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A világ országai

by maxval bircaman - péntek, január 01, 2021

https://bircahang.org/a-vilag-orszagai/

A világ országai - 2021. január 1-jei állapot.

Független államok kétségen kívül:

Európa: 56 (ebb?l 6 nemzetközileg nem elismert),
Ázsia: 41 (ebb?l 1 nemzetközileg nem elismert),
Afrika: 55 (ebb?l 1 nemzetközileg nem elismert),
Amerika: 35,
Óceánia: 15);

összesen tehát: 202 (ebb?l 8 nemzetközileg nem elismert).

 A "nem elismert" státusz jelentése: az ENSZ hivatalosan egy másik ország részének tekinti, miközben a
valóságban az illet? másik országnak nincs ott tényleges joghatósága. Ezek: Abházia, Dél-Oszétia, Észak-
Ciprus, Karabah, Koszovó, Szomáliföld, Tajvan, Transznisztria. (Tajvan esete persze duplán speciális,
hisz önmagát nem tekinti függetlennek, itt valójában kett?s kormány esete van, de a gyakorlatban ez el
nem ismert függetlenségnek tekinthet?.)

A 194 nemzetközileg elismert államból 193 ENSZ-tag, az egyetlen kivétel a Vatikán, melyet az ENSZ
hivatalosan is minden szinten nem-tagállam országként ismeri el. 

A 8 nem elismert országból Magyarország 1-et ismer el (Koszovót), még eggyel pedig fenntart nem-
hivatalos viszonyt (Tajvannal).
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Azt írtam az el?bb, "kétségen kívül", de ezt azért pontosítani kell. mert a jogi helyzet körül sokszor zavar
van. Íme azok az esetek, ahol fennáll a kétség mégis:

Andorra jogilag köt?dik idegen államokhoz (lásd, a 2 andorrai államf? mindig két külföldi
személy). A régi id?kben bevett szokás volt a gyarmat és a függetlenség közti "védnökség"
állapot, amikor egy terület önálló, belügyeit önmaga intézi teljes mértékben, de hivatalosan
elismeri maga felett egy idegen állam fennhatóságát, ennek utolsó mai hivatalos példája Andorra.
Egy ideig Monaco is ilyen státusszal rendelkezett egyébként, de 2002 óta ez a viszony megsz?nt.
Érdekesség: ez volt Bulgária státusza is 1878-1908 között.
Van három csendes-óceáni ENSZ-tagállam ország - Marshall-szk., Mikronézia, Palau -, mely
olyan szerz?déssel rendelkezik az USA-val, hogy az a gyakorlatban az USA legalábbis részleges
szuverenitását jelenti. Ez is - kimondatlanul - védnökség státusz.
Bosznia-Hercegovina esete is eléggé furcsa, a vétójoggal rendelkez? külföldi f?biztos miatt.

Van továbbá 5 speciális eset a 202 mellett:

2 darab új-zélandi területet egyes országok országnak ismernek el, s?t az ENSZ is nem-
tagállamként tart számon: Cook-szk., Niue. Ezek egyébként ténylegesen jóval függetlenebbek Új-
Zélandtól, mint a fent említett 3 csendes-óceáni ország az USA-tól. Valójában az, hogy ezek nem
függetlenek jogilag csak szubjektív döntés kérdése.
Palesztína - nyilvánvalóan nem független állam, de sokan országnak ismerik el (Magyarország
is), s?t az ENSZ is nem-tagállamnak tekinti.
Nyugat-Szahara - kormányzata emigrációban van, valós kontrollja a terület felett er?sen
korlátozott, de több tucatnyi ország elismeri országként, az ENSZ gyarmatnak tekinti, bár nem
tudni, kinek a gyarmata.
Máltai Lovagrend - abszolút egyedi eset, egy rakás ország elismeri diplomáciai szinten
(Magyarország is), az ENSZ-ben is megfigyel? státusza van, bár nem számít nem-tagállamnak,
önmagát a római pápa joghatósága alatt lév?nek tekinti.

Ha ezeket is beleszámoljuk, akkor az összes szám 207 lenne. De én ezeket nem számítanám bele. Nem
gondolom, hogy függetlennek kellene számítani azokat a nem ENSZ-tagállamokat, melyek se nem
rendelkeznek tényleges kontrollal saját maguk felett (lásd Palesztína, Nyugat-Szahara), se nem tekintik
saját magukat teljesen függetlennek (lásd Cook-szk., Niue, Máltai Lovagrend).

Van több ország is, melynek területe egyszerre több kontinensen terül el, ezeket mind oda számítom,
ahol a f?városuk van. Kivétel: hagyományból Ciprus, Kazahsztán, Törökország és a kaukázusi államok
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Európához vannak sorolva, bár területük legnagyobb része Ázsiában van. Ugyanez a helyzet Máltával,
mely Európa és Afrika határán van, lehetne bárhová számítani ?ket, de hagyományból mindig Európához
számítódik.

Mi a helyzet a gyarmatokkal, azaz függ? területekkel? Nos, jogilag egy sor ország régesrég integrálta
minden volt gyarmatát, azaz azok státusza azonos az anyaterületével, így ma már az összes volt ausztrál,
dán, francia, holland gyarmat alkotmányosan az illet? állam teljesjogú része (sok esetben plusz jogokkal,
lásd autonómia).

Hivatalosan ma csak 4 országnak vannak gyarmatai: Egyesült Királyság, Norvégia, USA, Új-Zéland.
Ezek közül Norvégia esete jelképes, egyetlen "gyarmata" egy lakatlan terület, az USA és az Egyesült
Királyság esetében részben ugyanez a helyzet:

Egyesült Királyság: a 16 függ? területb?l 2 lakatlan (1 az Antarktisznál egy szigetcsoport, 1 az
Indiai-óceánban),
USA: a 13 függ? területb?l 8 lakatlan (kis szigetek: 1 a Karib-tengerben, 7 a Csendes-óceánban).

Íme a nem-lakatlan "gyarmatok" listája:

Egyesült Királyság:
a történelmi okokból hivatalosan nem csatolt európai területek: Guernsey, Jersey, Man-sz.
- a valóságban ez inkább többletjogokat ad nekik, a brit törvények nem érvényesek
automatikusan itt (pl. amikor Anglia EU-tag volt, ezek a területek akkor is kívül voltak az
EU-n),
teljes autonómia: Bermuda, Gibraltár - joga van a helyi hatóságoknak a brit törvényeket
hatályon kívül helyezni, ennek friss példája, amikor Anglia bevezette az egynem?
házasság intézményét, de ezt Bermuda hatályon kívül helyezte a saját területére
vonatkozóan,
nagyfokú autonómia: Anguilla, Brit Virgin-szk., Falkland-szk., Kajmán-szk., Montserrat,
Turks- és Caicos-szk., Szent Ilona-szk.,
korlátozott autonómia: Pitcairn-szk.,
autonómia nélkül: Akrotíri-Dekélia - ez a gyakorlatban két NATO-támaszpont Cipruson;

USA:
nagyfokú autonómia: Amerikai Szamoa, Északi-Mariana-szk., Puerto Rico,
korlátozott autonómia: Amerikai Virgin-szk., Guam;

Új-Zéland:
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Tokelau: a világ legviccesebb gyarmata, ez egy kisebb budapesti kerület méret? trópusi
sziget, 1500 lakossal, polinéziai ?slakosok, pálmákkal és tiszta tengerparttal, Új-Zéland
hosszú évek óta igyekszik autonómiát adni a területnek, de ezt a lakosság minden
népszavazáson elutasítja, valójában arról van szó, hogy pénzügyileg jobban megéri
gyarmatnak lenni, jelenleg mindent Új-Zéland fizet a szigeten, míg ha autonómia lenne,
akkor saját forrásokból kellene gazdálkodni.

Mi az oka annak, hogy egy ország nem integrálja a volt gyarmatait? Anglia esetében ez sok esetben
szimpla adóügyi trükk, lásd a Brit Virgin-szk., a Kajmán-szk., s a Turks- és Caicos-szk. arról szólnak,
hogy ide megy a világ ofsór pénzeinek hatalmas része, amib?l kis részt kap a brit állam is.

Melyek azok a területek, ahol létezik jelent?sebb támogatottsága a státusz megváltoztatásának, íme egy
részleges lista:

Chile:
Húsvét-szk.: autonómia elérése;

Dánia volt gyarmatai, ma integrált területei:
Feröer-szk.: a lakosság kb. fele függetlenségpárti, alapvet?en ez tisztán gazdasági kérdés, a
terület annyira autonóm, hogy de facto a terület ma is független (pl. nem tagja az EU-nak
se),
Grönland - többségi támogatottsága van a függetlenségnek, a népszavazás el?készítésben
van, itt részben etnikai kérdés is van (a lakosság nagyobb része eszkimó), de itt is sok a
gazdasági elem, jelenleg a dán fennhatóság azt jelenti, hogy Dánia pénzt ad, s ha enékül is
biztosítható a túlélés, akkor a többség a függetlenségre fog szavazni;

Franciaország volt gyarmatai, ma integrált területei, itt két régiót kell kiemelni:
a csendes-óceáni 3 francia terület, ahol jelent?s ?slakosság van, itt létezik a franciától
eltér? nemzeti önazonosság, viszont a francia fennhatóság jelent?s pozitív eredménye a
francia állampolgárság és segélyezési rendszer, ami azt jelenti, hogy - ellentétben a
szomszédos óceániai országokkal - jóval magasabb az életszínvonal, továbbá bárki,
bármikor az európai Franciaországba költözhet, ott munkát vállalhat, ehhez nem szükséges
semmilyen engedély - itt a francia politika az, hogy részben elismeri ezen területek
sajátosságait, lásd hivatalos jelképek:

Francia Polinézia: 15-20 %-os a támogatottsága az elszakadásnak,
Új-Kaledónia: ez a leger?sebben szeparatista francia terület, a lakosság kb. fele
elszakadáspárti, a 60 %-nyi ?slakos zöme elszakadáspárti, de a népszavazásokon
alul maradnak mindig, els?sorban a betelepült európai lakosság elszakadásellenes
szavazata miatt, a legutolsó függetlenségi népszavazáson (2020) 47 % szavazott a
függetlenségre, 53 % ellene,
Wallis-Futuna: ez a legszegényebb francia terület, a lakosság kb. negyede
elszakadáspárti - itt olyan szint? a francia regionalitás, hogy a francia állam
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elismeri a helyi törzsi királyságokat, ami azért kissé vicces a heves francia
republikanizmust ismerve;

néger régiók, volt rabszolgákból álló lakosság, itt a lakosság francia önazonosságú,
alapvet?en az elégedetlenség szociális alapú (alacsonyabb az életszínvonal, mint
Európában, nagyobb a munkanélküliség, stb.), de így is hatalmas el?nyben vannak a
régióhoz képest, pl. a brazil-francia határ (Francia Guayana) két oldala között nagyjából
15-szörös az életszínvonalbeli eltérés:

Guadeloupe és Martinique: egyedül itt van az 5 karibi francia terület közül
függetlenségpártiság jelen, de itt se nagyobb 10-15 %-nál,

a két régión kívül:
Réunion: a helyi, kb. 15 %-os népszer?ség? kommunista párt függetlenségpárti;

USA:
Guam: magasabb fokú autonónia, azaz "társult állam" státusz elérése a cél,
Puerto Rico: teljes integráció az USA-ba (lásd 51. tagállam), gyakorlatilag csak a helyi kb.
5 %-os népszer?ség? kommunisták akarnak függetlenséget.

A már említett Tokelaun és az adóparadicsomokon kívül számos olyan eset is van, ahol a 
függetlenségellenesség a f? nemzeti program. Erre példa:

a fehér francia volt gyarmatok:
Saint Barthélemy - pici trópusi luxussziget, ahol az életszínvonal magasabb, mint az
európai Franciaországban, plusz még az adók is alacsonyabbak,
Saint Pierre-Miquelon - az egykori Francia Észak-Amerika utolsó maradéka;

egy egyáltalán nem fehér francia volt gyarmat:
Mayotte - eredetileg a Comore-szk. francia gyarmat része, a comorei 1974-es
függetlenségi népszavazáson a 4 szigetb?l 3 a függetlenségre szavazott, viszont a
negyedik, Mayotte ellene, így 1975-ben a Comore-szk. független állam lett, de Mayotte
francia maradt, s?t 2009-ben egyenesen a teljes integrációt választotta a sziget, 2011-t?l
Mayotte francia megye, az EU része, s az egyetlen muszlim és néger többség? francia
megye - gazdaságilag mindenképp megérte: ma Mayotte-én az életszínvonal 4-5-ször
magasabb, mint a Comore-szk.-en;

egyes brit területek:
Gibraltár és Falkland-szk.: itt egy-egy idegen állam tart igény a területre (Spanyolország,
ill. Argentína), ez ellen a brit identitású lakosság a brit hatalomban látja a védelmet,
Anguilla: híres, szinte komikus eset. A terület kénytelen volt hadat üzenni Angliának,
hogy ne legyen független. Err?l kicsit részletesebben, mert megéri. Anguillát a britek Saint
Kitts-Nevis terület részeként irányították, ez akkor kezdett gond lenni, amikor ki lett t?zve
a 60-as évek közepén Saint Kitts-Nevis függetlensége tíz-tizenöt éven belül. Emiatt
forradalom tört ki Anguillán: 1967. május 30-án – ez mind  a mai napig Anguilla nemzeti
ünnepe – a lakosság el?zte a szigetr?l a saint-kitts-nevisi rend?rséget, majd az amerikai
kormányhoz fordult, hogy vegye át a sziget irányítását. Az amerikai kormány
természetesen nem reagált egy brit belügyre. Ezután a sziget egyoldalúan népszavazást
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tartott, ahol 1813 igen és 5 nem szavazattal kimondták elszakadásukat az akkor még brit
uralom alatt álló Saint Kitts-Nevist?l. Tárgyalások indultak a brit kormánnyal, a britek
megpróbáltak egy kompromisszumos egyezséget kidolgozni, de nem voltak hajlandók
teljesíteni az anguillai f? követeléséket: hogy legyen Anguilla külön kezelve Saint Kitts-
Nevist?l, s ne kapjon függetlenséget soha. Ezek után az anguillaiaknak nem maradt más
lehet?ségük, mint ki?zni a brit tárgyalókat, majd kikiáltották a független köztársaságot,
remélve, hogy ezek után komolyan veszik majd ?ket. Londonban erre nem számítottak, de
most már lépniük kellett. Ismét tárgyalókat küldtek Anguillára, de az anguillaiak nem
voltak hajlandók tárgyalni, remélve, hogy ezzel ki tudnak majd provokálni egy igazi brit
reakciót. Miután a brit kormány kezdett nevetségessé válni, kénytelenek voltak lépni:
megindult az Anguilla elleni brit invázió, egy 20 katonából és 40 rend?rb?l álló brit
egység megindult Anguilla felé visszállítani az alkotmányos rendet. A brit „megszállókat”
az anguillaiak a parton meleg üdvözl? szavakkal és koktélokkal fogadták, az anguillai
„forradalmi köztársaság” vezetése pedig azonnal „kapitulált”, így fél óra múlva már
teljesítette a misszióját a kiküldött brit egység. Ezek után a britek már nem tudtak mit
tenni, megígérték, hogy teljesítik a követeléseket, ez meg is történt: 1980-ban Anguilla
hivatalosan is le lett választva Saint Kitts-Nevisr?l, majd 1983-ben St Kitts-Nevis
független állam lett, Anguilla meg mind a mai napig brit tengerentúli terület. A
„forradalom” vezére kés?bb több ízben a sziget kormányzói tisztségét töltötte be,
Pitcairn-szk.: az 50 f?s lakosság egyszer?en túl kevés a független államisághoz,
Montserrat: egy hatalmas vulkánkitörés 1995-ban lakhatatlanná tette a sziget nagyobb
részét, brit fennhatóság hiányában éhínség lenne;

Hollandia volt gyarmatai, a volt Holland Antillák 6 szigete:
3 sziget autonóm terület Hollandián kívül, de a holland korona alatt:

Aruba a függetlenségre szavazott, de ezt kés?bb a kormányzat visszavonta,
els?sorban a szintén volt holland gyarmatból függetlenné lett Suriname rossz
példája miatt, ahol a függetlenség megkapása után évtizedes káosz és polgárháború
következett be,
Curaçaón a lakosság 4 %-a szavazott a függetlenségre,
Sint Martinon a lakosság 14 %-a szavazott a függetlenségre;

3 sziget egyenesen lemondott az autonómiáról is, ezek Bonaire, Saba, s Sint Eustatius (az
els? Venezuela partjainál, az utóbbi kett? a Szélcsendes-szigetek része), státuszuk 2010
óta: község Hollandián belül - a népszavazáson a függetlenségre mind a három szigeten
kevesebb mint 1 % szavazott.

kedvencem: az anguillai "forradalmi" zászló 

térképek: sárgával jelölve: nem eismert országok, külbirtokok, államok anyakontinensen kívüli részei
(csak ha szigetek)
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nagy méretben: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Óceánia, Antarktisz 

_______________________________________________
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Pánteizmus

by maxval bircaman - szombat, január 02, 2021

https://bircahang.org/panteizmus/

A pánteizmus azt jelenti: minden Isten. Látszólag egyszer? meghatározás, de kérdés mit értünk "minden"
és "Isten" alatt.

Ha a legszorosabb értelemben értjük, akkor semmi értelme a szónak, hiszen ez azt jelentené: van valami,
ami teljesen független Istent?l, de viszont ha van ilyesmi, akkor Isten sincs, hiszen Isten az, aki mindent
megteremtettt, azaz nem lehet semmi se független t?le.

Azaz mindképpen kell valamilyen kapcsolat teremt? és teremtett között. 

Ha azt mondjuk, csak a kett? közötti teljes azonosság a pánteizmus, akkor nyilván az egyetlen megoldás:
a teremtett világ nem valós, az csak látszat, valójában csak Isten van. A hinduizmus egy része ezt vallja,
de ugyanez megtalálható az ógörög filozófiában is (eleai iskola).

Az ellenkez? véglet a deizmus: Isten megteremtette a világot, majd magára hagyta, azóta az Istent?l
független létez?. Tulajdonképpen a materializmus is ide sorolható.

A legtöbb monoteista vallás a kett? között van, egyrészt fenntartja az elkülönülést teremt? és teremtett
között, másrészt szükségszer? kapcsolatot is lát a teremtés aktusa miatt, de azon túl is. 

A három nagy nyugati vallásban egyszerre megtalálhatók a panteizmust teljesen elutasító nézetek és az
annak valamilyen mérsékelt változatát elfogadó nézetek. A panteizmushoz legközelebbi nézetek a
judaizmusban a kabalisztikus tanok, az iszlámban a szufizmus, a kereszténységben a keresztény
miszticizmus, mely els?sorban keleti jelenség, de nyugaton is megtalálható. Viszont ezek mindegyike
"szoft" panteizmus - úgynevezett pánenteizmus - azaz az egységet úgy írja le, hogy az mégse azonosság:
a világ része ugyan Istennek, de Isten nem csak a világ. Isten immanens is - a világban -, de emellett
transzcendens is - a világon kívül -, így lehet meg?rizni a teremt? és teremtett közti hierarchiát.

                                 19 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

_______________________________________________

                                 20 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Politikai földrajzi változások a XXI. sz. második évtizedében
(2011-2020)

by maxval bircaman - vasárnap, január 03, 2021

https://bircahang.org/politikai-foldrajzi-valtozasok-a-xxi-sz-masodik-evtizedeben-2011-2020/

Eltelt 10 év, így folytatni kell az el?z? cikket.

2011

Dél-Szudán elszakad Szudántól és független lesz, nemzetközileg elismerve.
Mayotte francia tengerentúli tartományból megye lesz (ez teljes integrációt jelent).

2012

Magyarország hivatalos neve Magyar Köztársaságról Magyarországra változik.
Elszakad Mali északi része Azawad néven - pár hónapon belül az új állam összeomlik és visszatér
Maliba.
Népszavazás Puerto Ricóban az USA-hoz államként való csatlakozásról, a többség igennel szavaz.
Eredmény: nem válik állammá Puerto Rico (az USA döntési hatásköre ugyanis új államok
felvétele).

2013

A Fülöp-szk. déli részén a muszlim lakosság számára megalakul Bangsamoro független állam.
Eredmény: pár hónapon belül az új állam összeomlik, a Fülöp-szk. hadserege leveri a
szeparatistákat.

2014
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Az Iszlám Állam kikiáltása Irak és Szíria területén egy részén, 2019-ig létezik.
Függetlenségi népszavazás Katalóniában, a többség igennel szavaz. A spanyol alkotmánybíróság
törvénytelennek min?síti a szavazást.
A Krím kinyilvánítja függetlenségét Ukrajnától, majd csatlakozik Oroszországhoz.
Sint Eustatius - népszavazás az autonómiáról. A többség igennel szavaz, de a túl kis részvétel
miatt a népszavazás érvénytelen.
Függetlenségi népszavazás Skóciában, a többség nemmel szavaz.
Szíriában megalakul Rodzsava, a kurd fél-független régió. 2019-ig létezik, amikoris a szír
központi kormány egyezségre lép a kurdokkal, a terület autonóm régióként visszatér Szíriába.
Megalakul Ukrajnában a Dpnyecki és Luganszki Népköztársaság, kinyilvánítva függetlenségüket.

