a munkát, és ez is a cél. De mivel foglalkozzunk a nyugalomban? Kétségtelen, hogy nem
csupa szórakozással: hiszen akkor szükségképpen a szórakozásnak kellene lennie életünk céljának.
Inkább az állandó elfoglaltságnál kell a szórakozáshoz folyamodnunk, a dolgozó ugyanis nyugalomra
szorul, a szórakozás pedig éppen a nyugalomért van, mert a munka fáradsággal és er?feszítéssel jár.

A nyugalom önmagában hordja a gyönyört, boldogságot és a megelégedést. Ez pedig a munkálkodóknak
nem jut osztályrészül, csak a nyugalmat élvez?knek, mert az, aki dolgozik, egy oly célért munkálkodik,
amit még nem ért el, márpedig a boldogság végcél, és mindenki azt tartja, hogy nem fáradsággal, hanem
gyönyörrel jár.

Azonban ezt a gyönyört már nem mindenki értelmezi egyformán, hanem mindenki magára vonatkoztatva
és a maga helyzete szerint, tehát a legtökéletesebb ember a legtökéletesebbnek és a legszebbnek képzeli.
Világos tehát, hogy ennek a nyugalomnak szempontjából is kell bizonyos dolgokat tanulnunk és azokba
bele kell nevel?dnünk.
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Az oktatásban a gyermekek nem azért részesülnek, mert az haszonnal jár, sem nem azért, mert az
szükségszer?, hanem azért, mert az szabad és nemes. Erre példa a zene tanítása. De az írás-olvasás célja
is az, hogy révén sok más tudásra is szert tehetünk, s a rajzé is az, hogy képessé legyünk a szép
meglátására. A mindenben a hasznos keresése illik legkevésbé az emelkedett lelkület? és a szabad
emberhez.

A gyermekeket el?ször a tornatanárra kell bízni, ez ugyanis a testalkatot formálja meg. Serdül? korig csak
könnyebb testgyakorlatokat szabad végeztetni, s el kell tiltani az er?ltetett táplálkozást és a kényszer?
dolgoztatást. A serdül? kor után még három évet egyéb tanulmányokban eltölt?k számára kívánatos, hogy
a következ? éveket er?s testi munkára és er?ltetett táplálkozásra fordítsák. Azonban az elmével és a
testtel egyszerre dolgozni nem szabad, mert mindegyik más-más munka végzésére van hivatva, s a test
fáradtsága akadályozza az elme m?ködését, ezé meg a testét.

A zene bizonyos mértékben az erényre vezet, a zene képes formálni a lelkületet is, mert rá tud szoktatni
bennünket az igazi örömre, s a m?velt id?töltéshez és gondolkozáshoz járul hozzá. A zsenge korú ifjú
természetéhez illik is a zenei oktatás, az ifjak ugyanis koruknál fogva nem foglalkoznak szívesen azzal,
ami kellemetlen, márpedig a zene természeténél fogva is kellemes. A lélek termászetes jellemz?he
ugyanis a hangnemhez és a ritmus, maga a lélek is felfogható harmóniaként. Ahogy a csecsem?knek
szokás adni csörg?t, úgy a nagyobbacskáknál is helyes ez: a gyermekek így maguk is cselekv?en részt
vesznek a zenében, így kés?bb  az ítél?képesség kifejlett lesz.

Összegezve, a nevelés három szempontja: a középszer (mértékletesség), a lehet?ség, s az illend?ség.

Végül pár adat, mert egyes részek furcsák mai szemmel. Az ókori görög városállamok
lakosságának átlagosan a 20 %-a rabszolga volt, a jellemz? a polgárcsaládonkénti 1-2 rabszolga
volt, ennél több csak a leggazdagabbaknak volt, míg a legszegényebb polgároknak egyáltalán nem
volt rabszolgájuk. A legolcsóbb rabszolgák (a gyerekrabszolgák) is legalább 150 drachmába
kerültek, ez egy szakképzett munkás félévés bérének felelt meg, míg a szakképzett rabszolgákat
500-600 drachmáért árultak. A trák rabszolgan?kért ennél is többet adtak, a szinte kizárólag sötét
hajszín? görögök valami rejtélyes okból meg voltak ?rülve a többnyire vörös hajú trákokért.
Szóval nem volt olcsó dolog rabszolgát venni, majd azt eltartani.

A lakosság további kb. 60 %-a polgárságjog nélküli szabad ember volt, legnagyobb részük
"földm?ves", ahogy nevezi Arisztotelész, ill. kisebb számban ketelepedett külföldiek. A
fölm?veseknek külön adót kellett fizetniük. Továbbá nagy háborús szükség esetében kötelesek
voltak katonai szolgálatra, a normál polgárkatonák segéderejeként.
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Azaz alig a lakosság 20 %-a volt polgár, a valóságban persze ennek is a töredéke, hiszen se a
polgárn?k, se a polgárok még kiskorú gyerekei nem rendelkeztek polgárjoggal.

Az egyes rétegek közt nem volt éles választóvonal. Voltak szegény polgárok, aki rákényszerültek
az "alantas" munkára. S voltak dúsgazdag "földm?vesek", De a politikai jogaikat ez nem érintette:
a nyomorgó polgár szavazhatott, a dúsgazdag "földm?ves" meg nem.

A rabszolgák tárgynak számítottak, mégis voltak bizonyos emberi jogaik. Lehetett saját
tulajdonuk, ez nem volt elvehet? t?lük a gazdájuk által, továbbá az ellenük irányuló indokolatlan
kegyetlenség törvényes volt ugyan, de morálisan alávaló cselekedetnek min?sült. A gazdag
rabszolgáknak a gazdájuk általában megengedte, hogy megvegyék saját szabadságukat. Az ilyen
volt rabszolgák átkerültek "földm?ves" státuszba.

_______________________________________________
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Poétika

by maxval bircaman - szerda, június 13, 2018

http://bircahang.org/poetika/

Miután kész lettem Platónnal, következik az örök kettes számú gondolkodó, Arisztotelész.

Arisztotelész Platón legf?bb tanítványa volt, jóval fiatalabb volt nála. Amikor Arisztotelész fiatalon
elkezdte tanulmányait Platón akadémiáján, Platón már 60 éves volt.

Arisztotelész esetében szeretném leszögezni, hogy - ellentétben Platónnal - nem olvastam el minden
m?vét. Az er?sen természettudományos irányultságú m?veit nem olvastam, ez sose érdekelt, így ezekr?l
természetesen nem is fogok írni, hiszen mi értelme lenne bemásolni általam nem olvasott m?vek
elemzését máshonnan? Semmi.

Arisztotelész nyelvezete egyszerre nehezebb és könnyebb Platónénál. Könnyebb, mert nincsenek a
szövegben rejtett tartalmak, viszont nehezebb, mert itt nincs szépirodalmi nyelvezet. Arisztotelész
továbbá sokkal tömörebb, így a cikkeim is hosszabbak lesznek. Ha egy m? túl nagy, részekre fogom
bontani a róluk írtakat.

Az els? m? a Poétika.

 

Az irodalom egyes m?fajairól szól a m?.

Minden m?vészet utánzás, az egyes m?vészeti ágak között az eltérés alapja, az hogy az utánzásnak:
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mi a tárgya, azaz minek az utánzása,
milyen eszközökkel történik,
milyen módon történik.

A szavak m?vészete lehet próza vagy vers, ezeknek máig nincs összefoglaló elnevezésük. (Ez magyarul
persze nem igaz, hiszen van rá az „irodalom” szó, de ógörögül valóban nem létezett ilyen szó. Ahol
irodalmat írok, ott az eredetiben "költészet" szerepel, innen a m? címe is.)

Az utánzott emberek lehetnek:

kiválók,
hitványok,
hozzánk hasonlók.

A tragédia kiválóbbakat, a komédia hitványabbakat utánoz.

A szerz? ábrázolási módja lehet:

az utánzottak szólalnak meg,
csak a szerz? szólal meg,
mindkett? együtt.

Ez a három különbség van meg tehát az utánzásnál.

*

Az irodalom létrejöttének oka van. Az utánzás az ember veleszületett tulajdonsága. Az utánzás útján
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tanulunk. Még azon dolgok utánzatát is szívesen szemléljük, mely dolgokat önmagukban nem szívesen
nézünk. Amikor valaminek az utánzatát látjuk, vagy annak örülünk, hogy az illet? dolgot felismerjük,
vagy annak, hogy az ismeretlen dolog milyen m?vészi módon lett feldolgozva.

Természetünkt?l fogva megvan bennünk az összhang érzéke, így lett a költészetet. A komolyabb költ?k a
kiváló emberek tetteir?l írtak, a közönségesebbek pedig a hitványakéról, így lettek a himnuszok, ill. a
gúnydalok.

A iambosz versmérték a gúnydalok f? alakja, így ma is iambikus költeményeknek hívjuk a gúnydalokat.
A himnuszokból lettek az eposzok. Kés?bb a jambikus költeményekb?l komédiák lettek, míg az
eposzokból tragédiák. Kezdetben mindkett? rögtönöz? jelleg? volt, a tragédiát a dithürambosz énekesei,
a komédiát pedig a phallikus dalok el?adói fejlesztették ki lassan.

Iambosz - versmérték: egy rövid és egy hosszú szótag (? –).

Dithürambosz - vallási ének, egyfajta ima az istenekhez

Phallikus dal - a Dionüszosz-kultusz termékenységünnepén el?adott ének.

A tragédia lassan érte el mai alakját, megjelent a díszlet, a párbeszéd, csökkent a kar szerepe, n?tt a
színészek száma. A párbeszéd megjelenése miatt a iambosz a f? versmérték, mert az beszélhet? a
legjobban.

A komédiát kezdetben nem vették komolyan, így kialakulásáról kevesebb adat van. Mára elt?nt
személyes gúnyolódó jellege, már általános érvény? igénnyel lép fel mondandója.

Az eposz sokban megegyezik a tragédiával, mindkett? komoly tettekr?l szól, de különböznek
versmértékben és terjedelemben. A tragédia ugyanis jellemz?en egyetlen nap idejére terjed, míg az
eposznak nincs meghatározott id?tartama.
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A tragédia tehát komoly, befejezett és meghatározott terjedelm? cselekmény utánzása, ritmikus, dallamos,
harmonikus nyelvezettel. Benne a szerepl?k cselekedetei révén, s nem elbeszélés útján történik a
cselekmény bemutatása.

A szerepl?k rendelkeznek bizonyos meghatározott jelleggel jellemüknek és gondolkodásuknak
megfelel?en; ezen az alapon állapítjuk meg a cselekedetek jellegét is, s a cselekedeteknek okuk van: ez a
jellem és a gondolkodásmód.

A történet a cselekmények összekapcsolódása. A jellem a cselekv?k jellege, a gondolkodásmód pedig
az, ahogy a beszél?k gondolataikkal kifejezik magukat.

A tragédiának összesen hat alkotó eleme kell hogy legyen:

eszközként: a nyelv, az ének,
módként: a díszlet,
tárgyként: a történet, a jellemek, a gondolkodásmód.

A legfontosabb a történet, a tettek összekapcsolása, mert a tragédia nem az emberek, hanem a tettek
utánzása. Jellemek nyilatkoznak meg a tettek által, s nem fordítva. Cselekmény nélkül nem is létezne
tragédia, de jellemek nélkül még lehetne.

A történet legfontosabb tényez?i: a fordulat és a felismerés. A fordulat a végbemen? dolgok
ellenkez?jükre való átváltozása, valószín?ség és/vagy szükségszer?ség szerint. A felismerés
a tudatlanságból a tudásba való átváltozás.

A következ? elem fontossági sorrendben a gondolkodásmód, vagyis a képesség annak kifejezésére, ami
lehetséges és a helyzetnek megfelel?. A gondolkodásmód által kimutatják, hogy valami van vagy nincs,
vagy általánosságban jelentenek ki valamit.

A jellem az, ami megvilágítja a törekvést, hogy miféle.
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Sorrendben a nyelv következik - a szavak által való közlés.

Az ének a kiegészít? elemek legfontosabbika. A díszletezés figyelemfelkelt?, de a legkevésbé tartozik a
költészethez.

*

Milyennek kell lennie a történetnek, a cselekmény összekapcsolásának?

Kell kezdet, közép és vég. A közép az, ami más után következik, s ami után is van valami más.

A terjedelmet illet?en a megfelel? az, ha a szerencséb?l szerencsétlenségbe való átfordulás végre tud
menni kell? módon.

A történet akkor lesz egységes, ha teljes cselekményt utánoz; a cselekmény részeinek pedig úgy kell
összekapcsolódniuk, hogy egyetlen rész kihagyása nyomán szétessen az egész, hiszen ami meglétével
vagy hiányával nem befolyásolja a m? értelmét, az felesleges.

Nem szükséges, hogy a történet valós legyen, csak az, hogy az lehetséges legyen. Az irodalom általános
elvekre törekszik, akkor is, ha megnevez valós személyeket. A költ?nek tehát inkább a történet, mint a
versforma mesterének kell lennie.

A tragédia félelmetes és szánalmat kelt? események utánzása, az érzelmeket leginkább az váltja ki, ha az
események a várakozás ellenére, de egymásból következ?leg történnek. Így a csodálatos is jobban hat,
mintha magától vagy véletlenül történne, mert a véletlenek közül is azok a legcsodálatosabbak, amelyek
mintegy célzatosan következtek be.
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? történet lehet egyszer? és bonyolult. Egyszer? az, ha folyamatos és egységes menetben fordulat vagy
felismerés nélkül következik be a változás. Bonyolult pedig az, ha fordulat és/vagy felismerés révén jön
létre a változás, itt azonban a cselekmény szerkezetéb?l kell létrejönnie mindennek, szükségszer?ség
vagy valószín?ség alapján, a szimpla id?beli következés nem elegend?.

A legszebb ha a felismerés egyben fordulat is.

A történet harmadik eleme a szenvedés.

*

A tragédia felosztása:

bevezet? - a kar bevonulását megel?z? jelenet,
kibontakozó jelenet - amely két kardal között foglal helyet,
befejezés - jelenet, mely után már nincs kardal,
kardal - 3 típus lehet: a "bejövetel" a teljes kar els? megszólalása, a "mozdulatlanság" a kar többi
megszólalása, a "gyászolás" pedig a kar és a színészek közös dala.

*

A tragédiának félelmetes és szánalmat kelt? események utánzásának kell lennie. Nem szabad derék
embereket úgy bemutatni, amint boldogságból szerencsétlenségbe hullnak, mert ez nem félelmetes vagy
szánalmat kelt?, hanem felháborító. Hitványakat sem szabad úgy bemutatni, amint szerencsétlenségb?l
szerencsés állapotba jutnak, mert ez illik a legkevésbé a tragédiához. Hitványakat sem szabad úgy
bemutatni, amint boldogságból szerencsétlenségbe hullnak: az ilyen történet emberi érzéseket kelt ugyan,
szánalmat és félelmet viszont nem.

Marad tehát a közbüls? lehet?ség: az olyan ember, aki nem emelkedik ugyan ki erényével és
igazságosságával, de nem gonoszsága és hitványsága miatt zuhan szerencséb?l szerencsétlenségbe,
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hanem valamilyen hiba következtében.

A félelem és szánalom létrejöhet a dráma látványából, de magából a cselekményb?l is. Ez utóbbi az
el?nyösebb, és ez illik a jó költ?höz. Mert látványosság nélkül is úgy kell megalkotni a történetet, hogy a
hallgatót maguk az események is megrendítsék és szánalomra indítsák.

Mi t?nik félelmetesnek vagy szánalomkelt?nek?

Minden tett vagy barátok, vagy ellenségek, vagy közömbös emberek között történik meg.:

ha ellenség tesz valamit ellenséggel, abban nincs semmi szánalomkelt?, sem ha megteszi, sem ha
csak akarja megtenni, kivéve magát a szenvedést
ugyanez a helyzet egymás iránt közömbös emberek esetében,
ha azonban baráti vagy rokoni viszonyokon belül megy végbe a szenvedés, ez szánalmat kelt;
ilyen témákat kell keresni.

A tett végbemehet, a következ? módokon::

a cselekv? személy tudatosan követi el tettét - itt a legrosszabb az, ha valaki tudatosan akar
cselekedni, de mégsem cselekszik: ez visszataszító, de nem tragikus, mivel a tragikus szenvedés 
nincs meg benne,
tudatukon kívül követik el a szörny?séget, s csak kés?bb ismerik fel - nincs benne visszataszító, s
a felismerés megrendít?vé válik
a tudatlansága miatt valami jóvátehetetlenre készül? ember felismeri a valóságot, még miel?tt
cselekednék - a leghatásosabb lehet?ség.

*

A jellemekkel kapcsolatban négy dologra kell törekedni:
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derék legyen, azaz beszéde vagy cselekvése világosan mutasson valamilyen célt, bármilyen legyen
az,
h?shöz ill? legyen,
hagyományh?ség,
következetesség.

A jellemeknél is mindig törekedni kell a szükségszer?ségre vagy valószín?ségre, úgyhogy az, amit egy
bizonyos ember egy bizonyos módon mond vagy cselekszik, szükségszer? vagy valószín? legyen, s egyik
dolog a másik után szükségszer?en vagy valószín?en következzen.

*

A felismerésnek öt fajtája van:

a legkevésbé m?vészi a jelek által történ? felismerés,
a költ? által kitalált jelek alkalmazása; ezek sem m?vésziek,
az emlékezet általi felismerés, amikor valaki lát valamilyen megindító dolgot,
a negyedik a következtetés alapján történ? felismerés,
a legjobb az a felismerés, amely magából a cselekményb?l, meglepetés bekövetkeztével, a
valószín?ség alapján jön létre.

*

El?ször nagyjából kell felvázolnia a történetet, azután kell az egyes szerepl?knek nevet adva megalkotni
az epizódokat is, hogy szerves alkotórészei legyenek az egésznek..

A drámákban az epizódok rövidre fogottak, az eposz viszont általuk lesz terjedelmessé.

Az egész tragédia egyik része a bonyodalom, a másik a megoldás. A bonyodalom a fordulatig tartó rész,
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a megoldás onnan tart a végéig.

A tragédiának négy fajtája van:

az els? a bonyodalmas, amelynek lényege a fordulat vagy a felismerés;
a második a szenvedélyes,
a harmadik a jellemábrázoló,
a negyedik a csodás.

Epikus alkotást nem szabad tragédiának feldolgozni; az eposzban ugyanis az egész terjedelme által
kapják meg az egyes részek a megfelel? nagyságot, a drámákban viszont épp ez távolítana el a céltól.

A karnak mintegy a színészek egyikének szerepét kell betöltenie és együttm?ködnie a játék egész
menetével.

*

A gondolkodásmód körébe tartozik mindaz, amit a beszéd által kell elvégezni: a bizonyítás, a cáfolás, az
érzelmek felkeltése, ezenkívül a nagyítás és kicsinyítés is. Mindennek magyarázat nélkül kell
kialakulnia a néz?ben.

A nyelvi kifejezésmódra vonatkozó dolgok közül az elmélet egyik ága: a kifejezés formái.

A beszédnek egészében ezek a részei: bet?, szótag, köt?szó, nével?, névszó, ige, ragozás, mondat.

Itt a szerz? részletesen elemzi mindegyiket, ezt azonban kihagynám, mert ez inkább nyelvészeti
elemzés, s nem köt?dik szorosan a témához. Csak azt vázolom, ami kapcsolódik.
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Metafora a szó más jelentésre való áttétele, mégpedig vagy a nemr?l a fajra, vagy a fajról a nemre, vagy
a fajról a fajra.
Analógia - ha a második úgy viszonylik az els?höz, mint a negyedik a harmadikhoz.
Mesterségesen képzett szó - amelyet addig senki sem használt, hanem a költ? alkotta meg.

A nyelv kiválósága abban nyilvánul meg, hogy világos, de nem közönséges. Akkor a legvilágosabb a
kifejezés, ha közönséges szavakból áll, ekkor azonban alacsonyrend?vé válik, viszont emelkedett és
választékos lesz a kifejezés, ha a közhasználatú szavakat szokatlanokkal vegyítik. A szokatlan lehet
idegenszer? szó, metafora, s általában mindazt értem, ami eltér a közhasználatútól.

De ha valaki csak ilyeneket használna, abból vagy rejtvény születik, vagy barbárság. Ha tehát eltúlozza
valaki ezt a módszert, nevetségessé válhat, ebben is mértéket kell tartani. Ha ugyanis a metaforákat, az
idegen szavakat és a többi ilyesmit ügyetlenül alkalmazzák, az ugyanazt a hatást váltja ki, mintha 
szándékosan nevettetési céllal használnák.

Azáltal ugyanis, hogy másképpen hangzik, mint a mindennapi beszéd, a kifejezés szokatlanná lesz,
elválik a közönségest?l, viszont azáltal, hogy a megszokotthoz kapcsolódik, világos is marad.

Igen fontos az említett formákkal, összetételekkel és szokatlan szavakkal helyesen élni, mégis
legfontosabb a metaforák használata, mert csak ezt nem lehet másoktól eltanulni, ez a tehetség jele.

Az eposzban hasonló elvek érvényesülnek, a már elmondottak leszámítva: nagyság és versmérték. A
nagyság meghatározásának alapja az áttekinthet?ség. Az eposz f? versmértéke a hexaméter.

Hexaméter - hat verslábból álló versforma, az els? 4 versláb dakhtilosz (– ? ?) vagy szpondeiosz
(– –), az ötödik dakhtilosz, a hatodik szpondeiosz vagy trokhaiosz (– ?).
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Az eposzokban és a tragédiákban is alkalmazni kell a csodás elemet. Az eposz azonban jobban elbírja az
ésszer?tlenséget, ami a csodálatost leginkább el?idézi, hiszen nem lehet látni a cselekv? személyt.

A szövegezésre a szegényesebb részekben kell nagy gondot fordítani, ahol sem a jellemábrázolásnak, sem
a gondolatiságnak nincs különösebb szerepe. A túlságosan pompázó szöveg elhomályosítja a
jellemábrázolást és a gondolatokat.

A problémákról és megoldásukról, számukról és jellegükr?l a következ? áttekintéssel lehet felvilágosítást
nyerni, hogy mik a ábrázolási lehet?ségek:

valami milyen volt vagy milyen,
milyennek mondják vagy látszik, illetve
milyennek kell lennie.

Magának a költészetnek kétféle hibája lehet: az egyik saját magából következik, a másik járulékos. Ha
ugyanis lehetetlenséget választ utánzása tárgyául, ez a hiba saját maga lényegéhez tartozik, de ha helyes
tárgyválasztás mellett hibát követ el, ez nem tartozik a lényeghez. Lehetetlenségeket alkotni hiba; de
mégis helyeselhet?, ha az ábrázolás eléri a maga sajátos célját. Céltudatosan ugyanis akkor alkot a költ?,
ha a választott módon hatásosabbá teszi az egyik vagy másik részt. Ha azonban ezt a célt jobban vagy
ugyanígy elérhette volna a m?vészetnek megfelel? úton is, semmi nem igazolná a hibát - hiszen, ha
lehetséges, egyáltalán nem szabad hibát elkövetni.

A lehetséges kifogások: lehetetlenség, ésszer?tlenség, ártalmasság, ellentmondásosság, a m?vészet
szabályai ellen vétés.

Vajon jobb-e az epikus utánzás, mint a tragikus? A közönségt?l függ.

A tragédia látvány nélkül is megteszi a maga hatását, akárcsak az eposz, hiszen olvasás útján is
élvezhet?.
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Az epikusok utánzása kevésbé egységes. Ezt bizonyítja, hogy akármelyik ilyen utánzásból több tragédia
is kitelne. Ezek a m?vek a lehet?ségeken belül a legkiválóbbak és viszonylag egységes cselekmények
utánzatai.

A tragédia mindenben el?nyben van, értékesebb, mivel az eposznál jobban éri el a célját.

_______________________________________________
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Profit

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 05, 2018

http://bircahang.org/profit/

Igaz-e a liberális - klasszikus - közgazdaságtan azon állítása, miszerint a profit a vállalkozó szent
tulajdona, s hozzá semmi köze a bérmunkásnak?

 

Természetesen nem.

A profit a t?ke és a munka közös eredménye minden esetben,

A munkás személye természetesen bármikor felcserélhet?, de ugyanez igaz a t?kés vállalkozó
személyére is.

Nem igaz, hogy a bérmunkás szerepe megsz?nik a folyamatban bére átvételével, se az, hogy az elvégzett
munka ellenértéke annyi, mint a fizetése, s ezek után a profithoz nincs köze. A valóságban a bérmunkás
fizetése is a profitból jön, az elvégzett munka ellenértéke pedig nem egy objektív érték. A t?kés profitja
és a bérmunkás bére ugyanannak a része, s az elosztás kettejük között kizárólag a felek érdekérvényesít?
képességét?l függ.

Nem igaz, hogy a profit a t?kés munkabére. Ez még akkor se igaz, ha a t?kés valóban részt vesz
munkájával a folyamatban, hiszen ebben az esetben is magyarázatra szorulna, miért olyan magas a bére.
De végképp nem igaz ez a klasszikus t?kés esetében, aki csak a t?két adja, s helyette mások irányítják a
termelési folyamatot.
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Még a leghihet?bb magyarázat az, hogy a profit a t?kés jutalma mert kockázatot vállalt. Azonban ez se
igaz. Hiszen ez azt jelentené, a kapitalizmus valamiféle rulettjáték, mely egyesekt?l elveszi a tétjeiket,
másoknak meg megsokszorozza azokat. Eleve abszurd ez, hiszen a rulett egy tisztességes játék, mert csak
azoktól vesz el, akik játszanak, semmit se vesz el azoktól, akik nincsenek a rulettasztalnál.

_______________________________________________
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Protesztszavazás

by maxval bircaman - vasárnap, április 08, 2018

http://bircahang.org/protesztszavazas/

Békemenet az urnához.

Leadom ballibváltó protesztszavazatomat. Most 2-szer is szavazhattam: egyéniben és listán is.

Íme, ahogy ezt szokás, csipesszel az orromon:

 

Valamilyen okból mindegyik pártot utálom, így csak kisebb és nagyobb rossz között tudok választani. A
legnagyobb rossz pedig az ország számára a liberális rendszer, a nyugat-európai példa. Így
szavazatommal a f? célom: ezen modell gyengítése.

Szóval egyéniben az LMP, listán a Fidesz a szavazatom. Jó, ha a Fidesz folytatja a kormányzást, s az is
jó, ha az ellenzékben a ballibek kiesnek, helyükre pedig jön a Jobbik és az LMP.

_______________________________________________
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Pszichológiai kísérletek

by maxval bircaman - csütörtök, július 05, 2018

http://bircahang.org/pszichologiai-kiserletek/

Mostanában men? téma lett két híres pszichológiai kísérlet bukása.

 

Magukat a kísérleti anyagokat sose olvastam, de mindkett?r?l készült film, melyeket láttam.

A börtönkísérlet szerintem nem annyira érdekes, sokkal izgalmasabb a másik, mely a fájdalomokozási 
engedelmességr?l szólt. Err?l ez a film szól.

Amikor láttam pár éve, azonnal éreztem, valami itt b?zlik.

A cél, ugye, az volt, hogy ki lehessen deríteni, vajon miként lehetett rávenni átlagos, normális embereket
is akár, hogy részt vegyenek egy népirtásban, konkrétan németek zsidók ellen 1942-1945 között.

Na most, azonnal felmerült bennem, hogy a kísérlet alkalmatlan, hiszen:

a holokausztáldozatok nem önkéntesek voltak, szemben a kísérleti áláldozatokkal,
a kísérletben részt vev?k pénzt kaptak a részvételért, minden kísérletbeli "hóhér" jól tudta, hogy
az "áldozatok" is pénzért résztvev? önkéntesek,
mindenki abbahagyhatta volna bármikor a részvételt, minden "hóhér" joggal tételezte fel, hogy az
"áldozatok" is megtehetik ezt,
a holokausztcselekményeket végz?k számára nem volt lehet?ség a tevékenység felhagyásával
minden következmény nélkül.
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A dolog tehát minden tét nélküli volt. A "hóhérok" tudták, az egész nem komoly, csak egy játék. Hiszen
nyilván az "áldozatokat" ér? fájdalom csak olyan mérték?, amit megéri nekik elviselni pénz ellenében. Ha
pedig így van, miért kellene az "áldozat" helyett dönteni? Maga az egyetemi labóratóriumi környezet is
meger?sítette mindezt: ki hinné el, hogy egyetemi kutatók tényleg valós fájdalmat okoznak embereknek,
akár azok beleegyezésével is, beleegyezésük nélkül meg egyenesen kizárt ez..

Szóval kb. olyan ez, mintha úgy tesztelnénk a gyilkolási hajlamot, hogy hajlandó-e valaki lelöni az
ellenséget egy videójátékban.

Most vicces, hogy látom: még az eredményeket is meghamisították. Bizony ez van, amikor hamarabb
van meg az ítélet, mint a tárgyalás...

_______________________________________________
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Puzsér polgármester

by maxval bircaman - kedd, október 16, 2018

http://bircahang.org/puzser-polgarmester/

Puzsér kiemelten hasznos ember, mert fideszellenesként töri-zúzza a ballib dogmákat, legalábbis azok
legnagyobb részét. Ezért budapesti f?polgármesteri jelöltsége kiemelten jó hír nekünk, populistáknak.

 

Bár én nem szavazok ezen a választáson, annak ellenére, hogy Budapest a szül?városom (nem valószín?,
hogy az önkormányzati választásokra Magyarországra utazom), a téma igencsak érdekel. Els?sorban
jelképes jelent?sége miatt, másodsorban meg persze azért, mert Budapesten születtem, ill. lakásom is van
ott már.

Bármi is lesz Puzsérrel most, az jó lesz a kisembereknek.

Ha Puzsér nyer - aminek valószín?sége minimális, sokan nem szeretik Puzsér stílusát és kevesen hiszik el
alkalmasságát -, az tönkre fogja tenni a ballibeket immár Budapesten is, mely jelenleg utolsó
magyarországi bázisuk.

Ha meg veszít Puzsér, azzal er?sen csökkenteni fogja a ballib szavazatokat, azaz egyrészt segíti Tarlós
gy?zelmét, másrészt növeli a káoszt a ballib sorokban.

Nagy bajban vannak most a ballib agytröszt szorgos dolgozói. Alig van mozgásterük. Puzsér ismert
celeb, nem lehet úgy tenni, mintha nem létezne vagy jelentéktelen induló lenne.

Két útjuk van. Mögé állni vagy bebizonyítani, hogy ? Orbán embere. Mindkett? kockázatos, s nem lesz
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nyer? opció. Az el?bbi esetben a ballib kemény mag bojkottálni fogja a szavazást, az utóbbiban a
fideszellenes szavazók jelent?s része pedig nem fog a ballib jelöltre leszavazni.