2015

Logone - Közép-Afrika muszlim többség? északi régiója - kikiáltja a függetlenségét Közép-
Afrikától. Eredmény: máig tartó fegyveres harc.
Ausztrália megszünteti a Norfolk-sz. autonómiáját, integrálva teljesen az országba.

2016

(úgy t?nik, 2016-ban nem történt semmi...)

2017

Dél-Jemen elszakadása Jement?l. Eredmény: máig tartó polgárháború er?södése (maga a
polgárháború, vallási alapon, már 2014 óta zajlik).
Dél-Oszétia megváltoztatja a nevét, az új név: Dél-Oszétia - Alánia.
Függetlenségi népszavazás Iraki Kurdisztánban, a nagy többség igennek szavaz. Eredmény: a
kormányzat befagyasztja a függetlenség kikiáltását.
Északnyugat-Kamerun kikiáltja a függetlenségét Ambazónia néven, eredmény: máig folyik a harc
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a kameruni kormányzat és a szeparatista er?k között.
Függetlenségi népszavazás Katalóniában, a többség igennel szavaz. A spanyol alkotmánybíróság
törvénytelennek min?síti a szavazást. Eredmény: Katalónia kikiáltja a függetlenségét, ezt hatályon
kívül helyezi a spanyol alkotmánybíróság, a függetlenséget kikiáltó katalán vezet?k ellen
büntet?eljárás indul.
Népszavazás Puerto Ricóban az USA-hoz államként való csatlakozásról, a többség igennel szavaz.
Eredmény: nem válik állammá Puerto Rico (az USA döntési hatásköre ugyanis új államok
felvétele).

2018

Függetlenségi népszavazás új-Kaledóniában, a többség nemmel szavaz.

2019

Bangsamoro autonómiát kap a Fülöp-szk.-en belül.
Bougainville (Pápua Új-Guinea) a függetlenségre szavaz, eredmény egyel?re nincs.
Burundi áthelyezi a f?városát, az új f?város Gitega.
Kazahsztán f?városának neve Asztana helyett Nur-Szultan lesz.
Macedónia megváltoztja a nevét Észak-Macedóniára.

2020

Azerbajdzsán meghódítja Karabah területének nagyobb részét, megsz?nik a közvetlen örmény-
karabahi határ.
Népszavazás Puerto Ricóban az USA-hoz államként való csatlakozásról, a többség igennek
szavaz. Eredmény: nem válik állammá Puerto Rico (az USA döntési hatásköre ugyanis új államok
felvétele).
USA: Seattle központjában megalakul a BLM-tüntetések során a Capitol Hill Autonomous Zone
nev? terület, pár hétig létezik.
Függetlenségi népszavazás Új-Kaledóniában, a többség nemmel szavaz.

_______________________________________________
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A ballibaizmus sírásója

by maxval bircaman - hétf?, január 04, 2021

https://bircahang.org/a-ballibaizmus-sirasoja/

TGM nagyinterjúja kapcsán, csak ismételni tudom magamat: imádom TGM-et, úgy hogy közben a
szövegei háromegyedével nem értek egyet.

A kedvencem az a gyakori pillanat, amikor a ballib médiákban cikkezik vagy beszél szidva a ballibeket, s
a ballib tömegember ezt észre se veszi, csak az orbánozós részt érti meg bel?le, s tapsikol neki emiatt. A
m?velt ballib kisebbség meg ?rjöng közben, miért lett ez az ember már megint beengedve a "szalonba".

Napjaink legnagyobb rossza a liberalizmus, így hasznos a rombolása, márpedig TGM éppen ezt teszi.

Kiválasztottam 8 kedvenc TGM-izmusomat, a fentiek fényében:

Számtalanszor elmondja, a liberalizmus egy jobboldali eszme. Ami persze banális tény, de a
magyar ballibaizmus egyik alaptabuját sérti. A magyar ballib mitológia szerint a baloldal és a
liberalizmus szinonímák, s f? hordozói a "semleges szakért?k". Hozzáteszem, a liberalizmus is
szereti magáról azt állítani, hogy semleges, de azt, hogy baloldali lenne, azt nemigen. S?t, a
modern liberális eszme sokkal inkább a széls?ségekt?l távoli, azaz se nem jobbos, se nem balos,
racionális centrum képzetét szereti hirdetni magáról.
Ebb?l következik TGM állítása: ma nincs baloldal. S?t bázisa sincs Európában, mert a
munkásosztály a harmadik világban van. Ez történetesen persze nem igaz, de jó mint a ballibeket
bosszantó állítás.
TGM mindig megvédi a határontúli magyarokat - persze, ez személyes is -, ami már önmagában
mínusz a ballib tábor feketeöveseinek, a gyurcsányista szektásoknak, de ezt ? még azzal is
megtoldja, hogy a fideszes migránsozást azonosnak tekinti a ballib határontúlizással.
Úgyszintén gyakori állítása, hogy a liberális demokráciát a t?ke irányítja, nem a szavazópolgárok.
Csúnya gondolat a nyugatot újjongva tapsolók számára. Ballibául ez csurkizmus, s?t kódolt
antiszemitizmus.
TGM azt állítja, a középosztályiság mint társadalmi cél egy mítosz. Teljesen igaza is van ebben,
de ezzel ismét egy ballib tabut rombol le.
Ami a gyakorlati politikát illeti, TGM mindig elmondja, az orbánizmus nem egyedi, provinciális,
ideiglenes jelenség, hanem a "fasizálódó" korszellem része. Kedvenc pillanatom, amikor a ballib
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félistent, Macront kb. francia Orbánnak mondja. Ez persze marhaság, Macron iránya egészen más,
mint Orbáné, de mindegy: ez is jócskán szédít? ütés a ballib átlagolvasó számára.
Továbbá, azt is mindig elmondja, hogy az EU nem értékek mentén m?ködik, hanem érdekek
mentén, ezzel ismét pofont adva a ballib EUfóriának.
TGM a törzstábort is szépen gyalázza. Pl. amikor elmondja a cigányozó kommentel? nem áll
magasabb színvonalon, mint a zsidózó kommentel?.

Valójában lenne még, de azt hiszem ez pont elég.

_______________________________________________
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A szektavágy

by maxval bircaman - kedd, január 05, 2021

https://bircahang.org/a-szektavagy/

A keres? szellemi ember legnagyobb csapdája a szekta. A szekta nem feltétlenül vallási csoport, lehet
bármi más is szekta. S?t egy nemszektához is lehet úgy hozzáállni, mintha az szekta lenne.

Számtalanszor tapasztaltam már ezt az utat, sajnos túl sok embernél. A mechanizmus kb. úgy zajlik, hogy
az útkeres?, igazságkeres? egyén egy nap rátalál valamire, ami nagyon megtetszik neki, majd expressz
módon annak olyan szinten híve lesz, hogy minden szót immár elfogad tökéletes igazságként. Aztán híve
is marad, míg egy nap nem talál egy másik abszolút igazságot, ekkor kijelenti, hogy ez a szekta az igazi,
a régi pedig mindenben tévedett. S így tovább a végtelenségig. Ahogy ez a Brian életében van: "tudom,
hogy te vagy a messiás, már több messiást követtem eddig".

Hiszen akkora öröm keresni, majd találni! F?leg ha a megtalálás a lehet? legjobb! Legalábbis ez az
általános vélekedés. Ami persze abszolút téves. Ez pont olyan abszurditás, mint egy MLM-piramisjáték
balektoborzó nagygy?lése, ahol egyszerre több száz ember hiszi el, hogy most mindannyian nagyon
gyorsan meggazdagodnak, pedig a valósában kevesek lesz gazdagok, éppen a többiek kárára.

Ilyenkor derül ki az, hogy még mindig sokkal jobb nem-szellemi embernek lenni, mint szektás szellemi
embernek. A nem-szellemi ember ugyanis teszi a dolgát, tisztességesen megéli a hétköznapokat, s már
csak ezzel többet tesz a világért, mint a gondolkodást felfüggeszt? szektás, elvileg szellemi vágyakozású
ember. Az ilyen nem-szellemi ember ugyanis hiteles a maga szintjén belül, míg a szellemi ember teljesen
hiteltelen: a "szint" szó nem pontos, mert azt érzékelteti, mintha hierarchia lenne, pedig ezek egyenrangú
szintek, szóval inkább "szféra" lenne a helyesebb megfogalmazás.

Az ellenkez? véglet azonban nem megoldás, ez a "semmi se számít, semminek sincs értelme"
vulgármaterialista hozzáállás.

Saját magamat sikeresen megóvtam a szektásságtól. Utoljára 17 éves koromban esett meg, hogy
valaminek totálisan hittem. Pedig még vallási szektában is voltam tag 2 évig (1990-1992), de ott se
szektás módon voltam tag.
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A nehéz és a könny? idegen nyelv

by maxval bircaman - szerda, január 06, 2021

https://bircahang.org/a-nehez-es-a-konnyu-idegen-nyelv/

A politikailag korrekt nyelvészet állítása az, hogy minden nyelv egyformán nehéz, nincsenek könny? és
nehéz nyelvek. Ez azonban csak abból a szempontból igaz, hogy egy anyanyelvi környezetben felnöv?
kisgyerek bármely nyelvet képes azonos id? alatt megtanulni anyanyelvi szinten.

Viszont amint az idegennyelv tanulást nézzük, azaz egy már anyanyelvvel rendelkez? - azaz legalább hat
éves - ember által egy másik nyelv megtanulását, ott már a fenti állítás messze nem igaz. S nem csak
arról van szó, hogy egy az anyanyelvéhez közelebbi nyelvet mindenki képes könnyebben megtanulni,
mint egy távolabbi nyelvet, ez természetes. Arról is szó van, hogy objektív tényez?k is vannak az
idegennyelv tanulásban.

Ami szerintem a legfontosabb tényez?: az egyes nyelvi kategóriák mivolta az anyanyelvben és a
tanulandó idegen nyelvben. Minden nyelvben más és más az egyes nyelvi kategóriák tartalma. Van ahol
ugyanaz a nyelvi kategória szélesebb (azaz pontatlanabb, kevésbé választékos) és van ahol sz?kebb (azaz
precízebb, választékosabb).

Hogy érthet? legyen, kiválasztottam 2-2 olyan esetet, ahol a magyar választékosabb egy idegen nyelvnél
és ahol a magyar kevésbé választékos.

A nyelvtanban a magyar egyik nagy sajátossága, hogy az igéknek van két külön ragozásuk
(alanyi/határozatlan és tárgyas/határozott). Ez a magyaron kívül nagyon kevés nyelvre jellemz?, azt
hiszem csak egyes magyarral rokon uráli, továbbá egyes eszkimó nyelvekben van még ilyesmi. A magyar
nyelv megköveteli minden tranzitív ige esetében, hogy külön jelöljük a határozatlanságot/határozottságot.
Ehhez hasonló el?fordul egyes más nyelvekben is, de sose ilyen kiterjedt és következetes módon (pl. a
spanyolban "sé" és "lo sé", azaz "tudok" és "tudom azt", de használata csak egyes esetekben jellemz?, s
sose kötelez?), míg a magyarban egyszer?en nem lehet használni tranzitív igéket e nélkül: mindig meg
kell mondani, az ige határozott vagy határozatlan-e.

Na most, ez egy angol, spanyol, orosz anyanyelv? ember számára teljesen értelmetlen. Hiszen úgyis
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látszik a határozottság/határozatlanság, mondja ?. Szóval mi a fenének jelölni olyasmit, ami egyértelm??
Csak hát egy nyelv se úgy m?ködik, hogy mi logikus és mi nem az. Magyarul ez így van és kész.

Szóval a magyart tanuló idegen kénytelen megtanulni azt a szabályrendszert, ami alapján egy ige a
magyarban határozottnak számít. Ez kb. a következ?, kicsit leegyszer?sítve:

legyen tárgya az igének (akár kifejezve, akár kimondatlanul oda értve) - pl. "látod a kutyát", "látod
a kutyát? - látom" (odaértve a tárgyat),
ez a tárgy harmadik személyben legyen - azaz a "látod ?t" az határozott, de a "látsz engem"
határozatlan, ez persze logikailag teljes abszurdum, hiszen semmi értelme, hogy az utóbbi
határozatlannak számítson, hiszen nyilvánvalóan az "engem" ugyanolyan határozott, mint az "?t",
de így van és kész, szóval a magyart tanuló idegen egyszer?en megtanulja ezt szabályként*,
kivéve ha a tárgy kérd?, vonatkozó, határozatlan vagy általános névmás, ill. ha határozatlan
nével? van el?tte - "kit látok", "akit látok", "valakit látok", "akárkit látok", "látok egy kutyát", de
kivéve a "mindegyik" névmást.

Ezzel szemben egy pl. angolul tanuló magyarnak egyetlen dolga van: megtanulni, hogy angolul az
alanyi/tárgyas ragozás ugyanaz, azaz nem kell vele tör?dni.

De rögtön jön a fordított eset. A magyar igeid?rendszer a mai magyar nyelvben rendkívül primitív.
Gyakorlatilag két id? van: múlt és nem-múlt, még jöv? sincs a szó szoros értelmében, hiszen a jöv?
megjelölése opcionális, csak akkor használjuk, ha kifejezetten alá akarjuk húzni a jöv?beliséget, simán
mondhatjuk, hogy pl. "holnap megyek", nem kötelez?, hogy "holnap menni fogok" - egy rakás nyelvben
ugyanez egyszer?en nem tehet? meg, nyelvtani hibának számít.

Szóval magyart tanuló idegen most megkönnyebbül: az alanyi-tárgyas ragozás idegesít? dolog, de
legalább nincsenek igeid?k! Bármi ami a múltban volt bármilyen módon, az múlt id?, s minden más meg
jelen id?. Milyen egyszer?!

A magyarból az összes többi igeid? elt?nt a XIX. sz. végére, pedig korábban a magyarban is volt 7 id?,
kb. ez volt a rendszer (egyes részei vitatottak): 
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bejezetlen jelen (“csinál”) - ezen nincs mit magyarázni, csak annyit, hogy ez természetesen
korábban nem jelenthetett soha jöv? id?t,
befejezett jelen (“csinált”) - kb. múltbéli cselekvés, mely a jelen pillanathoz kapcsolódik,
érdekes, hogy ebb?l lett a mai magyarban a múlt id?,
határozatlan múlt (“csinála”) - múltbéli cselekvés, melynek eredménye a jelenben van,
befejezetlen múlt  (“csinál vala”) - jellemz?en ismétl?d? múltbéli cselekvés, történés,
befejezett múlt  (“csinált vala”) - a beszédet megel?z?en megkezd?dött és befejez?dött múltbéli
cselekvés, történés,
régmúlt (“csinált volt”) - múltbéli cselekvés el?tti cselekvés,
jöv? (“csináland”) - jöv?beli cselekvés, történés.

Ha ezek megmaradtak volna, most könny? lenne a sok igeid?vel rendelkez? nyelvek tanulása a magyarok
számára, de mivel elt?ntek, jellemz?en kínszenvedés az átlag magyar számára ez.

Ha mondjuk a spanyolt nézzük a maga 11 igeidejével (csak a ténylegesen használatban lév?kat
figyelembe véve), addig még kb. érthet? a magyar anyanyelv? ember számára, hogy:

spanyol egyszer? jelen id? = magyar jelen id?, de ne használjuk jöv?re vonatkozóan,
spanyol befejezett múlt = ha már vége van a cseledetnek és az egyszeri dolog volt, s nincs
kapcsolata a jelennel,
spanyol befejezetlen múlt = ha már vége van a cselekedetnek és az ismétl?dött vagy folyamatot
képezett,
spanyol régmúlt id? = ha múltbeli cselekvés el?tt volt egy korábbi múlt,
spanyol befejezetlen jöv? id? = a jöv?ben történik (szerencsére a modern spanyolban egyre
kevésbé használják, helyette az "ir" (megy) igét használják f?névi igenévvel, ahogy az angolban a
"going to" szerkezet).

De aztán jönnek a bajok a többi spanyol igeid?vel:

spanyol folyamatos jelen id?: meg kell különböztetni a spanyol egyszer? jelent?l, nem mindig
egyszer? ez, ahogy az angolban is gyakori magyar hiba az "I do" és "I am doing" következetes
megkülönböztetése,
spanyol folyamatos befejezetlen múlt: ahogy az el?bbi, csak a múltban,
spanyol határozatlan múlt: ez az, amit a magyarok nagyon nehezen tudnak megkülönböztetni a
befejezett múlttól, azt jelzi, ami a múltban kezd?dött, de ma is valamilyen módon folyatatódik
(legalábbis Latin-Amerikában ez a jelentése, a spanyolországi spanyolban kicsit mást jelent),
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spanyol befejezett jöv? id?: megint nehéz megtanulni, magyar szemmel teljesen felesleges, a
logikája viszont érthet?bb: jöv?beli múltat jelez,
a feltételes mód különbsége: magyarul minden feltételesség feltételes mód, spanyolul sok esetben
kijelent? és feltételes (a spanyol nyelvtan egyébként emiatt eleve nem ismer külön feltételes
módot, hanem id?nek tekinti, de ezt most hagyjuk),
s végül a spanyol felszólító mód (köt?mód) annak 2 igeidejével, míg a magyarban erre egyetlen
igeid? van: magyarul "akarom, hogy csinálja", "akartam, hogy csinálja" - spanyolul a két
"csinálja" külön-külön igeid?: "quiero que haga" / "quise que hiciera" vagy "quise que haya
hecho", az el?bbi egyidej?ség, az utóbbi múltbeli múlt (eredetileg volt egy jöv? idej? alak is, ez a
mai modern spanyolban szinte teljesen kihalt).

De most nézzünk kiejtésbeli kérdést is. Ott ugyanezt a modellt találjuk. 

Vegyünk egy olyan hangot, mely létezik a magyarban, de nem fonémaként: a veláris orrhang, IPA-
jelölése ?. Magyarul mindig így ejtjük az "n" hangot, amikor "g" vagy "k" el?tt áll. Ez magyarul teljesen
automatikus, a magyar anyanyelv? ember észre se veszi, hogy ez nem ugyanaz az "n", amit máshol ejt,
pedig ha mondjuk megnézzük hogyan ejtjük az "angolna" szót, s alaposan odafigyelünk, észre fogjuk
venni: az els? n ejtésénél a nyelv sokkal hátrább érinti a szájpadlást, mint a második n-nél: az el?bbi
veláris, az utóbbi alveoláris (magyarul: az el?bbinél a nyelv a hátsó szájpadlással érintkezik, míg az
utóbbinál az fels? fogínnyel. 

Na most, ugyanez a helyzet a spanyolban, az angolban, a bolgárban is, viszont az angolban szó végén is
lehet ez a hang, írásban ez az "ng" - (azonban semmilyen "g" nem ejt?dik ott). Már az angol ejtés is nehéz
egy magyarnak, magyarul ez a hang egyszer?en nem lehet sehol, csak "k" vagy "g" el?tt. Ahogy az orosz
ejtés is abszurd egy magyarnak, az oroszban ugyanis nincs ? - "k" és "g" el?tt sincs. A magyar ember nem
tud nem ejteni ?-t "k" és "g" el?tt, ugyanúgy ahogy nem képes ejteni bárhol máshol. (Nyilván
megtanulható, de nem könny?.)

Viszont van egy sor nyelv a világon, ahol az ? teljesérték? fonéma, egy ilyen anyanyelv? ember számára
a n és az ? két teljesen külön hang, ? nem is érti, hogyan képes egy magyar azt hinni, hogy ez ugyanaz a
hang, hiszen számára nyilvánvaló, hogy ez 2 külön hang. Egy koreai (az egyetlen kelet-ázsiai nyelv,
mellyel foglalkoztam közelebbr?l is) számára ezek különböz? hangok, a koreai írás is egész más bet?vel
jelöli az alveoláris n-t és a veláris n-t. S egy koreai nagyon meg van lep?dve azon, hogy egy magyar aki
képes kiejteni ezt a hangot "g" és "k" el?tt, miért nem képes erre más helyzetben is.

De maradva a koreainál, íme az ellenpélda. Soha magyar embernek nem jutna az eszébe, hogy az "r" és

                                 31 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

"l" nem 2 külön hang. Miközben a koreaiban pont ez a helyzet. Egyenesen ugyanaz a bet? jelöli a
koreaiban az "r"-t és az "l"-t, egy koreai számára ezek ugyanannak a hangnak a verziói: a koreai ember
magánhangzó el?tt r-t ejt, mássalhangzó el?tt és szó végén meg l-t. Egyébként - objektíven nézve - az "r"
és az "l" valóban sokkal közelebb van egymáshoz, mint az alveoláris n és a veláris n, szóval végülis a
koreaik közelebb állnak az igazsághoz.

Szóval minél "szélesebb" az anyanyelv a célnyelvhez képest, annál könnyebb a célnyelv a tanuló
számára. Ha létezne egy maximálisan széles nyelv, akkor annak beszél?i számára lenne a legkönnyebb
bármely idegen nyelv. De ilyen nincs: valójában minden nyelv valahol széles és valahol sz?k, persze nem
azonos mértékben.