A ballibek menekülési esélye valamiféle el?választási bohózatot összehozni vagy rávenni Puzsért a
visszalépésre. Mindkett? bukásgyanús.

A Fidesznek meg semmi más dolga nincs, mint id?nként aljas támadó cikkeket közölni Puzsér ellen,
ezzel növelve népszer?ségét az ingadozó, de inkább ballib szavazók közt.

Szóval jó hír, hogy elindul.
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Rendszerszint

by maxval bircaman - hétf?, július 30, 2018

http://bircahang.org/rendszerszint/

A kelet-európai modell abszurditása.

 

A nyugati t?ke befektet domináns módon, azaz ?k határozzák meg a bérszintet, azaz mivek a t?ke
extraprofitot szerez a bérszint miatt, így a t?ke harcol, hogy ne n?jjön a bérszint.

Következmény: nem csapódik le elég profit az osrzágban.

További következmény: a legjobb szakemberek kitántorognak, nincs értelme jobb oktatást finanszírozni,
mert ez csak a nyugatnak termel ingyen embereket.

A kör bezárul, s sose lehet ebb?l kilépni.

Drasztikusan változtatni nem lehet, se politikai, se gazdasági okokból. A börtönt lassan lazítani lehet a
legjobb esetben. Egy ponton lehet lazítani csak: az állam illegálisan átcsoportosít pénzeket a hazai t?ke
felé. Ami viszont nem biztos, hogy segít bármin is, mert ez a t?ke egyrészt esetleg parazitává válik,
másrészt lepaktál az idegen t?kével.

A bolygó egy nagy egész, nem lehet a problémákat megoldani lokálisan, így éppen a magállamok
rendszerét kell lerombolni, erre kell törekedni.
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Egyénileg nem lehet semmit se elkezdeni azzal, ami rendszerszint? kérdés. Pl. abszurdum az a zöld
aktvista, aki újrahasznosít otthonában heti 5 kiló anyagot, mikozben az ipar 5 milliárd kilót nem hasznosít
újra.

Ami biztos még magasabb szinten: az a rendszer nem jó, ahol a leggazdagabbak a semmit se termel?,
fedezet nélküli papírok cserebéjéb?l él? milliárdosok. Pénztermelésb?l nem lehet jóllakni, ill. ha mégis
lehet, az a rendszer rosszságát jelzi.

A jelenlegi válság ok is eza: elszakadt immár teljesen a pénztömeg a valóságos anyagi értékekt?l.

Mi egyébként drukkolunk a válságnak, mert könnyebb dolgunk lesz, ha egy pusztító válság el?ször
tönkrevágja a nyugati világot.
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Rettegés

by maxval bircaman - szombat, október 13, 2018

http://bircahang.org/retteges/

A kisember rettegése.

A szervetlen - ez alatt az értend?: atomizált - társadalom kifejlett változatának alapélménye a rettegés.

 

Már a XIX. században megértették a legokosabbak mi is ez. Marx és Kierkegaard munkássága sok
tekintetben err?l szól, az egyik materialista, a másik szellemi alapon kritizált, de lényegileg ugyanazt az
alapjelenséget.

A XXI. századra mindez már a kevésbé okos emberek számára is nyilvánvalóvá lett, ma már a szürke
kisemberek is tevékenyen érzik a gonoszság idegesít? csípését b?rükön, ez az ami folyamatos rettegést
okoz.

Ma már ott tartunk, hogy a globálkulákság és annak közvetlen alárendeltjei is remegnek a félelemt?l.
Nyilván más okból, mint a néptömegek, de mégis: ez újdonság.

A fontos azonban az, hogy a kisember hogyan reagál a rettegésre.

Úgy tapasztalom háromféle reakció szokott lenni.
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Az egyik: behúz az örvény, a kisember elhiszi komolyan, ? is átkerülhet az urak oldalára. A hollywoodi
sikertörténet, az MLM-piramisjáték sikerembersége ez.

A másik: lebeg a kisember középen, t?r és kibír. A tipikus kelet-európai mentalitás.

De a jóhoz az kell, hogy az örvény lehúzzon, majd kidobjon. Csak így lehet kívül lenni.

_______________________________________________

                                699 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Rosszabbik

by maxval bircaman - hétf?, június 11, 2018

http://bircahang.org/rosszabbik/

A Jobbik az a párt, mely soha egyetlen pillanatában se tetszett.

 

Agyatlan zsidózós, soviniszta korszakuk gyomorforgató és idióta volt.

Mintha csak valamiféle ballib receptet teljesítettek volna - egyébként nem így volt, nem hiszem, hogy ezt
tették volna, egyszer?en csak öner?b?l voltak idióták.

Most lassan elértek oda, ahol a kései MDF volt.

A gond csak az, hogy az az MDF ezt legalább koherensen, hitelesen adta el?.

Még e két korszakuk közti átmenet alatt voltak a leginkább normálisak a jobbikosok, kb. az a vonal, amit
a Polgár Portál nev? média képvisel manapság.
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Soros aknamunkája

by maxval bircaman - szombat, június 09, 2018

http://bircahang.org/soros-aknamunkaja/

Jó hír a világ népeinek, hogy a filantlopós gazemberek fogvacogatva rettegnek a népek tengerét?l. Ez
van, az összeharácsolt milliárdok nem bírnak a nép öklével.

 

Amikor gonosz alakok elkezdenek halandzsázni, látszólag engedményeket tenni, azt csak azt jelenti:
érzik saját gyengeségüket.

A nyugati ember görcsösen ragaszkodik a szabályokhoz, míg a keleti ember szabadságszeret?bb. A
liberalizmus el?rehaladottabb nyugaton, s az embereket már egyenzubbonyba bújtatta. Ennek ellenére a
folyamatok nem a liberalizmus érdekeit szolgálják.

De ez az oka annak, hogy keleten sokkal gyorsabban ismerték fel a liberális rend tarthatatlanságát, mint
nyugaton. S a Soros-féle gazembereknek is sokkal kevesebben d?lnek be keleten.

Közben vicc a magyar parlament. A Párbeszéd nev? fantompárt képvisel?je, Szabó Tímea eddig nem
t?nt olyan ostobának, mint ahogy most bizonyította ezt minden kétséget kizáróan. Azt mondja, csak olyan
ember lehessen magyar miniszterelnök, aki sose volt Soros-ösztöndíjas. S nem veszi észre, hogy ezzel
saját maga ellen érvel.
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Soros Magyar Hangja

by maxval bircaman - kedd, augusztus 07, 2018

http://bircahang.org/soros-magyar-hangja/

Ahhoz hozzá vagyok szokva, hogy egyes magyar ballib médiák letiltanak, mert kellemetlen számukra
valamely hozzászólásom.

Persze ebben is sokféleség van. Van, aki teljesen tilt, van aki csak részben (pl. a HVG csak a bels?
kommentrendszerükr?l tiltott le, a Facebookról nem).

Viszont nem kifejezetten ballib média ritkán szokott letiltani.

Ezért is hírérték?, hogy a magát határozottan nem ballibnek mondó Magyar Hang letiltott. Az ok:
kicsinyesség, képtelenek voltak elviselni, hogy rossz értékelést adtam róluk.

Hozzáteszem, sose értettem, miért zavarna bárkit is az ellenvélemény. Dehát ezek liberálisok, akikeket
rémiszt a szabad vélemény...

 

ha valaki le van tiltva, az onnan látható, hogy számára nincs jelen a Like gomb
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Spanyolországi helyzet

by maxval bircaman - csütörtök, november 22, 2018

http://bircahang.org/spanyolorszagi-helyzet/

A spanyol kisember mércéje mindigis Németország volt. Ami abszurd alap.

Spanyolország népének liberális befolyásoltságban szunnyadó többségi része álmokban él. Azt hiszik,
hogy az ország felemelkedése, az életszint er?teljes növekedése a 70-es és a 80-as években valamiféle
természetes folyamat volt, amit aztán valakik "elrontottak": a balosok szerint a Néppárt, a jobbosok
szerint pedig a Szocialisták. A következtetés: csak akarni kell, s ehhez vissza lehet térni.

A valóságban Spanyolország úgy tudott félperifériából magállammá válni a 80-as évek végére, alig 15-20
év alatt, hogy ennek oka küls? és politikai volt: még m?ködött a hidegháborús logika.

Amint azonban a Szovjetúnió elvesztette a hidegháborút, megsz?nt mindennek az oka, s lassan elindult
Spanyolország visszamin?sítése félperifériává, ez a folyamat máig zajlik.

Sajnos a spanyol populizmus gyenge, a megjelelent balos populista párt nem volt képes kiépíteni magát,
túl langyosan politizált, s mára beépült a liberális táborba. Jobboldalon pedig meg se jelent hasonló er?.

Így mára Spanyolország kimaradni látszik forrongó kontinensünk napjainkban zajló populista 
fordulatából. Ami persze csak növeli a spanyol társadalom gondjait.

Plusz, a szellemi háttér vacak, züllött. A hatalmas erej?, korábban világhódító spanyol kultúra minden
fronton vesztésre áll magában Spanyolországban. A társadalom végletesen liberális, atomizált, meztelen.

Lassú ébredés azért tapasztalható a spanyol kisemberek egy részében - elég a f? spanyol médiák
kommentszekcióit olvasni -, de ez még nem tudott kikrisztályosodni semmilyen ökölvívásra kész szellemi
folyamban, egyel?re csak piciny erdei patakok vannak sok helyen, egymástól elszigetelve, a liberális rend
drótkerítéseit?l szétszaggatva.
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Srebrenica

by maxval bircaman - csütörtök, január 11, 2018

http://bircahang.org/srebrenica/

Nemrég volt a srebernicai mészárlás h?zöng? évfordulója.

Pedig hát NATO-nyelven fogalmazva, a legyilkolt bosnyákok egy tipikus járulékos kár. Megesik az
ilyesmi, a NATO Irakban, Szíriában, Libiában eddig kb. 2 millió áldozatot hagyott halott állapotban a
demokrácia terjesztésének szent küldetésével. Mi ehhez képest az a kb. 8 ezer bosnyák? Mi ez a kett?s
mérce?

Nyilván a srebrenicaihoz hasonló túlkapásokra senki se büszke, de attól még büszkék lehetünk magára a
háborúra. Hisz mi is történt? Le lett verve a boszniai Al-Kaida, meg lett gátolva az akkor már er?sen
dühöng? bosnyák iszlamizmus.

 

A bosnyák iszlamisták elleni háború nélkül ma lenne egy agresszív, kisebbségeit elnyomó muszlim
Bosznia a Balkánon. Ezt pedig HELYES volt megállítani, mind szerb, mind horvát részr?l. Vegyük észre:
ebben az egymás ellen is ádáz harcot vívó szerbek és horvátok is egyetértettek.

A balkáni keresztény népek nem t?rik az iszlám marhaságokat, erre tanítja ?ket a történelem. Ezeknek a
bosnyákoknak az ükapái még keresztény vért reggeliztek, ebédeltek és vacsoráztak, s olyan harciasak
voltak a török uralom idején, hogy nemritkán a reguláris török er?knek kellett ?ket megfékezniük.

Szóval a harc helyes volt, a harcokban pedig megesik a túlkapás.
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Ma Bosznia - hála Istennek - csak egy szar kis bábállam ENSZ-gyámság alatt, ahol a bosnyákoknak kuss
van. Így nincs is gond velük, mert ha esetleg ki is dugják mocskos fejüket az agyagból, ott van a másik
két államalkotó nemzet, a szerbek és a horvátok, akik visszaverik ?ket oda, ahol a helyük van: a
pöcegödörbe.

A 90-es évek boszniai háborúja ugyanaz volt, mint napjainkban a szíriai háború. A nyugat iszlamistákat
cukkolt és fegyverzett fel, stratégiai érdekekb?l. Most Szíriában orosz bevatakozásra volt szüksége a rend
megterentéségez, 20 éve Boszniában még ezt sikerült a helyi lakosságnak öner?b?l lerendeznie.

Egyébként meg, ha nem provokálta ki volna a nyugat az egész boszniai háborút, ma élne minden
sajnálatos módon áldozatul esett bosnyák. Ez van. Tessék Blairnél és Clintonnál reklamálni...
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Szabadfogás

by maxval bircaman - péntek, április 20, 2018

http://bircahang.org/szabadfogas/

Van ez a Szabadfogás cím? m?sor a Hír TV-ben, melynek láttam nagyjából minden adását az utóbbi fél
évben.

Gyakorlatilag nézhetetlen lenne, ha nem lenne benne Puzsér is szinte minden adásban.

A leggyakoribb szerepl?ket illet?en a kép vicces.

Vannak ott többnyire hülyeségeket beszél?, de kétségtelenül hiteles személyek. Konok Péter ilyen, ?
olyan ballib, aki egyben baloldali is akar lenni, s ez skizofréniát okoz nála. Amolyan TGM-féle. De van
valami, ami nem vitatható el t?le: a hitelessége.

Wahorn leszar mindent. Vele picit elfogult vagyok, mert zenészként kedveltem. De tény: valamiféle
alternatív ballib univerzumban él.

A legrosszabbak a jobbikos orientációjú szerepl?k: Pörzse és Gulyás. Róluk egyszer?en sugárzik a s?r?
sötét butaság, Pörzse pluszban még egy kellemetlen seggnyaló is. Már nyilasnak se volt egy emberi alkat,
kinyilasodása óta se változott semmi.

A ferencistaeretnek Lukácsi meg szép lány. Más jót nem lehet mondani róla.

Puzsér persze a m?sor csillaga, gyakorlatlag az egyetlen, aki képes az orránál messzebb látni (bár azért
Konok is félig-meddig képes erre), még sokszor a következtetései is jók, de mégse érti a nagy egészet.
Mindenesetre az egyetlen, aki képes gondolkodni független módon.

Csintalan meg a demagógia mestere, látszik rajta, saját maga se hisz abban, amit mond. Az a típusú
m?velt ember, aki direkt hülyének tetteti magát, mert azt hiszi, így jobban tudja manipulálni a lenézett
aljanépet.

A többi szerepl? jelentéktelen alak, ?ket ki is hagyom.

Ezen a héten már nem nézem a m?sort, eddig is csak a választás miatt volt érdekes.
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Szabadságellenes?

by maxval bircaman - kedd, július 31, 2018

http://bircahang.org/szabadsagellenes/

Aki nem liberális, az ellenzi a szabadságot?

 

Állítólag igen, legalábbis a liberálisok szerint.

A magyar Wikipédiában: "A liberalizmus, más néven szabadelv?ség, a szabadságot jelent? liberty szó
után alapvet?en a személyes szabadságon és törvény el?tti egyenl?ségen alapul, vagyis a szabad
gondolatok széles spektrumát jelent? eszmerendszer, melyek közös vonása, hogy az egyén szabadságát
jelölik meg mint legfontosabb politikai célt. " - egy röhejes meghatározás.

Mellesleg a magyar az egyik legrosszabb Wiki-verzió, úgy lett a cikkek zöme, hogy összeültek
széls?séges magyar nacionalisták és széls?séges magyar liberálisok, majd eldöntötték, hogy
mindkét oldalnak félig igaza van. Így vannak röhejes uktraliberális és ultranacionalista cikkek is.
Abban is megállapodott a két oldal, hogy minden harmadik oldali néz?pont tiltandó.

De mindegy, a definíció alapvet? tévedése, hogy a valóságban a liberalizmus nem az egyén szabadság
ezméje, hanem ezen szabadság egy bizonyos értelmezésének az eszméje. Ráadásul csak az
er?sen marginális liberális irányzatok tagadják, hogy van közösség is az egyéneken kívül.

Ami biztos: aki nem liberélis, az nem feltétlenül egyéniszabadság-ellenes, hanem esetleg csak a
liberalizmus szabadság-koncepcióját ellenzi.
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Szalonképtelen vagy ellenség?

by maxval bircaman - vasárnap, február 04, 2018

http://bircahang.org/szalonkeptelen-vagy-ellenseg/

A mai hatalom egyik hibája, hogy minden ellenvéleményt ellenséges tevékenységnek kezel.

 

Ez rövidlátó politika, mert potenciálisan a javító szándékú kritikust is kényszer?en ellenzékivé teszi. A
kormányzat szerencséje az, hogy az ellenzék annyira gyalázatos, hogy képtelen felszívni magába a
kritikus hangokat, mert az ellenzék, legalábbis a ballib ellenzék ugyanilyen módon ellenségnek tekint
minden kritikust. A ballibek logikája azonos a Fideszével: aki nem ért egyet a mindenkori ballib
véleménnyel, az fideszes.

Mégis a Fidesz mai módszere a kisebb rossz. Ugyanis akit ellenségnek tekintünk, azt mégis tiszteljük,
elismerjük, emberszámba vesszük.

A 90-es évek totális ballib hegemóniája alatt az ellenzék nem ellenség volt, hanem nemlétez?. Ezt úgy
nevezték "szalonképtelen", s aki ilyen, az még annyira se szabad tisztelni, mint az ellenséget, hiszen aki
szalonkélptelen, az még a harchoz se méltó, egyszer?en leveg?nek kell az ilyet venni. Aki akkor
ellentmondott, az bunkó, mucsai, náci, antiszemita, stb. volt. Ehhez képest az ellenségként kezelés bizony
a kisebb rossz.

Bár nyilvánvalóan a Fidesz oldalán állok, ha a Fidesz és a ballibek között van a választás, a valóságban
nem tartozom egyik táborhoz sem. Mindig igyekeztem értékek mentén politizálni.

Nem félek pl. a tabutémákat illet?en se önálló lenni. A trianonozást pl. nem kisebb hülyeségnek tartom a
holokausztiparosságnál, elutasítom a hamis magyar történelmi mítoszokat. Ahogy liberális koromban is
ezt tettem, a liberális tabukat illet?en.
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Szenilis öregember?

by maxval bircaman - vasárnap, július 29, 2018

http://bircahang.org/szenilis-oregember/

Van ez a modern ballib érvelés, hogy aki kritizálja Sorost, az hülye, mert egy tehetetlen aggasttyántól
retteg minden ok nélkül.

 

Durva lekicsínylése ez Soros gazdának. ? egy komoly messianisztikus érzelmekkel megáldott ember, s
semmképpen sem elmebeteg. S közeled? halála számára csak még egy érv, hogy lépjen fel
még keményebben. Az ilyen típusú ember halála napjáig agyban friss.

Az ellenfelei nem nézik le Sorost, miért nézik le ?t a hívei? Ki érti ezt.

S természetesen Soros nem b?nbak, hanem vétkes gazember.

S persze Soros csak egy jelkép. Amikor meghal Soros, a probléma még meg fog maradni. Soros nem
egyenl? a áttérhatalommal, ? csak az egyik láncszeme. Egyszer?en ? térségünkben a "láthatatlan kéz"
látható arca. Emiatt még azt is neki róják fel, amir?l nem is tehet.

Annak az er?nek a jelképe ?, mely rabosítani akar minket, meglopva minket, s még bólogatást is vár
ezért. Mára nincs ország a térségben, ahol Soros neve ne lenne a rossz szinonímája.

De lenézni ?t senki se nézi le. Sose nézd le az ellenséget, ahogy mondta Szun-Dzu.
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Szeret?k

by maxval bircaman - szerda, január 17, 2018

http://bircahang.org/szeretok/

A téma: a filozófia m?velése helyes dolog-e és miben fejez?dik ki.

 

Két ifjú vitatkozik, körülöttük ott van mindegyikük szeret?je is. Az egyik szeret? testgyakorlással töltötte
el egész életét, míg a másik humán tudományokkal. Szókratésznek teszik fel a kérdést: tiszteletreméltó-e
a filozofálás?

A humán érdekl?dés? szeret? szerelme állítja, az, majd azt válaszolja Szókratész kérdésére, nem csak
tiszteletreméltó, hanem jó is.

De mi a filozofálás? A sok tanulás. Ahogy a torna szeretet azt jelenti, sokat tornázunk, úgy a filozófia
szeretete azt, hogy sokat tanulunk.

A kevés torna vagy a sok torna segít a tökéletes test eléréséhez? A tornakedvel? szeret? szerelmese
válasza: egyik se, mert a leghelyesebb a mérsékelt tornázás, hiszen pl. egy keveset alvó, nem rendesen
étkez? tornász nem képes elérni a testi tökéletességet.

Ugyanez igaz minden más testi dologra is, pl. az étkezésre: a legjobb a mérséklet.

De mi a helyzet a lélek dolgaival? Kit kell megkérdezni, hogy mi a helyes ebben az esetben? Továbbá:
mit kell tanulnia egy filozófusnak? Els?sorban azokkal a m?vészetekkel kell foglalkoznia, melyek a
megértést segítik, nem magukkal a gyakorlati tevékenységekkel. Mint ami az építészmérnök feladata egy
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ács feladatához képest. Jó példa: az öttusázó, aki mindenki másnál jobban ért az illet? 5 sporthoz, de
természetesen nem számítva azokat a sportolókat, akik csak az 5 közül valamely sport bajnokai. A
filozófus egyfajta második helyezett minden tudományban, csak az adott tudományág szakért?i el?zik
meg ?t.

Felmerül a kérdés: hasznosak-e a filozófusok, hiszen az derül ki, semmiben se szakért?k, mindenben csak
a második helyen állnak. Hiszen ha pl. betegek vagyunk, nem az orvostudományhoz leginkább ért? nem
orvosokhoz fordulunk, hanem a képzett orvosokhoz. Ebb?l az derül ki: a filozófusok haszontalan
emberek, s mivel a haszontalanság rossz, ezáltal rossz emberek is.

Szókratész javaslata: a filozófus az, aki képes megmondani mi a jó és mi a rossz az emberekben. Ehhez
azonban a filozófusnak ismernie kell saját magát, hiszen ? is ember, amihez mérséklet és igazságosság
szükséges. Ez a vezet? mesterségbeli tudása, legyen az uralkodó vagy családf?. Továbbá a filozófus
szerepe még a tanácsadás minden ilyen hasonló ügyben.

A m? vége: a testgyakorlással foglalkozó ifjú véleménye bizonyult igaznak.

_______________________________________________

                                714 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Sziszüphosz

by maxval bircaman - szerda, május 16, 2018

http://bircahang.org/sziszuphosz/

Mi a tanácsadás?

 

A tanácsadás valami olyasmi, amikor az ember részben tud valamit, részben nem tud. De hogyan lehet
tanácsod adni, melynek célja az, hogy el?nyhez jutassuk azt, akinek tanácsot adunk, ha nem ismerjük
teljesen azt a dolgot, amir?l tanácsot adunk? Lehet, mert pl. amikor valakit keresünk, tudjuk, kit
keresünk, de nem tudjuk hol van. Ez viszont nem érv, hiszen aki keres valakit, csak azt akarja, amit nem
tud, azaz hol van az illet?, nem azt amit tud, azaz ki az illet?. Tehát mindig csak abban kell tanács
nekünk, amit nem tudunk. Azaz a tanácsadónak éppen azt kell tudnia, amit a másik nem tud.

Aki nem tud valamit, az hogyan cselekszik a leghelyesebb módon? Ha tanul, olyanoktól, akik tudják az
illet? dolgot. Pontosan tudás kell, nem sejtés vagy zavaros jóslás. Hogyan lehet eleve jósolni? Mi az alap
annak megállapításában, hogy ki helyesen és ki helytelenül mond meg valamit? Amikor pl. íjászokat
hasonlítunk össze, nem tudnánk megállapítani, ki a jobb, ha nem céltáblára l?nének, hanem mindenki
csak vaktában, ahová akar. A jöv? nem létezik, még nincs, azaz ez ugyanaz: nincs alap, nincs mérce.
Akkor pedig hogyan tudjuk, ki jó tanácsadó és ki rossz tanácsadó?

A végkövetkeztetés ezek szerint: csak arról lehet tanácskozni, amit tudunk, s az nem lehet jöv?beli dolog.

_______________________________________________
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Szofisztikus cáfolatok

by maxval bircaman - szerda, szeptember 12, 2018

http://bircahang.org/szofisztikus-cafolatok/

 

Olyan érvelésekr?l van szó, melyek valójában érvelési hibák. Az érvelési hibák igaznak t?n?, de hamis
ellenérvek valamely állítással szemben.
Ezek az ellenérvek olyan állításokra épülnek, melyek által valami más, bennük nem foglalt dolog állítása
következik látszólag. A f? ok:  beszélgetésben nem lehet a tárgyalt dolgokat szerepeltetni, hanem ehelyett
a nevüket mint jelképeket használjuk, abból kiindulva, hogy ami a nevek közötti kapcsolat, az a dolgok
közti is. Viszont míg a nevek száma véges, addig a dolgoké végtelen, így ugyanannak a névnek több
jelentése is lehet.

A szofizmus tudománya - melynek lényege, hogy bölcsességet színlel annak valós megléte nélkül - abban
áll, hogy a fentieket kihasználva a benne jártasak képesek becsapni a tapasztalatlanabbakat.

Érvtípusok

A párbeszéd formájú érvek négy típusa:

oktatási célúak (didaktikusak) -  a témának megfelel? elvekb?l indulnak ki,
dialektikus vita -  általánosan elfogadott kiinduló pontokból érvelés valamivel szemben,
erisztikus vita -  látszólag általánosan elfogadott kiinduló pontokból igazol valamit, érvelés vagy
látszólagos érvelés útján,
vizsgálati érvek -  a vitapartner által elfogadottból indul ki, mely általános elfogadottságúnak
számít.

Itt az erisztikus vitabeli érvekr?l lesz szó, mivel a szofisták ezeket alkalmazzák.
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Erisztikus - ahol minden vitapartner igyekszik a maga igazát bizonyítani, az ellenfelét pedig cáfolni. 
Dialektikus - ahol a cél annak bizonyítása, hogy az adott álláspont valójában a vitapartner álláspontja is.

Vitacélok

Mik a célok ezekben a vitákban:

cáfolat - a másik fél álláspontjának  visszautasítása,
tévesztés - a másik fél általi tévesztés kimutatása,
ellentmondás -  a másik fél ellentmondásba kergetése,
nyelvhiba  - a másik fél arra késztetése, hogy nyelvileg hibás kifejezést használjon,
fecsegés - a másik fél arra késztetése, hogy önmaga ismételgetésébe kényszerüljön.

Módszerek

A cáfolat esetében kétféle módszer létezik: nyelvfügg? és nyelvfüggetlen.

Nyelvfügg?ek:

kétértelm?ség - kihasználni azt, hogy egy szó több dolgot jelenthet, pl. „megtanul”, ami jelentheti
azt is, hogy „ismeretet szerez” és azt is, hogy „megért”,
félreérthet? mondatszerkesztés - az eredeti görög példák magyarul sajnos lefordíthatatlanok, a
magyar mondatszerkesztés kötöttebb az indoeurópai nyelvekénél, magyarul talán az „a királynét
megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem” mondat jut eszembe,
helytelen szókapcsolás - a megoldás itt a helytelenül összekapcsolt szavak szétválasztása, a
szerz? példája „az ül? ember sétálhat”, ami nyilvánvalóan igaz abban az értelemben, hogy az ül?
ember képes felállni és sétálni kezdeni, de nyilvánvalóan hamis abban az értelemben, hogy nem
lehet egyszerre ülni és sétálni.
helytelen szóelkülönítés - a megoldás itt a helytelenül szétválasztott szavak összekapcsolása, a
szerz? példája „a kettes szám páros, a hármas szám páratlan, tehát összegük páros és páratlan”,
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nyilvánvalóan téves, a részekb?l nem következik azok kapcsolata ilyen módon,
hangsúly - magyarul ez nem lehetséges, mert a magyarban a hangsúlynak nincs jelentésmódosító
szerepe, magyarul ez csak a  mondathangsúly lehet, pl. „nem te tetted” és „nem, te tetted”,
alaki hiba - a nyelvtani forma túl merev értelmezése, pl. „virágzó”, ami jelentheti szó szerint az,
hogy valaminek virága van, de azt is, hogy állapota nagyszer?.

Nyelvt?l függetlenek:

járulékos tulajdonságtól függ?k - lásd „Koriszkosz nem azonos Szókratésszel, aki ember, tehát
Koriszkosz nem ember”, lényegileg: valami járulékos tulajdonságára hivatkozás, miközben a
járulékos tulajdonság éppen azért járulékos, mert nem kötelez?, azaz Koriszkos nem azonos
Szókratésszel, mégis ez nem akadálya, hogy mindketten emberek legyenek,
kifejezés használata módja szerint, abszolút vagy nem abszolút módon - pl. az etiópiaiak fekete
b?r?ek, azaz mondható az, hogy az etiópiaiak feketék, de ebb?l nem következik, hogy a fogaik is
feketék, mint ahogy fogaik fehérségéb?l sem következik, hogy az etiópiaiak fehérnek lehetnének
mondhatók.
a cáfolat értelmének figyelmen kívül hagyásán alapulók - azaz olyan cáfolat hangoztatása,
mely nem cáfolja a valóságban az eredeti állítást, lásd „nem igaz, hogy a kettes szám az egyes
szám duplája, mert nem lehet dupla szám, hiszen nem a duplája a hármas számnak”,
feltételes állításon alapulók - pl. tételezzük fel, hogy a lélek és az élet ugyanaz, majd mondjuk,
hogy az élet és a halál ellentétesek egymással, ahogy a létrejövés és a pusztulás is, majd vonjuk le
a következtetést, hogy a halál a pusztulás, az élet pedig a születés, miközben a valóságban az élet
nem születés, hanem már megszületett dolog,
körkörös érvelés - azaz a feltétel tartalmazza a köveztetést, lásd „mindig igazat mondok, tehát
sose hazudom”,
téves okon alapulók - pl. abból, hogy esett az es?, következik, hogy a föld vizes, de a föld
vizességéb?l nem következik, hogy esett,
több kérdés egyetlen kérdéssé egyesítésén alapulók - erre talán a vicces újságírói kérdés a
politikushoz  a jó példa: „abbahagyta Ön a hazudozást?”, ami valójában azt feltételezi, hogy a
politikus korábban hazudott, s azt is, hogy azóta már nem teszi ezt.

Általánosan a módszerekr?l

A legkönnyebben észrevehet? hibák azok, melyek a szavak többes értelmén alapszanak. A többiek jóval
nehezebben cáfolhatók. A szofisták minden esetben hamis és nyilvánvaló érveket is felhasználnak. Céljuk
az összezavarás és a tudatlanságba kergetés. Valójában a szofisztikus cáfolat egyáltalán nem
cáfolat. Mind az igazi, mind az álcáfolatok száma végtelen.
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A szavak és gondolatok valóban lehetnek másak? Nem, a gondolkodás érvelése irányítja a szavak
érvelését, s a dolgokkal kapcsolatos kételyek a szavakon keresztül valósulnak meg.

A szofisták további céljai

A szofista f? célja nem megengedni vitapartnerének, hogy világos álláspontot alakíthasson ki. Ezért
ragaszkodik, hogy a vita csak a szofista által feltett kérdések mentén folyjon le. Ez ellen az egyetlen
hatásos módszer a saját érvelés er?s megfogalmazása, ami azonban persze nem mindig helyes.

A másik cél a vitapartner ellentmondásba vezetése. Lásd a Gorgiaszban a természetes és a társadalmi
rend látszólagos ellentmondása.

Más cél az önismétlésbe kergetés és a nyelvbotlás.

A szofista módszer lényege általánosan, hogy  elrejtik valódi gondolataikat. Alaptechnikájuk a
gyorsaság, hogy ne maradjon id? a vitapartner számára a módszer leleplezésére, s a vitapartner saját
gondolata ne legyen kifejezhet? zavartalanul. Amikor pedig a vitapartner ragaszkodik a szofista igazi
gondolatainak megismeréséhez, az - jellemz?en harag színlelésével - abbahagyja a  vitát.

A szofista igazi gondolatainak megismeréséhez a legjobb módszer a tagadás és a színlelt közömbösség
módszere.

Az álérvek ellenszerei

A szofistákat megcáfolandó a legjobb nem valódi dolgokról, hanem látszólagos dolgokról beszélni, így
ugyanis könnyebb eljutni oda, hogy az ? dolgaik is látszólagosak.
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A kétértelm?ség és a félreérthet?ség elkerülése könny?: tisztázni kell a dolgok többes jelentését. Így rá
lehet mondani, hogy ugyanarra a szóra egyszerre két ellentmondó állítás is igaz lehet, mindegyik a szó
külön-külön értelmében.

Ami a hamis következtetéseket illeti, alapvet? a kiinduló tételek cáfolása.

A szókapcsolás/szóelválasztás esetében lásd a példát, amit itt leírtam. Minden esetben a megoldás az
aprólékos tisztázás.

A hangsúly esetében nyilván a hangsúlyra való kifejezett rámutatás a megoldás.

Félreérthet?ség esetében ismét hasonló a megoldás: külön ki kell emelni a mondandót, akár körülírva is
azt. Hallgatni egy adott zeneszerz?t nyilván nem azt jelenti, hogy hallgatom ?t, amint beszél, hanem
m?vének el?adását hallgatom, s ha mégis az el?bbit jelenti, azt ki kell emelni.

A harmadik kizárt elve

Mint ez már más m?veiben is el?adja, itt is megemlíti. Nem létezhetnek platóni ideák, mert ha van egy x
idea, mely kifejez?dik sok x dologban, akkor maga az x idea is egy x dolog, így kell lenne még egy x
ideának, mely kifejez?dik x ideában és x dolgokban, s így tovább a végtelenig. Azaz x idea mint
valamiféle önálló entitás nem létezhet.

A nyelvfüggetlen álérvek ellenszerei

Járulékos érvelési hiba esetében rá kell mutatni a tulajdonság járulékos jellegére.

Abszolút és nem abszolút módon való szóhasználat esetében fel kell tárni a kett? közti ellentétet.
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Téves cáfolat esetében meg kell jelölni, hogy csak az a cáfolat helyénvaló, mely ugyanabban a
tekintetben cáfol, mint ahogy az állítás állít. Lásd a kettes szám dupla jellegét - rá kell mutatni, hogy
ugyanaz a szám lehet adott tekintetben dupla, más tekintetben meg nem dupla.

A körkörös érvelés esetében rá kell mutatni a kiinduló érvelésben rejl? következtetésre.

Téves ok és feltételes téves állítás esetében szükséges az eredeti, igazi ok feltárása.

Bújtatott többes kérdés esetében szükséges a kérdések szétválasztása, s azokra való külön-külön
válaszadás.

Következtetés

A szofista érvek minden esetben arra irányulnak, hogy direkt ne hozzanak  megoldást egyetlen kérdésre
se, mivel nem foglalkoznak se az érvek alkalmazhatóságával, se az érvek kialakításának módjával, se a
dolgok valós okaival.
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Szoruljon a hurok

by maxval bircaman - kedd, február 20, 2018

http://bircahang.org/szoruljon-a-hurok/

Három egyszer? javaslat a bankok és más pénzügyi dögkeselyük hatalmának korlátozására.

Mindegyik ötlet megvalósítható mindenféle nemzetközi egyeztetés, alapvet? intézményi reform nélkül.

Jelzálog értéke. Ha egy bank jelzálog alapú hitelt ad, a jelzálog megszerzése felett ne követelhessen
egyebet. Ma gyakori jelenség, hogy a bank megszerzi a jelzágosított ingatlant, azt eladja mesterségesen
alacsony áron, majd az adós továbbra is tartozik a banknak a különbözetért. Ezt be kell fejezni. Ha egy
bank egy
ingatlant elfogadott jelzálogként, legyen az ? kockázata, hogy azt milyen áron tudja majd eladni.

A hajléktalanellenesség. Javaslatom: ha egy bank megszerzi egy adós lakását, s ez az adós egyetlen
lakása, az adós kapjon az ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot. Így véget érnek a kilakoltatások. A
bank tulajdonos lesz, de az adós se lesz hajléktalan.

Kamatmaximum. Ez nem annyira a bankokat, hanem inkább a gyorskölcsönz? cégeket érinti. Legyen
maximalizáva az éves kamat, ebbe beleértve minden költséget. Mégpedig visszamen?legesen. Minden
szerz?dés, mely ennél magasabb kamatot határtoz meg legyen automatikusan és visszamen?legesen
érvénytelen.
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Sztálin utáni propaganda

by maxval bircaman - hétf?, május 07, 2018

http://bircahang.org/sztalin-utani-propaganda/

Alapvet?en minden kommunista állam Sztálin utáni propagandájának szerves része volt az a hazug
szöveg, hogy "mi mások vagyunk, nem olyan, mint a többi szocialista állam".

 

S ezt mindenhol bevette a nagy többség. A sutogó propaganda nagy eszköz volt, s a kommunista
állampártok értettek hozzá profiszinten.

Romániában a nemzeti érzelmekkel és a független külpolitikával játszottak, Lengyelországban a
vallásszabadsággal és az utazási szabadsággak, Magyarországon a nyugati áruk meglétével.

A magyar sajátosság az volt, hogy Magyarországon az átlagember még azt is elhitte, hogy a f?vezér "jót
akar", de nem tehet jót, mert a "rohadék ruszkik" megkötik a kezét. Na, ezt egyetlen másik szovjet
csatlósállamban sem vette be senki.

Err?l a jelenségr?l hallottam egy viccet a 80-as években. De egyszer csak, mert - jellemz? módon - nem
terjedt el. A többség nem értette meg.

A vicc:
Megkérdezik a községben a tanácselnököt miért nem épül meg végre a járda a f? utcában.
- Mi megépítenénk, de - itt lehalkítja a hangát - az oroszok nem engedik.
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Szuper Márió kimászik

by maxval bircaman - péntek, március 23, 2018

http://bircahang.org/szuper-mario-kimaszik/

Hogyan tud kijönni Szuper Márió a videójátékból?

(Bocs az ?si példáért, de utoljára a 90-es években az akkor kisfiammal játszottam ilyen jelleg?
számítógépes játékot.)

 

A maga virtuális valósága és a mi valóságunk között nyilván nincs se anyag, se energiaszinten kapcsolat.
A játék egy virtuális valóság, melyet egy program hoz létre. A program általi valóságból nincs hová
kimenni. Ha Máriónak lenne olyan szint? programozott tudata, mely felruházta volna ?t szabad
akaratattal, akkor se tudna mást tenni, mint bejárni a virtuális világát. Nyilván ebben az esetben
megtanulná a lehet? legjobb útvonalat, esetleg rájönne trükkökre, pl. kiismerné a játékbeli "ellenségek"
mozgásának szabályosságát, könny? dolga lenne. Valószín?leg jobban és gyorsabban tudna "nyerni",
mint ahogy most a legjobb emberi játékos képes mozgatni a gondolkodni képtelen Márió-figurát.

S ha egy nap eszébe ötlene, hogy a világa nem valós, akkor mit tehetne? Báhová is ásna, építene a játékon
belül, abból sehogy se tudna kijutni. A játéknak még a ki- és bekapcsolását se tudná irányítani, azok
számára a rendszerbe épített természeti törvények lennének. A játékbeli anyag és energia csak virtuális, a
valóságban nem léteznek, még annyira se, mint egy tájkép anyaga.

A nagyon okos Márió egy nap rájönne, hogy az egész világa egy virtuális világ, melyet valamilyen
rejtélyes, soha meg nem ismerhet? valami hoz létre. Semmi értelme tehát anyagról és energiáról
elmélkedni, tenni bármit is. Le kell menni információ szintre tehát, hiszen nyilvánvalóan a világot
generáló valami is szükségszer?en információalapú. Ez tehát az egyetlen kapcsolat.
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A kérdés csak az: lemenve információ szintre megmarad-e Márió mint entitás. A buddhisták szerint
nem, a keresztények szerint igen.
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Sátán modern háromszöge

by maxval bircaman - szombat, március 17, 2018

http://bircahang.org/satan-modern-haromszoge/

Sátán három eszmét hozott létre a modernségben.

Az információ-energia-anyag hármas felosztás itt is tapintható.

Az els? az információ, azaz a szellemi alap. Ez volt a protestantizmus. A sátánista reformerek - Luther,
Calvin, s b?ntársaik - alapozták meg.

A második az energia, a ható er?. Ez a liberalizmus.

A harmadik maga az anyag: a felvilágosodás.

A felvilágosodás tehát a bajok alapja mint a protestáns eretnek eszmék érett gyümölcse, melyet a liberális
eszme tett késszé, ez lassan világrenddé n?tte ki magát a XIX. sz. elejére-közepére.

A reformáció elszakította a kereszténységet a hagyománytól, a liberalizmus elhozta a féktelen emberi
ösztönök legitímitását, s a felvilágosodás végül bedobta Istent a sufniba.

A nyugati kereszténység eleve tévúton haladt, félig a hagyományban, félig az önelégült emberségben. A
reformáció csírája tehát létezett már nyugaton. De a csíra kikelésére várni kellett ezer évet. Luther pedig
ráült otromba fenekével és kikeltette.

Jött lassan egy álkereszténység, mely egyszerre mutat két ellentétes arcot: a hedonizmust és a
puritanizmust. A jó itt vagy az anyagi habzsolás vagy az önkínzás.

Az eredeti keresztény eszme, mely keleten továbbélt, s mely sokban azonos a korai pogány természetes
erkölccsel egész mást állít. Azt, hogy aki a jót követi, az valójában nem szenved, hanem ellenkez?leg: a
saját érdekét nézi.

A nyugati álkeresztény erkölcs ehelyett végletekbe ment: mert vagy hedonista (azaz az a jó, ami
anyagilag jó) vagy puritán (azaz kínozzuk magunkat, mutatva milyen jók vagyunk). Vagy taposoljuk a
gazdagot, hogy Isten embere, hiszen Isten tette ?t gazdaggá, vagy pedig járjunk direkt szakadt ruhában,
éhezzünk, ne csináljunk semmi vidámat, a n?ket öltöztessük férfinak, s legyünk baromira büszkék
magunkra, hogy a "gonosz" anyagtól ily távol állunk.

Mindez megtisztította lassan a terepet az immár nyílt sátánizmus számára. Sok mai ?szinte nyugati
keresztény rémülten és ?szintén szemléli az eredményeket, de nem veszik észre: a rendszeren belül nincs
megoldás. Megoldásuk ugyanaz, mint plüssmackóval harcolni a terrorizmus ellen.
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Ki kell kiküszöbölni a liberalizmus, a protestantizmus és a felvilágosodás sátáni hármas szövetségének
hatását, s visszatérni a f?útra. Ez a cél.
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Teniszkarrierem

by maxval bircaman - vasárnap, június 03, 2018

http://bircahang.org/teniszkarrierem/

7 évesen beirattak tenisziskolába. Ez 1974, akkoriban ehhez komoly protekció kellett.

 

A szüleim hetekig kerestek teniszedz?t. Egy akkori magyar világsztár bajnokhoz is eljutottunk (Taróczy
Balázshoz), aki végülis befogadott abba az iskolába, ahol ? is foglalkozott edz?i tevékenységgel.

Én végig tiltakoztam, hogy nem akarok teniszezni tanulni. De mivel a másik két alternatíva az úszás és a
vívás volt, belenyugodtam: az úszástól féltem, hogy megfulladok, míg a vívástól, hogy átszúrnak, ehhez
képest a teniszlabda általi pofánütés t?nt a legkisebb rossznak.

Szóval 1974 októberében megkezdtem heti háromszori tenisztanulmányaimat, már nem emlékszem hol,
de valahol Budapest I. kerületében volt egy sporttelep.

Eleinte még illedelmesen átöltöztem, lementem a pályára, ahol külön-külön volt 3 csoport: kisgyerekek,
kamaszok, feln?ttek. Taróczy a kamaszokat oktatta id?nként személyesen is, hozzánk, gyerekekhez csak
párt percre jött az els? órán, szóval minket valami fékezettebb habzású teniszcsillag oktatott. Azaz csak
oktatni próbált, mert hamar kiderült, hogy csoportunk tagjainak fele csak szül?i kényszerb?l van jelen és
esze ágában sincs teniszezni. Így csoportunk már a 3. órán spontán módon 2 alcsoportra oszlott: a
teniszezni akarók maradtak a pályán, a teniszezni nem akarók meg a pálya melletti padokra ültek le. A 3.
héten már be se mentem az öltöz?be, hiszen minek kellene átöltözni teniszruhába a padon üléshez.

Lassan kin?ttem magamat a teniszezni nem akarók vezéregyéniségévé, ami nagy teljesítmény volt, lévén
én alig 7 éves, míg voltak 9-10 évesek is. Ezt történetek el?adásával értem el, részben Hofi Géza
számokat adtam el? (Hofi lemezeit több tucatszor hallgattam meg, s sokat fejb?l tudtam, kedvencem a
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Majakovszkij-paródiája volt, még ma is emékszem a szöveg kb. negyedére, pedig eltelt 44 év azóta!),
részben meg saját szerzeményeket, pl. "amikor a hétvégén a Marson jártam" kezdettel, meg a valósággal
semmilyen kapcsolatban nem álló, de igaznak el?adott elbeszélésem a városligeti gonosz jósn?r?l.

https://www.youtube.com/watch?v=fasDlp4f4y4 

itt azt írja, 1975, de biztos vagyok benne, hogy a szám korábbi

Egyes történeteim akkora sikert arattak, hogy a teniszezni akarókból is páran id?nként felhagytak a
teniszezéssel és átpártoltak a padon ül?khöz. A kritikus pont a 3. hónapban el is jött. Immár túl
kellemetlen lett a tenisziskola vezet?ségének, hogy a szül?k fizetik a tandíjat, a gyerekek meg nem
haladnak, így nagyon diszkréten szóltak apámnak, hogy sajnos nem látnak bennem semmilyen lappangó
tehetséget a teniszm?vészet iránt, így jobb lenne, ha a következ? hónapra már nem fizetnének be.

A teljes tenisztanfolyamom alatt összesen kb. 1 órát töltöttem el a pályán, s nagyjából 10-szer próbáltam
labdába ütni. Tenisztanulásom teljes eredménytelenségét jelzi, hogy máig nem értem mit jelentenek azok
a furcsa számok, amiket mondogatnak a teniszmeccsek alatt a kommentátorok, mint 15:30:40, meg
ilyesmi. Most is csak onnan tudom, hogy valaki nyert éppen, hogy taps hallatszik.

Szüleim nem törödtek bele a kudarcba. A következ? évben beirattak úszótanfolyamra. Mondanom sem
kell, nem tanultam meg úszni a 3-hetes tanfolyam alatt. Úszni tök egyedül tanultam meg 11 éves
koromban egy jugoszláviai (ma: horvátországi) nyaralás során.
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Theagész

by maxval bircaman - szerda, február 28, 2018

http://bircahang.org/theagesz/

Szókratész démonjának hatása.

Minden él?lény esetében a létrehozás - pl. egy növény elültetése, vagy gyerek nemzése - a világ
legkönnyebb dolga, míg a már életre kelt él?lény nehéz és fáradalmas odafigyelést igényel.

Demodokusz fiának, Theagésznek a nevelésér?l beszélget Szókratésszel.

 

Theagész kijelenti, tudásra van els?sorban szüksége. A legfontosabb tudás szerint: hogyan kell uralkodni az
embereken, nem er?szakkal, hanem békésen. Ehhez leginkább kiváló emberekkel kell együtt lenni, hogy
tanulhassunk t?lük. Ilyen ember maga Szókratész.

Szókratész elmondja, nem saját érdeme, amit tesz, hanem egy démon vezérli (akkoriban a démon bármilyen isteni
ihletet jelentet, ellentétben a szó mai keresztény értelmével, amikor csak rossz szelemet jelent), azaz mindehhez
nem elég az egyéni szorgalom, isteni ihlet is kell. Szókratész démonjának m?ködése úgy zajlik, hogy sose készteti
semmire ?t, viszont mindig jelez neki, ha valami helytelen készül?dik, hogy ne tegye azt.

El is mond példaként 3 történetet.

1. Kharmidész éppen versenyen készült indulni a stadionban, amikor Szókratésznak megsúgta démonja?
Kharmidész ne versenyezzen aznap. Kharmidész azonban mégis elment versenyezni, azt mondva, a démoni jel
bizonyára arra utal, hogy veszteni fog, de ez neki nem fontos, els?sorban a testedzés miatt vesz részt a versenyen,
így a vereség nem fog neki gondot okozni. Nem derül ki, pontosan mi történt vele, de valamilyen szerencsétlenség.
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2. Timarkhosz meg akarta ölni Nikiaszt, majd ezt meg is tette Szókratész figyelmeztetése ellenére. A
végeredmény: ? maga halt meg. 

3. Szannio és Thraszüllusz hadjáratba indultak Epheszoszba és Ióniába, annak ellenére, hogy Szókratész szólt
neki, hogy vagy meg fognak halni, vagy valami ahhoz nagyon hasonló fog történni velük.

Ki viszont hallgatnak Szókratész démonjára, azok sikeres el?remenetelt érnek el életükben, Szókratész szinte
varázslói képességekkel rendelkezik, megesett, hogy aki hozzáért vagy csak egy helyiségben ült vele, már ett?l
fejl?dést ért el,.

A beszélgetés vége: Theagész elfogadja, hogy konzultálnia kell Szókratész démonjával próbatétel formájában.

_______________________________________________
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Timaiosz

by maxval bircaman - szerda, március 21, 2018

http://bircahang.org/timaiosz/

Egy titok elárulásával kezdem.

Platón minden m?vét szeretem nagyobb vagy kisebb mértékben. Egy kivétel van: egy m?, melyet nem
szeretek. Ez az. Ezért ezt a m?vet er?sen rövidítve vázolom fel, csak ott részletesebben írva, ahol a téma
fontos. Miért nem szeretem? Leginkább azért, mert ez egy természetfilozófiai alkotás, részletekbe men?
biológiai leírásokkal.

Vicces tény: a nyugat sötét középkora (a VI. sz. vége és a X. sz. vége közötti id?szak) alatt ez
volt ott az egyetlen ismert Platón-m?.

A m? kezdete: az Államban leírt beszélgetés felevenítése. Majd a Kritiaszban leírtak felelevenítése.

A kérdés ezután: miért és hogyan teremtette Isten a mindenséget?

A dolgok két részre oszlanak: ami mindig van és ami származik. Ami mindig van, az az értelem
segítségével fogható fel, míg ami származik, az az érzékeléssel összekapcsolódó vélemény által fogható
fel. Ez utóbbinak mindenképpen kell, hogy legyen oka. Az okhoz kell egy létrehozó. Ha a létrehozás
alapja a mindig létez?, akkor a létrehozott valami szép. Ellenkez? esetben nem az. A mindenség
származék, van létrehozója. Az alapja pedig a mindig létez?. A mindenség oka a jó, a szervez? Isten jó,
így saját maga hasonlatára hozta létre a mindenséget is. A mindenség a legszebb az összes származékos
dolog között.

Isten - aki nem keresztény értelemben vett teremt? Isten, hanem inkább szervez? isten - el?ször a
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mindenség lelkét hozta létre, majd benne egy gömböt. Ezzel párhuzamosan lett megteremtve az id?. A
mindenség maga is egy él?lény.

A mindenség lelkének létrehozásához Isten 3 elemet használt fel:

a mindig létez? létezésének és a származékok létezésének keveréke,
a mindig létez? azonossága természetének és a származékok azonossága természetének a
keveréke,
a mindig létez? különböz?sége természetének és a származékok különböz?sége természetének a
keveréke.

Az anyag annak szervezetlen formájában mindig megvolt, ennek 4 változata: a t?z, a leveg?, a föld és a
víz. isten a lelket belehelyezi az anyagba. A lélek az anyag vezérl?je, meghatározza a dolgok mozgását és
egymás közti kapcsolatát. A dolgok alapformája a háromszög. A téridomok is bel?le állnak össze, a 4
alapforma: a tetraéder (mely a t?z anyag alapformája), az oktaédert (mely a leveg? anyag alapformája),
ikozaédert (mely a víz anyag alapformája, s a kocka (mely a föld anyag alapformája). Van egy ötödik
áttetsz? elem is, az éter, ennek alakja a dodekaéder.

 

Létrehozta ezután Isten az ideákat, melyek örökkévalók, ?k a dolgok mögöttes okai. Létrehozta az
égitesteket és az isteneket. A további munkálatokat a szervez? Isten átadta ezeknek a teremtett
isteneknek. A tudás is a lélekt?l függ.

Ezt követte a halandó él?lények létrehozása, halandó testtel és halandó lélekrésszel. A halandó istenek
végeztek ezt el, az él?lények halhatatlan lélekrészét a szervez? Istent?l vették át.

Az érzékelés megteremtése: a szem f? szerepe a világrend mozgásának, míg a fül szerepe a világrend
harmóniájának a megfigyelése.
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A teremtés azonban a fent leírt észbéli folyamat mellett szükségszer?ség is. Mindkett? együttesen van
jelen. A szükségszer?ség mintegy a foglalata mindennek ami származék. Maga szükségszer?ség nem
változik, de általa változnak a dolgok.

Tehát a dolgok létrejöttének a 3 szintje:

az, ami alapján létrejönnek, ezek az ideák.
a foglalat, melyben létrejön, ez nevezhet? térnek is,
maguk a dolgok, a létrehozott mindenség.

Platón ezután részletesen vázolja az egyes dolgok közti kapcsolatokat, valamint, hogy azokat hogyan
fogjuk fel. Majd rátér az emberi test részeire. Ebben vannak kifejezetten vicces részek is, pl. a
csontvel?ben van a lélek halandó része, valamint a nemi szervek olyanok, mint az észnek nem szót
fogadó állatok. Továbbá: a tisztességtelen férfiak n?kként születnek újjá. Ennél rosszabbak madarak,
majd a földi állatok, míg a vízi állatok vannak legalul.

A végkövetkeztetés: a mindenség egyszerre értelemmel érezhet? isten, továbbá érzékszerveinkkel
tapasztalható él?lény, mely a képmása az el?bbinek.
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Tisztulás

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 20, 2018

http://bircahang.org/tisztulas/

Viccesek a keveset gondolkodó véleményez?k. Minden oldalon, a Fidesz oldalán is.

 

A fideszes f?sodor máig álomvilágban él, amit nem ment az, hogy a ballibek is álomvilágban élnek, s a
ballib álomvilág nyilván jóval rombolóbb.

A klasszikus eset 2000 ?sze, amikor a republikánusok nyertek az amerikai elnökválasztáson, s a teljes
fideszes médiavilág – mely akkor elég csekélyke volt -, különösen a Demokrata cím? hetilap annyira
belelovalta magát az amerikai kampányba, hogy aztán valamiféle saját gy?zelemként kommuninálta Bush
választási gy?zelmét.

Ellentétben Trump tavelyel?tti gy?zelmével, mely valóban komoly változásokra adhatott reményeket,
Bush gy?zelme 2000-ben Gore ellenében semmilyen reményekre nem adhatott semmilyen lehet?séget. A
két f? amerikai párt között az eltérés eleve minimális, mint mondjuk a német kereszténydemokraták és
szocdemek között van.

A Fidesz újabb kormányzása – 2010 – óta sajnos ugyanezt látjuk, bár tény, hogy vannak már józan
hangok is. De a f?sodor még mindig valamiféle összeurópai jobb-bal ellentétbe igyekszik beleszuszakolni
a magyar belpolitikát, értsd, van a rossz „komcsi” baloldal és a jó „keresztény” jobboldal.

Pedig a valóság az, hogy Nyugat-Európában se a kereszténydemokrata középjobb nem
kereszténydemokrata, se a szocdem középbal nem szocdem: mindkett? színliberális. Mikroszkóppal kell
keresni a két irányzat eltéréseit.
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Remélem, most már a Néppárt agyatlan dics?ítése véget ér lassan. A Néppárt a nemzetközi t?ke
csicskása, s semmivel se jobb kamu ellenfelénél, a Szocialistáknál, s?t sokszor, retorikájában még
rosszabb is: míg a szocialisták legalább a látszat kedvéért, szavakban meg-megszólalnak a kisemberekért,
addig a néppártiak b?szen dics?íték a szabad piacot.

Nyilván megértem, van taktika is a világon, de ne keverjük a kényszer? taktikát a valósággal.

Mindenesetre köszönjük meg Szargentíninek, hogy akaratlanul is segítette a fejek tisztulását.

_______________________________________________
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Tombolás

by maxval bircaman - hétf?, október 01, 2018

http://bircahang.org/tombolas/

A tombolás levezeti a feszültséget sokaknál.

 

Az él? anyag elleni agresszió visszatetsz? a legtöbb ember számára. De mi a helyzet az élettelennel?

Az mondható el, hogy az élettelen elleni agresszív viselkedés nem káros. Hiszen az anyag nem semmisül
meg, lényege nem t?nik el, csak elemeire bomlik. Vitatható ez persze, az arisztotelészi lényeg nyilván
elt?nik, de mégis: itt nem történik olyan visszafordíthatalan valami, mint ami az él? ellenében. Lásd,
fejhallgatóm oldalpántja elpattant, de megragasztottam, s min?ségromlás nélkül használható ma is.

De az ellenérvek is er?sek. A dologban benne van a szellem burkoltan, így a dolog megsemmisítése,
rontása közvetve támadás a szellem ellen.

Azt hiszem, ez csak a kisebb rossz fogalmával írható le, s jónak nem tekinthet?. Gonoszság ez bizony,
akkor is, ha esetleg található rá felmentés.

_______________________________________________
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Topika

by maxval bircaman - szerda, szeptember 26, 2018

http://bircahang.org/topika/

A m? témája: az érvelések elemzése.

Mi az érvelés, és milyen fajtái vannak?

I. könyv

Az érvelés egy olyan folyamat, melyben bizonyos dolgokat lefektetünk, majd ezekb?l valami mást
hozunk ki.

Három f? változata:

apodiktikus (magyarázó, megcáfolhatatlan) érvelés - amikor a feltételek (a lefektetett alapok)
els?dlegesen igazak vagy olyanok, melyek igaz állításokból származnak,
dialektikus (bizonyító, valószín?) érvelés - a feltételek általánosan elfogadott vélemények,
erisztikus érvelés (cáfolva vitázós) - a feltételek általánosan elfogadottnak t?n?k, de nem igazán
azok, vagy olyanok, melyek csak általánosan elfogadottnak t?nnek.

Els?dlegesen igaz mindaz, aminek ereje önmagából származik, pl. ilyenek a tudomány els?
elvei. Általánosan elfogadott az az álláspont, amit a tudósok, vagy többségük, vagy a legjelent?sebb
köztük igaznak mondanak.

Az erisztikus érvelés esetében, ha az elfogadottság csak nyilvánvaló látszat, az nem is érvelés a szó sz?k
értelmében, csupán szofizmus.

Külön kategória a paralogizmus. Itt az összes említett érvelésen túl félrevezet? gondolatok is vannak,
melyek a felhasznált tudományok sajátosságaitól erednek. Pl. geometriai érvelés hibásan lerajzolt vonalak
alapján..

Mire szolgál az érvelés:

az elme pallérozására,
hétköznapi vitákra,
filozófiai vitákra.

E tudás tökéletes ismerete szükséges, mert ellenkez? esetben nem leszünk képesek az adott esethez
szükséges módszer kiválasztására.

Feltevés és probléma. Ahány feltevés, annyi probléma. A kett? ugyanannak a különböz?
megfogalmazása. A feltevés az érvelés alapja, míg a probléma az, amir?l az érvelés folyik. Mindkett?
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jellemz?re, fajtára, vagy járulékos tulajdonságra vonatkozik. A jellemz? lehet a lényegre vonatkozó, míg
lehet más, így fel kell osztani: az el?bbi a meghatározás, míg az utóbbi a sajátosság.

Tehát a szillogizmus (következtetés) elemei:

a meghatározás - a dolog lényegét jelzi, emellett a dolgok hasonlóságát és különböz?ségét
a sajátosság - csak a dolgot jelz? állítmány, mely azonban nem lényegi, s cserélhet? az alannyal,
csak abszolút értelem igaz teljesen, relatív értelemben csak helyzetfügg? módon - a „kétlábú” pl.
csak akkor sajátosság az emberre, ha kutyákkal verjük ö9ssze, ellenkez? esetben nem, míg a
„nyelvet tanulni képes” minden esetben az ember sajátossága,
a nem - lényegi jellemz?, konkrétan a nem, a lényeget jelz? több azonos nemet lényegileg jelz?
faj esetében - pl. „az ember él?lény”,
a járulékos tulajdonság - - ami tartozhat és nem tartozhat egyszerre egy dologhoz, pl. az ember
fehérsége, hiszen vannak nem fehér emberek is, a járulékos tulajdonságból lehet bármikor relatív
sajátosság. Pl. egy ül? ember egy adott csoportban, ha mindenki más nem ül.

Az azonosság 3 típusa:

szám szerint: több mint egy név, de egyetlen dolog, pl. szinonimák - ez a legjellemz?bb használat,
faj szerint: több azonos fajú dolog, pl. két ember
nem szerint: több azonos nem dolog, pl. ember és ló.

A szám szerinti azonosság lehet szó szerinti:

amikor másik név (szinonima) vagy meghatározás van jelen, pl. „ember” és „két lábon járó
él?lény”,

de lehet még tágabb értelemben is:

- amikor sajátosságra utal. pl. „tudás megszerzésére képes él?lény” és „ember”,
- amikor járulékos tulajdonságra utal, pl. „ül? ember”.