* az egyetlen értelme ennek a magyarban, hogy ezáltal kihagyható a tárgy, azaz a "látsz engem"
rövidíthet? mint "látsz", míg a "látod ?t" pedig mint "látod"

_______________________________________________
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Vége a kett?s valutarendszernek

by maxval bircaman - csütörtök, január 07, 2021

https://bircahang.org/vege-a-kettos-valutarendszernek/

Az utolsó kett?s valutarendszer is megsz?nik a világon idén június utolsó napjával. 

Kett?s valutarendszer alatt nem az értend?, hogy egy országban több valuta van forgalomban, ez nem
ritka jelenség (pl. elfogadnak hivatalosan valamilyen idegen pénznemet is), de az viszont ritkaság, hogy
ugyanaz a szerv ad ki egynél több hivatalos pénzeszközt. 

Ez egyébként több kommunista országoban is szokásban volt, korlátozott formában. Speciális
valutahelyettesít? kuponokat adtak ki a helyi nemzeti bankok, ezek szerepe az volt, hogy jelent?s valutás
bolthálózat létezett, ahol máshol nem kapható hiánycikkeket lehetett venni valutáért, de presztízsokokból
nem fogadtak el ezekben se valutát, hanem helyette speciális valutahelyettesít? kuponokat kellett
használni.

A valutásboltok szerepe más-más fokú volt az egyes kommunista országokban. A legnagyobb szerepük
Kubában volt, ahol még kenyeret is árultak valutáért! Magyarországon a szerepük drasztikusan
lecsökkent a 70-es évek második felében, ekkortól már csak cigaretta, alkohol, libamáj, kaviár,
téliszalámi, stb. kategóriában voltak fontosak - itt ezek a cikkek mindig megvoltak, s ráadásul jóval
olcsóbban, mint forintért. Pl. jól emlékszem, er?s dohányos édesanyám a normál bolti ár harmadáért vette
meg a kedvenc nyugati cigarettáját a valutásboltban. 

Budapesten alig pár helyen volt egyébként valutásbolt. Én személyesen összesen egy darab ilyen üzletre
emlékszem, a Népköztársaság útján, pont az Operával szemben volt, onnan nem messze jártam iskolába.

íme szovjet valutakupon 

Kínában, Észak-Koreában, Vietnámban, Csehszlovákiában, az NDK-ban, Lengyelországban, s a
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Szovjetúnióban léteztek ilyen kuponok. Míg más országokban - Magyarország, Románia, Bulgária,
Albánia - nem adtak ki valutakuponokat, nyugati bankjegyekkel lehetett fizetni, persze nem mehetett be
bárki ilyen üzletbe vásérolni, ellen?rizték a valutabirtoklás jogos jellegét.

Alapvet?en a vásárlási jogosultság ellen?rzése állami politika is volt. Ahol ezt egyfajta hangulatjavító
intézkedésként kezelték, ott nem er?ltették az ellen?rzést. Bulgária ilyen volt a 80-as évek végén. Nagyon
sok hiánycikk volt, az országnak valutahiánya volt, így a politikai vezetés úgy döntött nemhivatalosan,
hogy engedni kell azt is vásárolni, aki egyébként nem lenne rá jogosult, de valahogy valutája van. Én
Bulgáriában 1987-1989 kööztt rendszeresen jártam ilyen üzletbe, s összesen egyszer kérték a nemlétez?
jogosultságom igazolását.

Sandra a 80-as évek közepén 

Bulgáriában a valutásboltok (hivatalos nevükön: Korekom-boltok) egyenesen társadalmi szerepet
játszottak. A "korekomi árucikk" kifejezés lett, s egy rakás dolog csak ott volt. A jobb min?ség?
csecsem?termékek csak ott voltak, de pl. a zuhanyozófüggöny is "korekomi" volt. S?t, a n?i divatra is
hatott. Amikor a 80-as évek közepén Sandra német diszkóénekesn? divatba hozta a cicanadrágot
(leggings) utcai viseletként, ez a termék 1987 elején megjelent a bolgár dollárosboltokban is. Egy éven
belül minden második bolgár csaj 30 éves kor alatt viselni kezdte (sajnos az is, akin nem is állt jól).

1988-ban vettem a múzsámnak, emlékszem 7 USA-dollár volt az ára 

De, visszatérve a témára, a másik kommunista valutaügyi szokás a kett?s árfolyam volt, azaz volt egy f?
árfolyam, mely jellemz?en nem sok kapcsolatban állt a valósággal, azaz a nemzeti valuta er?sen felül volt
értékelve. S volt egy korlátozottan használt, a pénz valódi értékét tükröz? árfolyam is (Magyarországon
"turista árfolyam" volt a neve). A kett? között országonként változó módon különböz? szint? eltérés volt.
Magyarországon nagyjából kétszeres volt az eltérés. Pontos számra nem emlékszem, de a 80-as évek
elején 1 USA-dollár az egyiken 20 Ft körül, a másikon 35 Ft körül mozgott.

A kommunista táborban Magyarország els?ként szüntette meg a kett?s árfolyamot, 1982-ben.
(Bulgáriában pl. csak a kommunista rendszer bukása után sz?nt meg, 1989 végén.)
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A 90-es évek els? felében mindenhol megsz?nt az el?bbi két sajátosság, ill. Észak-Korea csak 2002-ben
szüntette meg. Viszont egy ország nemhogy megszüntette, hanem egyesen még jobban kiépítette ezt a
rendszert. Ez Kuba.

Kubában már a 80-as évek közepére egy többszörös rendszer épült ki 4 azaz négy darab valutahelyettesít?
eszközsel. Ezek neve "igazolás" (certificado) volt, s volt bel?le A, B, C és D típusú:

A-típusú valutakupon – keményvalutát helyettesít? pénz, kizárólag külföldiek részére,
B-típusú valutakupon – KGST-viszonylatban átváltható pénz, külföldiek részére,
C-típusú valutakupon – keményvalutát helyettesít? pénz, kizárólag belföldieknek (kubai
diplomaták, külfüldön dolgozók, egyes privilegizált vezet?i rétegek),
D-típusú valutakupon – KGST-viszonylatban átváltható pénz, belföldiek, jellemz?en más KGST-
országokban dolgozó hivatalos kubai kiküldöttek részére.

A-típusú valutakupon, 10-es címlet (értéke kb. 11 USA-dollár) 

A B- és D-típus használata 1991-ben, a KGST megsz?nésével együtt, természetesen megsz?nt. Az A- és
a C-t pedig egyesítették 1994-ben "konvertibilis peso" néven, s immár megsz?ntettek minden korlátozást
vele kapcsolatban, szabadon birtokolhatta és használhatta bárki.

Kubában hosszú éveken keresztül rögzítve volt az árfolyam az USA-dollárhoz, mégpedig 1 USA-dollár
kb. 0,93 kubai pesót ért, azaz a kubai peso többet ért a dollárnál. Mondanom se kell, a valóság az volt,
hogy 1 USA-dollárért feketén 5 pesót lehetett kapni. Ez a Szovjetúnió megsz?nése után, a beállt
gazdasági válság miatt ez még rosszabbodott, egy id?ben 1 USA-dollárért már 100 pesót is adtak feketén.

A kubai vezetés aztán sikeresen stabilizálta a helyzetet. A konvertibilis peso árfolyama maradt a korábbi
- 1 USA-dollár =0,93 peso -, kés?bb ez módosítva lett 1 USA-dollár = 1 peso arányra. A "normál" peso
szabadon átváltható lett konvertibilis pesóra, "nemhivatalos" árfolyamon, amit persze a kubai kormányzat
állapított, szóval igenis hivatalos volt, s ez az árfolyam meg is felelt a valóságnak, azaz a feketepiaci
árfoltamnak, ma ez az árfolyam - évek óta - 1 konvertibilis peso = 25 normál peso. 
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Gyakorlatilag a hatalom leértékelte a kubai valutát 25-szörösen, csak ez nyíltan nem lett kommuninálva.
A két valuta leple alatt ez elsikkadt,

100 konvertibilis peso bankjegy - ez kb. egy átlag kubai 2 és fél havi fizetése 

Pár éve döntés született Kubában: ezt a trükközést abba kell hagyni, csak egy valuta maradhat. Ez most
január 1-jén lépett hatályba, s az átmeneti id?szak fél évig tart. Június 30-án megsz?nik a konvertibilis
peso. S természetesen a "nem-hivatalos" árfolyam lesz az egyetlen, szóval most már hivatalosan is 1 USA-
dollár = 25 kubai peso.

_______________________________________________
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Rasszista fasiszta er?szak

by maxval bircaman - péntek, január 08, 2021

https://bircahang.org/rasszista-fasiszta-eroszak/

Frissen érkezett hír: Trump elnök ellenfelei betörtek az amerikai Kongresszus épületébe, azt pár órára el
is foglalták.

Trump elnök hisztérikusan reagált a civilek bátor akciójára. Kiküldte - indokolatlanul - a
terrorizmusellenes egységeit, akik le is mészároltak 4 embert, köztük egy fiatal n?t. Ez nem értékelhet?
másképp mint n?ellenesség, szexizmus, ami a rasszizmus egyik megjelenési alakja.

Az egész haladó világ megmozdult. Hollywood pedig szinte felrobbant, több száz neves rendez? és
színész nyílt levelekben védte meg a civileket, s követeli, hogy Trump azonnal legyen elmozdítva
posztjáról.

Soros György kezdeményezte, hogy a Nobel-bizottság szabályzata legyen megváltoztatva, s a rend?ri
er?szakban lemészárolt civil n? kapja meg az idei béke Nobel-díjat.

Az Európai Únió is aggodalmát fejezte ki. Több európai városban többszázezres tüntetések zajlanak,
melyek kifejezik szolidaritásukat az amerikai antifasiszta civilekkel.

_______________________________________________
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A felszabadítási teológia

by maxval bircaman - szombat, január 09, 2021

https://bircahang.org/a-felszabaditasi-teologia/

A neves magyar ferencista blogger cikket írt, dics?ítend? az eretnek római pápát. Ebben semmi hírérték
nincs, viszont nagyon helyesen rámutat az egész ferencista ?rület gyökereire, els?sorban a felszabadítási
teológiára.

Hozzá kell tenni, a felszabadítási teológia ártalmatlan gyerekjáték a mai tomboló-romboló
ferencizmushoz képest.

Annak idején, a felszabadítási ideológia fénykorából, a 80-as évek közepér?l személyes tapasztalatom
kubai 6-éves életemb?l ennek a eszmének a meger?södése Latin-Amerikában.

Kubában drasztikus változást hozott ez az eszme. A kubai kommunizmus a lehet? legleninistább módon
állt a valláshoz, azaz a szovjet 20-as évek agresszív ateizmusát alkalmazta. Hív?nek lenni er?sen
"forradalomellenes" szagú tevékenység volt. A rezsim ragaszkodott a merev materializmushoz, nem
fogadta el egyes nyugati kommunisták megváltozott álláspontját ebben a kérdésben. A kubai elit
merevebb volt még a szovjetnél is e tekintetben, mely legalábbis hasznos társutasként elismert egyes hív?
mozgalmakat.

Aztán a kubai kormányzat felismerte, vannak olyan jelent?s mozgalmak Latin-Amerikában, melyek
tulajdonképpen mindenben egyetértenek a hivatalos kubai ideológiával, az egyetlen akadály, hogy ez az
egyetértés együttm?ködéssé alakuljon a harcos kubai ateizmus, ez ugyanis elfogadhatatlanná teszi a
kubai rendszert a mélyen hív? katolikus-progresszívek számára. 

A felszabadítási teológia kb. olyan, mintha a marxizmusból kivennénk a történelmi materializmust. Az
irányzat filozófia értelemben abszolút keresztény, s ilyen alapról fogadja el a marxista tanítás
kereszténységgel nem ütköz? részét (ami a nagyobb rész).
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Fidel Castro éles esz? ember volt, s azonnal reagált is. 1984 körül kezd?dött el Kubában az ateista
propaganda lassú leépítése. A végén a folyamat eljutott oda, hogy ki lett mondva: az ember lehet
egyszerre keresztény és kommunista. Én 1980-1986 között éltem Kubában, 1984 decembere volt az els?
év ez id? alatt, amikor lehetett Havannában karácsonyfákat látni immár nyilvános helyeken is, korábban
ez csakis katolikus templomokon belül volt lehetséges. Ez az akkoriban évente többször Kubába látogató
két híres brazil felszabadításteológus, Leonardo Boff és Frei Betto tevékenységnek láétható eredménye
volt.

A fekszabadító teológia központi gondolata, a társadalmi igazságtalanság felszámolásának támogatása
nélkül a keresztény üzenet nem hiteles. Ugyanis napjainkban a b?n legf?bb megjelenési formája a polgári
társadalom, mely a kizsákmányolásra épül. Ahogy annak idejéb a zsidók felszabadultak az egyiptomi
"rabszolgaságból", úgy ma fel kell szabadítani a dolgozókat a t?ke rabsága alól, ez minden igaz
keresztény kötelezettsége.

Mindez természetesen mélyen eretnek tanítás. S nem azért amit állít, hiszen a polgári társadalom tényleg
erkölcsi rossz, s tényleg probléma a kizsákmányolás és az elnyomás. S?t, azzal sincs semmi gond, ha
valaki harcol egy igazságosabb társadalomért. A gond azonban az, hogy egyszer?en nem ez a
kereszténység feladata. 

Miért imádják a kereszténység legvadabb ellenségei is a felszabadítási teológiát? Egyszer? a válasz:
valójában itt az a kripto-ateista lenéz? hozzáállás köszön vissza, hogy a kereszténység foglalkozzon rákos
kisgyerekek simogatásával, hajléktalanszállókkal, s osszon ételt a szegényeknek, de egyébként kussoljon,
mert nem dolga "belepofázni" a közéleti kérdésekbe, s?t a legjob, ha a vallástról se "papol", mert az úgyis
cáfolta már a tudomány. Magyarul: legyen a vallás egyfajta jótékonysági klubmozgalom.

Mindez kb. olyan mintha valaki kijelentené: az operaház célja valójában az, hogy az oda látogató n?k
megmutathassák ékszereiket egymásnak a szünet alatt. Persze lehet ez is szempont, végülis a társasági
szerep is fontos, dehát mindez nagyjából tizedrangú az operaház lényegéhez képest.

Ez pont ugyanaz, ami Jézus idejében is történt: a korai követ?k egy része akkor pártolt el Jézustól, amikor
? nyilvánvalóvá tette, nem indít szabadságharcot Róma ellen. Pedig nyilván az is fontos cél lehetett,
hogy a zsidók szabaduljnak fel a római irányítás alól, csak éppen nem ez volt Jézus tevékenységének a
célja.
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Szóval, maradva az eretnek római pápa könyvének magyar címénél: én szeretnék mindent megtenni, hogy
még véletlenül se álmodjak együtt Ferivel, nem szeretnék ugyanis ateista rémálmokban részt venni
semmilyen formában.

_______________________________________________
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Szártok

by maxval bircaman - vasárnap, január 10, 2021

https://bircahang.org/szartok/

Eredetileg "szartok" alakban akartam írni, de aztán meggondoltam magamat, nehogy félreérthet? legyen.
Szóval a szárt nev? népr?l, sajátos etnikai-regionális csoportról van szó. A szártkérdés a XIX. századi és
XX. sz. elejei orosz/szovjet Közép-Ázsia egyik problémája volt.

A volt orosz-szovjet Közép-Ázsia mai lakossága kb. 72 millió f?. Az etnikai arányok:

43 % üzbég,
17 % kazah,
12 % tadzsik,
9 % orosz,
7 % kirgíz,
6 % türkmén,
1 % tatár,
1 % kara-kalpak,
4 % minden egyéb (ezen belül 0,8 % ukrán és 0,7 % ujgur).

A mai határok az 1936-os sztálini szovjet közigazgatási reform maradványai. 

A Szovjetúnió megalakulásakor (1922) a régió így nézett ki:

északon: 2 autonóm köztársaság, a kazah (korábbi nevén: kirgíz, míg a mai kirgízek eredeti neve
kara-kirgíz volt), s a kara-kalpak autonóm köztársaság (ma ez a terület Kazahsztán és Üzbegisztán
részei, egy kis rész északnyugaton Oroszország része, míg egy kis rész délnyugaton pedig
Türkmenisztáné),
délen a Turkesztáni Autonóm Köztársaság - ez a Turkesztán nev? történelmi régió északi és
nyugati része volt, melyet az oroszok meghódítottak a XVIII-XIX. sz. folyamán (Dél-Turkesztán
brit fennhatóság alatt volt, ez ma Afganisztáné, Kelet-Turkesztán pedig máig kínai, ez más néven
Ujgúria) - ma a volt Turkesztáni Autonóm Köztársaság területe meg van osztva Türkmenisztán,
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Üzbegisztán, Kirgizsztán, s Tadzsikisztán között,
és még két jogilag független állam délen: Hiva és Buhara, ezt a két államot
Oroszország 1873-ban hódította meg, de nem lettek hivatalosan anektálva, csak 1924-ben (Buhara
volt területe ma Türkmenisztán, Üzbegisztán és Tadzsikisztán része, Hiva területe pedig
Türkmenisztán, Üzbegisztán és Kazahsztán része).

a mi határokkal: narancs: Híva, zöld: Buhara 

Az orosz hódítás el?tt és aztán is sokáig a lakosság etnikai-nemzeti önazonossága folyékony volt, a mai
modern nemzetek nem léteztek, az emberek alapvet?en letelepedett-félnomád-nomád viszonylatban
osztották meg magukat. Tulajdonképpen a mai nemzetek csak a szovjet korban lettek meger?sítve, a
szovjet nemzetiségi politika következtében.

A szovjet korszak el?tti utolsó orosz birodalmi népszámlálás adatai az anyanyelvre vonatkozóan a
régióban + ehhez hozzáadva a jogilag független Buhara és Híva becsült adatait: 

28 % üzbég,
21 % kazah,
13 % tadzsik,
10 % türkmén,
8 % szárt,
4 % orosz,
6 % "türk" (nem határozza meg, konkrétan melyik türk nyelv),
3 % kirgíz,
1 % karakalpak,
1 % ujgúr,
1 % tatár,
4 % minden más.

Jól látható, hogy a lakosság 14 %-a nem azonosítható mai fogalmak szerint: ez a szárt és a türk. A "türk"
alatt valószín?leg akár a csagatáj nyelv is érthet? volt, ma ezt az üzbég és az ujgúr közös el?djének
tekintik leginkább, de egykor ez a nyelv széles körben használt közvetít?nyelv szerepét is játszotta
(továbbá ezt volt Híva hivatalos nyelve). S?t még a szovjet kor kezdetén az is felmerült alternatív
tervként, hogy az egyes közép-ázsiai népek önállóságának er?sítése helyett inkább egy közös turkesztáni
szocialista nemzetet kellene létrehozni, melynek nyelve lehetne a csagatáj. 
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Alapvet?en a szovjet kommunisták között két egymással harcoló elképzelés létezett:

sok új "szocialista nenzet" létrehozása, majd ezek szövetségesek lesznek egymással, így a
kommunista elvek népszer?ek lesznek már csak azon az alapon is, hogy minden nemzet jogot kap
saját kultúrája fejlesztésére - ennek kritikusai azt mondták, ez az elképzelés azonban segítheti a
nacionalizmust, mely id?vel antikommunista álláspontot is er?síthet,
nagyobb "szocialista nemzetek" létrehozása, így ezek er?sebbek lesznek, mivel megsz?nnek a
létez? ellentétek - a kritika itt is az volt, hogy ez addig jó, míg a hatalom a kommunisták kezében
van, de minden más esetben, ez egy er?s új, szovjetellenes országot eredményezhetne.

Azt hogy ez el?bbi elképzelés nyert, els?sorban napi politikai szempontok döntötték el. A térség
leger?sebb reformmozgalma a XX. sz. elején a dzsadidizmus volt, mely - ifjútörök mintára - egyfajta
reformált iszlámot akart. A dzsadidisták részben támogattak a kommunistákat, különösen a nemzetiségi
politikát illet?en, s segítettek nekik a régi hatalom hívei elleni harcban. 

Amikor azonban a szovjet hatalom meger?södött a térségben, már nem volt szüksége dzsadidistákra, s a
dzsadidisták többsége által támogatott egyeséges Turkesztán ügye immár veszélyesnek t?nt kommunista
szemszögb?l. Akkortól egyértelm?en a sok kis nemzet elképzelés ment át a hivatalos gyakorlatba: ez
egyrészt megfelelt a kommunista elveknek - "nemzeti önrendelkezést mindenkinek" -, másrészt a
hagyományos "oszd meg és uralkodj" elv szemszögéb?l is kiváló megoldásnak bizonyult.

De lássuk a "türköknél" is nagyobb létszámú szártokat! Ehhez el?ször a régió alapvet? története. 2000
évvel ezel?tt a terület legnagyobb részét keleti-iráni népek lakták, a legnagyobb közülük a szkíták, akik
egy id?ben nyugati irányban egészen Erdélyig terjedtek, keleten Mongáliáig, délen pedig Észak-Indiáig.