Minden tétel vagy meghatározásra, vagy sajátságra, vagy fajbeli jellemz?re, vagy járulékos tulajdonságra
alapszik. Így tudhatjuk meg melyik az:

az állítmány felcserélhet? az alannyal:
meghatározás: ami kifejezi a lényeget,
tulajdonság: ami nem fejezi ki a lényeget,

az állítmány nem cserélhet? fel az alannyal:
szerepel az alany meghatározásában: nembéli hovatartozás vagy fajkülönbség,
nem szerepel az alany meghatározásában: járulékos tulajdonság.

Az állítmányok típusai, mint ahogy a Kategóriákban meg lett nevezve:

lényeg,
mennyiség,
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min?ség,
viszony,
hely,
id?,
hely,
elhelyezkedés,
állapot/birtoklás,
cselekvés,
szenvedés.

Mindegyikben lehet meghatározás, sajátosság, faj, járulékos tulajdonság. Mindegyik kifejez valamit, a
lényeg lehet nem, a sajátosság a lényegben van, a járulékos tulajdonság pedig mindaz ami nincs benne a
lényegben.

A dialektikus elmélkedés dialektikus feltevésekb?l áll. a dialektikus felvetés eltérése más feltevésekt?l
abban áll, hogy a valószín?ségre utalnak. Kizárandók mind a nyilvánvaló és a képtelen feltevések. Így a
dialektikus elmélkedés kapcsolatban áll a vélekedéssel is, de ez csakis olyan vélekedés lehet, ami
többségi vagy legalábbis a tudósok által állított.

A dialektikus probléma pedig egy konkrét eldöntend? eset. Minden feltevés probléma, de nem minden
probléma feltevés.

A dialektikus elmélkedés két módszere a szillogizmus és az indukció. Indukció = az egyedib?l az
általánosra való következtetés. A szillogizmus is lehet indukció, de nem feltétlenül az, hiszen lehet alapja
általános tétel is. Az indukció jellemz?en hatásosabb, mivel közérthet?bb. Vele szemben a szillogizmus a
legjobb az ellenvélemények cáfolatára.

Az érvelés 4 alapja:

a feltevések biztosítása - a leghelyesebb különböz? álláspontok bemutatása, a helyesnek hitt
álláspont igazsága az ellentétével szembeállítva t?nik ki a legjobban, a feltételek 3 típusa: erkölcsi,
logikai, természettudományos,
a kifejezés használati módjának megállapítása - itt szükséges a magyarázat:

els?sorban a nevek mentén, vajon a név jelent egy több dolgot, akár önmagában, akár faj
vagy nem szerint,
a nevek ellentétei értelmében: egyes dolgoknak van ellentéte, másoknak nincs, pl. „szeret”
és „utál”, de a „szeret” használható „szeretkezik” értelemben is, aminek már nem ellentéte
az „utál”,
az ellentétek köztesei: nem minden ellentétpárnak vannak köztes elemei, egyes
ellentétpároknak meg több köztes eleme is van, pl. „világos” mint fény és mint hang,
„sötét hang” nincs,
ha az ellentétnek van több jelentése, akkor a pozitív állításnak is, pl. „nem lát”, jelentheti,
hogy „vak”, de azt is, hogy „nem képes most látni”,

a dolgok különbségeinek feltárása - ez els?sorban nembeli, hiszen ez jellemz?en fajbeli
különbség,
a hasonlóságok vizsgálata - ez viszont a nemek közt történik.
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Az utóbbi három is bizonyos értelemben feltevés. A fentieket figyelembe véve elkerülhet? a hamisságba
esés, továbbá a feltételezések alapos és helyes biztosítása. Ezáltal módon elkerülhet?k a paralelizmusok
is.

Hiszen:

ha nem állapítjuk meg a szavak többes jelentését, nem tudjuk melyikre vonatkozik az adott tétel,
a dolgok különbségeinek feltárása nélkül nem tudjuk megismerni a dolgokat lényegét,
a dolgok hasonlóságainak megállapítása nélkül pedig nem lehetséges a helyes indukció, sem a
következtetés, sem a helyes meghatározások megtétele.

II. könyv

Vannak általános és egyedi problémák. Az általánosakkal érdemesebb foglalkozni, mert azok az
egyedieket is tartalmazzák. A járulékos tulajdonság az egyetlen, melynél az állítás lehet csak feltételesen
igaz. Ugyanez meghatározás és sajátosság esetében képtelenség. A sajátosság a lényeg min?sége, míg a
járulékos tulajdonság az, ami benne van valami másban.

Gyakori hibák:

a nemet járulékos tulajdonságnak mondani, pl. a szín lehet járulásosan fehér, de a fehérség nem
lehet járulékosan a szín, hanem a szín a fehérség neme,
a fajok esetében nem eljutni a legalsóbbig, az oszthatatlanig,
nem meghatározni a járulékos tulajdonság és maga az alany mibenlétét, pl. lehet-e irigy a derék
ember, azonnal kit?nik a válasz, ha meghatározzuk mi az irigység.
a dolgok nevének nem tisztázása, azaz mit takar az adott név,
a nemre vonatkozó tulajdonság automatikus átvitele a fajra,
a szükségszer? ellentétpárok elmulasztása, egyes esetekben egy ellentétpár kötelez?en jelen van,
vagy az egyik vagy a másik, pl. egészség és betegség.

Hat lehetséges pár alakítható ki állításoknál. Ezek közül az els? kett? nem képez ellentétet, míg az utolsó
négy igen:

az állítás ellentételezése:
jót tenni a barátokkal és rosszat tenni az ellenségekkel,
rosszat tenni a barátokkal és jót tenni az ellenségekkel,

mindkét állítmány összekapcsolása az alannyal:
jót tenni a barátokkal és rosszat tenni a barátokkal,
jót tenni az ellenségekkel és rosszat tenni az ellenségekkel,

ugyanaz az állítmány ellentétes alannyal:
jót tenni a barátokkal és jót tenni az ellenségekkel,
rosszat tenni a barátokkal és rosszat tenni az ellenségekkel.

Fontos:

ha két ellentétr?l beszélünk, s az alanyuk azonos, akkor nem tartozhat hozzá mindkett?

                                742 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

ugyanabban az id?ben, pl. az ideák vagy állandóak, érthet?ek vagy mozgásban vannak és nem
érthet?ek,
ugyanez másképp: ha valaminek valami nem lehet a járulékkos tulajdonsága, rámutatunk az illet?
tulajdonság ellentétére, pl. „a vágy tudatlan”, látható, hogy nem igaz, hiszen ha így lenne, a vágy
képes lenne tudásra is, viszont ha a helyzet az ellenkez?, azaz nm kizárt az ellentétes tulajdonság,
az nem annak meglétét, csupán lehet?séget igazolja,
ha egy járulékos tulajdonság fokozása fokozza az alanyt, akkor az biztosan valós járulékos
tulajdonság, ja pl. a nagyobb öröm nagyobb jó, akkor az öröm valós tulajdonság.
ha egy állítmányt két alanynak tulajdonítanak, akkor ha az nem tartozik annak a tárgynak,
amelyhez nagyobb valószín?séggel tartozik, akkor valószín?tlen, hogy a kisebb valószín?ség?hez
tartozna, s ha fordítva: ha tartozik a kisebb valószín?ség?hez, akkor valószín?, hogy a nagyobb
valószín?ség?hez is,
ha két állítmány két alanynak van tulajdonítva, s ezek nem tartoznak ahhoz, melyr?l általában azt
szokás gondolni, hogy hozzátartoznak, akkor a másik alanyhoz is valószín?tlen, hogy hozzá
tartozzanak, s fordítva: ha hozzá tartoznak a kevésné általánosan hozzátartozónak vélt alanyhoz,
akkor az általánosabban gondolthoz is hozzátartoznak,
ha egy dolog hozzáadása egy másikhoz az utóbbinak olyan tulajdonságot ad, melyek az korábban
nem rendelkezett, ez bizonyítja, a hozzáadott dolog rendelkezik az illet? tulajdonsággal,
mindig megvizsgálandó, hogy egy adott állítmány ugyanakkor és ugyanabban a tekintetben
értend?-e.

III. könyv

Választás két dolog között, akkor értelmes, ha ezek valamilyen módon kapcsolatosak. Ha ez így van, az
választandó, mely el?nyt ad. Ez a következ? szabályok alapján dönthet? el:

jellemz?en a jó dolgok el?nyösebbek, mint ellentéteik,
jellemz?en a tartósabb dolgok el?nyösebbek,
a szakértelmet igényl? ügyekben a szakért? által jobbnak tartott dolgok el?nyösebbek,
a jó nemhez tartozó, a jó lényeg? el?nyösebb a jó járulékos tulajdonságúnál, pl. a igazságosság
el?nyösebb az igazságos embernél,
ami önmagában jó az el?nyösebb annál, mint ami másért jó, pl. a testedzésnél jobb az egészség,
a tökéletesebben jó jobb a részlegesen jónál, jobb az egészség mint az orvosi m?tét,
a lehetséges jobb a lehetetlennél,
a több jó el?nyösebb a kevesebb jónál, kivéve ha az egyik eszköze a másiknak,
a cél jobb a hozzá vezet? eszköznél, több eszköz közül meg az a legjobb, mely a legközelebb
vezet a célhoz,
a hasznosabb el?nyösebb, pl. az igazságosság jobb a bátorságnál, hiszen ha mindenki igazságos
volna, nem lenne szükség bátorságra, míg ha mindenki bátor lenne, még akkor is szükség lenne
igazságosságra,
a nem szükségszer? dolgok jobbak a szükségszer?eknél, pl. a boldog élet jobb az életnél, viszont
mégis a szükségszer? a kívánatosabb, ha az nincs biztosítva,
a jobb következményekhez vezet? el?nyösebb,
jobb az a dolog, melynek elvesztése nagyobb kárt okoz,
jobb az a dolog, mely láthatóbb, nehezebben elérhet?, kevésbé kapcsolatos kellemetlen élménnyel,
ha egy csoport jobb egy másik csoportnál, akkor az el?bbi csoport legjobb tagja is jobb az utóbbi
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csoport legjobbjánál, s fordítva,
jobb az, ami jobban megosztható barátainkkal,
jobb az, ami önmagában is jó, mint ami csak a másikkal együtt az, pl. a bölcsesség jobb, mint a
hatalom, mert a hatalom csak bölcsességgel együtt értékes,
jobb az, aminek hiánya kevésbé elítélend? bosszúságot okoz,
azonos fajú egyedek közül jobb az, mely az adott kívánt tulajdonságot tartalmazza, s ha mindkett?
tartalmazza, az mely azt nagyobb fokban tartalmazza,
jobb az a dolog, mely a kívánt jó hatást nagyobb mértékben éri el,
megfigyelend?k a szóképzések is: ha pl. az „igazságosan” jobb, mint a „bátran”, akkor az igazság
is jobb, mint a bátorság.
ha valaminek a többlete jobb, mint másnak a többlete, akkora maga az el?bbi dolog is jobb a
másiknál, pl. túl sok barátság és túl sok pénz,
jobb az, amit az ember szívesebben szerez meg magának saját maga által, mint amit más által. pl.
barátság és pénz,
ha két dolog közül az egyiknek a hozzáadása egy harmadik dologhoz azt jobbá teszi, mint a másik
dolog hozzáadása, akkor az el?bbi dolog a jobb, s ugyanez fordítva is, az illet? dolgok elvétele
esetében,
jobb az, ami önmagában jó, mint ami csak annak a látszata, pl. az egészség és a szépség,
ha két dolog egyformán jó, az a jobb, mely tiszteletreméltóbb, s fordítva: jobb az, mely kívánatos,
mint az ami kívánatos és kifogásolható,
jobb az, aminek a célja jobb.

A határozott és határozatlan feltétezések cáfolása:

Ha a feltételezés határozatlan, akkor megcáfolás módja az, hogy pl. a „minden öröm jó” állítás
esetében, hogy rákérdezünk az állítás okára: miért minden öröm jó?
Ha a feltételezés határozott, akkor a cáfolat még könnyebb. Pl. „ez az öröm jó” - tisztázandó itt,
hogy vagy minden öröm jó vagy egyik öröm se az.
Ha pedig az hangzik el, hogy „csak ez az öröm jó”, elegend? bizonyítani, hogy az örömök vagy
egyetemesen jók, vagy nem azok, ill. vagy egyesek azok, vagy több mint egy az.

IV. könyv

Egy csoport nembeli besorolásánál elegend? a csoport egyetlen tagjánál bizonyítani, hogy az nem része
az illet? nemnek. Pl. ha egy örömfajta nem jó, akkor egyetlen öröm se az.

Továbbá: meg kell állapítani, hogy ami nembeli hovatartozásnak t?nik az esetleg nem inkább járulékos
tulajdonság. Pl. a fehérség nem a hó neme, hanem csak járulékos tulajdonsága. Ahhoz, hogy ezt a
legkönnyebben megtegyük, annyi szükséges, hogy megállapítsuk mi a kérdéses dolog lényege.

A különbség nem keverend? a nemmel. Pl. a halhatatlanság nem az istenség neme, hanem ez egy
járulékos tulajdonság az él?lényeknél. Ahogy pl. a számok esetében a páratlan nem nem, hanem
min?ségbeli különbség. Az összes ilyen eset alapelve az, hogy a nem tágabb maghatározású, mint a faj és
annak különbözetei.

F? elvek a nembeli állítások cáfolását illet?en:
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Meg kell vizsgálni, hogy az ami az adott nemben van, megvan-e az illet? nem ellentétében is. Ha
megvan, akkor ez kizárt.
Meg kell vizsgálni, hogy a fajnak van valami olyan jellemz?je, mely egyáltalán nem nem tartozik
az illet? nemhez. Például a léleknek jellemz?je az élet, a számoknak meg nem, azaz a lélek nem
szám.
Meg kell vizsgálni, hogy a faj homonim-e a nemmel.
Meg kell vizsgálni, hogy a nemnek van-e másik faja. Ha nincs, akkor er?sen valószín?, hogy nem
is nemr?l van szó.
Meg kell vizsgálni, hogy a nemet csak metaforikusan tulajdonítják-e egy dolognak. Például "a
mérsékeltség harmónia".
Meg kell vizsgálni, hogy a fajnak nincs-e valamilyen ellentéte:

Meg kell vizsgálni, hogy a faj ellentéte ugyanabban a nemben van-e, feltéve ha a nemnek
nincs ellentéte. Ebben az esetben ugyanis az ellentétes fajoknak egy nemben kell lenniük.
Meg kell vizsgálni, hogy a faj ellentéte ellentétes nemben van-e, feltéve ha a nemnek van
ellentéte. Ebben az esetben ugyanis az ellentétes fajoknak ellentétes nemekben kell
lenniük.
Meg kell vizsgálni, hogy a faj ellentéte egyáltalán tartozik-e valamilyen nemhez. Ha
ugyanis nem, akkor az nem faj, hanem nem. Pl. a jó és a rossz nem fajok, hanem nemek.

Meg kell vizsgálni, hogy létezik-e közbüls? kifejezés mind a nemre, mind a fajra, ha
mindkett?jüknek van ellentéte. Mert ha a nemnek van közbüls?je, akkor a fajoknak is kell, hogy
legyen, s ugyanez fordítva. Pl. „b?n” és „erény”, ill. „igazságtalanság” és „igazságosság”.
Meg kell vizsgálni, hogy ha létezik-e közbüls? kifejezés mind a nemre, mind a fajra, akkor az
hasonló módon viszonyul-e hozzájuk, hanem a széls?ségek puszta elutasítása vagy egy alany.
Mindkét esetben hasonlónak kell lennie. Pl. „b?n” és „erény”, ill. „igazságtalanság” és
„igazságosság” - ezek közbüls?i puszta tagadások
Ha a nemnek nincs ellentéte, akkor mind az ellentéteknek, mind a közbüls?knek benne kell
lenniük. Lásd „fekete” és „fehér”, s minden köztük lév? szín a „szín” nemben.
Ha a nemnek van ellentéte, de a fajnak nincs, akkor a fajok tartozhatnak az ellentétes nemekhez,
lásd ismét „b?n” és „erény”.

Ezek voltak a cáfolat módszerei. Az érvelés alapja ugyanebben a tekintetben:

el?ször, ellen?rizni, hogy a faj ellentéte megtalálható-e a nemben, hiszen ha a nemnek nincs
ellentéte, akkor azonos nemhez kell tartoznia,
másodszor, a közbüls? faj megtalálható-e a nemben, hiszen ha megtalálható, akkor a
széls?ségeknek is ott kell lenniük,
harmadszor, ha a nemnek van ellentéte, akkor akkor az ellentétes fajoknak ellentétes nemekben
kell lenniük,
negyedszer, használjuk a szóképzést, a képzett szavaknak azonos helyen kell lenniük, lásd: ha az
„igazságosság” tudás, akkor az „igazságos” ember tudós ember..

Sok szó hasonlósági kapcsolatban áll egymással, ez gondot okozhat. Mondhatjuk, hogy ami kellemes az
örömteli, amib?l oda jutunk, hogy a hasznos jó. Ez azonban hiba: hiszen a kellemes nem hasznos, se az
öröm nem jó.

Az viszont megállapítható, hogy a kellemes a jók egyik faja, Ugyanez fordítva, ellentétesen is: ami nem
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kellemes, az nem jó. A nem tagadása a faj tagadása is.

Meg kell vizsgálni továbbá, hogy a faj és a nemzetség viszonylagos-e, azaz mindkett? egy-egy külön
dolog-e. Például a tudomány (nem) relatív, de a nyelvtan (faj) nem az. A nem és a faj közötti kapcsolat
mindig egymással jár. Ha van nem, akkor léteznek fajok is.

A nemet és a fajokat soha nem szabad részlegesen felfogni. Az ember nem részben él?lény, ahogy a
nyelvtan se részben a tudomány.

Hiba történik, ha a nemet megváltoztatjuk. Pl. a halhatatlanság örök létezés. Ebben az esetben a
halhatatlanság a létezés valamiféle faja lenne. Viszont ez csak akkor lenne igaz, ha a halandó
halhatatlanná tudna válni. Azaz a létezés nem a halhatatlanság neme.

V. könyv

Minden tulajdonság vagy állandó jelleggel vagy egy bizonyos ideig áll fenn. Pl. Isten esetében ez a
halhatatlanság, ez állandó jelleg?, míg az ember esetében, hogy sétál, ez id?leges jelleg?.

Az állandó jelleg? tulajdonság lényegi, az id?leges nem az.

Továbbá, minden tulajdonság lehet abszolút vagy viszonylagos. Az abszolút minden más dologtól
megkülönbözteti az adott dolgot, pl. „tanulni képes lény” az ember esetében. A viszonylagos tulajdonság
pedig a dolgot csak egyes más dolgoktól különbözteti meg, pl. az erény és a tudás, az el?bbi több
képességben jelenik meg, míg az utóbbi csak a gondolkozási képességben.

A viszonylagos vagy id?leges tulajdonságokat illet?en a járulékos tulajdonságokra vonatkozó vitaérvek
alkalmazandóak.

A lényegi tulajdonságra, azaz a sajátosságra vonatkozóan a következ?kre kell tekintettel lenni:

Gyakran el?fordul, hogy össze akar hasonlítani valaki két olyan dolgot, melyeknek ténylegesen
nincs kapcsolatuk. Ezért mindig szükséges a sajátosságot ismert tulajdonsággal meghatározni. Pl.
azt mondják, hogy a t?z és a lélek hasonlítanak egymáshoz, miközben a lélek nem ismert, míg a
t?z igen, ha pedig így van, az összehasonlítás alaptalan.
Ez el?bbi hiba fordítva is el?fordulhat: ismert dolgokhoz ismeretlen tulajdonságot rendelünk.
Szükséges az is, hogy olyan szavakat alkalmazzunk, melyeknek nincs sok jelentésük. Pl. az
„érzés” szó használata nem célszer?, mert jelentheti az érzékelés képességét és valaminek a
tényleg érzékelését is.
Nem ajánlott túl sok szóismétlés. Akár úgy, hogy magát a szót ténylegesen ismételjük, pl. „a t?z
az a test, mely a legkönnyebb a testek között”, akár úgy, hogy az illet? szót felcseréljük annak
meghatározásával.
Kerülend? az univerzális tulajdonságokra hivatkozás, pl. „egység”. Ha bármilyen dologról
beszélni akarunk, akkor olyan tulajdonságot kell említenünk, ami azt megkülönböztet? valamilyen
más dologtól.
Kerülend? az egynél több tulajdonság említése, ha nem említjük meg külön, hogy ez több
tulajdonság.
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Kerülend? a nyilvánvalóság. Pl. értelmetlen azt mondani az „állatról”, hogy ez az a nem, melyhez
az ember tartozik.
Kerülend? az ellentét használata. Pl. a „hideget” a meleg ellentéteként meghatározni.
Kerülend? változó dolog használata. Pl. „az ember tulajdonsága, hogy ül”. Ha változó dolgot
használunk mégis, hozzá kell tenni: „pillanatnyilag”.
Kerülend? az ellen?rizhetetlen érzések használata. Pl. nem mondható a Napról, hogy sajátossága a
keringés a Nap körül, ebben ugyanis képtelenek vagyunk meggy?z?dési, hiszen naplemente után
nem láthatjuk mit csinál.
Kerülend? a meghatározás használata sajátosságként. Pl. az ember mint kétlábú állat. A lényeg
elrejthet?: pl. mondható az, hogy az ember természetes módon szelíd állat.

Hogyan állapítható meg egy sajátosságnak mondott dolog valóban az-e? A sajátosságnak állandónak kell
lennie és minden tekintetben érvényesnek. Pl. az, hogy egy matematikust nem tudunk meggy?zni egy
hibásan lerajzolt geometriai testtel nem jelenti az, hogy a matematikus nem gy?zhet? meg érvekkel. A
dolog nevének és meghatározásának is helyesnek kell lennie. Ha pl. az „él?lény” az, hogy „aminek lelke
van”, s ez fordítva is így van, akkor ez helyes így.

Azonos dolgok sajátosságai azonosak, Pl. ha a „törekvés megfelel? tárgya” nem az, hogy „bizonyos
személyek számára jó”, akkor a „kívánatos” tulajdonsága se lehet az, hogy „bizonyos személyek számára
jó”.

Nemen belül sajátosság az, ami azonos típusú, s fajokra oszt, kivéve, ha az olyan, melynél az egyik csak
egy fajhoz tartozó, míg a hasonló típusú tulajdonság többhez is. Mivel a „képes megállni saját
akaratából” nem sajátossága a lónak, így az embernek se az, hogy „képes mozogni saját akaratából”. Az
viszont sajátossága az embernek, hogy „kétlábú szárazföldi”, mert a madárnak meg az, hogy „kétlábú
légbeli”. A „négylábú szárazföldi” viszont nem sajátosság, mert sok fajra igaz.

Ami az azonosságot és a különböz?séget illeti a dolgok között, ez úgy igazolható a legkönnyebben, hogy
ellen?rizzük, hogy a sajátosságnak mondott tulajdonság megmarad-e a dolognál, ha ahhoz hozzáadunk
vagy elveszünk járulékos tulajdonságot. Pl. ami igaz a „fehér emberre”, annak igaznak kell lennie az
„emberre” is, s fordítva, ha ez valóban sajátosság. A „fehér ember” más mint az „ember”, de nem
teljesen különböz?.

A sajátosságnak természetes módon kell meglennie. A féllábú ember is ember. Megjelölhet? ilyenkor
pontosításkén, hogy „természetes módon”.

Ami igaz egy dologra, az igaz az abból származó dologra is. Pl. ha a felület tulajdonsága, hogy „színes”,
akkor a felületekb?l álló testé is az.

Ami igaz a részre, az nem feltétlenül igaz az egészre, s fordítva. Pl. a leveg? az ami belélegezhet?, de ez
nem igaz minden leveg?re.

Viszonylagos ellentétek esetében, ha az ellentétpárhoz hozzárendelhet? egy másik ellentétpár, de az nem
valamelyik sajátossága, akkor a másiké se lesz. A "dupla" és a "fél" párhoz hozzátartozik ugyan a "több"
és a "kevesebb", de egyik se sajátosság. Az viszont valóban sajátosságuk, hogy "2:1 arány" és "1:2
arány".

                                747 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Állítás és tagadás viszonya. Ha valaminek egy dolog a sajátossága, akkor annak ellentétének annak
tagadása is az. Az „él?lény” él?, akkor a "nem él?lény" élettelen. S fordítva is: ha a „nem él?lény”
sajátossága az, hogy élettelen, akkor az „él?lényé” az, hogy él?.

Párhuzamos dolgok és tulajdonságok esetében, ha a egyik tulajdonság se sajátossága egyik dolognak se,
akkor a vele párhuzamosak se lesznek azok. Ha egyetlen él?lény sajátossága se, hogy „érzékelhet?”,
akkor Istené se, hogy „elgondolható”. De viszont a „bölcsesség” és a „mértékletesség” esetében már igaz
ez: „a gondolkozó képesség természetes erénye” és „a vágyakozó képesség természetes erénye”.

Érdemes megvizsgálni a szóképzést is. Ha a „szépen” nem tulajdonsága az „igazságosan” szónak, akkor
az „szép” se az „igazságosnak”. Ugyanez ellentétes szavaknál is: az „igazságtalanság” nem sajátossága a
„rossz” szónak, így az „igazságosság” se lehet a „jónak”. Viszont mivel „a jó” tulajdonsága a „legjobb”,
így „a rossz” tulajdonsága is a „legrosszabb”.

Hasonlósági kapcsolatban álló dolgoknál, hasonlóságszer? kapcsolat kell, hogy legyen a sajátosságoknál
is. Mivel az orvosnak a viszonya az egészséghez hasonló, mint az építésznek az épületekhez, s az
orvosnak nem sajátossága az egészség el?állítása, így az építésznek se lehet az épület el?állítása. Viszont
sajátossága az orvosnak az egészség el?állításának képessége.

Az azonos módon viszonyuló dolgok esetében, mindenkét dolog sajátosságának is hasonló módon kell
viszonyulnia egymáshoz. Ha a körültekintés hasonlóan viszonyul mind a nemességhez, mind az
aljassághoz, hiszen mindkett?t ismernie kell annak, aki körültekint?, akkor egyiknek az ismerete se lehet
a sajátossága, lehetetlen ugyanis, hogy ugyanaz több dolog sajátossága legyen.

A „van” ige akkor jelez sajátosságot, ha felcserélhet? a „lesz” és „megsz?nik lenni” igékkel. Az
„ember” sajátossága a „halandó”, mivel igaz az is, hogy „emberré lenni” az „halandóvá lenni”, s az
„ember megsemmisülése”az „halandó megsemmisülése” is.

A tulajdonságot illet?en megvizsgálandó vajon önmagára a dologra vonatkozik, vagy csak az ideájára,
ha ez így van, akkor nem sajátosság. Pl. a "nyugalomban levés" nem az "ember" tulajdonsága
önmagában, hanem csak idea módjára. Viszont pl. a "testb?l és lélekb?l állás" már valóban az "él?lény"
mint olyan sajátossága.

Ami sajátosság egy dolog számára, az nagyobb mértékben van jelen abban, ami nagyobb mértékben az
illet? dolog. Pl. a fejlettebb élet fejlettebb érzékeléssel jár. S fordítva: mivel az "erényesség" nem
sajátossága az "embernek", így az erényesebb ember sem emberebb.

Valószín?ség szerint, ha hasonló dolgok közül az egyiknek a valószín?bb tulajdonság nem sajátossága,
akkor valószín?, hogy a kevésbé valószín? se az a másik dolgot illet?en. S fordítva: ha a "civilizáltság" az
"ember" sajátossága, akkor az "élés" is az "állaté".

Lehet?ségszer?ség: ha egy tulajdonság csak lehet?ségszer?, akkor az nem sajátosság. Pl. "leveg?" és
"belélegezhet?ség", hiszen ez utóbbi csak akkor lehetséges, ha van aki belélegezze. A lehet?ségszer?ség
csak akkor lehet sajátosság, ha az amihez köt?dik, szükségszer?en létezik, pl. a „létezés” lehet „ami
képes cselekedni vagy cselekvést elszenvedni”, hiszen utóbbi szükségszer?en következik az el?bbib?l.
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Fels?fok használata nem megfelel?, mert a vele jelölt dolog megsz?nésével valami más dologra lesz igaz.
Pl. a „t?z” mint a „legfényesebb test”, de ha kialszik, más lesz ez.

Ez mondjuk kicsit furcsa, hiszen korábban mondta a szerz?, hogy „természetszer?leg”.

VI. könyv

A meghatározás elemzése:

alkalmazható-e általánosan valamire, pl. ha az embert határozzuk meg, annak minden emberi
lényre igaznak kell lennie,
tartalmazza e magában nemet, s ha igen, a helyes nemet tartalmazza-e,
közvetlenül kapcsolódik-e a meghatározott dologhoz,
megjelöli-e a dolog lényegét,
végül: helytálló-e.

Továbbá: a meghatározás nem inkább járulékos tulajdonság? Ha igen, meg kell állapítani, helyetálló-e
vagy sem, ez segíteni fog a megfelel? meghatározás megtalálásában.

Hibás a meghatározás, ha:

zavaros, érthetetlen:
többértelm? szavak használata,
metaforák használata,
szokatlan szavak használata;

túlmagyarázó jelleg?, felesleges elemeket tartalmaz:
olyan elem használata, mely már része a nemnek,
olyan elem használata, mely sok dologra igaz,
szerepel benne maga a meghatározandó szó is.

A meghatározás lényege: kifejezni a dolog lényegét, alapvet?bb és érthet?bb szavak használatúval. Az
alapvet? jellemz? a nemb?l való kiindulás a faj felé, de ez nem minden esetben van így, sokak számára
sok esetben az egyedib?l az általános felé viv? gondolat az érthet?bb.

A nyugalmi állapot jobb a meghatározáshoz, mint a mozgásban lév? állapothoz képest, mert els?dleges.

Ellenpéldák:

viszonylagos dolgok esete, ahol az ellentétek alapján áll a meghatározás: lásd „dupla” és „fél”, ez
elfogadható, de az, hogy „az igazságosság az igazságtalanság ellentéte” már hibás, meghatározás,
burkolt ismétlés, lásd „Nap” és „nappal is látható csillag”, itt a „nappal” szóval már benne van a
„Nap” szó (magyarul ráadásul még szó szerint is, görögül nem mert „hailiosz” és „amera”!), ez
helytelen,
szintén helytelen az ellentéttel való hibás magyarázat, lásd „páros szám” és „páratlan szám + 1”.

Egyén jellemz? tévedések:
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pontatlanság, pl. „a nyelvtan az írás tudománya”,
szóképzés: szóképzéssel állapítható meg sok tévedés, pl. ha a „jótékony” kifejezés jelentése
„egészséget létrehozó”, akkor a „jótev?” meg az a személy, aki konkrétan ezt megteszi.
idea: megvizsgálandó, a meghatározásban szerepl? fogalom annak Ideájára is vonatkozik-e,
platóni értelmében pl. az „ember” halandó, míg az ember ideája halhatatlan, ez eltérés – ez inkább
platóni ideatan cáfolata itt, nem vitaérv, azaz csak a platonistákkal való vitában értelmes érv.
szócsere: nyilvánvaló szóval való meghatározás, pl., „fehér ember” mint „fehér halandó”.
eltér? hozzáállás: valós dolog valótlannak való meghatározás, pl. „fehér szín” és „színnel kevert
t?z”, ez utóbbi képtelenség.
több szó kombinációja: pl. „igazságosság” mint „bátorság és mértékletesség”, ez csak akkor
lehet helyes, ha pontosan meg van mondva a szavak milyen módon kapcsolódnak egymáshoz.

VII. könyv

Itt gyakorlatilag megismétl?dik az ami már le volt írva az azonossággal kapcsolatban, ezt nem írom le
újra.

Mindig könnyebb cáfolni, mint bizonyítani egy meghatározást és egy nemet. A többit illet?en,
legkönnyebb bizonyítani a járulékos tulajdonságot, míg legnehezebb a sajátosságot, s cáfolásuk esetében
pedig a nehézség fordított.

VIII. könyv

Hol van helye a dialektikus vitának. Hogyan kell felkészülni rá, hogyan elemzend? a vitapartner állítása?

Alapvet? támpontok:

a téma megállapítása, szükséges, megalapozott axiómák használata, valamint a szóban forgó
dolog alapos ismerete,
a kérdések és azok folyamatosságának megállapítása, a folyamatosság alapvet? a dialektikus
vitához, míg ez a filozófus számára nem lényeges, hiszen az ? feladata lényegében az alapvet?
állításokból való következtetések levonása, nem vita lefolytatása,
mindez felvetése a vitapartner felé.

A felvetések közül:

szükségesek azok, melyekb?l a szillogizmus felépül – tanácsos a szükséges felvetést kevésbé
világosan megfogalmazni, így azt cáfolni is nehézkesebb, kivéve a nyilvánvaló felvetéseket,
melyekkel felesleges játszani, a szükséges felvetések bizonyításának módja a szillogizmus vagy az
indukció, ill. a kett? együtt,
kiegészít?ek (melyek kifejezetten a vita miatt kellenek, ha a szükséges feltevések alapján nem
záródott le a vita):

az indukció miatt, ezzel ugyanis könnyebb mind meggy?zni az ellenfelet, mind cáfolni is
– mindig az ismertb?l és az egyedib?l indul az ismeretlen és az általános felé, az alap
jellemz?en az, ami érzékileg adott,
a következtetés elrejtése céljából, ennek oka: a vita 2 fél között zajlik, a cél mindezzel: az
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ellenfél ne jöjjön rá, hogy hová visszük ?t, hiszen a szükséges felvetésekre vagy
szillogizmussal vagy indukcióval juthatunk el, vagy mind a kett?vel – az ellenfél így pedig
észrevétlenül jut el állításunk elfogadásához, a f? módszerek:

a proszillogizmus (újabb szillogizmust eredményez? szillogizmus), a köztes
következtetések elrejtése a proszillogizmusok sorozatában,
a szillogizmus elemeinek nem egymás utáni levezetése, egyedi elemek
bevezetése, általános meghatározások helyett,
a témához látszólag nem kapcsolódó elemek felvetése, öncáfolatok felvetése, majd
azok megvitatása, hasonlóságok felvetése,
a vita mesterséges meghosszabbítása, azzal, hogy beleviszünk kiegészít? elemeket,
így elrejtend? mind az igazi célt, mind az esetleges érvelési hibát,
metaforák bevetése, hiszen így nem lesz világos, hogy ez egy meghatározásra való
törekvés vagy csak egy metafora,

a kérdés megvilágosítása céljából: példák és hasonlatok felhozása,
a következtetésnek nagyobb súly adása céljából:

indukcióval, mert ez hasznosabb a dialektikus vitákban, mint a szillogizmus:
kérdések felvetésével, melyek rávezetnek az általánosra:

kérdések egyetemes módon való megfogalmazása útján,
ha ez nem lehetséges, akkor olyan megfogalmazások útján, mely nem hagy
lehet?séget a vitapartnernek, hogy kételyét fejezze ki, a vizsgált dolog
egyetemes bekategorizálását illet?en,
ha nem lehetséges kérdésekkel eredményre jutni, fel kell szólítani a
vitapartnert fogalmazza meg ellenérveit,diarézissel (a dolgok kategorizáló
felosztásával).

Egyéb vitajavaslatok:

kerülend? a lehetetlen következtetésre hivatkozás,
helyes a sok esetre hivatkozás, hogy vagy ne legyen ellenük egyáltalán ellenérv, vagy legalábbis
ne legyen nyilvánvaló ellenérv,
a következtetés ne legyen kérdés alakú, mert ebben az esetben úgy fog t?nni, hogy nem is lett
volna szillogizmus,
dialektikus kérdés csak az, amire igennel vagy nemmel lehet válaszolni, ezért a nem-dialektikus
kérdések átalakítandók, hogy ily módon lehessenek megválaszolhatók,
nem szabad ugyanazt a kérdést ismételgetni, hiszen a helyes szillogizmus kevés kérdés feltevésén
alapszik – kivéve ha a partner nem válaszol, ez azonban azt jelenti, az illet? nem veszi komolyan
a vitát.

A dialektikus elmélkedés problémái:

az els? és utolsó elvek nehezen cáfolhatók és könnyen igazolhatók:
az els?ket nem lehet bizonyítani, hiszen meghatározást igényelnek,
az utolsókhoz meg csak sok lépésen keresztül lehet eljutni, hiszen bizonyítások sorozatára
van szüksége az els? elvekt?l kezd?d?en,

az els? elvekhez közeli elvekre is igaz ez, mivel a bizonyítások száma kicsi az els? elvekt?l
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számítva addig vezet? lépések kis száma miatt, különösen fennáll ez, ha a meghatározásokkal
kapcsolatban bizonytalan, milyen értelemben használatosak,
hibás meghatározás,
amikor a kiinduló pont vitatottabb a feltevésnél: kérdéses egyáltalán van-e értelme ebben az
esetben a vitának.

A vita menete:

a kérdez? adja meg a vita menetét, igyekszik olyan kérdéseket feltenni a témáról, melyek a
felvetés fenntarthatatlanná teszik,
a válaszoló igyekszik bizonyítani, hogy a fenntarthatatlanság a kérdésekben van, nem a
felvetésben.

A kérdez?nek mindig a válaszadó által ismert feltételekb?l kell kiindulnia. A válaszoló igyekezni fog nem
t?nni eleve legy?zöttnek. Szükséges továbbá, hogy a válaszadó rendelkezzen valamilyen állásponttal,
mely ellentmond a másik fél álláspontjának. El?fordulhat, hogy a válaszadó mások gondolatára alapoz, de
ebben az esetben azok logikáján belül kell maradnia.

A helyes érveléshez érdemes minden álláspont feltevése el?tt az azt magfogalmozónak önmagában
megtalálnia az álláspont cáfoltait, majd azokat cáfolni, hiszen ez lesz a feladata a vita során is. Óvatosnak
kell általában elutasított feltevésekkel, akár abszurditásba torkolnak ezek, akár erkölcstelenségbe.

A hamis következtetésre vezet? érvek esetén a megoldás a tévedést okozó elem elvetése, de csakis ez az
elem elvetend?. Óvatosnak kell lenni, mert hiszen sokszor nem megoldás önmagában a tévedést okozó
elem elvetése, ha nem azon múlik az érvelés helyessége. Ezért mindig rá kell mutatni a tévedés okára is.

Négy mód arra, hogy megakadályozható legyen valaki, hogy érvelésében eljusson a következtetéshez:

a tévedést okozó elem elvetése,
közvetlen ellenvetés megfogalmazása, ezzel meg lehet akadályozni, hogy a vitapartner folytassa
érvelését,
ellenvetés megfogalmazása magával a feltett kérdésekkel szemben, ha a vitapartner szándéka nem
áll összhangban kérdéseivel, mert pl. rosszul kérdezett,
a legrosszabb mód a vita id?beli kereteire hivatkozni.

Fentiek közül csak a legels? megoldás, míg a többi csak akadály a következtetés elérésében.

Az érvek öt romboló kritikája:

semmilyen következtetés nem következik a feltett kérdésekb?l, a feltevések többsége hamis vagy
általánosan elutasított, továbbá, amikor sem az elvétel, sem pedig a hozzáadás, sem mindkett?
együtt nem vezet sehová,
bár az érv helyes, s a feltétekb?l indul ki, de a következtetés irreleváns az eredeti álláspont
szempontjából,
bizonyos hozzáadás lehet?vé teszi a következtetést, de ez a hozzáadás gyengébb lenne, mint a
feltett kérdések, s kevésbé általánosan elfogadott, mint a következtetés,
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ugyanez elvétel esetében, amikor az elvétel sem járul hozzá a következtetéshez,
a feltételek kevésbé általánosan elfogadottak, mint a következtetés, s bár igazak, de nehezebben
bizonyíthatóak nála.

Az érv tiszta akkor, ha minden további kérdés nélkül vezet el a következtetésre: ha a feltételek
egyszer?en kikényszerítik a következtetések, s az érvelés olyan közbüls? feltételeken halad át, melyek
maguk is következtetések.

Az érv hibás:

amikor látszólag elér egy következtetést, de mégsem egészen így van – ezt neveztük szoros
értelemben vett téves érv,
amikor elér egy következtetést, ám nem a kívántat – ez történik a lehetetlenre való visszavezetés
esetében,
amikor eléri a kívánt következtetést, de nem azon a módon, mely a vizsgálatot meg kell, hogy
illesse,
amikor a következtetéshez hamis feltevéseken keresztül jutunk el.

A körkörös érvelés öt típusa:

a bizonyítandó dolog olyan érvvel való látszólagos bizonyítása, mely valójában csak a
bizonyítandó dolog szinonimája,
az egyedi bizonyítandó dolgot ugyanannak az általános megfogalmazásával való látszólagos
bizonyítása,
az el?bbi fordítottja,
a bizonyítandó dolog részekre bontása, majd azok egyenként való kijelentése,
egymásról szükségszer?en következ? dolgokra hivatkozás.

Ellenmondástípusok:

állítás és tagadás egyszerre való felvetése,
ellentétek egyszerre való állítása,
az általános állítás azzal való cáfolása, hogy egyedi ellentéteit hozzuk fel,
valami állítása és az abból szükségszer?en következ? tagadása,
valami állítás és olyan állítások állítása, melyekb?l következik az el?bbi cáfolata.

A legmegfelel?bb módja a vitázás gyakorlásának a következtetés megfordítása, azaz ha tudjuk egy
következtetésr?l, hogy az hamis, akkor meg tudjuk állapítani azt is, hogy valamelyik feltevés téves.
Szintén hasznos minden érv esetében az azt meger?sít? és tagadó nézetek átnézése.

Minden feltevés esetében hasznos az azt támogató állítások külön-külön való megvizsgálása, hiszen
megtalálhatjuk a leger?sebbeket. Jó gyakorlás az önmagunkkal folytatott vita, válasszunk érveket és
ellenérveket. Így jó el?re felkészülünk a kés?bbi ellenérvekre. Mindehhez az egyetlen szükséges valódi
természetes képesség csak az a hatalom, mellyel különválaszthatjuk az igazat a hamistól.

Hasznos tudni a leggyakoribb kérdésekre fejb?l az érveket. Fontos az érvek felosztása részekre, s e
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folyamat elrejtése mások él?l. Fontos az egyedi esetekb?l az általános szabály levonása, de kerülend?ek
az általános érvelések a vita során, viszont az ellenfél érvelését mindig vizsgáljuk meg ebb?l a
szempontból.

Tapasztalatlanabb vitapartnerek ellen az indukció, míg tapasztaltabbak ellen a dedukció a hatásosabb,
Meg kell védenünk magukat az el?bbiek esetében a párhuzamos példáktól, míg az utóbbiak esetében a
feltevéseikt?l. A érvelés során felmerül? gyakorlatokból is meg kell próbálni elérni valamilyen
szillogizmushoz valamilyen témában, vagy cáfolathoz, ill. feltéveshez vagy annak cáfolatához. Ez az ami
megadja azt a képességet, ami által az emberb?l képzett dialektikus vitázó lesz.

Ne vitatkozzunk bárkivel, mivel vannak emberek, akik semmilyen érvre nem hallgatnak. Az ilyen
emberekkel való vita csak arra vezet, hogy rossz érvelést eredményez.

A legegyszer?bb pedig, ha készen állnak fejünkben olyan érvek, melyek nagyon sok alkalommal
hasznosíthatók.

_______________________________________________
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Trianon

by maxval bircaman - vasárnap, június 10, 2018

http://bircahang.org/trianon/

Trianon 98. évfordulója alkalmából jelent meg egy érdekes cikk a Mandineren.

 

Bár a szerz?vel ellentétben nem vagy tradicionalista legitimista, sokban egyetértek vele. (Tradicionalista
vagyok, de nem legitimista, hanem populista.)

Alapvet?en a kétféle nemzetkoncepció különböz?sége a kulcs: a nyugati (kb. francia) és a keleti (kb.
német). A nyugatiban a nemzet a liberális állam mesterséges, jogi, politikai intézménye, a keletiben meg
szerves fejlemény, melynek alapja egy már kulturálisan homogén közösség. Másképpen: az egyik
politikai közösség, a másik etnikai közösség.

Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy a nyugati modell abszurd. Ez éppen az jelzi, hogy még a ténylegesen
mesterségesen kialakított politikai nemzetek is etnizálódnak. Erre a legjobb példa az amerikai kontinens
államai, ahol bevándorlók hoztak létre új államokat, különösebb saját kulturális identitás nélkül. Látható:
a gyakorlatilag azonos háttér? latin-amerikai államok önálló identitást alakítottak ki, ma már etnikai
közösségek lettek bel?lük. Az USA szintén jó példa: amint kialakult már az amerikai identitás, az újabb
bevándorlók immár idegennek számítanak, pedig ennek nem így kellene lennie, ha tényleg ez csak egy
tisztán politikai nemzet lenne.

A magyar helyzet abszurditása az volt, hogy a magyar elit, már Kossuthtal az élen egyszerre akart
magyar etnikai nemzetet és magyar politikai nemzetet. Erre természetesen semmi reális esély nem
létezett.

Hiszen mik a lehet?ségek? Kett? van.
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Az egyik a német modellt alapul véve a magyar államot etnikailag is magyarrá tenni. Azaz Magyarország
nem magyar lakosságát elmagyarosítani. Csakhát ehhez nem volt meg a megfelel? er?.

A másik a francia modell, azaz létrehozni egy legalábbis látszólag nem etnikai alapú nemzetfogalmat.
Csakhát ez esetben meg
felmerült a kérdést: miért akarnak a magyarok egy új, saját nemzetfogalmat, miért nem akarnak inkább
maguk is beletagozódni
egy nagyobb, osztrák nemzetfogalomba. Azaz kilógott a lóláb.

Nem volt lehet?ség a kérdést megoldani, ezt alá kell húzni. Azt hiszem, Tisza Kálmán ismerte fel a
legjobban a helyzetet a
magyar elitb?l: a nemzetiségekkel való kiegyezés nem hozna semmit pozitívet, negatív hatása viszont
lehet, míg a nem-
kiegyezés pont ugyanezt eredményezi, így a legracionálisabb döntés a nem-kiegyezés. Az id? ?t igazolta.

Trükközni egyébként lehet, de ehhez sokkal jobb etnikai arányok kellettek volna. A balkáni államok
nemzetiségpolitikáját ez az
állandó trükközés jellemezte mindig. Pl. a francia modell hivatalos hangoztatása és a német modell
megvalósítása. A bolgár
politika mind a mai napig ezt teszi. A bolgár alkotmányjog kifejezetten tiltja az autonómiát, nem beszél
kisebbségekr?l, helyette "etnikai hovatartozásról", kimondja mindenki egyenjhjogúságát, s ezzel együtt
megállapítja az egyetlen hivatalos nyelvet (ebb?l következtetve, többek között a választási törvény
kimondja, csak bolgárul folytatható választási kampány, s a közoktatásban is az egyetlen használható
nyelv a bolgár), továbbá kinyilvánítja az ortodoxia hagyományos jellegét. Mindezzel párhuzamosan
vannak bolgár hivatalos szervek, a határon túli bolgár kisebbségekkel való tör?désre. Azaz egyszer így,
egyszer úgy. De ehhez megvan az alapfeltétel: a lakosság 85 %-a ténylegesen bolgár, míg Magyarország
ez a szám még a Kiegyezés utáni magyarosítási kampányt követ?en is csak 55 % volt a magyarok arányát
illet?en.

_______________________________________________
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Trombitás cikke

by maxval bircaman - kedd, február 27, 2018

http://bircahang.org/trombitas-cikke/

A Mandineren ritkán szoktam kommentelni. Egyrészt nincs rá id?m, másrészt követhetetlen a
kommentrendszerük. De olvasni szoktam ?ket szinte minden nap.

De most - a múlt héten - megjelent ott egy érdekes cikk, mellyel nagy részben egyetértek.

Megjegyzésem csak az, hogy ez nem bal és jobb kérdése. Hanem perverzitás és normalitás kérdése. Ma
már ez az igazi ellentét.

A klasszikus baloldalnak számos értéke van, s?t sok téren sokkal értékesebb a klasszikus jobboldalnál.
Pl. gazdaságpolitikai ügyekben 100-szor jobb a baloldal a jobboldalnál.

A mai modern baloldal viszont kombinálja magában mind a klasszikus jobb negatívumait, mind a
klasszikus bal negatívumait. Éljenzi egyszerre a kapitalizmust, a "szabad" piacot, a kizsákmányolást, s
közben ezt kulturális nihilizmussal vegyíti.

Volt régebben egy kedvenc zsidó humoros m?sorom, melyet rendszeresen néztem a neten. Abból
kedvenc részem, nyilván ez zsidó szempontú, de azt hiszem világos az üzenet:

https://www.youtube.com/watch?v=kTnOggcEBK4 

_______________________________________________
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Tudományos ateizmus

by maxval bircaman - hétf?, január 15, 2018

http://bircahang.org/tudomanyos-ateizmus/

A tudományos ateizmus önellentmondás.

 

Aki ugyanis tagadja, hogy van más a tudományon kívül, attól humoros, ha bármilyen tudományon kívüli
és tudományosan nem igazolható meggy?z?dése.

S ezt nem azt jelenti, hogy valaki ne hihetne valamiben is, hiszen bátran hihet tudományos tényekben,
azok megértése vagy személyes tapasztalása nélkül. Pl. ha valaki sose járt Egyiptomban, elhiheti az ottani
piramisok létezését, szimplán azon az alapon, hogy tekintélyek ezt így mondják vagy látott képet róluk.

Ha viszont tudományon kívüli elméleteket kezd alkotni bárki is tudományos tények alapján, az már nem
tudomány, hanem ideológia,

A tudományvallás pedig ugyanolyan vallás, mint a kereszténység. A tudományos ateizmus pedig 
tudományvallás.

Lehetséges olyan ateizmus is persze, mely nem vallás, de ezt jellemz?en agnoszticizmusnak szokták
hívni: azaz kijelenti, Isten létezése értelmezhetetlen kérdés a tudomány számára, nincs ilyen tudományos
kérdés, így nem kell vele foglalkozni. Az agnoszticista se azt nem állítja, hogy van Isten, se azt, hogy
nincs, hiszen egyikre se tud tudományos érvet felhozni.

A tudományos ateista viszont állítja, hogy Isten nincs. Ami nincs az nincs, s a nincs nincsségét nem lehet
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bizonyítani. Ha valami tényleg nincs, arról nem is lehet beszélni.

Ezért vallás mind a marxista ateizmus, mind a modern, liberális tudományos ateizmus. Ennek f?guruja
Richard Dawkins próféta.

Dawkins persze ravasz alak, azokkal vitázik leginkább, akikkel könny?, mert nincs igazuk. Dawkins
kedvenc ellenfele a keresztény kreacionizmus, ami egy MARGINÁLIS újprotestáns tézis, ráadásul pont a
tükörképe a dawkinsizmusnak. A kreacionisták és a dawkinsisták is abból a téves axiómából indulnak ki,
hogy a Biblia minden keresztény tanítás forrása, s szó szerint értelmezend?.

Íme egy kedvenc nem-vallási példám.

József Attila A Dunánál cím? versében leírja, hogy már százezer éve ül a rakparton.

Erre a dawkinsista azt mondja: a vers hazugság, hiszen bizonyítani lehet, hogy József Attila
meghalt 32 évesen, azaz nem ülhetett 100 ezer évig sehol.

A kreacionista pedig azt mondja, de igen, József Attila ott ült százezer évig, mert a verse
tévedhetetlen, azaz mi tévedünk, amikor azt hisszük, hogy meghalt 32 évesen.

S mindkett? baromság.

A tudományos ateizmus be akarja hozni az anyagi világba Istent, hogy bizonyítsa nemlétezését. Ezzel 
saját maga alatt vágja a fát, hiszen még a vallás se állítja Isten létezését az anyagi világon belül.

A vallás szerint Isten nem bizonyítható racionális tudásalapon!

A vallás éppen azt állítja, van egy másik világ, az anyagi, érzékelhet? világon kívül, s abban való
jelenségek nem igazolhatóak az anyagi világon belüli eszközökkel.
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A tudományosan ateista viszont hiszi, hogy Isten nemléte bizonyítható. Márpedig abban HINNI, hogy
valami nincs az is vallás. A tudományvallás is vallás tehát.

_______________________________________________
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Több pluralizmust és toleranciát!

by maxval bircaman - szombat, április 14, 2018

http://bircahang.org/tobb-pluralizmust-es-toleranciat/

Sok fanatikus ballib nem érti: hogyan lehet, hogy a gonosz Orbán megnyerte a válaasztást, miközben neki
egyetlen ismer?se - se a valós életben, se a neten - sincs, aki a Fideszre szavazott.

 

Megbosszúlta magát a liberális görénykurzus egyik tabuja: "rekeszd ki a szalonképteleneket", s
mindenki szalonképtelen, aki nem liberális, s?t még a kicsit másként gondolkozó liberális is az.

S ?k ki is rekesztettek mindenkit: nem kommunikálnak másként gondolkodókkal, még az interneten se.
Nem olvasnak, néznek, hallgatnak ellentétes médiákat. Nem hajlandók "legitimálni" "szalonképtelen"
véleményekt azzal, hogy azokat megnézik, meghallgatják!

Így bezárták magukat, pedig ez még úgy is kontraprudktív, hogy emiatt képtelenek érvekkel reagálni az
ellentétes véleményekre.

Nem akarok személyeskedni, de én pl. lájkoltam az összes fontosabb ballib médiát a FB-on, így
rendszeresen megjellenek hírfolyamomban. S magyar médiafogyasztásom 80-85 %-a ballib tartalom:
napi rendszerességgel megyek fel a Népszava, a HVG, a 168 óra, a 24.hu, a merce.hu, az ATV, s más
hasonló irányvonalú liberális médiák honlapjára, s megnézem a legérdekesebb tartalmakat. A fideszes
médiákat sokkal kisebb arányban követem, s most, a választás után, ez csökken is.

Egyszóval: a pluralizmus híve vagyok. Mivel leginkább a liberalizmust ellenzem, így természetes, hogy
els?sorban a nekem legkevésbé tetsz? véleméneyket akarom megismerni.
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S persze ismer?sök között se válogatok politikai alapon. Én mindenkivel jól megvagyok, ebben ugyanúgy
nem befolyá?sol a politikai véleménykülönbség, ahogy a vallási vagy a gasztronómiai se.

Szóval, kedves ballibák, tessék kicsit megszokni a pluralizmust, megkedvelni a toleranciát. A "tolerancia"
szó valódi jelentése = elt?rni, amit nem szeretek. Ez sokkal értelmesebb dolog, mint "gigatüntetést"
szervezni amiatt, hogy a többség leszavazta kedvenc pártjaitokat.

_______________________________________________

                                762 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Törvények

by maxval bircaman - szerda, április 18, 2018

http://bircahang.org/torvenyek/

Ez Platón leghosszabb m?ve. Csak az egyes részek lényegi elemeit fogom felvázolni.

 

I. könyv

A törvények isteni eredet?ek.

Az államok természetes állapota: az egymás közti háború. Az állam f? célja, hogy képes legyen magát
megvédeni, azaz képes legyen gy?zni a többi állam felett. Ennek következménye az a spártai elv, hogy a
legfontosabb polgári kötelezettség a katonai képesség.

A legnagyobb rossz a polgárháború, mert ebben az állam saját magával háborúzik.

Az athéniek szerint a legfontosabb gy?zelem az, amit magunk felett aratunk, ehhez a mértékletesség
elérése szükséges. A mértékletességet kiegészíti a bölcsesség és az igazságosság.

Melyek a f? erények, s mik a fontossági sorrendjük? Az erények rangsora:

emberi erények: szépség, egészség,  er?, gazdagság,
isteni erények: mértékletesség, igazságosság, bölcsesség, bátorság.
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II. könyv

A nevelés jellege.

Az ember kisgyerekként el?ször a gyönyörrel és a fájdalommal találkozik, ezek a jó és a rossz els?
megjelenései. Az gyönyört keressük, a fájdalmat kerüljük. A gyerekeknek meg kell tanítani, minek
helyes örülnie, s mit helyes kerülnie.

Fontos eszköz a jó megtanításához a harmóniaérzék, mely leginkább a zenében, a táncban, s a
testnevelésben érhet? el?.

A gyereket szoktatni kell a jóhoz. Nem lehet maga a gyönyör a mérce, mert ebben az ízlések eltérnek,
ehelyett a jó emberek gyönyöre kell, hogy legyen az az alap, melyhez képest megítéljük mit kell tanítani
és mit nem.

A legszebb élet az igazságos élet.

III. könyv

Hogyan keletkeztek az államok?

A pátriárchia az eredeti rend, alapja a nagycsalád, a nagyobb települések pedig kisebbekb?l jöttek létre.
A rend lehet arisztokrácia, monarchia, vagy ezek keveréke. Sokan tévesen abban hisznek, a törvényekkel
mindenkinek egyet kell értenie, de ez hatalmas tévedés, hiszen ki gondolná, hogy egy orvos
gyógymódjával egyet kell értenie a betegnek?
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Az államiság három alapeszméje: testvériség, szabadság, bölcsesség.

A vezet? feladata a lehet? legnagyobb bölcsesség adása az államának. A legnagyobb ostobaság jele:
elítélni a jót és szeretni a rosszat.

Mik a hatalom lehetséges alapjai:

szül?i hatalom az utódok felett,
nemesek hatalma közemberek felett,
id?sek hatalma fiatalok felett,
gazdák hatalma a szolgák felett,
er?sek hatalma a gyengék felett,
uralom sorshúzás alapján,
bölcsek hatalma ostobák felett - ez az egyetlen természetes szabály az összes közül.

Az uralkodó legfontosabb erénye a mértékletesség, de ez önmagában nem elég, de viszont szükséges
minden máshoz. A mértéktelen ember kezébe nem szabad hatalmat adni. Az ideális tehát: a mértékletes
és bölcs uralkodó.

A két állami alaptípus: a perzsiai monarchia és az athéni demokrácia. Minden más politikai rendszer e
kett? valamilyen fokú keveréke.

A perzsák túlzásba vitték a rabságot, az athéniek meg a szabadságot. Az athéni rend oda vezetett, hogy
ostoba emberek kezdtek uralkodni saját maguk felett.

IV. könyv

Az állam neve jellemz?en földrajzi alapú.
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Helyes, ha van közös nyelv, vallás és jogrend, de viszont egy újonnan létrehozandó állam esetében jobb,
ha a lakosság heterogén, így könnyebb elfogadtatni velük az új rendet.

A legfontosabb, hogy az emberek a lehet? legjobbakká váljanak.

A legjobb, ha akad egy jó, nemes és bölcs zsarnok, aki maga is helyes példát mutat.

Azonban ennek esélye minimális, mert a korlátlan hatalom megrontja az embereket. Így ideális állam
nem lehetséges, a legkisebb rosszat kell tehát megtalálnunk, ez pedig a törvényes uralom.

Isten minden dolgok mértéke. Az ember mértékletességgel lehet az istenek el?tt kedves.

A jó törvényhozónak példát kell mutatnia saját életével.

A törvényeknek preambulummal is kell rendelkezniük, hogy magyarázzák az illet? törvényt. Ahogy az
orvos is elmagyarázza, mi a beteg állapotának az oka, s mi rá a javasolt gyógymód. A törvény célja sose a
büntetés, hanem a gyógyítás.

V. könyv

Az igazság a legf?bb jó. A lélek a fontos, nem a test, a f? alapelv a mértékletesség.

A legnagyobb rossz alapja pedig a túlzott önimádat.

Az ideális államban fontos a polgárok száma, az ideális szám 5040, ennyi teljesjogú polgárnak kell
lennie. (Miért? Mert a legkisebb szám, mely osztható minden 1 és 10 közti számmal.) A közös
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istentiszteletek során testvéri érzések alakulnak ki a polgárok közt. A vezet?knek kell leginkább
erényeseknek lenniük

Magántulajdon: nem szükséges, az ideális államban nincs tulajdon, továbbá n?- és gyerekközösség van
De mivel ez nem valósítható meg emberekkel, így a legkisebb rosszat kell választani.

A vagyoni különbségeknek minimálisnak kell lenniük, nem lehet senkinek se aranya, se ezüstje, se
idegen valutája, minden 5040 családnak csak egyetlen örököse lehet. Születésszabályozás szükség,
valamint a bevándorlás szigorú ellen?rzése. Ha a lakosság megn?, a felesleges lakosság elhagyja az
államot, s máshol új államot alapít. A pénznek meg kell maradnia, de ez a pénz nem lesz átváltható más
pénznemekre. Idegen pénz csak a a más államokkal való kereskedéshez szükséges mértékben
megengedett, az államba azonban nem vihet? be. A földtulajdon az államé, azt csak örökös használatra
adja ki a családoknak, a föld nem lehet adásvétel tárgya. Nincs kamat. Az állam meghatároz vagyoni
határokat, a legkisebb mérték mindenkinek jár, ennek a 4-szerese pedig a fels? határ, akinek ennél több
van, a többlet az államra száll.