A keleti-iráni népek a régióból gyakorlatilag elt?ntek a népvándorlás során, asszimilálták ?ket a
bevándorlók, ma kelet-iráni népek a Kaukázusban maradtak (az oszétek) és Afganisztánban (a pastuk),
magában a közép-ázsiai régióban csak egyes kisebb, izolált közösségek maradtak fenn, els?sorban a
pamíri hegyvidéken a mai Kelet-Tadzsikisztánban.

Kik voltak a bevándorlók? A türkök, akik nyugatra, északra és délre vándoroltak nagy számban a mai
Északnyugat-Kínában lév? ?shazájukból (mai nevén: Ujgúriából). Az egész régió, egyes elszigetelt
részeket leszámítva, türk lett. S?t a türkök meghódítottak sok nyugati és déli területet (egyes területeket
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tartósan: végülis ennek mai eredménye Törökország és az európai Oroszországban a Volga-menti türk
népek). 

Tulajdonképpen a perzsa - ami egy nyugati-iráni nyelv - kultúra volt az, mely teljesen ellenállt a türk
hódításnak etnikai értelemben. Akkor alakult ki az a felosztás, hogy a letepedett népek perzsák, a
nomádok és félnomádok pedig türkök. Ugyanaz megsimétl?dött a VII. században is, amikor a muszlimok
meghódították Perzsiát, ismét Perzsia lett az a terület, ahol az iszlámosítás nem jelentett egyben
arabosítást is.

Közép-Ázsia iszlám hitre térítésre is már els?sorban a perzsákon keresztül zajlott. Itt is jellemz? volt,
hogy a letelepedett népek átvették a perzsa nyelvet, míg a nomádok és félnomádok maradtak türk
nyelvüknél, s a vallást illet?en is er?sen siznkretikusak lettek, azaz iszlám sose tudta teljesen kiirtani a pre-
iszlám türk pogányságot, ez utóbbinak jelent?s nyomai maradtak. (A legészakibb türkökhöz már el se
jutott az iszlám, lásd pl. jakutok, tuvaiak.)

Mellékes, de érdekes, a bolgár ?störténészek között 2 tábor van az ?sbolgárokkal kapcsolatban: abban
egyetértés van, hogy az ?shaza valahol a mai Tadzsikisztán-Üzbegisztán-Kirgizsztán vidéken lehetett (a
legtöbb híve a Kelet-Tadzsikisztán verziónak van), de abban vita van, hogy az ?sbolgárok kelet-irániak
volt-e vagy türkök.

A régió türk nyelvisége olyan er?s volt, hogy pl. a XIII. századi mongol hódításkor - ezt mi
tatárjárásként szoktuk emlegetni - a mongol állam meg se próbálta terjeszteni a mongol nyelvet, hanem
a helyi ügyeket türk nyelven intézte. 

A kés?bbiekben is megmaradt ez, kialakult a sajátos perzsa-türk kétnyelv?ség a térségben: a
mez?gazdasággal foglalkozó lakosság átvette a türk nyelvet, míg a városokba költöz?k a perzsát, teljes
függetlenül a leszármazástól, s?t az etnikai öntudattól.

Természetesen a nemzetiségek keveredtek, ennek nem volt akadálya, hiszen mindenki szunni muszlim
volt. A lassan kialakuló kevert lakosság kezdte magát szártnak nevezni, mely beszélte mind a tadzsikot
(ami a perzsa változata), mind a türköt, azon belül egyfajta sajátos üzbég nyelvjárást, mely er?s perzsa
hatás alatt állt. S?t a nem kevert lakosság is csatlakozott hozzájuk: a tisztán üzbég eredet?, letelepedett
üzbégek is sok esetben szártnak nevezték magukat. miután kiszakadtak a hagyományos törzsi-nagycsaládi
üzbég rendszerb?l, s a helyi tadzsikok is elkezdték a "tadzsik" szót csak a hegyvidéki tadzsikokra
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alkalmazni, magukra pedig a szárt szót.

Egy id?ben a hivatalos orosz politika igyekezett létrehozni önálló szárt nemzetiséget. Ez sikertelennek
bizonyult, képtelenség volt meghatározni, hogy a szárt az miben más, mint az üzbég és a tadzsik. 

A kialakuló üzbég nemzettudat szemszögéb?l a szártok egyszer?en üzbégek voltak. Egyes üzbég
kommunisták megpróbálták még azt a trükköt is, hogy a perzsát valamiféle "elnyomó" nyelvnek állítsák
meg, azaz a tadzsikok megindult üzbégesítése valójában "forradalmi" folyamat, hisz azt jelenti: a
néptömegek elvetik a "kizsákmányoló" nyelvet, s "szocialista" nyelvre térnek át.

Ezzel szemben a tadzsik nemzettudat a türk bevándorlás el?tti id?kre nézett vissza, amikor a lakosság az
egész régióban keleti-iráni volt, így arra mutatott rá, hogy a lakosság zöme valójában türkizált tadzsik.

A moszkvai vezetés eleinte az üzbég álláspontot támogatta, ennek jele, hogy míg Türkmenisztán és
Üzbegisztán már 1924-ben tagköztársasági státuszt kapott, addig Tadzsikisztán csak autonóm köztársaság
lett Üzbegisztánon belül. Alapvet?en ennek nem az volt az oka, hogy annyira üzbég nacionalista lett
volna Moszkva, inkább gyakorlati oka volt: a tagköztársasági státuszhoz elvártak valamilyen minimálisan
életképes létszámot és gazdasági er?t, ez alatt maradt az autonóm köztársasági státuszt, vagy valamelyik
még alacsonyabb státusz. 

(A szovjet rendszer a következ? volt: a tagköztársaságok szintje - alájuk rendelve az autonóm
köztársaságok melyek kb. automóm megyéknek feleltek meg - alájuk rendelve autonóm kerületek.)

a jelenlegi állapot - sárga: Kara-Kalpaksztán (autonómia Üzbegisztánon belül) 

Az életképesség és a gazdasági er? mint követelmény alól csakis külpolitikai szempontok miatt
tekintettek el, ez volt a karéliai és a moldáviai tagköztársaság esete (a karéliai vissza is lett min?sítve
autonómiává, miután nem lett elérve a tervezett külpolitikai eredmény).

A tadzsikok nyilvánvalóan túl kevesen voltak. Valójában kevesebben, mint több nép, mely csak
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autonómia státuszt kapott lett. S gazdaságilag is a legfejletlenebbek voltak. Tadzsikisztánra ma is igaz: a
terület 90 %-a nehezen átjárható, gazdaságilag nehezen használható hegyvidék, s a maradék 10 %-on
lakik gyakorlatilag a teljes lakosság, az ország délnyugati és északnyugati csücskében, s még e két rész
között is nehézkes a közlekedés. A Magyarországnál másfélszer nagyobb Tadzsikisztánban a teljes
vasúthálózat mérete a magyar tizede, s az is csak az ország nyugati részében létezik, s még ott is két,
egymással nem kapcsolódó részre oszlik, melyek mindegyike azonban kapcsolódik az üzbég vasúti
hálózathoz, tehát Északnyugat-Tadzsikisztánból vonaton csak Üzbegisztánon keresztül lehet eljutni a
többi tadzsik vasútvonalra.

https://www.youtube.com/watch?v=NdrJ-ngzyFc 
íme a pamíri "autópálya", mely "összeköti" az ország nyugati és keleti részét - fantasztkus videó 

Sztálin a tadzsik státuszon 1929-ben változtatott - ekkor lett Tadzsikisztán felemelve tagköztársasági
státuszba - els?sorban külpolitikai okokból: szükség volt egy perzsa szocialista köztársaságra, ezzel
segítve a kommunista propaganda ügyét Iránban és a részben perzsa Afganisztánban. Az is benne lehetett
még a számításban, hogy ha esetleg gy?znek a kommunistaellenes tadzsik felkel?k, s esetleg egyesítik a
volt orosz és a volt brit tadzsik területeket saját uralmuk alatt, akkor csak a tadzsik részt vigyék, az üzbég
maradjon meg szovjet kézben.

Viszont az üzbégeket se akarták Moszkvában megharagítani. A három legnagyobb tadzsik többség?
városból kett? maradt Üzbegisztánban: Buhara és Szamarkand. (Persze Buharát nehéz is lett volna
Tadzsikisztánhoz csatolni, hiszen nyugatabbra fekszik.)

Tehát 1929-ben a tadzsik autómiából teljesjogú tagköztársaság lett, s?t hozzá lett csatolva
Hudzsand város és régiója (ez a mai Tadzsikisztán északi "nyúlványa") a nagyobb életképesség
biztosítása céljából. Erre etnikai ok is volt: a térségben 80 %-os tadzsik többség volt.

A tadzsik vezetés még megpróbálta elérni, hogy Buhara és Szamarkand Üzbegisztánban maradása miatt 
kompenzációt kapjon, szerették volna megkapni a mai Üzbegisztán délkeleti csücskét, Termez várost (a
mai afgán-üzbég határon) és környékét, de az üzbégek lobbiereje er?sebbnek bizonyult Sztálinnál.

Egyébként rendkívül érdekes, hogy a hivatalosan internacionalista vezet?k - hiszen mind az üzbég, mind
a tadzsik vezetés hith? kommunistákból állt - abszolút nacionalista érvekkel nacionalista célokért
harcoltak egymással, ráadásul úgy, hogy végülis ezek akkor nem önálló országok voltak, hanem a

                                 46 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Szovjetúnió bels? közigazgatásának kérdései, s a helyi hatalom jogköre elég korlátozott volt, hiszen
minden lényeges ügyben úgyis Moszkva döntött, s ott is egyetlen ember: Sztálin elvtárs, aki grúz
nemzetiség?ként eléggé messze volt mind a üzbég, mind a tadzsik nemzeti céloktól.

Tadzsikisztán és környéke - fehér+zöld: az Üzbegisztánon belüli tadzsik autonómia volt területe, piros:
1929-ben a tagköztársasági szintre emelt Tadzsikisztánhoz csatolt volt üzbég terület, zöld: Fels?-
Badahsztán autonómia, a máig megmaradt kelet-iráni népek területe 

Máig vitás téma az üzbégek és a tadzsikok közt az üzbegisztáni tadzsikok kérdése: a tadzsikok szerint
arányuk 15-20 %, míg az üzbégek szerint 4-5 %. S a magyarázat itt is az, hogy a magukat eredetileg
szártnak nevez?k hjlamosak voltak magukat a szárt kategória megszüntetése után üzbégnek nevezni, nem
volt ritka a "tadzsikajkú üzbég" meghatározás se.)

Jelenleg az üzbég-tadzsik viszony mérsékelten h?vös. Fegyveres harc nem volt, de sokszor feszült a
viszony. A térség f? konfliktusa a kirgiz-üzbég viszály, mely miatt kétszer is fegyveres harc alakult ki a
szovjet kor vége óta, több ezer halálos áldozattal. Itt ilyesmi nem volt, a viszály gazdasági háború
szintjéig ment csak, esetenként durvább módszerekkel, pl. amikor az üzbégek annyira megharagudtak a
tadzsikokra, hogy felszedték az tadzsik-üzbég határ üzbég oldalán a vasúti síneket, ezzel megszüntetve a
déli tadzsik vasúthálózat egyetlen kapcsolatát a külfölddel, ez az állapot évekig tartott, míg az üzbégek
megbocsátottak és visszahelyezték a síneket.

A volt Szovjetúnió területén a tadzsik volt a legszaporább nép, s ez máig így van. Az utóbbi 50 év alatt
Tadzsikisztán lakosságnövekedése 240 %, ez a szintén magas növekedés? Üzbegisztánban 180 %, míg
Kazahsztánban csak 40 %, ami persze szintén magas európai szemmel nézve (Oroszországban a
növekedés 22 %, Magyarországon pedig -6 %, azaz csökkenés van).

De megváltozott a környék... a f?város, Dusanbe központi parkja 40 éve és ma:

rendes szovjet kisváros Lenin-szoborral, világháborús plakátokkal (persze lokalizálva: a plakátokon lév?
alakok közép-ázsiai arcvonásokkal, a vöröskatona harcostársa egyenesen muszlim ruhában és szakállal) 
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város perzsásítva: Iszmail emír (IX. sz. vége, X. sz. eleje) a régió egyesít?jének szobra (a szomszéd
szobor mellett perzsa oroszlánok szobra is van, az itt nem látható) 

_______________________________________________
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Heti Terror

by maxval bircaman - hétf?, január 11, 2021

https://bircahang.org/heti-terror/

A Heti Hetes cím? m?sort mindig utáltam, s összesen talán 5-6 adást láttam a több százból. Alapvet?en
magát a m?sorkoncepciót se értem: összejön pár egymással mindenben egyetért? ember, majd egymással
versengve gúnyolódnak azokon, akikkel nem értenek egyet - ennek mi is az értelme?

A 2010 el?tti korban, a liberális görénykurzus alatt persze világos volt mi az értelme: az egyik
legnézettebb csatornán f? m?sorid?ben k?kemény ballib propaganda sugárzása szórakoztató alakban,
hogy tudja a sok bunkó néz?, mi az éppen hivatalos "szalonképes" álláspont.

Kés?bb az ellenoldal is megcsinálta a maga Heti Hetesét, s bár enyhébb az eredetinél, az is nagyon buta
dolognak látom: ez a Troll cím? m?sor.

Viszont a Partizán Heti Hetesrúl szóló adásából kiderült: a m?sor törsgárdája máig mindenben egyetért a
2002-2010 közti ballib kormányzattal és eszmeiséggel, mindkett?t hibátlannak tartja. 

Szerintem egyébként jól csinálja a Heti Hetes. Semmit se tanultak, s ma is sokat segítenek a ballibellenes
hangulat fenntartásában. Ezt köszönjük meg nekik. Hiszen ma is megmutatják mi a ballib szellemiség
lényege: egyenruhába bújtatott gondolkodás, szektás módon, a kicsit is mást mondó ellenség, mindez egy
mindenkit mélyen lenéz? magartással.

Ha én a Fidesz kampánycsapat lennék, mindent megtennék, legyen ismét Heti Hetes, ez biztosan elvinne
a ballibekt?l 2022-ben 5-10 százalékpontot.

_______________________________________________
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Nyelvi kategóriák

by maxval bircaman - kedd, január 12, 2021

https://bircahang.org/nyelvi-kategoriak/

Korábbi cikkemhez, íme pár kifejezetten érdekes nyelvi kategória. Mindenhol meg fogom írni, mi a
helyzet az általam beszélt 5 nyelvvel (magyar, bolgár, spanyol, orosz, angol) és további 10 nyelvvel,
melyb?l rendelkezem valamilyen szint? ismeretséggel (latin, ógörög, héber, koreai, szuahéli, szerb-horvát-
bosnyák-montenegrói, szlovén, finn, baszk, asszír). Kiválasztottam 8 kategóriát: 4 hangtanit és 4
nyelvtanit.

Hangsúly

A világ nyelveinek kb. felében nincs rögzített hangsúly. Felében a hangsúly rögzített, a leggyakoribb
helyzet az els? szótag és az utolsó szótag.

nincs rögzített hangsúly: bolgár, spanyol, orosz, angol, latin, ógörög, koreai, szerb-horvát-bosnyák-
montenegrói, szlovén, baszk,
rögzített hangsúly els? szótagon: magyar, finn,
rögzített hangsúly utolsó szótagon: héber,
rögzített hangsúly utolsó el?tti szótagon: szuahéli, asszír.

Alapvet?en a mozgó hangsúly el?nye: a nagyobb dallamosság. Természetesen jóval könnyebb
megtanulni a rögzített hangsúlyt mozgó hangsúlyú anyanyelvvel, mint fordítva.

Szóhanglejtés

Hanglejtés minden nyelvben van természetesen. A nyelvek kétharmadában mind szó, mind mondat
szinten, egyharmadában csak mondat szinten. Egyes kelet-ázsiai, afrikai és más nyelvekben bonyolult
hanglejtés rendszer van.
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Amikor annak idején úgy döntöttem, megismerkedem egy kelet-ázsiai nyelvvel, éppen azért választottam
a koreait, mert abban kivételesen nincs szóhanglejtés (a kínaiban, japánban, vietnámiban van). A zenei
hallásom se jó, szóval meg akartam kímélni magamat a hanglejtésekt?l. A kínaiban pl. 5 szóhanglejtés
van: 5 a mandarinban és 6 a kantoniban. Ezek közül én 3-at vagyok képes meghallani, s azt hiszem, nem
vagyok ezzel egyedül.

Valószín?leg a világ egyik legbonyolultabb feladata, amikor egy szóhanglejtés nélküli anyanyelv? ember
meg akar tanulni egy szóhanglejtéses nyelvet: el?ször csak az egyes hanglejtés típusok helyes
megkülönböztetéséhez hetek kellenek, majd hónapok az utánzáshoz.

https://www.youtube.com/watch?v=3bptcM1hf1E 
ha valakit érdekel: vietnámi csaj magyarázza elég jól a vietnámi szóhangsúlyokat (angolul) 

Összes "nyelvem" szóhangsúly nélküli, egyedül a szerb-horvát-bosnyák-montenegróiban és a szlovénben
van szóhangsúly, de sokkal-sokkal egyszer?bb a távol-keleti rendszereknél: 2 szóhangsúly van, szerepük
korlátozott, s az anyanyelvi beszél?k jelent?s része nem is használja ?ket.

Magánhangzók száma 

A leggyakoribb: 5-6 magánhangzó megléte. Ennél több ritkaság, s az ennél kevesebb még nagyobb
ritkaság. Tudomásom szerint a kaukázusi nyelvek a rekorderek: az abházban pl. közel 60
mássalhangzóhoz van 2 magánhangzó.

Az egyszer?sék kedvéért itt csak a teljesérték? magángangzó fonémákat figyelembe véve, de bel?lük is
kivéve a kett?shangzókat, a hangsúly hiányában redukált hangokat, és azokat az eseteket, ahol az eltérés
jól leírható szimplán rövidség/hosszúság mentén:

5 magánhangzó: spanyol, latin, héber, szuahéli, szerb-horvát-bosnyák-montenegrói, baszk,
6 magánhangzó: bolgár, orosz, asszír,
7 magánhangzó: ögörög,
8 magánhangzó: koreai, szlovén, finn,
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9 magánhangzó: magyar, angol (amerikai).
11 magánhangzó: angol (brit).

Zöngésség/zöngétlenség

Gyakorlatilag minden európai nyelv jellemz?je, hogy vannak zöngésségi párok a mássalhangzóknál. A
magyarban például a következ?ek ezek:

zárhangoknál: k/g, p/b, t/d, ty/gy
réshangoknál: f/v, sz/z, s/zs,
zár-réshangoknál: c/dz, cs/dzs.

Nem alkotnak párt a magyarban:

csak zöngés: m, n, ny, l, r,
rendesen zöngés, de zöngétlenedhet (viszont a zöngétlen változat nem önálló fonéma): j.
rendesen zöngétlen, de zöngésedhet (viszont a zöngés változat nem önálló fonéma): h.

Na most, úgy t?nik a zöngésedés/zöngétlenedés általános jelenség, pedig nem az. Annak ellenére, hogy
logikus lenne, hiszen a könnyebb ejtés miatt a hangok hatnak egymásra, s a zöngésség szerinti különbség
igencsak nehezíti két szomszédos hang ejtését.

Viszont ténylegesen a következ? esetek lehetnek, kicsit leegyszer?sítve:

a zöngésségi asszimilálódás lehetséges, de nem kötelez?, jellemz?en stílus kérdése, azaz a m?velt
beszéd nem asszimilál, míg a köznapi igen: spanyol, latin, héber, baszk - nyilván ez a 
legszabadabb állapot, hiszen bárhol lehet zöngés és zöngétlen hang is, íme egy példa, mely
magyarul és spanyolul szinte azonosan hangzik: "Afganisztán" - a szó eleje spanyolul ejthet?
"afg" vagy "avg" alakban is, míg magyarul csak "avg" alakban,
kötelez? zöngésségi asszimiláció, jellemz?en hátrafelé, de esetenként el?re is: magyar, angol,
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ógörög, szuahéli, szerb-horvát-bosnyák-montenegrói,
kötelez? zöngésségi asszimiláció, jellemz?en hátrafelé, de esetenként el?re is + szóvégen a
zöngések átmennek zöngétlen párjukba: bolgár, orosz, szlovén, asszír,
ahol teljesen kötött mindez, a zöngés-zöngetlen párok egyetlen fonéma, a normál ejtés a
zöngetlen, míg amikor két zöngés hang közé kerülnek, zöngésednek: koreai - a koreiaknak a
legnehezebb emiatt, számukra meger?ltet? máshol mint két zöngés hang között zöngés hangot
ejteni a zöngés/zöngétlen párokból - pl. a "Budapest" szó leggyakoribb ejtése kb. "pudabheszüdü".

A finnt nemigen lehet sehová se besorolni, eredetileg nem is voltak benne zöngés zár- és réshangok, csak
idegen szavakban. 