VI. könyv

A közhatalmi tisztségek részletes leírása.

A magánéletet is szabályoznia kell az államnak.

VII. könyv

A szokásjog fontosabb, mert nem lehet mindenre törvény.

A testnevelés a legjobb tárgy a test számára, míg a zenei oktatás a legjobb a léleknek.
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A nevelés módjának részletes leírása. Kisgyereknél a nevelés felvilágosítás jelleg?, óvodás korban nevel?
játék, kés?bb - 6 éves kortól - a különböz? nem? gyerek nevelése elválik, de a lányokat is meg kell
tanítani a fegyverforgatásra. A matematika mellett a csillagászat is fontos tárgy, hiba, hogy egyesek ezt
istentelennek gondolják.

VIII. könyv

A különböz? vallási ünnepek és sportjátékok részletes leírása. A sportversenyeken már a kisgyerekek és a
kamaszok is részt vesznek, külön kategóriában.

Családi jog. A homoszexualitás természetellenes, így tilos. A közeli vérrokonok közti nemi kapcsolat
szintén tiltott.

A b?nt elkövet? rabszolgák megkorbácsolása.

Gazdasági törvények.

IX. könyv

Szégyen, hogy kell lennie büntet?jogi rendelkezéseknek is, ez ugyanis azt jelenti, arra számítunk, hogy
egyes polgárok nem lesznek jó. Mégis ez szükséges.

Következik a büntet?jogi szabályok részletes leírása. Pár érdekességet kiemelek.

A büntetés célja a javítás, nem a bosszú. Ha valaki javíthatatlan, ki kell végezni. Pénzbüntetés csak olyan
mértékben lehet, hogy az ne szegényítse el a b?nöst és családját a minimális vagyoni szint alá. A b?nös
családja ártatlannak számít, nem büntethet?.
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A lopás büntetése az ellopott érték duplája.

Enyhébb büntetés jár, ha károkozás történik jogsértés nélkül - elegend? a kár megtérítése.
Keményebb büntetés jár, ha jogsértés is történik - a cél az elkövet? és a sértett közti testvéri viszony
helyreállítása.

A b?nök rangsorolása:

gondatlanságból elkövetett,
szándékosan elkövetett.

Azaz a legsúlyosabb a szándékos jogsértés, a legenyhébb pedig a gondatlan károkozás.

Mindenképpen halálbüntetés jár, ha:

rabszolga öl meg szándékosan szabad embert,
gyerek öl meg szül?t szándékosan, a gyerek a szül?jét önvédelemb?l se ölheti meg,
más ember szándékos megölése aljas indokból,
valaki az állami vagyonból lop.

A legnagyobb b?nök oka:

a pénzéhség,
az irigység,
a félelem.

Az emberölés nem b?n, ha az oka önvédelem (kivéve az említett esetet) életét veszélyeztet? támadás,
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rablás, nemi er?szak ellen.

X. Könyv

A legnagyobb b?n a szentségtörés, mert az állam alapját veszélyezteti.

Három tévhit az istenekr?l:

nem léteznek,
téteznek, de nem tör?dnek az emberek dolgaival,
téteznek és tör?dnek az emberek dolgaival, de az elkövetett b?n megváltható áldozat
bemutatásával.

A lélek el?bbvaló a testnél,

Egyes dolgok nyugalomban vannak, mások mozgásban, a mozgás 10 változata:

1. körforgás,
2. helyváltoztatás,
3. csúszás,
4. gördülés,
5. egyesülés,
6. növekedés,
7. szétválás,
8. hanyatlás,
9. mások mozgatása,

10. önmaga és mások mozgatása - ez a leger?sebb mozgás, az els? mozgás, az els? létez?, ez a lélek
jellemz?je.

XI. könyv
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Tulajdonjogi és kereskedelmi törvények leírása.

XII. könyv

Az idegen b?nöst enyhébben kell ítélni, mivel ? nem részesült abban az oktatásban, amiben a helyi
polgár, azaz esetleg csak tudatlanságból követett el b?nt.

Katonai szabályok.

Kötelez? a részvétel a politikai életben.

A külföldre való utazáshoz külön állami engedély szükséges, így lehet kizárni a káros idegen hatásokat.
Ilyen engedély csak 40. évét betöltött polgárnak adható. Magáncélból senki se utazhat.

Részletes alkotmányjogi szabályok: a tisztségek, s azok betöltésének szabályai.

Végszó: minden törvény alapja az erény.

_______________________________________________
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Török

by maxval bircaman - péntek, október 19, 2018

http://bircahang.org/torok/

Vicces volt a török elnök budapesti látogatását követni a magyar ballib médiákban.

Még olyan cikk is született, mely szerint kb. a csúnya Zorbán miatt ismét török félhold leng Buda várán,
mint 1541-ben.

Pedig mi történt? Egy látogatás.

Lehet nem szeretni Törökországot, de attól még egy jelent?s tényez?.

Ami pedig a török képletet illeti, a valóság az, hogy sose volt többségi támogatás az atatürki modell
mögött. Soha. Azt mindig csak diktatórikus eszközökkel lehetett biztosítani.

Amikor engedtek demokratikus választásokat ott, mindig vesztettek az atatürkisták.

De vajon miért gond, hogy a törökök többsége nem akar liberális demokráciát? Szerintem ezzel semmi
baj.

 

török zászlók a Reichstag el?tt, 2018
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T?zszünet

by maxval bircaman - szombat, július 28, 2018

http://bircahang.org/tuzszunet/

A munkaviszony képlete egyszer?

 

A munkaadó egyetlen célja a profit.
A munkavállaló egyetlen célja a bér.

Ebb?l kell kiindulni a munkaer? "piacán" (a valóságban ez nem piac persze).

A két fél között ellenségesség feszül, hiszen érdekeik ellentétesek. Így a munkaszerz?dés sose több egy
ideiglenes t?zszünetnél egy háború alatt.

Hiszen a bérmunkás és a t?kés közt feloldhatatlan ellentét van. A t?kés célja a profitmaximalizálás, azaz
a lehet? legtöbb haszon elérése. A bérmunkás célja meg saját erejének optimalizálása: azaz a lehet?
legkevesebb er?feszítés kifejtése a lehet? legtöbb pénzért.

Ha ezt mind tudjuk, nem fogunk csalódni.

_______________________________________________
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Ukrán provokációk

by maxval bircaman - kedd, november 27, 2018

http://bircahang.org/ukran-provokaciok/

A nyugati politika tudja: Oroszország nem vehet? be kívülr?l, csak gyengíthet?. Err?l szól az
Oroszország bekerítésére vonatkozó régi terv.

Az ennek részét képez? Obama-Soros terv lényege Ukrajna kiszakítása volt az orosz érdekzónából.
Ukrajnából oroszellenes felvonulási területet akartak csinálni, ezt megfinanszírozva német pénzb?l és az
ukrán nép kisemmizéséb?l.

A terv cs?döt mondott. A németek inkább az orosz-német gazdasági kapcsolatokat választottak,
Washington pedig Clinton helyett Trump lett az elnök, aki kevésbé érdekel Ukrajna.

A kijevi fasiszta er?k mindenképpen háborút akarnak Oroszországgal, csak itt képesek fenntartani
magukon a nyugat figyelmét. Az ukrán vezetés tehát apró provokációkkal próbálkozik, orosz területre
lépnek be, lövöldöznek. Ezzel akarnak háborút kier?szakolni. Csakhát ez nem fog menni: az orosz
stratégia az, hogy NE legyen háború Ukrajnával, sokkal hatásosabb ugyanis kivárni Ukrajna teljes
összeomlását.

_______________________________________________
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Valami pozitívum

by maxval bircaman - kedd, december 18, 2018

http://bircahang.org/valami-pozitivum/

Van a mostani ballib botrányhullámnak egy pozitív mellékhatása.

A ballibek rádöbbentek, hogy liberális szólamokkal nem lehet embereket megmozgatni. A liberális
szövegek csak a hivatásos tüniz?ket mozgosítják.

Ezért áttértek a baloldali szövegekre. Olyan jelszavakat is olvashattam a napokban, melyek még fél éve
is minimum faisztagyanúsnak számítottak, pl. a multik adózzanak úgy, ahogy mindenki más, ne legyenek
állami támogatások a külföldi befektet?knek, s?t - tessék megkapaszkodni! - a multik a nyugtiakkal
azonos feltételekkel alkalmazzanak embereket Magyarországon. Na most, ez a szöveg az ellenzékb?l
csak a Jobbik és az LMP esetében mondható hitelesnek (az EU-bérúnió végülis a Jobbik egyik fontos
választási üzenete volt), a ballibek azonban eddig mindig pont ennek az ellenkez?jét hangoztatták.

De mi a pozitívum? Az, hogy err?l a szövegr?l nehéz lesz aztán visszatáncolni a hagyományos ballib
gazdaságpolitikai dogmákhoz. Ami, valljuk be, jó dolog, úgy t?nik, a ballib pártokon belülr?l fogják saját
magukat szétverni, hiszen a meggy?z?désesen ultraliberális gazdasági és kulturális holdudvar és a fenti
baloldali szövegeket hangoztatók között elkerülhetetlen a szakadás.
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Vasfüggöny ereszkedett Európára

by maxval bircaman - szombat, július 07, 2018

http://bircahang.org/vassfugony-ereszkedett-europara/

Vasfüggöny ereszkedett Európára. Mint 1946-ban, de ez egy másik vasfüggöny.

Fal ereszkedett Európára, mely húzódik az Odera Balti-tengeri torkolatától Triesztig, az Erkölcs
Vasfüggönye ez a hatalmas fal. E vonaltól keletre vannak Közép- és Kelet-Európa államainak összes
f?városai — többek közt Varsó, Berlin, Prága, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia - ahol a brüsszeli
befolyás csekély, ezek a nemzetek még szabadon dönthetnek sorsukról. Míg a vonaltól nyugatra perverz,
liberális, emberellenes körök zsarnokoskodnak az embereken, filantlopós gazemberek és globálkulákok
szipolyoznak. Majdnem minden esetben itt szakért?i bankárkormányok vagy az oligarchák pártjai
uralkodnak. Nyugaton immár sehol sincs igazi demokrácia. S most ezek az er?k arra törekszenek, hogy
megszerezzék a totális ellen?rzést az egész kontinens felett. De nem fog menni, mert a büszke keleti
népek élet-halál harcot folytatnak a nyugati agresszió ellen.

A függönyt?l nyugatra a homokos perverzió hívei tapsvihar körében vonulnak, míg keletre csak kis
csoportokban, félve  a népharagtól.
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Vicces b?nértelmezés

by maxval bircaman - kedd, június 12, 2018

http://bircahang.org/vicces-bunertelmezes/

A ballib logika szerint vannak örök b?nök.

 

A Fideszt illet?en elhangzik, hogy köpönyegforgatók, mert nem azt mondják most, amit 25 éve, ezzel már
sokszor foglalkoztam. De a másik érv, hogy akkor ballib párt volt a Fidesz.

Tény: az SZDSZ és a Fidesz voltak a rendszerváltozás legkárosabb pártjai. Programjuk ez volt:
önfeladás, gyarmati modell, rombolás, nyitott társadalom, perverzió.

A Fidesz megváltozott azóta, az SZDSZ meg elt?nt. Jó hír ez.

Persze furcsa, hogy egy ballib b?nnek tekinti azt, ha valaki ballib... mert csak akkor koherens a ballib
álláspont, ha ezt így fogadjuk el.
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Vágtatás a bukásba

by maxval bircaman - kedd, március 13, 2018

http://bircahang.org/vagtatas-a-bukasba/

Öröm látni, hogy belelovalják magukat a ballibek a kudarcba.

Saját maguk alatt ássák a gödröt, s csúnyán bele is fognak esni.

 

Hatalmas lesz ugyanis a választási részvétel áprilisban. Ezek után eddigi demagógiájuk, hogy nem elég
nagy a legitimitás nem lesz többé használható.

Közben lassan összeáll a 2014-es kép: a ballibek összefognak, de kimarad minden egyeztetésb?l az LMP
és a Jobbik. Ez azonban csak segít mind az LMP-nek, mind a Jobbiknak. Eddig azért volt feléjük
bizonyos tartózkodás, mert sokan féltek, hogy e 2 párt a végén összefog a ballibekkel.

A különbség 2014-hez képest, hogy mind az LMP, de f?leg a Jobbik hatalmasat fog profitálni mindebb?l.

Ha nagy szerencsénk van, az MSZP és a DK be se jutnak a parlamentbe (azaz csak egyéniben lesz pár
képvisel?jük), erre - ma nézve a helyzetet - komoly az esélyük, különösen az MSZP-nek.

Azt hiszem, április 9-én szinte mindenki örülni fog:

a Fidesz azért, mert nyerni fog, meglesz a mandátumok kb. 60 %-a, minimum 55, maximum 65

                                779 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

várható,
a Jobbik azért, mert a legnagyobb ellenzéki párt lesz, egymaga a duplája lesz a maradék
ellenzéknek,
az LMP azért, mert meg fogja haladni 2014-es eredményét, s harmadik er? lesz,
s még Gyurcsány is pezsg?t fog bontani, mert ? lesz a ballib tábor immár megkérd?jelezhetetlen
vezére, hiszen jobb kis táborban egyeduralkodónak lenni, mint nagyban másodheged?snek,
plusz még mondhatja azt az egész ellenzék, hogy Orbánnak nem lett meg a kétharmada (nem is
akart Orbán kétharmadot, de ez mindegy).

Nem értek egyet a Fidesszel, hogy a Jobbikra ilyen szinte köpköd. Szerintem pozitív esemény, ha a
Jobbik és az LMP lesz a f? ellenzék a ballibek helyett. Nyilván ez nem érdeke a Fidesznek, de érdeke az
országnak.
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Válaszlevél

by maxval bircaman - vasárnap, április 15, 2018

http://bircahang.org/valaszlevel/

Jó hírek! Megjött a válaszlevél a londonisztáni mosogató levelére!

Íme:

Kedves londonisztáni mosogató honfitársunk!

Megértjük keservedet, hogy Gyurcsányod ismét nem lett kormányf?, s Soros gazdád is csattanós pofont
kapott.

Kérünk téged azonban, hogy mégse rekeszd a magyar népet, mely szabadon és demokratikusan másképp
döntött, mint ahogy azt te szeretted volna.

Ne gondold, hogy ellenségünk vagy. Ehhez te túl kevés vagy. Mióta ellenségünk egy jelentéktelen
londonisztáni liberális mosogató, aki magát hirtelen a világ urának hiszi? Még sokat kell dolgoznod, hogy
az ellenségünk legyél.

Tanulj demokráciát és toleranciát, kedves mosogató barátunk! Tanuld meg tisztelni mások politikai
választását.

Hazajösz vagy sem, ez legyen a te döntésed. Eddig se politikai okokból mentél el, s ha visszajösz, azt se
politikai okokból fogod tenni. Nagyobb szerénységét és igazmondást kívánunk neked.

S inkább várunk egy picit a n?vérre a kórházban, mintsem, hogy Soros gazdád és b?ntársai országunkat
iszlamizált, liberális, nyitott társadalommá züllessze le.

Üdvözöl téged:

a magyar nép
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Választani a 2 liberalizmus között

by maxval bircaman - hétf?, február 19, 2018

http://bircahang.org/valasztani-a-2-liberalizmus-kozott/

Ez a cikk nem a magyar választásokról szól, ne keresd a mögöttes politikai propagandát.

Az igazán nehéz mindig az a választás, ha az ember utálja mindegyik választási lehet?séget. Könny?
ugyanis választani jó és rossz között, ahogy könny? kisebb és nagyobb rossz között is.

 

De ha mindkét lehet?ség rossz, s választani kell, az a legnehezebb választás.

A nagyjából 400 éves liberális eszme (oké, nincs annyi, 350-400 közötti a helyes szám) az erendend?
rossz a mai világban. A rossz nem jelent 100 %-os rosszat, nyilván vannak a liberális eszmének is
érvényes, pozitív gondolatai, melyek zöme egyébként csak összegezve lett a liberalizmus által, nem
megalkotva általa. Ami nekem rokonszenves a liberális eszméb?l az az elidegeníthetetlen jogok eszméje
és a népszuverenitás eszméje, lám, egyik se új, de tény, a liberalizmus összegezte ?ket mai alakjukban.

Mára a liberalizmus, miután 1945-ben legy?zte a nacionalizmust, majd 1991-ben a kommunizmust,
ellenség nélkül maradt. A mai liberális magállamok ellenfelei is a liberalizmus keretein belül támadnak.
A liberalizmus már megd?lt, de nincs aki a gyakorlatban is elsöpörje, az antiliberalizmus jelenleg a
szellem terén létezik gy?ztesként, nem az anyagi világban. Furcsa kett?s hatalmi helyzet ez: az anyag
még régi. a szellem már új.

A két széls?séges mai liberális paradigma a 80-as években indult gazdasági rész, amit 
neoliberalizmusnak szokás nevezni, s az utóbbi években indult kulturális rész, amit - tévesen -
kulturális marxizmusnak szoktak nevezni, én a kulturális liberalizmust használnám, mert abszurdumnak
tartom egy a marxizmushoz semmiben sem kapcsolódó eszmét marxistának hívni.
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Nagyon röviden:

a neoliberális az abszolút gazdasági szabadság híve,
a kulturális liberális pedig megkérd?jelezi a hagyományos társadalmi értékeket.

Mivel a baloldal/jobboldal szó eredetileg mindenképpen gazdaságpolitikai megosztás, így nyilván helyes
a neoliberalizmust jobboldalnak nevezni, de a kulturális liberalizmust nem lehet önmagában se balnak, se
jobbnak tekinteni.

A két rész keveredhet vagy nem.

Ha valaki neoliberális és nem kulturális liberális, azt jellemz?en neokonzervatívizmusnak szokták
nevezni. Ez egy egyre egyre inkább sz?kül? kategória. A mai konzervatívok a legtöbb esetben már csak a
nevükben azok (lásd Satana Mertkell német f?rerasszony pártját) vagy egyre kevésbé azok (pl. a brit
toryk).

Ha valaki neoliberális és kulturális liberális, az a mai f?sodor a világban, ez az átlagos "középjobb" és
"középbal" pártok rendszer? eszmeisége. A magyar ballib eszmeiség is itt van.

Ha valaki kulturális liberális és nem neoliberális, az nem egy nagy csoport. Vannak egyes ilyen újbalos
csoportok, de sok magát újbalosnak nevez? nem az a valóságban, hanem esetleg csak mérsékelten
neoliberális.

Ha az ember materialista, akkor azt mondhatja, fontosabb az anyag, mint a szellem. Szóval mindegy a
kulturális liberalizmus, válasszuk mindig a nem neoliberálist. Ebb?l az következne, hogy ha nem vagyunk
materialisták, akkor mindegy a neoliberalizmus, mndig válasszuk a kulturálisan nem liberálist. Mármint 
kisebb rosszként.
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Szerencsénkre egyre kevésbé kell választani, mert az összefondás a neoliberalizmus és a kulturális
liberalizmus egyre nagyobb. A mai alaphelyzet az, hogy van x cég, mely homokosokat, pedofileket,
egyéb romboló elemeket simogat a magállamokban, s közben gyerekeket dolgoztat éhbéren a negyedik
világban, vagy simán összefér a posztmodern haladó álm?vészet szponzorálása embertömegek
kizsákmányolásával.

Ahol pedig még választani lehet, azt hiszem nincs biztos recept, ad hoc alapon kell dönteni.
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Választási jelszavak

by maxval bircaman - hétf?, március 05, 2018

http://bircahang.org/valasztasi-jelszavak/

1990-2014 között a nyertes párt választási jelszava.

1990 - A nyugodt er?. - ez volt a legzseniálisabb jelszó.
1994 - Szakért?i kormányzást! - ez volt a leghazugabb jelszó.
1998 - Polgári Magyarországot! - ez volt a legsemmitmondóbb jelszó.
2002 - Jóléti rendszerváltást! - az els? igazán demagóg jelszó.
2006 - Igen, igen! - ez volt a legviccesebb jelszó.
2010 - Itt az id?! -  ez volt a leghatásosabb jelszó.
2014 - Folytatjuk!  - ez volt a legabszurdabb jelszó.
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Választási rendszerek az EU-ban

by maxval bircaman - vasárnap, április 22, 2018

http://bircahang.org/valasztasi-rendszerek-az-eu-ban/

Mivel a napokban sok butaságot olvastam magyar ballib médiákban igazságtalan és igazságos választási
rendszerekr?l, íme egy rövid tájékoztató.

 

Kezdjük azzal: az arányosság és az igazságosság azonosítása súlyos hiba.
Az igazságosság ugyanis azt jelenti: az adott párt hatalma arányos annak társadalmi támogatottságával.
Míg az arányosság azt jelenti: az adott párra leadott szavazatarány azonos az illet? párt parlamenti
mandátumarányával. Azonban ez egy teljesen arányos választás esetében szinte mindig koalíciókényszert
jelent, ami azt eredményezi, a kisebb pártok hatalma aránytalanul nagy. Hiszen gondoljuk meg: ha van
mondjuk két nagy párt, mindegyik 40 %-os eredménnyel, s ez a két er? egymás f? ellenfele, akkor
bármelyiküknek szüksége van az 50 %-os kormánytöbbség eléréséhez valamely kisebb pártra, mely ezzel
er?s zsaroló lehet?séget kap. Azaz az eredmény igazságtalan: hatalmi szempontból egy 11 %-os pártra
adott szavazat többet fog érni, mimt a nagy 40 %-os pártra adott szavazat.

Magyarországon ez meg is valósult 2006-ban, amikor az MSZP megnyerte a választ, de csak 186
mandátumot szerzett, viszont a kormányalakításhoz 194 kellett, így az alig 16 mandátumos SZDSZ súlya
hatalmas lett. De 2002 is hasonló eset: a Fidesz megnyerte a választást, 188 mandátumot szerzett, de a
második helyezett, 179 mandátumot szeztett MSZP alakított kormányt, mivel a 19 mandátumos SZDSZ
vele kötött koalíciót.

Azaz egyszer?en nem igaz, hogy az igazságosság egyenl? az arányossággal.

Erre még egy érv a parlamenti küszöb intézménye: bizonyos támogatottság alatti pártok nem kapnak
mandátumot, pedig ez abszolút igazságtalan, hiszen ez végülis a választási akarat megmásítása. Ha ma
Magyarországon nem lenne választási küszöb, minden kb. 1,08 %-ot elért pártnak járna legalább 1
mandátum. Mi az oka a parlamenti küszöb intézményének? Ugyanaz, mint amit az el?bb vázoltam: ne
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legyen a túl kicsi pártoknak túl er?s szerepük.

Lássuk most azokat az EU-tagállamokat, ahol csak listás választás van, 5 %-os parlamenti küszöbbel:

Belgium
Csehország
Észtország
Horvátország
Lengyelország
Lettország
Románia
Szlovákia

Mi lenne egy ilyen rendszerben a Fidesz eredménye a 2018-as adatok alapján? 106 mandátum.

Ugyanez, de 4 %-os küszöbbel:

Ausztria
Bulgária
Svédország
Szlovénia

Nénetországban vegyes rendszer van, a mandátumok 40 %-ban egyéni körzetekben kerülnek kiosztásra,
a többi listán, 5 %-os küszöbbel, de mivel az egyéni mandátumokat levonják a listásakból, azaz a
kompenzáció teljes, így a gyakorlatban ez a választási rendszer is ide számítható.

Mi lenne egy ilyen rendszerben a Fidesz eredménye a 2018-as adatok alapján? 106 mandátum.

Ugyanez 2 %-os küszöbbel:
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Dánia

Mi lenne egy ilyen rendszerben a Fidesz eredménye a 2018-as adatok alapján? 102 mandátum.

Ugyanez 3 %-os küszöbbel:

Ciprus
Spanyolország

Mi lenne egy ilyen rendszerben a Fidesz eredménye a 2018-as adatok alapján? 102 mandátum.

Közel arányos választási rendszer, kb. a magyar önkormányzati választásokon a kisebb községek
esetében alkalmazott kislistás módszer:

Írország
Luxemburg

Mi lenne egy ilyen rendszerben a Fidesz eredménye a 2018-as adatok alapján? Nehéz pontosan
megmondani, de valahol 100-106 között.

Közel arányos választási rendszer, azaz nincs parlamenti küszöb, de nem országos lista van, hanem
regionális listák vannnak, azaz a természetes küszöb magasabb, mingtha csak országos lista lenne:

Finnország
Portugália
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Mi lenne egy ilyen rendszerben a Fidesz eredménye a 2018-as adatok alapján? Nehéz pontosan
megmondani, de valahol 102-106 között.

Teljesen arányos választási rendszer, azaz csak országos lista és nincs parlamenti küszöb vagy regionális
listák, teljes kompenzációval:

Hollandia
Málta

Mi lenne egy ilyen rendszerben a Fidesz eredménye a 2018-as adatok alapján? 100 mandátum. Éppen
meglenne a többség.

Direkt aránytalan rendszerek:

Egyesült Királyság: csak egyéni körzetek, 1 fordulóban,
Franciaország: csak egyéni körzetek, 2 fordulóban,
Görögország: listás, 3 %-os küszöbbel, a nyertes párt kap 50 plusz mandátumot,
Litvánia: mandátumok fele listás, 5 %-os küszöbbel, másik fele egyéni körzetekben, 1 fordulóban,
nincs kompenzáció,
Olaszország: kétharmad listás, 3 %-os küszöbbel, egyharmad egyéni körzetekben, 1 fordulóban,
nincs kompenzáció.

Mi lenne egy ilyen rendszerben a Fidesz eredménye a 2018-as adatok alapján?

Egyesült Királyság: 171 mandátum
Görögország: 115 mandátum,
Olaszország: 123 mandátum.

Franciaország és Litvánia esetében nehéz kiszámolni az ottani 2 forduló miatt. De nézzük azt ami biztos:
a Fidesz 47 választókerületben nyert több mint 50 %-kal, az ellenzék 1 választókeróletben. Tehát a 106
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egyéni mandátumból 58 d?lt volna el a második fordulóban. Ezek kb. 60 %-a olyan volt, hogy a Fidesz
el?nye óriási volt, azaz még nagy ellenzéki átszavazás esetében is megnyert volna a Fidesz 25-30
mandátumot.

Livánia esetében tehát a Fidesz mandátumszáma 100 és 198 közti potenciálisan, persze a józan ész
szerint valahol 125-140 között. Hiszen szinte kizárható az a ballib narratíva, hogy aki nem a Fideszre
szavazott az 1. fordulóban, az tömegesen és 100 %-ban leszavazott volna az esélyes ellenzéki jelölre, de
még ha így is lett volna, akkor is meglett volna a Fidesz többsége 100 mandátummal.

Franciaország esete az egyetlen, ahol elméletileg legy?zhet? lett volna a Fidesz, hiszen itt csak 88 biztos
mandátuma lett volna a Fidesznek. De ez csak puszta elmélet, hiszen ehhez minden valószín?ség esetében
adódott volna még  45-60 mandátum, azaz összesen lett volna 130-150 mandátum.

Következtetés: a Magyarországon kívüli 26 EU-tagállam esetében az ottani választási rendszer szerint is 
megnyerte volna a Fudesz a választást bizonyítható módon, 1 EU-tagállam választási rendszere esetében
pedig elvileg kisebbségbe szzorulhatott volna ugyan, de ennek a valószín?sége minimális.

Azoknak mindezt, akik szerint a választási rendszer a hibás.

_______________________________________________
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Választási statisztika

by maxval bircaman - kedd, április 10, 2018

http://bircahang.org/valasztasi-statisztika/

Egy sajátos statisztika.

A legjobban az választási eredmények úgy értelmezhet?k, ha azt nézzük az adott tábor hogyan teljesített
saját magához képest.

Ezt még a nem végleges adatok alapján számoltam ki, azaz hiányoznak bel?le az átjelentkez? és a
követségi szavazatok.

Két er? javított 2014-hez képest, egy ugyanazt az eredményt hozta, egy pedig rontott.

A Fidesz 2014-hez képest 2265 ezerr?l javult 2559 ezerre, ez több mint 13 % javulás. Amivel
majdnem 4 %-kal több szavazatot értek el listán.
Az LMP 269 ezerr?l felment 366 ezerre, ez a legnagyobb, 36 %-os javulás. Amivel majdnem 2
%-kal több szavazatot értek el listán.
A Jobbik stagnál, kevesebb mint 1 %-ot javult, amivel listán majdnem 1 %-kal kevesebb
szavazatot értek el listán.
A választás f? vesztese a ballibek. 1291 ezerr?l 946 ezerre csökkentek, de ha ehhez nagylelk?en
hozzászámoljuk a kiesett Együtt szavazatait is, akkor is 980 ezer. Ez hatalmas, 32 %-os esés, ami
miatt a ballibek majdnem 10 %-kal kevesebb szavazatot értek el listán.

A Jobbik még így is oka van örömre, most már egymagában népszer?bb az összes ballib pártnál. Az LMP
pedig örülhet, hogy negyedik lett, legy?zve az DK-t listán.

Mi számomra pozitív és negatív? Lássunk 3-3 pontot!
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Pozitívumok:

a Fidesz megnyerte az abszolút többséget,
az elmeháborodott elvek elkötelezett híve, a független Kész Zoltán csúnyán bukott, ez az ember
olyan dolgokban hisz, melyekhez képest még a szabványos ballibaizmus is elfogadhatónak t?nik,
a Jobbik és az LMP megkerülhetetlen er? lett az ellenzéken belül.

Negatívumok:

a Fidesz kétharmada, ez szerintem káros, egészségesebb lett volna egy 60-65 % közti eredmény,
a DK nem esett ki, pedig közel volt hozzá, a legjobb az lett volna, ha pont a leveles szavazatokkal
esik ki, ez komoly elégtétel lett volna Gyurcsány gy?löletkampányáért,
Budapesten a ballibek elvittek 18 körzetb?l 11-et, ez egyszer?en túl sok.

1990 óta mik a parlamenti választások eredményei nem pártpreferencia, hanem ideológiai irányzat
szerint?

Az egyes szavak azok magyar értelmében lettek figyelembe venni. Azaz a "baloldal" liberálist jelent, a
"jobboldal" pedig "nemzetit".

Ami nem tehet? bele e két csoportba, az "egyéb" lett.

A pártok eszmeváltozása figyelembe lett véve, azaz pl. a Fidesz 1990-ben "baloldali", 1994-ben "egyéb",
1998 óta "jobboldali". Ugyanígy az MSZP 1990-ben még "egyéb".