Nyelvtani nemek száma.

nincsenek nyelvtani nemek: magyar, koreai, finn, baszk,
2 nyelvtani nem: héber, asszír,
3 nyelvtani nem: bolgár, spanyol (valójában csak 2 van, s maradványai a harmadiknak), orosz,
angol (valójában nincsenek, csak maradványok), latin, ógörög, szerb-horvát-bosnyák-
montenegrói, szlovén,
8 nyelvtani nem: szuahéli.

Esetek száma

Itt örök vita, mi számít esetnek. A legszorosabb meghatározást figyelembe véve: csak az eset, mely
minden névszón használható (tehát pl. nincs korlátozva tulajdonnevekre, névmásokra, stb.), s minden
számban is létezik.

Az eredmény:

nincsenek esetek: bolgár, spanyol, angol, héber, szuahéli, asszír,
4 eset van: ógörög,
5 eset van: latin,
6 eset van: orosz, szerb-horvát-bosnyák-montenegrói, szlovén,
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12 eset van: koreai, baszk,
15 eset van: finn,
17 eset van: magyar.

Nével?k

Határozott és határozatlan nével?: magyar, spanyol, angol, baszk, asszír,
Csak határozott nével?: bolgár, ógörög, héber,
Nincsenek nével?k: orosz, latin, koreai, szuahéli, szerb-horvát-bosnyák-montenegrói, szlovén,
finn.

Udvariassági használat

Azaz ki van-e fejezve az adott nyelvben az udvariasság nyelvtani eszközzel. Lásd magyarul: Ön/maga.

Íme az egyes nyelvekben az udvariasság kifejezése:

többes szám második személy használata: bolgár, orosz, szerb-horvát-bosnyák-montenegrói,
szlovén, finn (alig van használatban),
harmadik személy használata: héber (alig van használatban), asszír,
önálló személyes névmás és második személy használata: baszk,
önálló személyes névmás és harmadik személy használata: magyar, spanyol,
nincs kifejezése: angol, latin, ógörög, szuahéli,
7-szint? rendszer önálló nyelvtani elemekkel: koreai (5 van aktív használatban, 2 elavultnak
számít).

_______________________________________________
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Újévi program

by maxval bircaman - szerda, január 13, 2021

https://bircahang.org/ujevi-program/

Most amikor a régi naptár szerinti Újév van, leírom mit szoktunk csinálni az új naptár szerinti Újév
alkalmából.

Alapvet?en igyekszünk kimaradni az általános hisztériából. Idén szerencsére a koronavírus pozitív
mellékhatásaként a hisztéria eleve fékezett habzású volt. 

Amit?l mindig óvakodunk: felesleges mennyiség? élelmiszer felhalmozása és alkohol. A múzsám szokott
sört inni, most gyümölcsbort is (vettem egy kisüveggel), én maradtam a cukormentes kólánál.
Antialkoholista vagyok, bár nem fanatikus, szóval tudok inni és nagyon ritkán szoktam is, de olyan ritkán
teszem azt, hogy de facto a "sosem iszom" állítás majdnem fedi a valóságot.

Ami szokásunk évek óta: televízió el?tt vacsorázni. Aztán kapcsolgatjuk ide-oda a csatornákat. Idén a
múzsám készített palacsintatortát is, teljesen házilag, félkész anyagok nélkül, cukormentesen.

az a tetején kókuszreszelék, nem purcokor 

Magyar id? szerint 21:45-kor átkapcsolunk valamelyik orosz tv-csatornára. Ilyenkor van ugyanis
Moszkvában, a keresztény világ központjában, éjfél. Meghallgatjuk az elnöki beszédet és a himnuszt. 

http://www.youtube.com/watch?v=cgntMVyAwik&t=14m53s 
14:53-tól - ide direkt az angol verziót tettem be, mivel olvasóim között többen tudnak angolul, mint
oroszul - mi persze az eredeti, fordításmentes verziót néztük 
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Persze megvárjuk aztán a bolgár és a magyar id? szerinti éjfélt is, bár az államf?i beszédeket nem mindig
nézzük meg, hiszen ez értelmetlen, se Bulgáriában, se Magyarországon nem az államf? az ország
vezet?je. Idén megnéztük a bolgár államf? beszédét, hogy legyen min röhögni. Szánalmas alak, idén
hatalmas bukásban volt része a kormányellenes tüntetések támogatása miatt.

Aztán lefekszünk magyar id? szerint 00:30 körül. Addigra pont véget is ér a petárdázás.

Egyébként érdekes, az id?sebb fehér fiú macskánk retteg a t?zijátéktól, elbújik a fürd?szobában el?le,
míg a fiatalabb fekete lány macskánk meg még kifejezetten ki is néz az ablakon, hogy jobban tudja
élvezni a fényeket. A két kutya meg csak akkor morog, ha túl közel robban valami, egyébként nem
zavarja ?ket. S persze a két darab madarunkat se izgatja az egész.

_______________________________________________
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Kelet és Nyugat

by maxval bircaman - csütörtök, január 14, 2021

https://bircahang.org/kelet-es-nyugat/

René Guénon (1886-1951) francia filozófus az egyetlen modern és termékeny szellemi irányzat
megteremt?je. Magyarországon különösen ismert, els?sorban mert nagyon korán akadtak magyar követ?i
(Hamvas Béla). Közismert m?ve az A modern világ válsága cím?, pedig van egy kevésbé ismert, de nem
kevésbé fontos m?ve is, a Kelet és Nyugat. Fontos adat: a m? 1924-ben íródott.

Err?l most pár szót. El?ljáróban: természetesen szimpatizálok sok mindenben ezzel az irányzattal - azt
hiszem ez nyilvánvaló mindenki számára aki ismeri gondolataimat, különösen ami az utolsó kb. 12 évet
illeti, amióta szakítottam a konzervatívizmussal -, viszont igazi "tag" nem vagyok, ennek f? oka két
dolog: itt is szektásodást tapasztaltam részben, valamint az irányzat jelent?s része elment számomra
furcsa irányba. (Továbbá a 90-es évek nagyobb részében is így gondolkodtam.) Err?l majd
valamikor részletesebben.

Az alapgondolat: a nyugattal baj van. Guénon a f? okot abban látja, hogy a nyugati világ dogmájává a
racionalizmus lett a felvilágosodás, s?t részben már a reneszánsz óta. Ennek f? kifejezési módja az
értelem lekorlátozása az érzékelhet?re, ami pedig elhozta a szcientizmust, melynek lényege: az egyes
résztudományokon kívül semmi más nem létezik. A nyugati gondolkodás elnevezte az ilyen típisú
gondolkodás átvételét haladásnak, a rá épül? társadalmat pedig civilizáltságnak.

S amióta a nyugat rendelkezik a megfelel? er?fölénnyel, ezt el?írja mindenki más számára is. A fejlettség
jele egyedül az anyagi fejl?dés, s az ételem egyedüli célja ennek segítése. Ha egy társadalom más, akkor
az egyszer?en fejletlen. 

A nyugat kb. egy nagyra n?tt óvodás, aki megveri a többi gyereket, ha azok nem akarnak vele játszani,
s?t a gondozónénit is, ha az nem hajlandó cukorkát adni neki ebéd helyett.

S ez sose változott. Korábban ez nyílt imperializmus alakjában ment, liberális-kozervatív eszmékkel,
rasszista motívumokkal: a nyugati fehér ember jóságosan magához emeli a világ ostoba söpredékét, majd
megtanítja azt késsel-villával enni. Manapság - ezt a szerz? már nem érte meg, az 50-es évek elején
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meghalt - ez a nyíltság már nem divat persze, szavakban kötelez? elismerni az egyes kultúrák
egyenl?ségét, s persze tabu a rasszizmus, s?t szidni kell a fehér imperializmust és rasszizmust, de a
mélyben ugyanaz folytatódik: immár valamiféle titokzatos alapértékek nevében - melyek, valami furcsa
"véletlen" folytán, egybeesnek a nyugati felvilágosodás dogmáival - kell felszabadítani a világot a
tudatlanságtól, maradiságtól, fanatizmustól, ha kell akár sz?nyegbombázással.

Szóval - visszatérve - a helyzet fordított: ha egy társadalom lemond a "nagy képr?l", akkor elsorvad. Ha
állandóan fejl?dni akar, akkor elvész maga az alap. S maga az értelem is elvész, primitívizálódik, ha
csupán az anyagi világ dolgaira használjuk.

A szerz? egy igen fontos dolgot is megjegyez - s erre magam is rájöttem, t?le teljesen függetlenül -, ami
máig egy népszer? nyugati-liberális tévhit. Ez az az elmélet, mely szerint a nyugati anyagi kultúra, s még
inkább a nyugati rend átvétele az átvev? társadalmat nyugati mentalitásúvá teszi. Guénon azt mondja, a
nyugati anyagi kultúra átvétele 2 eredményhez vezet:

nagyon elmaradott népeknél pusztuláshoz, ugyanis csak a legrosszabbat veszi át, a sajátjuk meg
elporlad, ez leginkább ma látható, lásd integrálódatlan migráns közösségek nyugatok, melyek
eredeti kurúrájukra már nem emlékeznek, a nyugatiból meg csak a materualiznust, az
alkohiolizmust és a drogozást vették át,
mindenki másnál pedig egyszer?en maga az anyag átvev?dik, de nem a mögöttes eszme, azaz
egyszer?en fegyver lesz bel?le a nyugat ellen.

A nyugati naivitás jó példája, amikor a 2. iraki háború után George W. Bush teljesen komolyan hitte,
most majd Irakban liberális demokrácia lesz, ahol eszmei alapokon álló pártok megküzdenek majd
egymással szabad választásokon. Aztán lettek is pártharcok: etnikai-vallási alapon, s kiderült, hogy
Szaddám autoritárius rendszere közelebb állt a nyugatihoz, mint az amerikai invázió által agresszíven
bevezetett teljes politikai szabadság rendje.

A nyugat tehát elhitte magáról: ? a civilizáció, minden más pedig barbarság. S ez az, ami Guénon kora
el?tt is igaz volt, s ma is igaz. Az, hogy éppen mi az egyetlen igaz magatartás az változhat, de egy valami
nem változik: a nyugatnak mindig igaza, s a nyugati minta nem is minta, hanem a természetes józan ész
valamiféle kisugárzása, s mindenki aki mást gondol, az vagy ostoba vagy gonosz.

S a nyugat mindig kiválaszt az idegen kultúrákban helyi "szabadságharcosokat", aki küzdnek a nyugati

                                 58 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

rendért. Azt pedig nem veszik figyelembe, hogy ezek az emberek nem rendelkeznek semmilyen helyi
beágyazottsággal, a legjobb esetben naív álmodozók, de sokkal gyakrabban, szimplán nyugati lobbisták.
Mai modern példa: Navalnij Oroszországban - ha az ember csak a nyugati médiákat követi, komolyan
képes elhinni, hogy Navalnij valamiféle jelent?s orosz politikai szerepl?.

Vagy a másik népszer? elmélet: amint meger?södik a kínai nagyt?ke és a középosztály, vége lesz a kínai
diktatúrának, mert a kínai nagypolgárság ki fogja kényszeríteni a liberális demokrácia bevezetését. 30 éve
halljuk ezt. Nos, Kínában jelenleg a középosztályhoz tartozik a lakosság 30 %-a, továbbá a lakosság 0,3
%-a milliomos (közülük 400 f? egyenesen milliárdos), s mégis: a kínai közép- és fels? réteg kiválóan érzi
magát a meglév? politikai rendszerben.

Guénon azt mondja, a tisztán anyagi kultúra sose képes hosszú távon megtartani a hatalmat. A társadalom
elveszti egy adott pillanatban saját alapjait. Guénon próféta: azt is megírja, hogy a nyugati népek
képtelenek lesznek az idegeneket integrálni, további kineveti kora népszer? elméletét a "sárga
veszedelemr?l", megejgyezve, a kínaiak valaha is meghódítják a nyugatot, az nem fegyveresen fog
történni, hanem kizárólag békésen.

Guénon tagadja a keresztény hagyomány univerzalitását, ez az egyik fontos jellemz?je a
tradicionalizmusnak. Azt mondja, van egy ?si, univerzális hagyomány, mely kultúrafügg?en fejez?dik ki,
s ennek az európai alakja a kereszténység. azonban máshol pedig más. Ahogy nincs értelme
kereszténységre késztetni a keletet, ugyanúgy hiba keleti tanításokat átvenni nyugaton, ez utóbbinak az
eredménye nem lesz ugyanis más, mint ezotéria, álmiszticizmus, álhagyomány.

Ahogy a szinkretizmus is elvetend?. Az ?shagyománynak lehetnek sokféle kifejez?dései, de ezek együtt,
s különösen úgy, hogy össze-vissza válogatunk köztük nem hagyomány.

Továbbá, a szellemi er?feszítés az egyén szintjén nem kerülhet? ki. A létrehozott intézményesített
hagyomány nem lesz soha más, mint küls?ség. Intézmény csak úgy lehet hagyományos, ha már meglév?
egyéni hagyományokat fog össze. Guénon jóval Gramsci el?tt meglátta: az intézmény csak szellemi
tájékoztató eszköz lehet.

Guénon e könyve írásakor még azt vallotta, azért kell a keletet tanulmányozni, hogy ez a tudás segítsen a
nyugatnak visszatalálni saját hagyományához. Kés?bb ezt a reménységét elvesztette, immár
menthetetlennek tartotta a nyugatot, s 6 évvel e m?ve megírása után Egyiptomba költözött, ahol áttért az
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iszlám vallásra.

_______________________________________________
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Még egy érv

by maxval bircaman - péntek, január 15, 2021

https://bircahang.org/meg-egy-erv/

Még egy érv a liberális demokrácia ellen az, ami az USA-ban zajlott az utóbbi héten Trump elnök körül.

Még a liberálisok is büszkén hirdetik, a médiák jelentik a negyedik hatalmi ágat. Persze a valóságban
három hatalmi ág sincs, ez szemfényvesztés, a hatalmi "ágak" száma 1. De ezt most hagyjuk, fogadjuk el
munkahipotézisként, hogy vannak hatalmi ágak.

Dehát miféle legitím hatalom az, mely magánkézben van? Hogy hogy erre nem vonatkozik se a
népszuverenitás, se a szabad választás, se a demokrácia elve?

Persze a premodern korban így volt: az államhatalom sok esetben magánhatalmakban fejez?dött ki, csak
hát kötötte ?ket egy csomó korlát. Az hogyan lehet, hogy valami egyszerre korlátlanul szabad
magánszféra és közhatalom is egyben? Diktatúra a neve. Mert természetesen a liberális demokrácia a
valóságban oligarchikus diktatúra. 

De nézzük ezt a liberális elvek szemszögéb?l! Komolyan lehetséges, hogy magánemberek létrehoznak
médiákat, azok negyedik hatalmi ággá válnak, s nincs felettük semmilyen kontroll? Majd ezek a médiák
elkezdenek visszaélni monopolhelyzetükkel, a politikai életben egy bizonyos oldalra állva, az
ellenvéleményeket letiltják.

Miközben sokkal kevésbé fontos, kifejezetten nem-politikai ügyekben is szigorú szabályok vannak,
melyeket nem lehet megszegni a magántulajdonra való hivatkozással. Mert ismét USA-i jelenség:
szigorúan megbüntetik pl. azt az esküv?szervez? céget, mely tulajdonosa keresztény hite miatt
diszkriminál, s nem hajlandó egynem? párokat kiszolgálni. 

Most akkor, tessék mondani, az hogyan is van, hogy egy kis esküv?szervez? cég - amely messze nincs
monopolhelyzetben, az USA-ban több tízezer ilyen cég van, tehát egy ügyfél szabadon válogathat köztük,
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ha bármelyik nem akarja ?t kiszolgálni - nem jogosult elutasítni egy ügyfelet, de ha mondjuk az
esküv?szervez? cég tulajdonosa létrehoz egy internetes médiát, mely monopóliumra tesz szert, akkor már
szabadon diszkriminálhat, pedig ez utóbbi esetben az ügyfél nem tud máshová fordulni? Ez miféle 
abszurd logika?

A megoldás egyébként könny?. Ha egy adott cég monopolhelyzetre tesz szert, szolgáltatási kötelessége
kell, hogy legyen. Ahogy egy telefonos cég se mondhatja azt, hogy egyesekkel nem hajlandó szerz?dést
kötni, mivel azok gyakran trágárkodnak a telefonban. S a telefonos cég tulajdoni viszonya lényegtelen: a
100 %-ban magáncég is köteles szerz?dni mindenkivel.

Ami biztos: tarthatatlan állapot, hogy magukat semleges szolgáltatónak beállító cégek részt vegyenek
vitákban, visszaélve er?fölényükkel.

_______________________________________________

                                 62 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Ultrabal és ultrajobb - irányzatok

by maxval bircaman - szombat, január 16, 2021

https://bircahang.org/ultrabal-es-ultrajobb-iranyzatok/

Az, hogy mi a széls?bal és mi a széls?jobb nyilvánvaló. A liberalizmus 3 alaptételéb?l - szabadság,
egyenl?ság, testvériség - a szabadság problémáját a széls?bal az egyenl?ségen keresztül, míg a széls?jobb
a testvériségen keresztül igyekezett megoldani. De ezzel végülis mindketten maradtak a nagy kereten
belül.

Hozzájuk kés?bb a középbal a széls?bal enyhített alakja, mely a liberalizmus felszámolása nélkül
szeretne elérni egyes olyan célokat, melyeket a széls?bal is megfogalmaz. A középjobb viszont nem a
széls?jobb enyhített alakja, hanem maga a liberalizmus f?sodra.

Mivel mind a két "széls?ség" valamikor megbukott, hiszen voltak hatalmon, s mind a kett?t a f?sodrú
liberalizmus gy?zte le, igencsak jellemz? - különösen a jobbra, de a balra is -, hogy új utakat keressen.
Ezt az is er?sítette, hogy a baloldal és a jobboldal is - mármint a nem "széls?" változat mindkett?b?l - az
utóbbi 40 évben gyakorlatilag összen?tt, a liberalizmus balos és jobbos árnyalatai között még az a kevés
eltérés is elt?nt, ami korábban még létezett.

Természetesen a széls?jobb jóval marginálisabb a széls?balnál manapság, ennek oka történelmi, hiszen a
széls?jobbot fegyveresen gy?zték le, míg a széls?bal önmagától múlt ki. Ennek ellenére ma a széls?bal is
rendkívül gyenge.

De nézzük, most mik az újbal (ultrabal) és az újjobb (ultrajobb) f?bb jellemz?i. Ezeket mindig érdemes a
széls?balhoz/széls?jobbhoz viszonyítani, esetenként a liberalizmushoz is.

Az ultrabal a könnyebb eset. Itt tulajdonképpen két f? csoport van: az antimarxisták és az antileninisták.
Ami közös bennük és a széls?balban: a liberális demokráciát felszámolandó rendnek tekintik.

Az antimarxisták azok akik egyet értenek Marx problémafelvetésével, de nem a megoldásával. Ezek
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gyakorlatilag az anarchisták, azok sokféle verziói. Vannak békés, a közéletbe bele nem avatkozó
csoportjaik, akik egyszer?en elvonulnak a világtól és jól megvannak magukban. Vannak különböz?
fokban harcos csoportok is, melyek részt vesznek a politikában, esetenként fegyveres harcokban is.
Érdekesség: Európában a legnépszer?bb az anarchista és az ezzel rokon irányzat Franciaországban van. S
világviszonylatban a legsikeresebb anarchista projekt a mexikói: a mexikói Chiapas állam területének kb.
felén 1994 óta máig anarchista irányítás van.

Az antileninisták azok akik törést látnak a marxi eszme és a lenini megvalósítás között. Így alapjaiban
elutasítják a szovjet rendszert, azt kifejezetten antimarxistának tekintik. Ez marginális irányzat,
Magyarországon TGM a legismertebb képvisel?je. Máshol is marginális, tegyük hozzá.

Sokkal jelent?sebb a baloldali identitarizmus. Ez egyébként a szó szoros értelmében nem is baloldal
persze, hanem liberális irányzat. Az eredeti marxista eszme követ?inek többsége felhagyottt a
marxizmussal, egyesek elmentek liberális irányba korán, ezek a szociáldemokraták, mások viszont az
osztályharcot az identitásharcra váltották át. Ez manapság a legnépszer?bb, de legalábbis leglátványosabb
irányzat, emlékezzünk csak az amerikai BLM-mozgalomra tavalyról. De gyakorlatilag szinte biztos, hogy
amikor manapság valami marhaságról hallunk - pl. tiltsunk be könyveket, filmeket, tabusítsunk egyes
szavakat -, mögötte valamilyen hasonló ideológiájú eszme áll.

Természetesen van egy sor olyan mozgalom is, mely az újbal és a széls?bal valamilyen keveréke. A
történelmi tapasztalat azt mutatja, ezek mindig mérsékeltté válnak id?vel, s átmennek szimpla szocdembe.
A spanyol Podemos erre kiváló példa.

Az ultrajobb sokkal érdekesebb azonban.

Itt van egyrészt a jobbos identitárius mozgalom, mely az említett balos identitáriusok tükörképe. Az
eltérés itt az, hogy míg a balos verzió valós és képzelt, a többségi társadalom által állítólag elnyomott
kisebbségekért száll síkra, addig a jobbos verzió a balos verzió szerinti elnyomó többséget tekinti
veszélyeztetett kisebbségnek. Az identitáriusok f? eltérése a széls?jobbhoz képest, hogy nem rasszisták és
nem hisznek egyetlen nép fels?bbrend?ségében se, csak egyszer?en azt állítják: mindenki maradjon
"otthon", a saját kultúrájában, a keveredés és a migráció káros, a multikulturalizmus romboló hatású. 

Az alternatív jobboldal - alt-right - mozgalom eltér az identitáriusoktól, bár sokszor az identitátiusokat
is besorolják az alt-right alá. A liberálisok és a baloldaliak szeretik a széls?jobbot is ide sorolni, ami
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persze manipuláció.

De maga a sz?ken vett alt-right is rendkívül heterogén. Ami közös az a egyéni szabadság, ezen belül
els?sorban a szólásszabadság védelme. Amerikában ehhez hozzájárul a fegyvermánia is, az amerikai
gondolkodásban a fegyverviselés joga az egyéni szabadság egyik legfontosabb eleme. Az
antiimperializmus és antimilitarizmus szintén közös jegy: az alt-right ellenzi a fejlett államok
terjeszkedését a fejl?d? világ rovására, ugyanúgy ahogy az onnan való migrációt is ellenzi. Az alt-right
zöme szekuláris, még Amerikában is, ahol a vallásnak nagy szerepe van, tulajdonképpen ez az egyik
fontos eltérés az amerikai alternatív és hagyományos jobb között, az utóbbi er?sen vallásos.

Ezen túl viszont jelent?s különbségek vannak. Gazdaságpolitikailag az amerikai alt-right jellemz?en
ultraliberális, libertáriánus, egyenl?ségellenes, míg az európai ellenkez?leg: e tekintetben gyakorlatilag
szocdem elveket vall, támogatja a jóléti államot. 

Megosztó kérdés a széls?jobhoz képest még a rasszizmus, a homofóbia és az antiszemitizmus. Az alt-
right zöme nem rasszista, de nem is olyan megenged? az idegenek iránt, mint az identitáriusok, viszont a
nem az idegenség alapja sose a rasssz, hanem a kulturális identitás (magyarul: egy amerikai identitárius
fehér számára egy amerikai néger sokkal inkább barát, mint egy most bevándorolt fehér idegen). A
vallástalanság okán a legtöbb alt-right hív?t nem érdekli a homoszexualitás, s?t azt lehet mondani, a
homofóbia ritkább náluk, mint a hagyományos jobboldalon. Továbbá, az alt-right jellemz?en ellenzi az
antiszemitizmust, s?t mivel az iszlámot tekinti a f? veszélynek, Izraelben kifejezetten pozitív, az iszlám
ellen küzd? er?t lát.

Míg az az alt-right és az identitárius mozgalom XXI. századi jelenség, hasonló korábban is volt: hasonló
abban az értelemben, hogy magát elhatárolta mind a középjobbtól, mind a széls?jobbtól. Ez az 1968-ra
adott jobboldali válasz. 

Jellemz?i sajátosak. A tradicionalizmus hatása itt a leger?sebb. Ennek eredménye az európai narratíva
elutasítása pl. a gyarmatosítást illet?en. Gazdaságpolitikailag ez a legbaloldalibb az ultrajobbon belül,
er?s antikapitalizmus jellemz? rá, a kapitalizmus itt nem a szabadság megjelenése, hanem annak
megrontója. Ennek következményeként ez az irányzat magától távolabbinak érzi a hagyományos
jobboldalt, mint a baloldal egyes antiliberális irányzatait. A valláshoz való viszony viszont nem egységes:
a szakralitás el?térbe helyezése közös jellemz?, de ennek van keresztény és keresztényellenes verziója is -
egyesek a kereszténységben látják a szakralitás egyik megjelenését, mások a kereszténység el?tti "tiszta
?svallásban". Ami talán mai szemmel a leglátványosabb eltérés az említett két ultrajobb irányzathoz
képest: az iszlamofóbia teljes hiánya, az iszlámot a tradicionalizmus kereszténységgel egyenrangú
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képvisel?jének látják, s?t egyesek egyenesen tisztább képvisel?jének.

Ahogy az ultrabalnál, az ultrajobbnál is megesik a széls?jobb és ultrajobb eszmék keveredése. Bár ennek
aránya jóval kisebb, mint az ellenoldalon, aminek f? oka, hogy a széls?jobb elutasítottsága jóval nagyobb,
mint a széls?balé. Az ultrajobb jelent?s része teljesen elutasítja a széls?jobbot, ennek egyik látványos
jele, amikor pl. a nácizmust baloldali eszmének min?sítik.

Végül hozzáteszem, az "újbal" és az "újjobb" szavak más értelemben való használata is megesik. Újjobb
néven futott egy id?ben a 70-es években megindult jobboldali irányzat, mely a klasszikus liberalizmushoz
való visszatérést akarta, jellemz?en konzervatív társadalmi értékekkel kombinálva (lásd Reagan,
Thatcher, Pinochet). S újbal néven futott az a középbal irányzat, mely távolodni akart a hagyományos
szocdem értékekt?l, közelebb kerülve - ahogy ez a fenti "újjobb" esetében - a klasszikus liberalizmushoz
(lásd Blair, Clinton, Schröder), de progresszívista társadalmi értékekkel kombinálva. Ez az újjobb mára 
kimúlt, míg ez az újbal ma is a középbal f? alakja. Ez a két irányzat leegyszer?sítve: 

újjobb = mindent a t?késnek, de a t?kés járjon imádkozni,
újbal = mindent a t?kének, de a t?kés legyen egy homokos néger n?.

Láthatóan ezek liberális áramlatok, semmi közük az általam tárgyalt újjobbhoz és újbalhoz. Csak a
teljesség kedvéért lettek megemlítve.

_______________________________________________
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Krekó

by maxval bircaman - vasárnap, január 17, 2021

https://bircahang.org/kreko/

A CitizenGo az egyik kedvenc civil szervezetem, de ezúttal feleslegesen pazarolják energiáikat, ez a
kampány teljesen értelmetlen.

Krekó Péter nem mondta azt, hogy "el kell venni az emberek kedvét a véd?oltástól, ennek következtében
a járvány majd tovább szedi áldozatait, és ezért a társadalom majd a kormányt fogja megbüntetni", hanem
azt mondta, hogy "ha aláássák az emberek oltási hajlandóságát, akkor Orbán fogja elszenvedni ennek
politikai következményekei". 

Hogy érzékeltessem egy egyszer? példával, nem ugyanaz azt mondani "bárcsak leégne a házad, ezzel
nagy anyagi veszteséged lesz" és azt, hogy "ha leég a házad, ezzel nagy anyagi veszteséged lesz".

Nyilván az utóbbi értelmezhet? burkoltan mintha azonos lenne az el?bbivel, ez igaz, de ez már
belemagyarázás, ami az értelmez? felel?ssége, nem a megfogalmazóé.

Rendkívül rossz taktika a ballib propaganda belemagyarázósdisát átvenni.

_______________________________________________
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Pornográfia

by maxval bircaman - hétf?, január 18, 2021

https://bircahang.org/pornografia/

Sose szerettem a pornográfiát. Már kamaszkoromban utáltam, pedig akkor még legitím igény is lehet rá.
Kamaszként kortársaim néha meg is vádoltak, homokos vagyok, ezért nem szeretem a pornót. Pedig ez
érvelési hiba, ha az ok tényleg ez lett volna, akkor a homokos pornót kellett volna kedvelnem.

De miért is rossz a pornó? Ehhez elemezni kell mi a pornó szerepe. Alapvet?en két célja van a pornónak
(mivel férfi vagyok, férfi szemszögb?l nézem csak): a n?i szépség bemutatása és a szex bemutatása.

Ami a n?i szépség bemutatását illeti, ennek van számtalan m?vészi, nem-pornográf módja is, ezekr?l
írtam már. Az erotikus tánc is ?si m?faj, a mai sztriptíz is ennek folytatása, a gond vele inkább az, hogy
mára a profi sztriptízes szakma jellemz?en a prostitúció mellékágává lett.

A szex bemutatásának szintén léteznek m?vészi formái. Meg hát tisztán technikai leírása, de ez utóbbi a
tudomány része.

Ami a gond a mai pornóval, hogy mindkét el?bb említetett célt mindenféle szellemi háttér nélkül hajtja
végre. Ez egyfajta gyorséttermi étkezés, s?t rosszabb, hiszen a gyorsétteremben is étel kapható, el van
készítve, fel van szolgálva, csak egyszer?bb és olcsóbb, szóval jobb példa erre: ha éhségünket úgy
mulasztjuk el, hogy két kézzel össze-vissza tömünk ételt a szánkba egy svédasztalról, az egyetlen cél
tehát a kalóriamennyiség beszerzése. Ez állatias viselkedés.

Nyilván vannak állatias viselkedéseink is. Az ösztönös cselekedetek ilyenek. De tudatosan állatias
viselkedést akarni primitív dolog. S eleve mi értelme ennek, ha az ember kaphat jobbat is?

Ahogy az evés is több élvezetet ad jobb ételekkel, vagy ahogy kellemesebb aludni egy kényelmes ágyon.
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Furcsa pénzek

by maxval bircaman - kedd, január 19, 2021

https://bircahang.org/furcsa-penzek/

A világon van 202 ország, de a pénznemek száma jóval kevesebb. Mi ennek az oka?

El?ször is léteznek valutaúniók, melyek több esetben is közös pénznemet jelentenek, jelenleg a világon 4
ilyen közös pénznem létezik:

euró - 19 EU-tagállam hivatalos pénznemes, továbbá megállapodás alapján használja még 4
ország (Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán), valamint megállapodás nélkül még 2 ország
(Koszovó, Montenegró) hivatalos pénzneme,
kelet-karibi dollár - 6 karibi ország közös pénzneme, az USA-dollárhoz rögzített árfolyammal,
közép-afrikai frank - 6 afrikai ország közös pénzneme, az euróhoz rögzített árfolyammal,
nyugat-afrikai frank - 8 afrikai ország közös pénzneme, az euróhoz rögzített árfolyammal.

(Tervezik a két afrikai frank egyesítését eco név alatt.)

az egyetlen abház bankjegy 

Vannak olyan valutaúniók is, ahol a tagok saját pénznemmel rendelkeznek, de azok egymáshoz 
rögzítve vannak, ilyen pl. Brunei és Szingapúr között létezik.

S íme azok az esetek, amikor nem közös valuta van, hanem egy ország egyszer?en valamely
másik ország pénznemét használja hivatalosan:

Abházia - orosz rubelt használ, elméletileg létezik saját - az orosz rubellel egyenérték? - pénznem
(abház apszar), de csak díszpénzeket bocsátanak ki bel?le,
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Dél-Oszétia - orosz rubel,
Ecuador - 2000-ben megszüntette a saját pénznemét, azóta az USA-dollár a hivatalos pénz, a helyi
érmék az USA-dollár érmékkel együtt továbbra is forgalomban vannak,
Észak-Ciprus - török líra,
Karabah - örmény dram, elméletileg van karabahi dram, de csak ünnepélyes célokra,
Kelet-Timor - USA-dollár,
Kiribati - ausztrál dollár, érmékben létezik kiribati dollár is,
Liechtenstein - svájci frank,
Marshall-szk. - USA-dollár,
Mikronézia - USA-dollár,
Nauru - ausztrál dollár,
Panama - USA-dollár, érmékben van panamai balboa, egyenérték? az USA-dollárral.
Palau - USA-dollár,
Salvador - 2000-ben megsz?ntette a saját pénznemét, azóta az USA-dollár a hivatalos pénz,
Tuvalu - ausztrál dollár, érmékben létezik tuvalui dollár is.

Hasonló esetek is vannak nagy számban, amikor van saját pénznem, de az rögzítve van másik
pénznemhez. Európában 3 ilyen eset van: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, s tavaly óta Horvátország.

A világ egyetlen esete, hogy egy országnak nincs pénzneme, se saját, se idegen, Kambodzsa volt
1975-1979 között, ahol a kommunista vezetés azonnali hatállyal akarta bevezetni a kommunizmust, ezért
a pénz meg lett szüntetve.

_______________________________________________
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Tradicionalizmus és széls?jobb

by maxval bircaman - szerda, január 20, 2021

https://bircahang.org/tradicionalizmus-es-szelsojobb/

A tradicionalizmus ellen gyakori vád, hogy politikailag széls?jobb. A vád részben igaz, de er?sen el van
túlozva.

Az igaz alap a közös gyökerek: a tradicionalizmus és a fasizmus-nácizmus egyaránt annak az általános 
kiábrándultságnak az eredménye, mely az I. vh. után jelent meg. A fasizmus-nácizmus azok politikai
alternatívája lett, akik nem fogadták el a másik létez? alternatívát, a kommunizmust. A tradicionalizmus
viszont székesebben szemlélte a képet, a problémákat mélyebben kereste. De a közös igyekezet sokszor
összehozta a két ügyet, bár mindig csakis marginálisan.

Íme a nácizmussal való kapcsolat, ez a legfontosabb, mármint mai szemmel nézve, hsizen ez számít ma a
leginkább kompromitálónak.

A náci ideológia szellemileg nagyjából három irányzatot jelentett:

nacionalizmust, melyben a vallás nem játszik különösebb szerepet - maga Hitler is ezt támogatta,
egyfajta teljesen szekuláris koncepciót,
pogányságot, mely szerint a kereszténység idegen fajok tanítása, idegen a németségt?l - ez az
irányzat hajlamos volt egyfajta európaisott keleti ezotérikus tanokra,
kijavított kereszténység, mely szerint a kereszténység fontos, csak egyes hibáit ki kell gyomlálni,
ez kb. az "árja Jézus, akit megöltek a zsidók" narratíva.

Végül maradt az els?, az utóbbi kett? marginális maradt. A náci Németország nem kockáztatta meg,
hogy nyíltan kiálljon a kereszténység ellen, ehelyett megelégedett a kereszténység politikai szerepének
korlátozásával, ill. kontrolljával.

Rudolf von Sebottendorf (1875-1945) német misztikus, függetlenül Guénontól, már a I. vh. el?tt felvette
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az iszlám vallást, s a tradicionalizmushoz közeli tanokat hirdetett. A legnagyobb sikere a Thule Társaság
megalapítása volt 1918-ban, melyben több kés?bb híressé váló náci vezet? is tag volt. A Thule Társaság
lapja volt a kés?bbi náci pártlap, a Völkischer Beobachter, s?t a náci párt jogel?djének alapítása is a
Thule Társaság közrem?ködésével zajlott. Azonban hamarosan viszály támatd von Sebottendorf és a f?
náci személyiségek között, von Sebottendorf továbbra is szellemi útmutatást szeretett volna adni a párt és
a lap segítségével, míg a többiek politikai tevékenységet szerettek volna. 1919-ben Adolf Hitler a párt
tagja lett, majd hamarosan a vezet?je, a korábbi vezetés vele egyet nem ért? részét kizárta, marginalizálta,
1920-ban a pártot átnevezte kés?bb ismert nevére - Német Munkáspártról Német Nemzetiszocialista
Munkáspártra -, a lap felette irányítást is átvette, majd 1921-t?l a lap egyedüli tulajdonosa is Hitler lett.

Von Sebottendorf kilépett a pártból és a Thule Társaságból, majd kivándorolt Törökországba. A náci
antiszemitizmust nevetségesnek min?sítette, egyébként a náci eszmét továbbra is támogatta. Az 1933-as
náci hatalomátvétel után azonban von Sebottendorf úgy gondolta, most ismét esély lehet eszméire
Németországban, így hazatért. Könyvet adott ki, melyben megírta saját szerepét a náci mozgalom
alapításában. A könyvet végül a hatóságok betiltották, von Sebottendorft pedig börtönbe zárták. 1934-ben
ismét kivándorolt Törökországba, ezúttal véglegesen.

Sebottendorf és Hitler 1918-ban 

_______________________________________________
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A Birodalom visszavág

by maxval bircaman - csütörtök, január 21, 2021

https://bircahang.org/a-birodalom-visszavag/

Premierje volt tegnap a Star Wars újabb részének, címe The Empire Strikes Back, a f?szerepben Joe
Biden.

Jöttek nagy csindrattával celebek, filantrógerek, elnyomók, perverzek, s más hétpróbás gazemberek, s
mind együtt könnyes szemmel és meghatódva énekeltek, majd táncoltak. Remélhet?leg a Birodalom
hattyúdalát.

_______________________________________________
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Belelovalás

by maxval bircaman - péntek, január 22, 2021

https://bircahang.org/belelovalas/

Az utóbbi pár hónap magyar fejleménye, hogy a ballibek komolyan elhitték: 2022-ben nyerni fognak.
S?t, egyes forróbb ballib fejek már kérharmados ballib gy?zelemr?l hallucinálnak.

A legmókásabb az ATV interjúm?sorait nézni. Különösen most, hogy Olga már nem ott dolgozik. Olga
annyira reménytelenül fanatikus volt, hogy még a feje is beleremegett, ha ellenvéleményt hallott, ? volt
Bolgár Gyuri bácsi n?ben és fiatalabb kivitelben. Emília élvezetesebb, ? is kétségen kívül ballib
elkötelezettség?, de valahol újságíró is, szóval - ellentétben Olgával - néha kifejezetten kellemetlen
kérdéseket tesz fel a ballib politikusoknak, megmondóembereknek, ráadásul enyhe visszafogott
mosollyal, mintha lelke egy részében szeretné ?ket kihozni a sodrukból. (S hogy ne t?njön ez szexista
alapúnak, nekem n?ként Olga jobban tetszik, mint Emília - egyedül az öltözködése jobb Emíliának -,
szóval nem azért dicsérem Emíliát, mert n?ként jobban tetszik nekem, pont ellenkez?leg.)

Mindegy ez, a lényeg, a ballib interjúalanyok kénytelenek jobban kifejteni magukat, s ebb?l még inkább
látszik: nem csak propaganda célból, de a valóságban is hiszik, hogy nyerni fognak.

Ez nagyszer? hír: a bukás is jóval nagyobb lesz így. Jellemz? ballib tulajdonság a realitásérzék hiánya,
hála Istennek.

_______________________________________________
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Propaganda

by maxval bircaman - szombat, január 23, 2021

https://bircahang.org/propaganda/

A leglátványosabb - de leghatásosabb is - propaganda a képi. Manapság az átlagember nem olvas el
semmit, ami pár mondatnál hosszabb. De a képek mindig rögzülnek.

Egy ideje figyelem a ballib médiáknak ezt a gyakorlatát: az összes számukra negatív személyr?l rossz
fénykép van felhasználva, s az összes pozitívról jó.

Íme 2 tipikus példa. 

A pozitív ember. Mosolygó, de nem vigyorgó ember, profin fényképezve, segít?kész, de határozott
egyéniség. A fény kiváló, az arc egy része teljes fényben, a másik rész félhomályban, egyfajta rejtély, de
jóindulatú rejtély. Az üzenet: rendes ember, megbízható, barátságos, de elvh?, keményen kiáll, ha
szükséges.

A negatív ember. Nem beállított kép, az ember éppen ül? helyzetb?l álló helyzetbe került, emiatt ruháját
igazítja, így keze nem ott van, ahol normálisan lenni kellene, így mintha mérges lenne. Rossz
megvilágítás, a fény nem vízszintesen - ahogy az el?bbi képen -, hanem függ?legesen változik, így
kifejezetten kövérebbnek néz ki az alany, mint amilyen a valóságban. Ráadásul a háttér rendezetlen,
kaotikus, egy félig kinyitott kocsiajtó arra utal: itt zavar van, se knyitva nincs teljesen, se bezárva nincs.
Az üzenet: rendetlen alak, aki csak magával tör?dik, emiatt gerinctelen, elvtelen, semmiképpen se
barátunk, esetleg a szeszélyes f?nökünk lehet csak.

Hogyan lehet a manipulatív propaganda ellen küzdeni? Teljes mértékben sehogy, az is áldozata, aki
komolyan hiszi, ? nem áldozata. De hatása jelent?sen csökkenthet?. Hogyan? Pl. úgy, hogy a pozitív

                                 76 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

fényképes cikkek tartalmát vonjuk kétségbe, ami a benne lév? pozitívumokat illeti, míg mindig tegyük fel
a kérdést: mi lett elhallgatva. S persze tegyük ugyanazat a negatív fényképes cikkek esetében, csak persze
fordítva.