A Jobbik és az LMP minden évben "egyéb" lett az egyszer?ség kedvéért.
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A legviccesebb dolog szerintem az egészben, ahogy a ballib megmondóemberek, akaratukon kívül,
folyamatosan segítették a Fideszt a kampány utolsó heteiben, 4 pontot tudnék megjelölni:

tudatosították, hogy a Jobbik a f? esélyes, ezzel elbizonytalanították saját szavazóikat - ezt
jeleztem már 2 hónapja,
kampányt folytattak a nem visszalép? ellenzékiek ellen, a végén már a kétfarkúak ellen is, akiknek
a szavazótábora, mint ez lassan kiderült, sokkal inkább LMP-szer?, azaz rendszerkritikus típusú, s
semmiképpen se kormányellenes, ballib - ebben én magam is sokáig tévedtem, a kétfarkúakat
szimplán ballib kreálmánynak gondolva,
csúnyán félreértették a hódmez?vásárhelyi esetet, ezt is leírtam szinte azonnal az ottani
polgármesterválasztás után, most csak azt érték el, hogy plusz legitimitást adtak a Fidesznek,
vicces...,
komolyan elhitték, hogy a passzívak zöme ballib, de legalábbis kormányellenes, miközben
kiderült, hogy nem így van - én rámutattam, a ballibek elutasítottsága nagyobb, mint a Fideszé,
így a nagyobb mozgósítás az ellenzéknek kárt fog okozni, s hülyeség, amit az összes csatornán
mondanak a megmondóemberek, még a fideszes Echo Tv-ben is azt hallottam, hogy a Fidesznek
nem jó a 65 % feletti részvétel,
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Válság

by maxval bircaman - hétf?, október 29, 2018

http://bircahang.org/valsag/

A középkorú embertípus válsága jellemz? jelenség. Én úgy 3 emberb?l 2-nél látom.

 

Amikor rájönnek, a jelenlegi állapotnál már sose lesznek jobban, s?t most már lefelé ível a pálya. Minden
milyen szempontból: van akinél a vagyon van az els? helyen, másnál a karrier, megint másnál a szerelem.

S megfigyeltem, a n?k számára ez keményebb dolog. Két okból is: a n?nél a küls? romlása súlyosbító
tényez?, plusz nincs meg a fiatal szeret? opció sem, ezt egy n?nél nem nézi el a társadalom.

Amikor az utolsó nagy célok is elpárolognak, nem marad semmi. Már feln?tt a gyerek, megházasodott, s
vége mindennek.

Mert a liberális társadalom sikermániás, s nem t?ri az ellenvéleményt. Megbélyegzi azt, aki nem akar a
játék szabályai alapján élni.

S persze az átlagember nem meri kimondani, hogy ezek a szabályok hülyeségek.

Én azt szoktam javasolni a válságban szenved?knek: nézzék a nagyobb képet, s merjenek a rendszer ellen
menni. Persze nekem könny?, mondják, mert mindig a rendszer ellen mentem, még akkor is, amikor
alapjaival egyetértettem.
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Pedig van egy terület, ahol a kor éppenséggel el?ny: a szellem területe.

_______________________________________________
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Véleménybuborék

by maxval bircaman - péntek, október 12, 2018

http://bircahang.org/velemenybuborek/

Azt mondják a ballib megmondóemberek, hogy a kormánypárti emberek el vannak szigetelve az ellenzéki
álláspontoktól.

 

De mi a valóság?

A kormánypártiak valójában sokkal kevésbé élnek buborékban, mint az ellenzékpártiak. Miért? Mert az
átlag ellenzékpárti csak ellenzékpárti médiákat olvas, míg a kormánypártiak b?ven olvasnak
ellenzékpártiakat is.

Az igazi buborék a ballib kemény magé, ?k egyenesen bojkottálnak mindent, ami akár a legkisebb
mértékben is kormánypártigyanús.
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Zsidókérdés ma

by maxval bircaman - szombat, április 28, 2018

http://bircahang.org/zsidokerdes-ma/

Zsidókérdés ma Magyarországon nincs. Ez a nagy helyzet. A ballibek legnagyobb bánatára, tegyük
hozzá...

 

Csurka legnagyobb hibája, hogy - bár a 90-es évek legnagyobb, legélesebb esz? magyar politikusa volt -
összekötötte a liberalizmus, a nyugat és a kapitalizmus elleni kritikát a 2 világháború közt népszer? faji
szemlélettel. Miközben a nyugati nyugatellenes kritikák ezt régóta elhagyták.

Csurka mestere és példaképe Szabó Dezs? volt, aki minden magyar baj végokát abban látta, hogy
németek és zsidók kizsákmányolják a magyar népet. ? egyszerre utálta Hitlert és a zsidókat, s közben
Horthy rendszerének se volt a híve, többek között Szabó arról híres, hogy ? találta ki Horthyék hivatalos
keresztény kurzusára a gúnyos "görénykurzus" nevet.

Ami Szabó Dezs? idejében még esetleg részben igaz is volt (valóban felül voltak reprezentálva a
magyarországi elitben mind a zsidók, mind a svábok) az régóta nem igaz, s akkoriban se hiszem, hogy ez
lett volna bárminek is a valódi, mély oka.

Ma pedig, egyszer?en a mai, végletesen globalizált világban a nagyt?kének nincs nemzetisége, faji
identitása. Ma már a nyugati nagyt?ke se szolidáris saját országával.

De mindenesetre innen volt Csurka felesleges és értelmetlen antiszemitizmusa, de a szomszédos népek
elleni gy?lölködése is. Emlékszem, 1999-ben a MIÉP kiált a szerb nép elleni amerikai agresszió mellett,
pontosan ezen abszurd faji, sovén szempontok miatt. Én magam 1995-1999 között MIÉP-szimpatizáns
voltam, s 1999-ben szakítottam végleg Csurkáékkal, látva ezt a mély butaságot: történelmi bosszú okán
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(a szerbeké a Vajdaság) kiállni az amerikai agresszor mellett, s rémterveket vázolni arról, hogyan fogja az
USA majd szépen visszaadni Magyarországnak Észak-Vajdaságot - az akkori Magyar Fórumban konkrét
térkép is megjelent a visszaadandó területr?l...

S ugyanez a zsidókra is igaz. A zsidó nép a szövetségesünk, nem az ellenségünk. S a zsidó nagyt?ke nem
szolgál zsidó érdekeket. Továbbá, a nagyt?ke legnagyobb része nem is zsidó. Eleve nincsenek ellenséges
népek, ez baromság. Minden nép el van nyomva a háttérhatalom által.

Erre manapság kezdenek rádöbbeni olyan magyar ismer?seim, akik korábban zsidó összeesküvésekben
hittek: most látják már Soros és Izrael antagonisztikus viszonyát.

A problémák oka nem nemzetiségi, faji, hanem rendszerszint?. A liberális kapitalista rendszer
egyszer?en alkalmatlan az emberiség számára, mélyen igazságtalan és káros.

_______________________________________________
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Állam

by maxval bircaman - szerda, március 14, 2018

http://bircahang.org/allam/

Platón f?m?ve következik. Ami egyébként egy meglep?en olvasmányos írás.

Mi az igazságosság, miben jelentkezik?

 

Az ember, minél id?sebb, annál jobban kezd érdekl?dni az igazságosság iránt. Elfogja ?t a félelem, hátha
mégis igazak a mítoszok, melyek a túlvilági büntetésr?l szólnak, így jön a lelkiismeretfurdalás és a
félelem, ami miatt az id?s ember számba veszi, életében milyen gonoszságokat cselekedett. Aki viszont
igazságosan élte le életét, annak jutalma, hogy félelem nélkül távozhat a túlvilágra.

Egy mellékes momentum: a szexuális vágy ny?g, mondja a m?ben Szókratész
beszélget?partnere, s örül, hogy már elég öreg ahhoz, hogy ne érdekeljék a n?k, korábban a nemi
vágy zsarnokként uralkodott felette. Ugyanazt hallottam el?ször 25 éve egy parkban egy id?s
bácsitól, s akkor is nagy hatást tett ez rám.

De mi is az igazságosság? Esetleg a feltétlen igazmondás és a kapott javak visszaszolgáltatása jogos
tulajdonosának? De pl. ha valaki eszénél lév? barátjától fegyvert vett át meg?rzésre, ám az ?rjöngésében
visszaköveteli, ez esetben mindenki azt mondaná: nem kell neki visszaadnia, s a visszaadó nem járna el
igazságosan még akkor sem, ha az ilyen állapotú barátjának meg akarná mondani az igazat. Azaz az
igazmondás nem mindig igazságos.
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A következ? meghatározás: az igazságosság az, ami a barátnak használ, az ellenségnek pedig árt. De
igazságosság-e az, ha a baráttal jót cselekszünk,
az ellenséggel meg rosszat? Nem, mert az igazságos ember nem tehet igazságosságával mást
igazságtalanná, erényességével mást gonosszá. Az igazságos ember nem árt soha senkinek, ellenségének
se.

Az igazságosság meghatározásának következ? kísérlete: az igazságosság az, ami az er?sebbnek el?nyös.
Hiszen mindegyik államban az uralkodó osztályé a hatalom, s mindegyik uralkodó olyan törvényeket hoz,
ami neki hasznos: demokráciában a nép hoz saját magának hasznos törvényeket, míg diktatúrában a
diktátor hoz saját magának el?nyös törvényeket, minden rendszerben az adott rendszer uralkodóinak
hasznát szolgálja a törvény. S minden meghozott törvényt igazságosnak nyilvánítanak, a törvényszeg?ket
meg igazságtalanoknak. Azaz a következtetés: minden államban az az igazságos, ami az éppen uralkodó
vezetésnek el?nyös.

Viszont mivel minden vezet? tévedhet, abban is tévedhetnek, mi el?nyös nekik. Azaz lehetséges az is,
hogy a meghozott törvény éppen nem szolgálja a vezetés javát. Azaz ez sem alkalmas
meghatározás. Továbbá, az igaz vezet? nem más, mint pl. az igaz lovász. Ahogy a tehetséges lovász lovai
javát szolgálja, úgy a tehetséges vezet? is az általa uraltak javát. Tehát az a hatalmas, aki nem népe javát
szolgálja ugyanúgy nem igaz vezet?, ahogy a lovait rosszul gondozó lovász se igaz lovász. A zsarnok
nem igazi vezet?.

A következ? kísérlet az igazságosság meghatározására: el?ször is nézzük meg, mi is az igazságosság
haszna!

Az igazságos minduntalan a rövidebbet húzza az igazságtalannal szemben. Ha pl. egy igazságos ember
közhivatalt vállal, az nem húz hasznot hivatalából, továbbá elhanyagolja még saját dolgait is, hiszen
azokra kevesebb ideje marad, s még családja, ismer?sei is megutálják ?t, mert nem segít nekik hivatali
hatalmát felhasználva. Lám, mennyivel jobban jár hasonló helyzetben egy igazságtalan ember!

Tehát az igazságtalanok boldogok, az igazságosak meg boldogtalanok.

Legnagyobb mértékben ez a zsarnokságban (türanniszban) látható: aki kis dolgokban igazságtalan, pl.
tolvaj, azt rajtakapják, megbüntetik, s gyalázatban van része, míg aki egy egész államot lop el, magukat
az állam polgárait teszi rabbá, azt nem gyalázza senki, hanem magasztalják, nemcsak saját alattvalói, de
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azok is, akik gaztetteikr?l tudomást szereznek.

Tehát aki az igazságtalanságot elítéli, az valójában csak azért teszi ezt, mert fél következményeit?l.

Nyilvánvaló tehát, hogy az igazságtalanság hatalmasabb és szabadabb az igazságosságnál, ha képes
érvényesülni, tehát az az igazságos, ami az er?sebbnek hasznos, s jobban boldogul, nagyobb el?nyöket
élvez az igazságtalan ember, mint az igazságos.

Cáfolat: az igazságtalanság nem járhat haszonnal. Minden mesterség célja valami szolgálata, akkor is, ha
a mesterség m?vel?je kap ellenszolgáltatást tevékenységéért. A legjobbak nem kívánnak uralkodni, mert
nem kapnak érte személyes el?nyöket. Az ilyen ember csak azért vállalja az uralkodást, mert tudja, hogy
ha nem vállalja, gonoszok fognak uralkodni felette.

Az igazságtalan ember élete lehet boldogabb, mint az igazságosé? Egyesek szerint az igazságtalanság
el?nyös, és az igazságosság káros. De az igazságos az értelmeshez és a jóhoz hasonlít, az igazságtalan
pedig a rosszhoz és a tudatlanhoz, s igazságosságra még a gonoszoknak is szükségük van egymás közt,
még egy rablóbanda se képes m?ködni bels? igazságosság nélkül, mert az igazságtalanság gy?lölködést
és harcot hoz, míg az igazságosság egyetértést és szeretetet.

Mi az emberi lélek rendeltetése? Például a gondoskodás, az irányítás. A gonosz lélek szükségképpen
rosszul irányít és gondoskodik, viszont a jó lélek mindezt jól cselekszi.

Jobb tehát mégis igazságosnak lenni, mint igazságtalannak!

A jó 3 változata:

ami önmagában jó, nem származékai miatt, mint pl. az öröm és az ártalmatlan élvezetek,
melyekb?l utólag is csak tiszta öröm fakad,
amit önmagáért is szeretünk és származékaiért is - mint pl. az egészség,
amit csak származékaiért szeretünk, mint pl. a pénzszerzés.
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Látható jól: Platón még elképzelhetetlennek tartotta, hogy valaki magát a pénzszerzést tekintse
örömnek. Az még más világ volt, a liberalizmus értékei még ismeretlenek voltak akkoriban.

A legszebb az, amit mind önmagáért, mind a származékaiért kell szeretnünk, ha boldogok akarunk lenni.

Mi az igazságosság és az igazságtalanság tisztán önmagában és miben van a hatalmuk a
lélekben? Közismert álláspont: az igazságosság csupán kényszer. Ezt vizsgáljuk meg el?ször.

Igazságtalanságot elkövetni jó, elszenvedni rossz, viszont sokkal nagyobb rossz elszenvedni, mint
amilyen jó elkövetni. Ezért el?nyösebb egymás közt megállapodni, hogy inkább nem is teszünk, de nem
is szenvedünk el igazságtalanságot.

Innen a törvény, mely egyfajta középút a legnagyobb jó - amikor az általunk elkövetett igazságtalanság
nem b?nh?dik - és a legnagyobb rossz - amikor az ellenünk elkövetett igazságtalanságért nem tudunk
bosszút állni - között.

Az aki képes elérni, hogy az általa okozott igazságtalanság ne kapjon büntetést, s biztos, hogy mindig
képes bosszút állni az ellene elkövetett igazságtalanságért, az sose egyezne bele e törvénybe, hiszen ez
nem érdeke. Ez az igazán er?s ember.

Az igazságos ember tehát csupán gyenge, mert a fentiekre nem képes, így számára az igazságos törvény 
kényszer, egyfajta kisebb rossz: ha már képtelen másnak büntetlenül igazságtalanságot okozni, legalább
? ellene se lehessen senki igazságtalan.

Valójában minden ember természete azonos, a számára jó hajszolására rendeltetett mindenki. Az
igazságos ember is igazságtalankodna, ha esélye nyílna rá.
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A kérdés tisztázásához tehát ideális állapotában kell összehasonlítani az igazságos és az igazságtalan
embert! Legyen az igazságtalan ember olyan, aki képes mentesülni minden következmény alól, azaz
t?njön igazságosnak a közösség számára, mert könny? elítélni az igazságtalanságot, ha annak
következményei negatívak. Az igazságos meg legyen olyan, aki nem kap semmilyen dicséretet
igazságossága miatt, s?t a közösség ?t igazságtalannak hiszi, hiszen könny? úgy igazságosnak lenne, ha
ezért megbecsülést kapunk.

A kérdés megvizsgálásához azonban szükséges azt megnagyobbítani, mert úgy jobban fogjuk látni. Ezért
ne az igazságos embert nézzük, hanem az igazságos emberi közösséget, az államot!

Mi az állam oka? Az, hogy az egyének nem képesek önmagukban biztosítani szükségleteiket, így
társulnak egymással. Mindenki más-más tevékenységre alkalmas, így a közösség tagjai egymást
kiegészítik. A közösség létrejötte azonban automatikusan olyan tevékenységet is létrehoz, melyek
egyénileg még nem voltak szükségesek, pl. keresked?k, katonaság.

Az a jó, ha mindenki azt csinálja, amiben a legtapasztaltabb, legügyesebb. Nézzük meg ezt a katonaság
esetében! Az ideális katona rettenthetetlen, er?s, legy?zhetetlen, de egyúttal indulatos, agresszív is. De a
közösségnek érdeke, hogy katonái csak az ellenséggel szemben legyenek agresszívak, míg a közösség
tagjai felé legyenek békés természet?ek, ahogy egy ház?rz? kutya, aki csóválja a farkát a gazdájának,
viszont rátámad a rablóra. A kulcs: a nevelés.

Itt Platón részletekbe men?en írja le, hogy mi az ?rök - a katonák - helyes nevelése. Többek között nem
szabad olyan mítoszokkal megismertetni ?ket, melyekben az istenek csalnak, hazudnak, rosszat tesznek,
melyekben a halál szörny? dolognak van ábrázolva vagy a hazugság bocsánatos b?nnek számít. Az ?rök
csakis olyan h?sökr?l tanulhatnak, akik komoly, méltóságteljes, erkölcsös magatartást tanúsítanak, az
ezzel ellentétes magaviselet csak a mítoszok negatív h?seinél engedhet? meg rossz példaként.

Ami a hazugságot illeti, Platón megjegyzi, míg a hazugság mindenki számára súlyos b?n, az állam
vezet?i számára ez megengedett, ha a közjó érdekében teszik.

Továbbá a testedzés és az egészség megóvása rendkívül fontos az ?rök nevelése során. Hiszen ezek
nélkül nem képesek hatékonyak lenni. Rendkívül fontos a testedzés mellett a zenei oktatás, ez ugyanis
helyes ritmusérzéket ad. Aki csak a testével tör?dik és nem foglalkozik zenével, az durva ember lesz, míg
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az ellenkez? esetben meg puhány, márpedig mindkett? kerülend?.

Minden társadalom romlását az jelzi leginkább, ha sok benne az orvos és a bíró. Hiszen ha a társadalom
tagjai egészségesek és erkölcsösök, ritkán szükséges orvosi és bírói beavatkozás a társadalom életébe.

Gyógyítani csak azokat kell, akik mind testileg, mind lelkileg jóravalók, a testileg hitványakat hagyni kell
meghalni, míg az lelkileg rosszakat, az erkölcsteleneket ki kell végezni.

Az ?röknek nem lehet magántulajdonuk, még saját lakásuk se, élelmezésük és lakhatásuk közösen
történik, mindez teljes egészében az állam költségén.

A társadalom vezet?ire is fontos szabályok vonatkoznak. ?k a legbölcsebb öregek, akik fiatalabb
korukban kiálltak minden próbát, ezzel bizonyítva, hogy alkalmasak arra, hogy az állam dolgaival
foglalkozzanak.

Az állam lakossága tehát 3 részre oszlik:

arany: a vezet?k,
ezüst: az ?rök,
bronz: mindenki más, az egyszer? polgárok.

Mindenki azonban egymás testvére, s nem származás dönt, hogy ki hová tartozik, csakis a képességek: az
aranyember gyerekéb?l bronz lehet, ha nem alkalmas vezet?nek, s a bronzember gyerekéb?l meg arany,
ha jó képességeket mutat fel. Ugyanígy az ezüstgyerek, ha testileg gyenge, akkor bronz lesz, míg ha
értelmi képességei kimagaslóak, akkor arany.

Mind a gazdagság, mind a szegénység kerülend? az államban, mivel mindkett? káros: az el?bbi
tunyasághoz, az utóbbi szolgalelk?séghez vezet.
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Az állam úgy növekedhet, hogy még egységes maradjon, ennél nagyobb méret kezelhetetlenné teszi azt.

Az ?röknél a gyerekek nevelése közösen történik. Nincs házasság, n?közösség van. Ennek oka: a n?k
feletti vetélkedés viszályt szül, ami veszélyes minden esetben, különösen az ?röknél az. Viszont
erkölcstelen lenne a gátlástalan szex, így az állam határozza meg sorsolással a párokat: az alkalmasabbak
gyakrabban kapnak lehet?séget nemi együttlétre, az alkalmatlanabbak ritkán. A h?sök, a csatákban
kimagasló módon viselked? ?rök jutalomképpen szabadon választhatnak párt. A homoszexualitás tilos.
(Ez merész gondolat Platónnál, az akkori görög társadalomban a homoszexualitás teljesen
természetesnek számított.) A született gyerekek el?tt titkolni kell kik voltak szüleik. Az azonos
id?szakban született gyerekek mind egymás testvéreinek tekintend?k, míg a náluk egy nemzedékkel
id?sebbek szüleiknek. A beteges, alkalmatlan gyerekek likvidálandók. Viszont a n?k egyenrangúak a
férfiakkal, hiszen képességeik azonosak, csak fokozatilag mások, mint a férfiak, így mind az állam
vezetésében, mind az ?rök között is szerepelnek n?k, egyenrangúan a férfiakkal.

Az állam számára fontos a közös állami kultusz, így szentélyek alapítása, áldozatok bemutatása, az
isteneknek való hódolat nagyon fontos.

Az állam tökéletességének tartalma: bölcsesség, bátorság, mértékletesség, igazságosság. Az
önmérséklet az állam minden polgára jellemz?, míg a bölcsesség a vezet?k f? erénye, a bátorság meg az
?röké. Ez így együtt adja az igazságosságot az egész állam tekintetében.

Visszatérve az egyéni szintre, az igazságos ember nem különbözik az igazságos államtól, azaz benne is
van három rend, mely mind a maga dolgát végzi: önmérsékl?, bátor, bölcsnek, így lesz igazságos!

A lélekben három hajlam van: gondolkodás, indulat, vágyakozás - egyikkel értünk, a másikkal 
felindulunk, a harmadikkal pedig sóvárgunk a táplálkozás, szeretkezés és más hasonló dolgok élvezete
iránt, s e három rész felett uralkodik egész lelkünk.

A vágyakozás alárendeltsége a gondolkozásnak - a gondolkodás ösztönzi pozitív vágyainkat, mint a
szeretet, az éhség, a szomjúság, stb., míg megzabolázza a negatív vágyakat, mint ami az értelmetlen,
sóvárgó vágyak.
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Az indulat segíti az értelmet céljaiban.

Mint ahogy az állam esetében a három rend: a vagyonszerz? bronz, az ?rz? ezüst és a tanácsadó arany
rend adja az egységet, úgy a lélek esetében is: mindegyik a maga dolgát végzi. Az értelem uralkodik,
mivel bölcs, s gondját viseli az egésznek, ebben pedig az indulat támogatja ?t. S ezek ketten együtt
uralkodnak a vágyakozáson, hogy az nehogy olyan hatalmassá tudjon válni, hogy képes legyen leigázni a
másik két rendet, ami azzal járna, hogy az egész állam vagy lélek tönkre menjen.

A liberális állam éppen ezért szörny?, mert nemhogy szégyellné, de büszkén is vallja, hogy nála a
bronz réteg van hatalmon.

Az igazságosság tehát meghatározható így: ez a lélek egészséges m?ködése, mint ahogy az
igazságtalanság pedig beteges m?ködést jelenti.

Az ideális állam alapfeltétele: vagy a filozófusokból kell lennie a királyoknak, vagy a mostani
királyoknak kell képzett filozófusokká lenniük! Amíg a politikai hatalom és a filozófia nem esnek egybe,
addig nem sz?nik meg a jelenlegi államok nyomorúsága, s nem jöhet napvilágra a leírt ideális állam.
Márpedig csak ez az állam képes boldoggá tenni mind az egyént, mind a közösséget.

Ki a filozófus? Az, aki képes megragadni az örök változatlan létez?t.

Miért nem ismeri fel azonban a társadalom jelenleg azt, hogy filozófus királyokra van szükség? Ahogy
egy hajón: mindenki azt hiszi, képes kormányozni. Követelik a kormányzás átadását a kormányostól, ha
az nem alkalmas ember, de ?k se rendelkeznek a szükséges tudással, nem is sejtik, hogy egy igazi
kormányosnak mi mindenhez kell értenie feladata ellátáshoz, s?t az igaz kormányost is annak, hiszik,
amik ? maguk: hozzá nem ért?nek. Ugyanígy a legkiválóbb filozófusokat is a tömeg naplopóknak hiszi,
az igazi filozófus pedig nem törekszik hatalomra, ahogy az orvos se könyörög betegeinek, hadd gyógyítsa
?ket, ez fordítva kell, hogy legyen.
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Következik a barlanghasonlat és négyfelé osztott világ elmélete, azon két dolog egyike Platón
m?veib?l, amit az is ismer, aki semmit se olvasott t?le. (A másik az államtípusok kategorizálása, err?l
már volt szó, de ebben a m?ben is szerepel kés?bb.)

 

Az igaz filozófus látja a jót gondolatain keresztül. Az egyes dolgokat láthatjuk, az ideákat viszont
elgondolhatjuk. Miként a Nap megvilágítja a látható dolgokat, úgy a jó megvilágítja az ésszel
elgondolható dolgokat.

Az ember ha olyan tárgyat szemlél, melyet az igazság sugároz be, egyszerre felfogja, megismeri azt, de
ha sötétben lev? tárgyat néz, akkor csupán vélekedik és véleményét folyton váltogatja. Az az er?, mely az
igazságot adja a jó ideája, ? a tudás és az igazság oka. Bár a tudás és az igazság is szépek, a jó ideája a
legszebb. Úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a fény a Naphoz, a fény is hasonló a Nap fényéhez, de nem
azonosak.

A megismerés tárgyai és formái is négyfélék lehetnek. Mintha egy vonal osztaná fel a világot két
egyenl?tlen részre: a látható világra és az ésszel elgondolható világra. S ezek is két-két részre oszlanak a
világosság, ill. a homály foka szerin. A látható világ egyik része a való dolgok világa, a másik azok
árnyképeié. Az el?bbivel foglalkozik a tapasztalat, azaz a tapasztalati tudományok, ez a helyes vélemény,
az utóbbi a látszat világa, ez a sejtés. Az az ésszel elgondolható dolgok világa pedig feloszlik a feltevések
és az ideák világára. A feltevések els?sorban matematikai fogalmak, melyekre következtetünk a
tapasztalati tények alapján absztrakció útján, ez értés. Az ideák pedig az eszmélet világa: a dolgok
mögött álló alapelvek, s köztük legmagasabb szinte a jó ideája.

Képzeljünk egy a föld mélyen található, tágas barlangüreget, mely felfelé nyitott a fény felé! Bent
emberek ülnek, de képtelenek a fény felé nézni, ehelyett csak a maguk el?tt lév? barlangfalat látják, az
emberek mögött t?z lobog, így a köztük és a t?z között lév? tárgyak képeit látják maguk el?tt a falon. E
tárgyakat magukat sose láthatják az emberek, így meg vannak gy?z?dve, hogy a valóság az, amit a falon
látnak: a mögöttük lév? tárgyak árnyképei, nem is sejtik, hogy a valóság más lehet, mint a hátuk mögötti
tárgyak árnyképeinek összessége. Mi lenne, ha az ott ül? emberek közül valaki hirtelen fel tudna állni,
hátra tudna nézni és meglátná magát a tárgyat? El?ször észre se venné azt, mert elvakulna az árnyakhoz
szokott szeme a t?z fényét?l, majd amikor hozzászokna, nem értene mi az, amit lát, joggal hihetné, hogy
a megszokott árnyképi valóság az igazi valóság, s nem az az új élmény, amiben most részesül.
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Ha pedig elkezdene haladni a barlangi t?zt?l fel, kifelé a barlangból, majd kijutna a barlangból, még
szokatlanabb lenne neki a helyzet: a fény ott még er?sebb, mint a barlangi t?z fénye, szoknia kellene,
hogy képes legyen lassan látni a normál nappali fényben, el?ször csak árnyékokat látná, majd a dolgok
vízi tükörképét, kés?bb magukat a dolgokat, míg képes lenen az éjszakai eget látni, míg végül a Napot is
meg tudná pillantania.

Miután ezt az utat végigjárná, magát boldognak érezné, korábbi barlanglakó mivoltát pedig
boldogtalannak. Hiszen látása most jobb lenne, mint a legélesebb szem? barlanglakóé. Miután meglátta
mindezt, sose akarna ismét visszasüllyedni korábbi állapotába, bármit elviselne, csak hogy ne kelljen
ismét barlangbéli életet élnie.

S ha mégis visszamenne, nehezen szokni ismét hozzá a kevesebb fényhez, társai meg lennének gy?z?dve,
hogy megvakult, hiszen valóban sokkal rosszabbul látná már az árnyképeket, mint a mindig csak árnyakat
látó társai. Társai le is vonnák a következtetést: felesleges kimenni a barlangból, ez csak vakságot okoz, s
ezek után ellenségesek lennének bárkivel szemben, aki meg akarná mutatni neki a külvilágot.

Ugyanez a helyzet a legf?bb ideával, a jó ideájával, meglátása ugyanaz, mint példánkban a Nap
megpillantása! Aki elért erre a szintre, azt már kevéssé érdeklik a hétköznapi dolgok, ahogy a barlangból
kilépett ember is keveset tör?dik már a barlangbeli árnyképekkel. Az ilyen embert viszont a többiek
esetlennek, s?t nevetségesnek vélik, hiszen nem képes jól tájékozódni az árnyékképek világában.

A nevelés célja az államban éppen ez: a lélek vezetése oda, hogy a jó ideáját tartsa maga el?tt!

A filozófusok oktatása az ?rök esetében említett zeneoktatás és testnevelés mellett kell, hogy tartalmazza
a matematika tudományát, nem lehet az filozófus, aki nem tanult legalább 10 évig matematikát, majd 30
éves kortól filozófiai képzés és ?rz?i tevékenység szükséges, majd aki mindezt teljesítette sikerrel,
minden részen sikerrel átment, az 50. éve elérésekor az arany réteg tagja lehet.

A négy rossz államforma: a timokrácia, az oligarchia, a demokrácia és a türannisz.

Nézzük el?ször hogyan lesz a ideális államformából a timokrácia vagy timarkhia, melyre jó példa a
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jelenlegi - mármint a Szókratész korabeli - Spárta, majd a hozzá ill? emberi jellemet, aztán hozzá képest a
többi 3 államformát!

Az ideális államforma bomlásnak indul, a vezet?k célt tévesztenek: akkor is születnek gyerekek, amikor
nem kellene, a párokat nem megfelel?en házasítják össze, ami miatt a gyerekek se lesznek jó tehetség?ek.
Az új nemzedék, bár igyekszik a legjobbakat választani vezet?knek, azok már nem a legalkalmasabbak,
továbbá az ?rök mell?zni kezdik saját nevelésüket, elhanyagolják el?bb a zenét, majd a tornát is. A végén
már maguk az ?rök lesznek a vezet?k. Összeférhetetlenség és egyenl?tlenség alakul ki, ezekb?l pedig
gy?lölködés. A bronzréteg féktelen vagyonszerzésbe kezd, a többiek  pedig szintén vagyont szereznek: a
közös tulajdont felosztják maguk közt, a bronzokat szabad ember helyett szolgaként kezdik kezelni.

A timokrácia tehát megtartja kezdetben az ideális államból azt, ami az ezüst réteg szerepe, de
megszünteti az arany réteget, annak szerepét maga veszi át. Ennek viszont eredménye a féktelen
harciasság. A bronz réteget pedig nem testvérként, hanem szolgaként kezeli.

A timokrata típusú ember vad, idegenkedik a m?vészetekt?l, csak a hadviselést és a tornát kedveli, a
szolgákat lenézi, a vezet?knek engedelmeskedik, de ? maga is a helyükre tör.

A timokrácia id?vel oligarchiává alakul. Az oligarchia az a rend, ahol a a gazdagok uralkodnak, a
szegények pedig az  ki vannak rekesztve a hatalomból. Immár nem a hadviselés, hanem a vagyonszerzés
az uralkodó réteg f? célja. Az egymással viszálykodó, megtisztelésre tör? emberek helyében pénzimádók
és vagyonmagasztalók lének, akik saját vezet?iknek a leggazdagabbakat teszik meg, miközben a
szegényeket megvetik. A végén kimondják a vagyoni cenzust: csak az lehet vezet?, aki bizonyos mérték?
vagyont birtokol.

A rendszer nem m?ködhet jól, hiszen ez pont olyan, mintha egy hajó kormányosának nem azt tennék
meg, aki a legjobban ért a hajózáshoz, hanem azt, akinek a hajón a legtöbb pénze van. Az ilyen állam két
ellenséges részre szakad, a szegényekre és a gazdagokra, akik folyton ártani igyekeznek egymásnak.

Az ilyen állam meg se képes magát védeni, mert a vezetés fél felfegyverezni a szegényeket, mert az
ellenségnél is veszélyesebb lehet a hatalomra, így maguk az oligarchák kénytelenek harcolni, ami
mártsak pénzügyi okokból se akaródzik nekik, hiszen a háborúskodás drága dolog, márpedig az ? f?
érdekeltségük a pénz.
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A oligarchiában mindenki koldus sorsú az oligarchákat leszámítva. Az oligarchikus emberi természet:
merev típus, aki mindenben csak a hasznot hajhássza, csak a pénzt halmozza, gyáva a harcban, közöny9s
a kö9zügyek iránt.Az oligarchiában azonban nem lehet elérni, hogy egyrészt gazdagodni akarjanak az
emberek, másrészt önmérsékletet gyarapodjanak, mert a kett? egymást kizárja.

A vagyonból kizártak így megalázva és eladósodva állandóan gy?lölködve néznek az oligarchákra, majd
egy nap felkelnek, azokat megölik vagy szám?zik, egy részüket  pedig elfogadják egyenrangú polgárnak,
miután pedig minden jogkört egyenl? alapon osztanak fel maguk közt, a vezet?ket pedig sorsolással
választják ki. Így jön létre a demokrácia.

Ebben az államformában a polgárok szabadok, szabadon nyilváníthatnak véleményt, mindenki azt tesz,
ami épp jólesik neki.  Mintha ez volna a legszebb államforma - sokféleség, színesség!

Milyen az ilyen típusú ember? Mindenféle vágyak rabja, napról napra él, folyton változik, ahogy épp
szeszélye diktálja.

A demokráciát a szabadságban való telhetetlenség és a többi értékek elhanyagolása lassan átváltoztatja
türannisszá.

A demokráciában el?bb-utóbb alkalmatlanok kerülnek hatalomra, akik hízelg?kkel veszik körül magukat,
míg ellenfeleiket pedig oligarcháknak vádolják. Közben a polgárok megszokják, hogy nincs tekintély,
csak szabadság? az apa egyenrangú lesz a fiával, a tanár a tanítvánnyal, az öreg a fiatallal. Aki a
legcsekélyebb alárendeltségre akar, azt se t?rik, a végén már a törvényeket és szokásokat se tartja be
senki.

A három társadalmi réteg a demokráciában: a herék, a szegények, s a gazdagok. A herék jelent?s
szerepet játszanak, ?k a leghangosabbak, ?k a gazdagokból élnek. A legnagyobb csoport számszer?en a
szegények, ?k a köznép, a közügyekkel nem tör?dnek, szinte vagyontalanok. Ha összefognak, dönt? a
szavuk, de ez általában nem történik meg. Ha a herék ellen vannak, azzal vádolják ?ket, hogy a
demokrácia ellenségei és az oligarchia hívei.
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A korlátlan szabadság káoszának eredménye a legnagyobb szolgaság, ami a türannisz. A nép, látva a
káoszt, amibe az állam süllyedt megment?t keres. Ezt el?bb-utóbb meg is találja egy népvezér
személyében, aki kezdetben népszer?, majd lassan egyszemélyi vezet?vé válik. Hogy meg?rizze
hatalmát, a leghangosabb ellenz?it megöli, majd háborúkat provokál, hogy a nép ne vele, hanem a küls?
ellenséggel legyen lefoglalva. A türannosz kénytelen mindenkit, aki bármiben is kiemelked? elnyomni,
hogy ne legyen veszély hatalmára. A türannisz a herékb?l magának test?rséget alakít, s a köznép már
hiába zúgolódik ellene.A türranikus típusú ember: a vadállatias ösztön embere, eszel?s ember, aki
megkísérli az uralkodást nemcsak az emberek, hanem még az istenek felett is.

A türannisz a legrosszabb államforma a 4 rossz államforma közül. S a türannosz élete a legkeservesebb
az összes többi államforma vezet?iéhez képest. Az ösztön által uralt lélek a legboldogtalanabb, mert a
legkisebb a szabadsága.

Nézzük most az embertípusokat a lélek alapján! A lélek három részb?l áll: értelemb?l, indulatból,
vágyakozásból. Az els? els?sorban az igazságra törekszik, a második els?sorban a dics?ségre, míg a
harmadik els?sorban a pénzre. A harmadik típusú, nyereségvágyó ember számár a megbecsülés és a tudás
nem ér sokat, ha azokkal nem jár pénz is. A második típusú, becsvágyó ember számára a tudás és a pénz
nem ér sokat, ha azokkal nem jár együtt megbecsülés is. Az els? típusú, bölcsességszeret? ember viszont
lemondana a megbecsülésr?l és a pénzr?l, azokat legfeljebb kényszer?ségnek tekinti, de az igazi értéknek
a tudást tekinti, melyhez képest semmi a másik kett?.

Melyik típus élvez el?nyt? A bölcsességszeret? tapasztalata messze felülmúlja a nyereségvágyóét, mert 
a bölcsességszeret? kénytelen ismerni a másik két tapasztalatot, míg a nyereségvágyó csak saját
tapasztalatával rendelkezik. Ugyanez a bölcsességszeret? és a becsvágyó kapcsolata - hiszen
megbecsülésben mindenkinek része lehet, a gazdag is, a bátor is, a bölcs is. Viszont az igazság gyönyörét
csak a bölcsességszeret? tapasztalhatja meg, senki más. csak egyedül ? tapasztalt a gondolkodásban. az
ítéletalkotás legjobb eszköze Els? helyen tehát a bölcsességszeret? áll, másodikon a becsvágyó, utolsó
helyen a nyereségvágyó.

Az igazi öröm az, amihez nem szükséges fájdalom. A többi csak a tiszta örömök árnyképei. Pl. hamis
öröm az, ha fogfájásunk elmúlik. A testi öröm ideiglenes, mert pl. ha jóllaktunk, egy id? után ismét
éhesek leszünk,  míg a lelki öröm esetében ez nem történik meg. Továbbá a nyereségvágyó és becsvágyó
lélekrész vágyai, ha a bölcsességszeret? részt követik, s annak irányítása alatt keresik maguk örömét,
akkor képesek elérni a legigazibb gyönyört, s ez e gyönyör felel meg legjobban emberi lényegüknek. Ha
más lélekrész az irányító er?, nem valósul meg mindez! A türannisz a legrosszabb államforma: ott az
uralkodó a három fajta gyönyör közül a két alacsonyabbrend?nek hódol csak, de még ezt is minden
mértéket túllépve teszi. A türannosz 93-szor, azaz 729-szer boldogtalanabb a királynál (az ideális állam
vezet?jét?l), ahogy ugyanígy 729-szer pocsékabb államforma a türannisz az ideális államnál.
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Összefoglalás: az igazságosság mindenben el?nyösebb az igazságtalanságnál.Az ember rendeltetése:
alárendelni ösztöneit az értelemnekAz eredeti állítás az volt, igaz-e, hogy hasznosabb tökéletes
gazembernek lenni, mint igaz embernek. Most látjuk, hogy ez nem lehet igaz, mert aki az igazságosságra
törekv? lélekrészt alárendeli a másik két résznek, az elállatosítja magát, elveszi a rendezettséget és az
összhangot saját lelkét?l.

A m? utolsó témája a m?vészet, melyr?l már szó volt a nevelés elemzésének kapcsán. Az igazi dolgok az
Isten alkotta ideák, ezek másai, utánzatai a világunk dolgai, míg ezek utánzatai a m?alkotások. Ahogy a
türannisz sokkal rosszabb az ideális államhoz képest, úgy a m?alkotás is az tehát - mivel többszörös
utánzat - az ideákhoz képest.A befejezésben a halhatatlan lélekr?l van szó. A lélek nem halhat meg a test
betegségét?l, de a lelki rossztól se, hiszen ha így lenne, a halál megszabadítaná a lelket a felel?sségre
vonástól, mi igazságtalan lenne. Az istenek tudják mi az igazságosság és az igazságtalanság, ezt
képtelenség el?lük elrejteni. Mivel tudjuk, hogy lelkünk halhatatlan, s el tud önmagunk és az istenek
barátai maradjunk, nemcsak itt a földi életünkben,  hanem azon túl is, egy érhetjük el végül a valódi
boldogságot.

_______________________________________________
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Állati túlzás

by maxval bircaman - kedd, március 06, 2018

http://bircahang.org/allati-tulzas/

A magyar médiákban két állati hír is volt a napokban.

Egy rend?r durván bánt a kutyájával, s egy iskolai szakkörben állatokat boncoltak.

Az ilyesmi mindig túlméretezett felháborodást szokott okozni, s nem csak Magyarországon, hanem az
egész fejlett világban. Ezt abszurdnak tartom. Abszurdum ugyanis, amikor egy állat sérelmére elkövetett
tett sokkal nagyobb érzelmi reakciókat szül, mint amikor emberek ellen történnek súlyosabb tettek.

Pedig én magam is állatvéd? vagyok. 1980-1986 között, majd 1997 óta folyamatosan van háziállatom. Ez
jelenleg egy 11 hónapos macska. Utálom a vadászatot, de még a disznöölést is. S annak idején azért
hagytam el a pszichológia szakot (ahová az 1986-1987-es tanévben jártam), mert képtelen voltam
megbékélni a gondolattal, hogy végeznem kell élveboncolást a kötelez? élettan órákon, ezt úgy se bírtam,
hogy egyébként az összes élveboncolás minden esetben rendesen elaltatott állatokon zajlott. Egyetlen
egyszer vettem részt ilyesmiben, s máig emlékszem rá, pedig 32 éve történt, de máig emlékszem a
mélyen alvó állat arcára, majd halálára, s úgy döntöttem, nem akarok többé ilyet személyesen látni.

Viszont nem gondolom, hogy e kérdésben radikálisnak kellene lenni. Vannak esetek, amikor szükségesek
az állatkísérletek, a cél ezen eseteknek a lehet? mimumra korlátozása, s annak biztosítása, hogy ne
történjen felesleges szenvedés. Ugyanez a vadászat és az állattartás esete, nem abszurd állati jogok és
vegatarianizmus kell, hanem az állattartás körülményeinek javítása, s úgyszintén a felesleges szenvedés
elkerülése.

A szadizmust meg azért kell büntetni, mert nem méltó az emberi lényeghez.

_______________________________________________
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Ítéletek a legy?zöttek felett

by maxval bircaman - vasárnap, november 18, 2018

http://bircahang.org/iteletek-a-legyozottek-felett/

A macedón ügy kapcsán minden meg lett írva, de egy alapvet? kérdés nem.

Új, modern, undorító szokás az ellenfelet kamuítéletekkel megalázni.

A korábbi korok sokkal egyenesebbek voltak: a háborús ellenfelet szimplán megölték vagy elvettek t?le
pénzt, vagyont, esetleg bezárták, de nem csináltak bírósági cirkuszt, s azt különösen nem állították, hogy
a független bíróság ítélete mindez.

Mindez a modern kor hazugsága. Már a nürnbergi bíráskodás esetében is er?sek a kétségeim, bár ott
elismerem a szándékot új jogrend létrehozására. De ami meggy?zött az iraki per volt Szaddam Huszein
ellen, ahol a "független" bíróság halálra ítélte a volt államf?t. De mondhatnám a koncepciós pereket a
szerb és horvát "háborús b?nösök" ellenében is idegen államok által.

Szóval ez az alapállásom a Gruevszki ügyben is, alapvet?en szimpla bosszú a börtönre ítélése politikai
ellenfelei által.

Egyébként még csak nem is szimpatikus ez a Gruevszki nekem.

_______________________________________________
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Ókori filozófia

by maxval bircaman - hétf?, december 31, 2018

http://bircahang.org/okori-filozofia/

Azok listája, akikr?l írtam külön cikke(ke)t.

Nem-keresztény filozófusok:

http://bircahang.org/tag/plotinosz/http://bircahang.org/tag/plotinosz/Hérakleitosz, görög
(535-475),
Parmenidész, görög (515-430),
Platón, görög (428-347),
Arisztotelész, görög (384-322),
Cicero, római (106-43),
Seneca, római (i. e. 4-65),
Plotinosz, egyiptomi/görög (204-270).

A keresztény filozófusok listája itt, a cikk végén látható.

_______________________________________________
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Önéletrajzírás

by maxval bircaman - szombat, november 10, 2018

http://bircahang.org/oneletrajziras/

Nem szabad ezt az egészet komolyan venni.

Ezek az "asszertív", "csapatjátékos", "perfekcionista", stb. liberális szavak ugyanúgy nem jelentenek
semmit, mint a Kádár alatti önéletrajzokban a "behatóan érdekl?dik társadalmi kérdések iránt", "munkás
származású család", stb. marhaságok.

A diktatúra kitalál magának szabályokat, s ezeket legalábbis formailag be kell tartani, de a valóságban
még a vezérek se veszik mindezt komolyan.

Szóval a liberális diktatúra (hivatalos nevén "liberális demokrácia") abszurditásán kívül mindez semmit
se jelent.

A valóságban ha kell a profithoz egy új bérmunkás, felveszik, s kész. Ha meg nem kell, csak 
ismeretséggel esélyes bárki is.

_______________________________________________
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Örülnek a gyilkosok

by maxval bircaman - szombat, június 02, 2018

http://bircahang.org/orulnek-a-gyilkosok/

A mélyen ateista ír nép megszavazta önkéntesen az abortuszt.

 

Várható volt, hiszen pár éve megszavazták az egynem?ek álházasságát is, ezzel szétzúzva a család és a
házasság intézményét.

A rossz mindig rossz, de rosszabb, ha a csürke önként csinálja.

A mai, teljesen eltorzorzult liberális csürheértékrend már csak ilyen: egyhetes gyász a baleset okán
meghalt szurikátáért, de sátáni vigyorral és melldöngetve emberek gyilkolása.

Nyilván van elvi politika és reálpolitika. A reálpolitika fontos, nem mehetünk fejnek a falnak, mégha
igazunk is van. De ne hazudjuk akkor ezt elvi politikának, ha lehet.

Ezért utálom pl. a magyar KDNP nev? fantompártot. Magukat elvi alapúnak hazudják, miközben
színtiszta reálpolitikát folytatnak. Sose semmit nem tettek a magyarországi ultraliberális
abortuszszabályok ellen, csak mert a többség abortuszpárti. Pedig aki elvi alapon politizál, az akkor is
kiáll a jó mellett, ha senki más nem ért vele egyet.

De itt csak egy kis párt állított ki magáról elégtelen bizonyítványt. Míg az ír nép esetében még ez a
felment? körülmény sincs. Mocskos gazemberek vagytok, ír csürhe!
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Összeesküvéselmélet

by maxval bircaman - csütörtök, január 25, 2018

http://bircahang.org/osszeeskuveselmelet/

A magyar jobboldal el?tt három f? probléma van: az antiszemitizmus, a nacionalizmus, s az
összeesküvéselméletek.

Most ez utóbbiról szólnék. Az antiszemitizmus er?sen csökken?ben, a nacionalizmus túlhaladására pedig
semmi esély a jelenlegi fejl?dési szakaszban.

Az összeesküvéselméletek a bonyolult dolgokat igyekeznek nagyon egyszer?vé tenni, pedig a világ
bonyolult.

A legnépszer?bb összeesküvéselmélet manapság a zsidó összeesküvés és a szabadk?m?ves
összeesküvés. A kett? tulajdonképpen ugyanaz, csak a szabadk?m?ves verzióban nincs meg a zsidó
etnikai/vallási elem. Így csak a szabadk?m?ves verziót fogom elemezni, mert a zsidó változat azonos
vele, azzal az egyetlen eltéréssel, hogy benne szabadk?m?vesek helyett zsidók vannak. Azt hiszem,
ez világos.

Történelmileg Magyarországon létezett még a pánszláv összeesküvéselmélet és a katolikus
összeesküvéselmélet, ez utóbbi mai megmaradt lelkes magyar híve Bartus László volt újságíró, jelenleg
blogger Amerikai Népszava nev? blogja, akit érdekel és szeretne nevetni, ott b?ven olvashat róla.

Tehát a szabadk?m?ves elmélet szerint van valamiféle titkos, évezredek óta m?köd? csoport, mely a
háttérb?l és titokban irányítja az emberiség sorsát, mindig hatalmas sikerrel.
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Ez az eset, amikor a kritikusok komolyan veszik a kritizált szervezet mítoszait.

A szabadk?m?ves mítoszok valóban már a Kheopsz-piramis és a jeruzsálemi templot megépítését is saját
teljesítményeik közt tartják
számon.

A valóságban a szabadk?m?vesség els? jelei a XII. sz., s titkosságuk annyiban rejt?zött, hogy építészeti
tudással rendelkeztek, azaz tényleg k?m?vesek voltak. Abban a korban minden szakma igyekezett a maga
szaktudását ?rizni, a nyilvánosság el?tt titkolni. Ennek jelei ma is megvannak: tessék egy szakért?t
bármir?l megkérdezni, s szinte biztos, hogy közérthet? válasz helyett hosszas, kívülállók számára
érthetetlen szakszavakkal teli mondatokat fog mondani, ezzel érzékeltetve, hogy az adott téma nagyon
bonyolult, s csak szakemberek számára érthet?.

A XVII. században a liberális fordulatot el?készít? személyek megalakították els? klubjaikat, s azokat a
szabadk?m?vességr?l nevezték el, átvéve a jelképeket is. A valóságban semmi bizonyíték, hogy
bármiféle kontinuitás is lenne az eredeti szabadk?m?vesek és ezen modern értelmiségi klubok közt.

A modern szabadk?m?vesek valóban fontos szerepet játszottak a rendi társadalmak felforgatásában, ez
szimpla tény. A felvilágosodás nem a szabadk?m?vesek munkája, az korábbi náluk, de eszméinek
terjesztésében hatalmas volt a szerepük, ez is tény.

Azonban a liberalizmus gyózelme után a szabadk?m?vesség színházzá vált, azaz maradt a forma,
tartalom nélkül.

A háttérhatalom nem összesküvés. Vegyük észre: a háttérhatalomról való beszéd nem feltételez titkos
összeesküvést. A háttérhatalom nem más, mint a liberális, kapitalista világrend elitje. Ez a világrend
m?ködik a maga szabályai alapján, mint egy gépezet. Ahogy egy autókerék forgása nem összeesküvés
eredménye, úgy ez sem az. Az autót vezet? személy megállapítja az útirányt, de közvetlenül nem mondja
meg a keréknek mikor merre mozogjon, s?t erre képtelen lenne. A háttérhatalom sem képes a világot
irányítani, csak próbálkozhat az irány megatározásával, de magát a már beindult folyamatot nemigen
képes érdemben befolyásolni.
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Ami pedig a szabadk?m?ves páholyokat illeti, ma egy elit golfklubban fontosabb döntések születnek,
mint egy ilyen páholyban. Vagy a minden évben megrendezett davosi gazdasági fórum sokkal fontosabb
esemény, mint egy "titkos" Bilderberg-konferencia. Aki komolyan elhiszi, hogy a világot titkos
személyek irányítják, majd ezek a személyek direkt összes is gy?lnek valahol látható módon, hogy direkt
leleplezzék magukat, az valószín?leg a Húsvéti Nyúlban is hisz.

_______________________________________________
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Összefogás

by maxval bircaman - kedd, április 24, 2018

http://bircahang.org/osszefogas/

Kiváncsiságból utána számoltam, mi lett volna, ha megvalósul a ballibek által hirdetett összefogás.

Amit figyelembe vettem, a ballib (MSZP-DK), a Jobbik és az LMP eredményei az egyéni
választókerületekben. A Momentum és az Együtt eredményeit csak ott vettem figyelembe, ahol volt
tényleges jelent?ségük.

A 106 választókerületb?l 48 ki is zárható az elemzésb?l, ezekben ugyanis ott a nyertes 50 % feletti
eredménnyel nyert: 47:1 a Fidesz javára.

Van további 11 választókerület, ahol a Fidesz eredménye több, mint az egész ellenzéké, azaz csak azért
nem érte el az 50 %-ot, mert kis, jellemz?en kamupártok is kaptak szavazatokat.

Most pedig nézzük az úgynevezett átszavazási hajlandóságot. Azaz a ballib szavazók, a Jobbik szavazói, s
az LMP szavazói részér?l a hajlandóság átszavazni egymásra. Ezt direkt nagyon magasra, kétharmadra
tettem, ez magasabb,  mint az összes közvéleménymutatásbeli eredmény. Nos, 12 olyan körzet van, ahol
még így is a Fidesz  nyert volna.

Szóval egy ideális, szinte teljes ellenzéki összefogás esetében is megnyert volna 69 egyéni körzetet a
Fidesz. Ez a körzetek 65%-a.

Mi lett volna ebben az esetben a végeredmény? Valahol 115 és 120 között lett volna a Fidesz
mandátumszáma.

térkép:
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kék - ellenzéki gy?zelem,

narancs - Fidesz-gy?zelem 50 % feletti szavazati aránnyal,

sárga - Fidesz eredménye több, mint az egész ellenzéké,

zöld - ahol ideális átszavazás esetében is Fidesz-gy?zelem lett volna,

rózsaszín - ahol sikeres ellenzéki koordinácó esetében a Jobbik nyert volna a Fidesz helyett,

lila - ahol sikeres ellenzéki koordinácó esetében ballib gy?zelem (MSZP-P, DK, ill. 1 esetben Együtt) lett
volna Fidesz-gy?zelem helyett,

fehéren maradt 2 körzet, az egyikben az LMP,  a másikban a "független" Kész nyert volna.

*

Összesítés sikeres ellenzéki koordináció esetében:
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Fidesz - narancs, Jobbik - rózsaszín, LMP - zöld, ballib (MSZP-P, DK, Együtt) - kék, független - fehér

_______________________________________________

                                825 / 831



BircaHang - 2018
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Összefogást!

by maxval bircaman - csütörtök, november 29, 2018

http://bircahang.org/osszefogast/

A magyar ellenzéki helyzet olyan buta módon alakul, hogy ez már szinte paródia.

Els? lépés. Megalakul egy új párt, mely kimondja, most már aztán bukni fog a csúnya Zorbán, mert az
ország teljes cs?dben van, minden 10 kisdiákból átlag 11 éhesen zuhan ki a padból, az ország
lakosságának 99,9 %-a nyomorog, már kitántorgott 2 millió ember mosogatni Londonba, a magyar
kórházakban nagyobb a halálozási arány, mint az auschwitzi haláltáborban volt, nincs szólásszabdság,
továbbá Mészáros vagyona már 5 trillió euró, viszont a meglév? ellenzék is törlend?, mert Zorbán
megvette ?ket, ill. ingyen hülyék és alkalmatlanok, vagy felel?sek Zorbán diktatúrájáért.

Alternatíva: nem párt alakul, hanem civil mozgalom, mely radikális rendszerváltást akar, bár sose mondja
meg, mi is lenne az új rendszer. Egyetlen pont tudható meg az új rendszerr?l: benne Zorbán börtönben
lesz.

Második lépés. Az összes ballib média dicshimnuszokat zeng az új szervezetr?l, a ballibekhez közeli
közvéleménykutatások kimutatják, hogy már most eléri az 5 %-os küszöböt az új párt, különösen a
fiatalok körében népszer?. Az új párt vezet?i naponta 10 interjút adnak.

Harmadik lépés. Az új párthoz csatlakozik a korábbi hónapok messiásaiból is pár ember, azok, akik már
alapítottak ugyanilyen új pártokat, ugyanazokkal a szövegekkel, de már csak egy FB-oldal maradt bel?lük
- kudarcuk oka természeteseen egyedül az, hogy a "pártállam" lakájmédiái lekaraktergyilkolták ?ket. De
most már aztán retteghet Zorbán, hiszen immár egyesültek a független civilek!

Negyedik lépés. Az els? adandó alkalommal gigatüntetést szervez az új párt. Pl. Zorbán fasiszta
kormányzata megváltoztatja a kutyaházak szabványát, ami nyilván t?rhetetlen, s az utolsó csepp a
pohárban. Kimegyünk a Parlament elé, s?t ott leszünk akár hetekig is, míg meg nem bukik a diktatúra! A
tüntetésen megjelenik 200 ember, nagyobb részük olyan nyugdíjas, akinek eleve bérlete van már minden
tüntire, közülük 195 szépen hazamegy az esemény után.
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Ötödik lépés. Összevesznek egymással az új mozgalom hívei, egymásról megállapítják, hogy Zorbán
beépített ügynökei. 

Hatodik lépés. A megmaradt hívek 3 részre oszlanak. Az egyik rész kitart az új mozgalom mellett. A
másik rész alapít egy mégújabb, most már aztán tényleg igazi mozgalmat. A harmadik rész meg beolvad
valamelyik régóta létez? ballib pártba.

Hetedik lépés. A legközelebbi választás alkalmából mindegyik fenti frakció kibékül egymással, s?t
azokkal a ballib szervezetekkel is, melyeket eddig nemkívánatosnak mondtak, majd "összefogás,
összefogás!" kiáltásokkal együtt csúnyán el is buknak a választáson.

Ezután jön ismét az els? lépés, a ciklus ismét indul.

_______________________________________________
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Új típusú ballibaizmus

by maxval bircaman - kedd, október 02, 2018

http://bircahang.org/uj-tipusu-ballibaizmus/

A magyar ballibaizmus új tendenciája az álbaloldaliság. S er?södik.

 

Bár nehezen tör el? ez a tendencia, mert az ortodox ballibaizmus nagyon gyanúsan szemléli,
kriptoorbánizmusnak véli. A hagyományos ballib eszmeiség ugyanis mélyen jobboldali
(gazdaságpolitikai értelemben persze, nem kulturálisan), fanatikusan neoliberális/neokonzervatív, esetleg
még anarcholiberális is lehet, de balra hermetikusan elzárja magát.

Bár 1990-2010 közti liberális görénykurzusról szoktam beszélni, valójában ez az eszmeiség már az
MSZMP utolsó szakaszában is burkoltan a hivatalos magyar gazdaságpolitikai állameszme volt.

A bábmesterek kezdenek azonban rádöbbeni, nem lehet Orbánt jobbról el?zni, így jön a balról el?zés
módszere. Általános módszer ez az er?söd? populizmus ellen.

Ez a hagyományos és az új ballibaizmus közti eltérés. Az el?bbiek számára a balról el?zés fasizmus, míg
az utóbbiak rugalmasabbak e tekintetben.

Valójában azonban csak maguk alatt vágják az ágat. Miért? Mert saját alapelveiket erodálják ily módon.
Amikor pl. hirtelen a piacpártiságot azok kezdik kritizálni, akiknek léte ett?l függ, az csakis azokat segíti,
akik eleve nem hisznek a piacban. Különösen hasznos, ha valós érveket használnak ezek a kritikusok.

Ha sikert is érnek el ezzel valaha a modern ballibek. az csúnya öngól lesz.
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Valójában nincs jobb annál, amikor az ellenség elbizonytalanítja saját magát.

_______________________________________________
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Üdülés

by maxval bircaman - kedd, május 29, 2018

http://bircahang.org/udules/

1973-1978 között minden évben Csopakon üdültem a szüleimmel, a külkeres üdül?ben (mindkét szül?
külkeres lévén), ami kifejezetten amolyan elitüdül?nek számított akkoriban! 

 

Szóval itt, az elitmenzán voltak ám vicces dolgok. Egyik emlékem, hogy még 50 kilós, rossz étvágyú
anyám is mindig éhes maradt vacsora után, s mindig mentünk fokhagymás lángosért vacsora után. Aztán
volt, hogy ebédre pl. tökf?zelék volt hússal és KALÁCCSAL - miért kaláccsal, hát mert a reggeli kalács
nem fogyott el, maradt bel?le, így nem lett volna értelme kenyeret venni a menzára aznap. Érvelés: aki
éhes, az megeszi a kalácsot is, aki meg nem éhes, az minek jön ebédelni, miért nem maradt a strandon
napozni?

A csúcs a "hidegcsomag" volt. Amikor valaki nem akart menni a menzára, mert pl. elment kirándulni, az
igényelhetett hidegcsomagot. Ez azt jelentette, hogy egy darab kis májkrém, 1 darab mackósajt, 1 kis
dzsem, s két szelet félig elszáradt kenyér.

Szóval ez elitség csak a szó igencsak tág értelmében volt csak igaz,

A legnagyobb vicc egyébként annak idején a falra kifüggesztett "házirend" volt, kb. 60 ponttal, mely
tételesen tiltott szinte mindent, ami az embernek eszébe juthatott volna. Pl. tilos hangosan labdázni az
üdül? kertjében, tilos a szobába beengedni bárkit, tilos saját elektromos eszközt a konnektorba dugni, tilos
a szobában kártyázni, tilos 22 óra után a vécét használni, stb. (Annak idején egy humorista írt is egy 
kabarétréfát az üdül?i házirendekr?l.)

_______________________________________________
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