S direkt egy személyes példa. Mint közismert, szeretek fényképezni. S bár profi nem vagyok, azért képes
vagyok jó képeket csinálni. Íme egy példa: hogyan lehet el?nytelen helyzetet jól prezentálni. 2018-ban a
múzsám beteg volt, ennek hatására meghízott 10-15 kilót. Ebben az állapotban készült kép:

Ül és nem áll, így a hasa nem látszik, sem a megnövekedett derékb?ség. A ruha persze ideális szintén:
sz?k, világos cicanadrág (leggings), lapos cip?, b? fels?, közismert, hogy a cicanadrág b?
fels?vel soványít, de önmagában ez nem lenne elegend?. Aztán félfény az arcon, fej enyhén felfelé, így
nem látszik a felesleges tömeg a nyakon. Nagyon oda kell figyelni, hogy az ember észrevegye, enyhén
domborodik a hasi rész.
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Kirúgás

by maxval bircaman - vasárnap, január 24, 2021

https://bircahang.org/kirugas/

Annak idején, még a rendszerváltozáskor az volt a nagy szöveg, hogy a demokratikus nyugat egyik f?
jellemz?je az, hogy ott nem számít az egyén vallási, politikai, egyéb álláspontja, ilyen alapon senkit se
szabad diszkriminálni. Azt mondták, nyugaton még egy kormánytisztvisel? is lehet bármilyen nézet?,
hiszen ott a tisztvisel? az országot szolgálja, nem ezt vagy azt a kormányt. Szóval a fejlett nyugaton az a
szokás, hogy ha bukik egy kormány, akkor az új kormány csakis a legfels? politikai vezetést cseréli le.
?Lásd a Yes Minister cím? egyébként nagyszer? brit tv-sorozatot, ahol még a miniszteri titkárság vezet?je
is mindig ugyanaz a személy

Persze már akkor is sokan jelezték, ez az USA-ban pont nincs így, ott még az is szokás, hogy amikor új
elnök kerül hatalomra, minden nagykövet lemond, s persze a miniszterériumokban is simán lecserélnek
mindenkit, aki takarító és titkárn? szint felett van. De azt mondták akkor, ez amerikai "furcsaság", s
persze ez ott is csak az állami kormányzati állásoknál van így, máshol ez kizárt, s?t példaképünknél,
Nyugat-Európában ez kormányzati álláspontban sincs így.

Ki is lett találva Magyarországon, hogy pl. minden minisztériumban csak a miniszter és a politikai
államtitkár kormányfügg?, mindenki más - a miniszterhelyettesek is - csupán "szakemberek", akik
"depolitizálva" vannak. 

Az Antall-kormány egyik nagy b?nének számított, hogy az emberek egy részét mégis leváltotta. Aki nem
emlékszik, akkoriban az Antall-kormányról az volt a liberáls narratíva, hogy kriptofasiszta,
antiszemitaszagú, s diktatúrát épít, továbbá "szakmaiatlan".

Persze 1994-ben a Horn-kormány minden Antallék által kinevezettet kirúgott, akkor a narratíva az volt,
hogy a "pártkatonákat" távolították el. De ez most mellékes.

De van valami, amit fontos megjegyezni: az Magyarországon soha egyetlen kormánynak nem jutott
eszébe, hogy az alacsony rangú tisztvisel?ket is kirúgja. Akinek volt dolga magyar kormányzati
intézménnyel, az jól tudja ezt: az ügyintéz?i szint stabil. Nekem személyes tapasztalatom az

                                 78 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Egyházüggyel volt Magyarországon, ez egyszer az Igazságügyminisztériumban volt egy részleg egy
helyettes államtitkár vezetése alatt, mászor meg közvetlenül a Miniszterelnökséghez rendelt
államtitkárság - mindegy azonban, Horn, Orbán, Medgyessy, s Gyurcsány alatt 1997-2007 között (err?l
az id?szakról van személyes tapasztalatom) tök ugyanazok az emberek intézték ott a konkrét ügyeket, a
döntéshozói szint változott, de ezek az alacsonyrangú tisztvisel?k sosem.

Id?közben nyugaton a liberális demokrácia azonban oda fejl?dött, hogy akinek a véleménye "helytelen"
az uralkodó eszme szerint, annak azt nincs joga hangoztatnia sehol a 4 fal közti magányt leszámítva. Ha a
"helytelen" világnézet? ember alkalmazott, munkahelye kirúgja, hiába legalacsonyabb rangú, s hiába egy
magáncég az. Ha pedig vállalkozó, akkor üzleti partnerei megszakítják vele a kapcsolatot. Gyakorlatilag
az egyetlen lehet?ség a "helytelen" vélemény hangoztatására, ha az ember olyan helyzetben van, hogy
anyagilag bárki mástól független.

Annak idején a szovjet marxista kritika az volt a liberális demokráciával szemben, hogy az ottani
szólásszabadság álszabadság, mert a valóságban csak a vagyonosak szabadsága, ?k pedig -
magánérdekeik miatt - eleve a rendszer támogatói, s ritkaság, hogy valaki képes saját magánérdeke ellen
lépni - persze akadnak ilyenek, de nagy ritkaság: lám, Friedrich Engels t?kés volt és kommunista, ezt
akkor úgy mondták "felülemelkedett osztályérdekein".

Persze akkor ezt a szöveget mindenki mulatságosnak találta. Azóta a világ oda "fejl?dött", hogy ma már
nem nevetnénk ezen.

Ez a Therese Duke esettel kapcsolatban jutott eszembe. Ezt a n?t azért rúgták ki állásából, mert részt vett
békés módon egy Trump-párti tüntetésen, ahol azzal vált híressé, hogy egy biztonsági ?r megütötte ?t.

Ezért jobb ma Kelet-Európa, mint a nyugat. Nálunk hasonló eset képtelenség.

Friedrich Engels (kádármagyarul: Engels Frigyes) 
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Bolgár választások

by maxval bircaman - hétf?, január 25, 2021

https://bircahang.org/bolgar-valasztasok/

Idén áprilisban lesznek a parlamenti választások Bulgáriában. Ezúttal rendes választások lesznek, azaz
nem el?rehozottak, ami Bulgáriában ritkaság, ugyanis Bulgáriában a rendszerváltozás óta lebonyolított 10
parlamenti választásból 7 el?rehozott választás volt.

Ami most érdekes, lesz tétje a választásnak, ez hisszú ideje nem volt jellemz?.

A jelenlegi választásra a következ? 7 párt rendelkezik eséllyel a parlamentbe való bejutásra, igyekszem
?ket leírni magyar pártokhoz viszonyítva:

GERB párt:
jellemz?: ez a jelenlegi miniszterelnök pártja, eszmeileg kb. olyan, mint a középs? Fidesz,
azaz nagyjából mint amilyen a Fidesz volt az els? Orbán-kormány idején,
felmérések szerinti várható eredmény: 20-25 %;

szocialisták:
jellemz?: bels? válságban lév? párt, két bels? táborral, de a pártelnök tábora egyre
er?sebb, kb. mint a magyar MSZP, de gazdaságpolitikailag balrább áll, míg társadalmilag
jobbra, a két bels? rész közül a pártelnök tábora szociális kérdésekben er?sen konzervatív
(antifeminista, homofób, keresztény), pl. Bulgáriában az Isztanbuli Szerz?dés elleni
kampány f? támogatói ?k voltak, míg az ellentábor igyekszik alkalmazkodni a nyugat-
európai progresszívista középbalos trendekhez, ez így van az oroszkérdésben is, a
pártelnök tábora ellenzi az Oroszország elleni szankciókat, míg a másik tábor támogatja
azokat,
felmérések szerinti várható eredmény: 20-25 %;

török párt ("Mozgalom a jogokért és szabadságokért"):
jellemz?: törökök és muszlimok pártja, hivatalosan liberális, a valóságban kisebbségi párt,
nyitott a koalícióra bárkivel, azonban a legutasítottabb párt az országban,
felmérések szerinti várható eredmény: 6-10 %;

nacionalisták ("Egyesült Hazafiak"):
jellemz?: ez a jelenlegi kormánykoalíció kisebb tagja, kb. olyan, mint a Jobbik a
"néppártosodása" el?tt, de "zsidókérdés" nélkül (ez Bulgáriában marginális ügy), s
külpolitikailag mérsékeltebb (mérsékelt EU-szkepticizmus, NATO-tagság támogatása, az
oroszkérdésben inkább semleges mintsem oroszpárti),
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felmérések szerinti várható eredmény: 3-7 %, azaz nem is biztos a 4 %-os küszöb átlépése;
hagyományos középjobb ("Demokratikus Bulgária"):

jellemz?: jelenlegi parlamenten kívüliek, ez a hagyományos bolgár középjobb
maradványa, jelenleg a kormány egyik leghangosabb kritikusa, mára ?k lettek a leginkább
nyugatpárti er?, magyarul talán mint a volt SZDSZ, de ez Bulgáriában jobboldalnak
számít, s mindenképpen mérsékeltebbek nála a nemzeti kérdésben,
felmérések szerinti várható eredmény: 3-7 %, ha szerencsénk van, nem kerülnek be;

teljesen új er? idén ("Van ilyen nép"):
jellemz?: egy népszer? televíziós személyiség pártja, gyakorlatilag mindenkit elleneznek,
egymásnak ellentmondó szövegek, ezzel Bulgáriában komoly népszer?ség szerezhet?, a f?
üzenet, hogy mindent meg kell változtatni, de nem derül ki hogyan és mire,
felmérések szerinti várható eredmény: 8-13 %, ez rossz hír, de úgyis szétesnek aztán, az
ilyen pártok mindig elt?nnek, amint a hatalom közelébe kerülnek;

még egy teljesen új er? ("Állj fel, Bulgária!"):
jellemz?: egy volt szocialista politikus pártja, aki a legutóbbi szófiai
polgármesterválasztáson második helyet ért el, eszmeileg nemigen lehet kategorizálni,
"rendszerváltást" akarnak és küzdenek a "korrupció" ellen, ezek a f? üzenetek, zavaros
szervezet, talán mint a korai Momentum, amikor még nem döntötték el, mik akarnak lenni
- hozzájuk csatlakoztak a tavalyi tüntetéssorozat f?szervez?i,
felmérések szerinti várható eredmény: 3-6 %, rájuk sincs semmi szükség.

Bojko Boriszov kormányf? 

jobbra: a szocialista pártelnök (Kornelija Ninova)
balra: az ellentáborának a f? személyisége (Szergej Sztanisev) 

Musztafa Karadaja (törökül: Mustafa Karaday?), a török párt elnöke 

Valeri Szimeonov és Kraszimir Karakacsanov - az Egyesült Hazafiak két társelnöke 

Hriszto Ivanov ("Demokratikus Bulgária") 
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Szlavi Trifonov ("Van ilyen nép") 

Maja Manolova ("Állj fel, Bulgária!") - egy id?ben ? volt a szocialisták "szexszimbóluma" 

Ami jól látható: a jelenlegi kormánykoalíció összesen maximum 40 %-ra számíthat a mandátumokból,
azaz nem lesz képes ebben a formában folytatni a kormányzást. 

A szocialisták se fognak rendelkezni elegend? er?vel. Természetes szövetségesük egyedül az "Állj fel,
Bulgária!" lehetne, de ez fordítva nem igaz, az ex-szocialista pártvezér számára ez öngyilkosság lenne:
hiszen miért vált ki a szocialistáktól, ha aztán egyesül velük, ezzel elvesztené minden hitelét.

A "Demokratikus Bulgária" párt senkinek se kedvelt partner a nagyok közül. Szavazótábora egyformán
ellenzi mind a mostani kormányt, mind a szocialistákat. Problémamentesen csak a 2 új er?vel tudnának
szövetkezni. De egy ilyen hármas szövetség nem elegend? a kormányzáshoz.

A mérleg nyelve tehát ismét a törökök lesznek, akik imádják ezt a szerepet. Viszont velük mások csak
végszükség esetében szoktak koalícióra lépni, mert egyrészt ez azonnali népszer?ségcsökkenést hoz,
másrészt a török párt híres arról, hogy gyorsan kilép a megkötött koalíciókból, ha éppen nem teszik nekik
valami.

A legtöbb elemz? szerint nem lesz sokáig új kormány a választások után, s amikor lesz, akkor az valami
szégyenl?s koalíció lesz. Bolgár hagyomány, hogy ha a pártok nem mernek nyíltan megegyezni, akkor
megegyeznek titokban, majd ennek adnak valami teljesen értelmetlen, de hangzatos nevet, pl. "szakért?i
kormány" vagy "programkabinet", aminek bukásakor aztán minden addig a kormányt támogató párt
hirtelen "rájön", hogy ? valójában ellenzékben volt egész id? alatt.

Külön érdekesség, hogy ?sszel elnökválasztás is lesz. A bolgár köztársasági elnök jelképes személy (bár
a magyar változatához képest valamivel több hatalma van), de a nép közvetlenül választja, s bár nem ?
határozza meg az ország politikáját, éppen a közvetlen választás miatt fontos, hogy ki tölti be a posztot.
Jelenleg ott tartunk, hogy az eredetileg a szocialisták által támogatott jelenlegi elnök viszonya
folyamatosan romlik a szocialista pártelnökkel, miközben a kormányf?vel való viszonya meg még
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rosszabb, teljesen ellenséges. Az elnök teljesen függetlenítette magát azoktól, akik megválasztását
segítették, s önálló szerepre vágyik. Jelenleg éppen a kisebb pártok állnak hozzá a legközelebb.
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Hogyan öregszünk

by maxval bircaman - kedd, január 26, 2021

https://bircahang.org/hogyan-oregszunk/

Amikor az ember maga is az öregedés rögös útjára lép, fokozottan figyeli az öregedés folyamatát.

Nagy szerencsém, hogy tudatosan óvom magamat az önámítástól és a múltszépítést?l - bár biztosan ebben
nem járok 100 % sikerrel -, nagyon tisztám emlékszem korábbi magamra a lehet? legkülönböz?bb
helyzetekben, nagyjából 6 éves koromig vannak koherens, értelmes önemlékeim.

Meggy?z?désem, hogy az ember sose fejl?dik. Ami 6 éves korra kialakul személyiségként, az sose
változik kés?bb. A tudás, a tapasztalat, a gyakorlati életgyakorlat n?, de maga az alap sosem.

Ami viszont nem része az alapnak az a hozzáállás az élethez. Minél fiatalabb valaki, annál több a
remény, s minél id?sebb valaki, annál több a realitásérzék. A gond az, hogy mindkett? eltúlozható: a
remény lehet alaptalan fantázia, míg a realitásérzék pedig cinikus beletör?dés.

Alapvet?en 3 f? magatartást látok az emberekben fentiekkel kapcsolatban, vannak:

a földön két lábbal járók,
a beszürkül?k,
a szellemi frissek.

A földön két lábbal járók azok, akik eldöntötték, a fizikai valóság minden felett áll, így azzal kell
kizárólag tör?dni, minden korban meg kell találni a biztonságot.

A beszürkül?k a lassú haldoklók, egymás után mondanak le mindenr?l. 
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A legkevesebben a szellemi frissek vannak. ?k sose unatkoznak, s erejük még n? is a korral.

Emlékszem, gyerekként nagyon zavart, hogy a feln?ttek 90+ %-a az els? vagy a második csoportba
tartozik. S mekkora felüdülés volt a harmadik csoportba tartozó feln?ttel találkozni!

Minél polgáribb egy társadalom, annál inkább n? a földön két lábbal járók társadalmi presztízse, s
tulajdonképpen a liberális demokrácia az egyetlen rendszert, melyet ez a réteg irányít.

A n?k esetében még küls?leg is észlelhet? hová tartoznak. A földön két lábbal járó n?k mindig a
korukhoz ill?en öltözködnek, az éppen hivatalos divatot valamilyen szinten betartva. A beszürkül? n?k a
"legyen valami rajtam" öltözködést követik. A szellemi friss n?k pedig egyénieskednek (ami túlzásba is
vihet?), mindenesetre érdekesek, de legalábbis furcsák.

minta a 3 típusra - 50 éven felüli n?knek szóló amerikai divathonlapról válogattam a képeket 
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Illiberális oltás

by maxval bircaman - szerda, január 27, 2021

https://bircahang.org/illiberalis-oltas/

A 80-as évek közepén a Newsweek magazinban volt egy karikatúra Reaganr?l. A kép két oldalán egy-
egy teljesen azonos atomrakéra volt látható, Reagan magyarázza el?bb a szovjet rakétára, majd az
amerikaira mutatva: "Ez itt egy agresszív, leigázó, istentelen, gonosz rakéta, ez pedig egy békeszeret?,
szabadságvágyó, templombajáró, jóságos rakéta.".

Sajnos nem találtam meg sehol ezt a képet a neten. De mindegy.

Mindenesetre ez jutott eszemben az orosz és kínai oltás ellen tomboló, dühös liberális hangulatkeltésr?l.
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Kisebbségi jogok

by maxval bircaman - csütörtök, január 28, 2021

https://bircahang.org/kisebbsegi-jogok/

Elbukott a Minority Safepack kezdeményezés. Teljesen várható volt ez mindenki számára, aki ismeri az
EU és a kisebbégek kapcsolatát. Persze - tisztán morális alapon - én is aláírtam (s direkt bolgárként írtam
alá, nem magyarként, ezzel is növelve a bolgár aláírók csekély számát), de azzal a tudattal tettem ezt,
hogy az egész akció teljesen értelmetlen.

Nyugat-Európában eleve az a hagyományos hozzáállás, hogy a nemzet az állampolgárok közösségével
azonos, azaz nem lehet nemzeti kisebbségekr?l beszélni. Nyilván lehetnek a nemzeten belül sajátos
csoportok, pl. nyelvi kisebbségek, akiknek az anyanyelve nem azonos a többség nyelvével, de ezek a
kisebbségi csoportok nem képeznek önálló nemzeteket, nemzetileg ?k nem idegenek. 

Aki beszélt ilyen témáról nyugat-európai emberrel, tapasztalhatja, meg se értik mi mit értünk Kelet-
Európában nemzet alatt, majd amikor megérti, csodálkozik rajta. Személyes tapasztalatom: svájci ismer?s
nem értette, hogyan lehet, hogy egy magyar-román meccsen a romániai magyar szurkoló miért a magyar
csapatot támogatja. Hiszen ? németajkú svájci, de ett?l még nem része a német nemzetnek, tehát miért
lenne egy magyarajkú román a magyar nemzet része? A végén megértette, de akkor is csak azon az
alapon, hogy Erdély korábban Magyarország része volt, azaz az ottaniak a magyar nemzet részei voltak, s
ennek emléke tovább él egyesekben, azaz megint csak területi alapon tudta értelmezni a kérdést.

Persze Trianon el?tt a magyar nemzetkép is ez volt hivatalosan, azaz minden országlakos a magyar
nemzet része, de nyelvileg nem mindenki "magyarajkú". Az ugyanúgy abszurdum volt, tegyük hozzá. S
ennek maradványa pl. a liberális "a cigányok is magyarok" cím? dogma.

Még a magyar köztudatban példaérték? kisebbségi politikát folytató államként él? Finnország se ismeri
el a nemzeti kisebbséget, a finnországi svéd kisebbség ott "svédajkú finnek" név alatt fut.

S az autonóm régiókból álló Spanyolországban is tabutéma a "nemzet" szó: a nemzet csakis a spanyol,
melynek része mindenki. Tulajdonképpen a spanyol-katalán vita egyik jogi kérdése éppen ez: nevezhetik-
e magukat a katalánok nemzetnek - a spanyol alkotmánybíróság szerint nem, mert nem lehet egy
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országon belül több nemzet.

Kelet-Európában jellemz?en az a helyzet, hogy ott ismerik el a nemzeti kisebbségeket, ahol azok
nincsenek vagy csak teljesen jelentéktelen számban vannak. Ahol viszont vannak kisebbségek
komolyabb számban, ott azokat az "egységes nemzetállam" részének mondják. Ez utóbbit egyébként
kevesen gondolják komolyan, ennek bizonyítéka, hogy ahol tagadják a belföldi idegen nemzeti
kisebbségek létét, ott ezzel párhuzamosan a külföldön lév? saját kisebbségek létét pedig állítják.

Kelet-Európában is többségben vannak a nemzeti kisebbségeket el nem ismer? országok.
Tulajdonképpen csak a volt Jugoszláviában, Lengyelországban, s Moldáviában van meg a magyarhoz
hasonló kifejezetten elismer? hozzáállás. A volt Jugoszlávia és Lengyelország esetében az ok, mint
Magyarország esetében: több a saját kisebbség külföldön, mint az idegen otthon, Moldávia esetében
pedig ez klasszikus kényszerhelyzet eredménye. 

Mindenhol máshol a "nemzeti kisebbség" fogalma vagy egyáltalán nincs elismerve, vagy el van ugyan
ismerve, de mást értenek alatta. Tipikus pl. a bolgár megoldás: nem létezik kollektív kisebbségi jog,
kizárólag egyéni, s a hangsúly a negatív oldalra van helyezve, azaz a kisebbségi alapon való
diszkrimináció tilalmára.
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A nagy pillanat

by maxval bircaman - péntek, január 29, 2021

https://bircahang.org/a-nagy-pillanat/

Az értelmiségi emberek nagy betegsége a csodavárás. A nem-értelmiségiekre ritkábban jellemz?, ?k
közelebb vannak a talajhoz, aminek van rossz oldala is, de kétségtelen jó oldala, hogy nagymértékben 
mentesek sok hülyeségt?l.

Az értelmiség viszont a szellem embere, ami persze jó dolog, de van rossz oldala is, ha a szellem 
elszakad a valóságtól.

Aki észreveszi a modern nyugat szellemtelenségét, az hajlamos a ló másik odalára átugrani, ahol az
anyag és valóság elt?nik, marad csak a szellem. Pedig a szellemtelenség elletéte nem a túlszellemesedés,
hanem a valóság helyre tétele, hiszen a valóság nélküli szellem értelmetlen.

A túlszellemesedés egyik gyakori kifejez?dése éppen a csodavárás. Azaz most szenvedek, de lesz majd
hirtelen egy változás, amikortól minden jóra fordul. Például: ma minden nap bejárok dolgozni, de aztán -
remélhet?leg hamarosan, s?t még a napokban - dúsgazdag leszek, többet nem kell dolgoznom, s végre
élhetem a bölcsek felh?tlen életét.

Aztán csodák nem történnek, ill. történnek, de olyan ritkán, hogy erre építeni nem lehet - éppen
azért nevezzük ?ket csodáknak, mert megtörténhetnek, de a tényleges megtörténés esélye szinte nulla. S
az ember meg marad örök várakozásban, melyben szellemileg mindenét lassan felélte.

Hosszú évekkel ezel?tt egy nálam kb. egy nemzedékkel id?sebb ismer?sömmel történt meg, hogy
évtizedeken keresztül gy?jtött különféle folyóiratokat, jellemz?en irodalmi tematikában, de más
hasonlóban is, de sose olvasta ?ket, pár cikket leszámítva. Gy?ltek a lapok, egy egész falnyi polcot
elfoglalva már, s?t halmozva is voltak a polc el?tt, de talán az 1 %-ukat olvasta. Mindig azt mondta, majd
ha nyugdíjas lesz.
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Aztán nyugdíjas lett. S meghalt pár héttel kés?bb.

Szinte mint egy tankönyvi példa. A "csoda" itt bekövetkezett, hisz tényleg nyugdíjas lett (persze ezt azért
vicces a szó igazi értelmében csodának min?síteni), de semmi eredménye nem lett. 

Tegyük hozzá, minderre magam is kés?n, 42 évesen jöttem rá. Addig magam is csodára számítottam. S
még mostanra se sikerült behoznom ennek káros hatását.

_______________________________________________
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Sas József

by maxval bircaman - szombat, január 30, 2021

https://bircahang.org/sas-jozsef/

Meghalt Sas József, a humortalan magyar humor egyik f?alakja. Már a Kádár-korban ? volt a
tehetségtelenség egyik oszlopa. ? volt a Hofi-féle humor ellentétje: míg Hofi tehetséges és humoros is
volt, addig Sas mindkett?ben pont az ellentétje volt. (S ne tessék most azzal el?hozakodni, hogy Hofi a
rendszer támasza volt, mert ez nyilvánvaló tény, csak ez éppen semmit se von le tehetségéb?l: Hofi csak a
rendszerváltozás után degradálta le magát, amikor képtelen volt hozzászokni a cenzúra hiányához.)

Sokszor annyira rossz volt Sas, hogy az ember már szánta ?t. Meg azt, ahogy nyalta a hatalom seggét,
ráadásul úgy, hogy erre semmi szüksége nem volt. Nem is értettem miért csinálta ezt. Mélypontja az volt,
amikor a 80-as évek végén Lenint népszer?sítette, egy olyan pillanatban, amikor már a hatalom is válni
akart Lenint?l.

Nem tudom, hogyan sikerült mégis ilyen szép karriert befutnia. Valószín?leg mert mindig akadtak
megfelel? barátai. Annak idején színháza, a Mikroszkóp Színpad csak azért nem bukott meg teljesen,
mert volt Sas körül pár tehetséges ember is, itt els?sorban Beregi Péterre gondolok.

Nekem emberileg akkor lett Sas szimpatikus, amikor elítélték adócsalásért. Nem ismerem az ügy
körülményeit, de aki az értelmiségi szférában dolgozva adót csal, az a legtöbb esetben jellemes, gerinces
ember szokott lenni.

Szóval ami negatívat írtam róla, az kizárólag m?vészeti teljesítményére értend?. Sas mint embert nem
szeretném elítélni, nincs is ehhez elég ismeretem, de a kevés meglév? adatból inkább pozitív az összkép.

Sajnos sok követ?je akadt Sasnak a humortalan humor m?fajban. A következ? nemzedékb?l Nagy Bandó
Andrást tudnám kiemelni, az utána következ?b?l pedig Böd?cs Tibort.
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2022

by maxval bircaman - vasárnap, január 31, 2021

https://bircahang.org/2022-2/

A jöv? évi parlamenti választásokon egyetlen veszély áll a Fidesz el?tt: a fiatalok, ez alatt a 30 éven
aluliakat értem.

S messze nem arról van szó, hogy hirtelen megn?tt a ballibek népszer?sége. Ha ez lenne, ez ellen sokkal
könnyebb lenne a harc. Azonban a helyzet sokkal bonyolultabb. Ez két elemb?l áll.

Az egyik: túl hosszú id? óta kormányoz Orbán, így lassan kialakul egy olyan típusú elégedetlenség, mely
a többségi semleges szavazótáborban a kormányellenes szavazat irányába hajlítja a hangulatot. Eddig a
Fidesz sikerének mindig az volt, hogy a semleges tábor számára a Fidesz volt egyértelm?en a kisebbik
rossz. S ez különösen a fiataloknál kezd nem így lenne. A Fidesz szerencséje az lehet itt, hogy a fiatalok
kevésbé érdekl?dnek a politika iránt, mint a középkorúak és az id?sek.

A másik maga a fiatal kor következménye. Aki 2010-ben még 17 éves volt és nem szavazhatott, az
jöv?re már 29 éves lesz. Az ilyen emberekre pedig egyszer?en nem hat a "Gyurcsány és Bajnai alatt
rosszabb volt" érv, mert arra az id?szakra nem is emlékeznek, vagy ha emlékeznek is, nincs róla politikai
élményük.

Valószín?leg ezen az illetékesek is elgondolkodhattak. Ennek lenne egyik eredménye a beígért
adómentesség egyes fiatalok számára.
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Budapest 70-es évek

by maxval bircaman - hétf?, február 01, 2021

https://bircahang.org/budapest-70-es-evek/

Negyedik osztályos koromtól kezdtem félönálló lenni, 1977 elejét?l kezdtem az iskolából hazajárni
egyedül. Ez most tehát az 1977-1980 közti id?szakról szól.

A XIV. kerületben laktam, de iskolába a V. kerületbe jártam. Minden nap hosszú utat mentem be. A 
Bazilika mellett lév? iskolámból - pár éve megsz?nt, pontosabban az iskola elköltözött - 2 módon lehetett
hazajutni: a 2-es metróval a Deák térr?l az Örs vezér térig, majd 3 megálló busszal vagy villamossal a
Nagy Lajos kir. útján, vagy ellenkez? irányban, az 1-es metróval (földalattival) a Bajcsy-Zsilinszky úti
megállótól a Mexikói útig, majd onnan busszal nem emlékszem pontosan hány megállót, de valahol 7-8
lehetett.

Alapvet?en érdekl?désem akkor se volt más, mint manapság, olvasni szerettem a legjobban. A
Kádár-diktatúra egyik lejobb jellemz?je az volt, hogy az olvasnivaló baromira olcsó volt.
Folyóiratokból persze a választék nem volt nagy, de ami volt az nagyon olcsó volt: az én kedvencem a
valamiolyen csoda folytán ma is létez? Élet és Tudomány hetilap volt, meg persze a negyedévente
megjelen? Galaktika (hivatalosan ez is létezik ma, de a jelenlegi Galaktika szart se ér, szerintem csak
névbitorlás esete ez).

Gyakran jártam könyvesboltba is, ott is nagy olcsóság volt. De antikváriukmba is mentem hetente, az
egyik nagy antikvárium az iskolámtól 2 saroknyira, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Népköztársaság útja (ma:
Andrássy út) sarkán volt, ott voltak könyvek még 1-2 forintos árkategóriában is.

Akkoriban nemigen voltak szórakozási lehet?ségek. Az ember mehetett moziba, s nagyjából kész. Nem
volt se száz tv-csatorna és rádióállomás, meg persze internet se. Tulajdonképpen csak a Szabad Európa
Rádió éjjel-nappali magyar adása volt az egyetlen elérhet? nem-állami hírforrás. Volt persze még egy
kedvenc helyem, a Planetárium, ahol abban az id?ben minden létez? m?sort láttam, de ezek hétvégi
szórakozások voltak. Iskolaid?ben egyedül az olvasás volt, meg a hanglemezek hallgatása, de én nem
tartoztam a nagy zenerajongók közé. Hallgattam zenét, a kedvencem a Sz?cs Judit volt, de
visszagondolva, azt hiszem nála se a zenéje érdekelt, egyszer?en kiskamaszként szexuális vonzalmat
éreztem felé.
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Egyébként egyszer ténylegesen is találkoztam a Sz?cs Judittal, jóval kés?bb, 1985-ben, váltottam vele
pár mondatot, éppen terhes volt a lányával, eszembe is villant futólag "hát, ezt a csajt lekéstem".

kilátás lakásunkból 1978-ban, szemben a Mogyoródi úti lakótelep 50-es évek végén épült része, jobbra a
70-es évekbem épült rész egyik háza (a "tízemeletes", ahogy gyerekként neveztük), aminek felépülését
minden nap láttuk 1975-1976-ban 

ugyanaz a terület jelenleg a Google Street View Maps szerint - azóta beépült a bal oldali telek is, mag
nagyobbak a fák, s a keleti kocsik helyett immár nyugatiak vannak a parkolóban 

ugyanaz a terület 5 éve, de fordított irányból fényképezve - a szemben lév? ház utolsó el?tti emeletének
teraszából fényképeztem 38 évvel korábban 

Tudom, hihetetlenül hangzik, de 7 éves koromban már érdekelt a politika. Abban az id?szakban a nyugat
fanatikus híve voltam. Komolyan hittem, hogy nálunk minden rossz, nyugaton meg minden jó.
Tulajdonképpen nagyjából 1993-ig ebben hittem. Ezért máig képes vagyok megérteni a mai ballibeket.

A kor f? ifjúsági ellenzéki mozgalma a csövesek voltak, de ?k sose vonzottak. Egyrészt durvák voltak,
másrészt büdösek, harmadrészt a csöves lányok nem voltak n?iesek. A csövesek amolyan nyugati
hippimozgalom utánérzés voltak. A rendszer a "t?rt" katagóriába tette be ?ket, azaz nem volt ellenük
szervezett, tömeges üldözés. Jellemz?en a mozgalom egymástól teljesen független haveri csoportokból
állt, ezek többnyire hely alapon szervez?dtek, én iskolából hazamenet rendszeresen láttam az Örs vezér
téri aluljáróban csövez?ket. 

A csöves kultúra arról szólt, hogy tagjai szembementek egy sor társadalmi szokással, pl. a széles
nadrágok korában extrasz?k cs?nadrágot hordtak, amit sose mostak ki, a legnagyobb melegben is
bakancsban voltak, a lányok kócosak voltak, nem sminkeltek, s normál táska helyett zsák volt a vállukon.
Tevékenységük kimerült abban, hogy álldogáltak, sört ittak, cigarettáztak, rock zenét hallgattak.
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Az egyetlen dolog, amit átvettem a csöves kultúrából a zsák volt, én is sokáig vállon átvetett zsákban
hordtam a dolgaimai.

A fiatalok 2 csoportja a csövespártiak és a csövesellenesek volt, ez utóbbiak "digók" név alatt is futottak.
Én egyikhez se tartoztam, de tudathasadásos állapotom volt: lelkileg inkább a csövesekkel
szimpatizáltam, de materiálisan taszítottak, ebb?l a szempontból a digók jobban tetszettek - a csöves
lányok borzasztóak voltak, míg a digó lányok szépen megcsináltak. De csatlakozni sehová se
csatlakoztam. Eleve az ellentét f? id?szakában mindkét mozgalom jellemz?en nálam pár évvel
id?sebbekb?l állt, hozzájuk képest én kisgyerek voltam.

Szóval minden hétköznap hazakeveredtem az iskolából kb. másfél óra alatt, meg-megállva ilyen
helyeken. Akkor alakult ki jellemem 2 fontos alkotóeleme: 1 pozitív és 1 negatív. A pozitív: mindig a
mélyszintet kerestem, a nagy képet, a részletek sose elégítettek ki. De ennek lett következménye: a
negatívum is: sose maradt id?m a részletekre a nagy összesség keresése miatt. Azt hiszem ennek is
köszönhet?, hogy mindigis nagyon rossz iskolai tanuló voltam.

Jellemz?en az volt délutáni programom, hogy mindennel foglalkoztam, az iskolai feladatokat leszámítva,
azokig addig halasztgattam, míg már nem maradt id? rájuk.

Így éltem tehát 1977 februárja és 1980 júniusa között. Aztán 1980 júliusában kikerültem külföldre, az
már egy másik sztori.

_______________________________________________
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Hamis idolok

by maxval bircaman - kedd, február 02, 2021

https://bircahang.org/hamis-idolok/

Joe Biden beiktatásának legviccesebb része egy új hamis idol fabrikálása volt.

Azóta is éjjel-nappal zengenek a liberális médiák a hatalmas sztárról, a fiatal sovány néger költ?óriás
lányról. Mára eljutottunk oda, hogy mindenki rasszista, aki szerint nem neki kellene 2040-ben lennie az
amerikai elnöknek.

Dobták hát a kis Gréta Thorzonborzt, gondolom, nem volt haladó a b?rszíne.

Röhejes m?vér?l nekem viszont Sztálin elvtárs 70. születésnapjának és Rákosi elvtárs 60.
születésnapjának magyarországi ünneplése jutott eszembe.

Be is ugrott Devecseri Gábor Reménysége volt ? a magnak cím? verse, melyet Rákosi elvtárs
születésnapjára alkotott, ebb?l egy rész:

De mikor heggyé n?tt a gazság, 

kikben mégsem fogyott a hit,

suttogva szájról-szájra adták

nevének kezd?bet?n.

(...)

S mint ki viperákat

kétágú villával lefog,
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dühös kígyóitól hazánkat

megtisztította. Felragyog

a folyó habja, melynek partján

traktor váltott föl már ekét,

s mely táncos turbinákat hajt már

s villannyal zengi énekét.

? országépit?khöz így szólt:

"Az égbolt a fels? határ!",

Kéken ragyog a tiszta égbolt

és Sztálinváros benne áll.

Pedig én szovjet gimnáziumba jártam, a legfurcsább id?szakban, 1980-1985 között, sok mindent láttam,
hallottam, de ekkora tömeges talpnyalás még ott se volt. Az iskola párttitkára is kellemetlennek érezte
volna, ha ilyen szinten kellett volna dics?íteni a hivatalos kurzust, mint ami manapság az egyetlen igaz
útnak számít liberáliséknél.

Egyetlen fricska azért van a magyar ballibeknek, akiknek kötelez? dics?íteni most az amerikai
"költ?óriást": a lány keresztény hív?. Ezt azért nehéz lesz feldolgozni...

_______________________________________________
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Guénon a protestantizmusról

by maxval bircaman - szerda, február 03, 2021

https://bircahang.org/guenon-a-protestantizmusrol/

Amikor írtam többször is a protestantizmus ellen - pl. itt -, mindig attól féltem, nem fog-e mindez 
plágiumnak t?nni a René Guénont ismer?k számára. Guénonnal nagyon sok mindenben egyetértek, de
ami a protestantizmust illeti, ott a vele való egyetértésem kb. 101 %-os.

Most ismertetném Guénon nézeteit röviden e téren. 1927-ben írta meg A modern világ válsága cím?
m?vét, ebben egy teljes fejezet foglalkozik szinte csak ezzel a témával.

Guénon számára a protestantizmus a humanizmus része, természetesen a humanizmust elítéli, ami mai
szemmel botrányos, hiszen a "humanizmus" egy a sok liberális mágikus szavak közül. Mágikus szó, mert
nagyon nehéz nemet mondani rá. Kevesen merik kimondani nyíltan, hogy nem humanisták, hiszen a
"humanizmus" szónak olyan jelentés lett adva, hogy képtelenség kibújni alóla. Így a mai ellenz?k
jellemz?en azt az utat választják, hogy ?k igenis humanisták, igazi humanisták, míg az ellenfelei
álhumanisták. Ugyanaz, mint ami manapság megy a "homofóbia" szóval egyébként. Én - éppenhogy
Guénont követve -, nem fogadom el szavak liberális jelentéselterélését, de könny? nekem. Ha mondjuk
politikus lennék, valószín?leg kénytelen lennék elfogadni a liberális keretet, s akkor olyanokat kellene
mondanom, hogy "nem vagyok homofób, de...", most viszont tiszta szívvel mondhatom "homofób
vagyok, viszont...". Guénon ezt vállalta a "humanizmus" szóval, nem magyarázkodott, hanem vallotta, ?
antihumanista. Mit értett ugyanis humanizmus alatt? Azt, amit a szó valójában jelent: azt, hogy az
emberek maguk határozzák meg mi a helyes, hogy az ember a központja mindennek. Mivel pedig ez
abszurdum, hiszen többek között morális nihilizmushoz vezet (lásd, ezen az alapon nem ítélhet? el a
nácik általi népirtás, hiszen az nyilvánvalóan többségi támogatással bírt, azaz erkölcsös volt e logika
szerint).

Szóval Guénon azt mondja, a humanizmus éppenhogy káros az embereknek, hiszen elveszi t?lük az
objektív mércét, elveszi t?lük a szakralitást, ezeket ingadozó, emberi elképzelésekkel felváltva. ? tehát
azért antihumanista, mert az emberek fontosak számára.

Az álláspont: ami a filozófiában Descartes, az a vallásban a protestantizmus. A kereszténység
humanizálva lett Luther, Calvin és társai által, azaz az ész alá lett rendelve, ezzel megfosztva azt eredeti
szerepét?l. Immár nem Isten határozza meg mi a jó az embereknek, hanem az emberek
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megszavazzák demokratikusan milyen köteles lenni Isten. 

A protestantizmis elszakadva immár Istent?l. 2 irányban fejl?dött, ezt már én teszem hozzá. Guénon azt
mondja, Isten immár itt nem teremt? er?, a mindenség alapja, hanem a munkahelyi f?nökünk. 

Ez a 2 irány a liberális kereszténység és a keresztény fundamentalizmus, mind a kett? mélyen
keresztényellenes irányzat, csak másképp. 

A liberális kereszténység egyszer?en eljut a reformáció logikus végéig: Isten valójában nincs is, hisz nem
más, mint az emberiség közös erkölcsi érzéke, s mivel az állandóan változik, így ez a furcsa istenség is
folyamatosan változik, pl. tegnap még ellenezte az egynem? párokat, ma már megáldja ?ket, holnap meg
pedo- és a zoofilokat is meg fog már áldani, hiszen "ki vagyok én, hogy ítélkezzek" és "a szeretet ereje
legy?zi a gy?lölködést". A liberális kereszténység istene a haverunk, jópofa srác, csak kissé határozatlan
egyéniség, mert mindig egyetért velünk, de kellemesen lehet vele pl. meccsre járni meg együtt füvezni a
parkban.

A keresztény fundamentalizmus viszont k?kemény. Az ? istenük egy morcos, szadista bácsi, aki folyton
haragszik mindenkire, mert pl. valaki nem lila öltönyben ment be a misére. Csupa olyasmit tart számon,
amit valaki okos ember kieszelt a hagyomány helyett. A keresztény fundamentalizmus tehát kemény
lojalitást követel, csak éppen immár nem a krisztusi tanításhoz, hanem valamelyik h?s reformátor
agyszüleményeihez.

Sokakat megtévesztenek a keresztény fundamentalisták, mert egyes esetekben éppenséggel jó dolgokhoz
ragaszkodnak. Azonban ha ez így is van, az esetleges, nem szilárd alapokból származó elv. Nyilván
persze együtt lehet m?ködni protestánsokkal, gyakorlati kérdések mentén, de ez megtehet? ateistákkal is,
s ett?l még az ateizmus nem lesz értékes.

Egyébként mára a protestantizmus is félre lett dobva mint egy kapudrog. Ahogy a racionalizmus félre
lett dobva a nyílt materializmus érdekében, úgy a protestantizmus is a nyílt ateizmus érdekében.
MIndkett? csak kapudrog volt, melyek addig kellettek, míg alkalmasak voltak a lerombolandó
hagyomány elleni harcbam
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Guénon azt is megjósolta, lesznek katolikus reformerek, akik majd beviszik a protestantizmus
szellemiségét a katolicizmusba is. Nem tudhatta, ez valóban meg fog történni: ez éppen napjainkban
zajlik a ferencista eretnekség formájában.

Érdekes egyébként, hogy Guénon a buddhizmust is elutasította, azt a hagyományt közvetít? hinduizmus
reformációjának tekintette. Err?l saját véleményem nincs, nem ismerem a témát eléggé.

_______________________________________________

                                101 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Cenzúra

by maxval bircaman - csütörtök, február 04, 2021

https://bircahang.org/cenzura/

Négy országról van közvetlen személyes tapasztalatom a kommunista cenzúrát illet?en: Bulgária, Kuba,
Magyarország, Szovjetunió.

Ami közös: hivatalosan egyik országban se m?ködött cenzúra, ilyen hivatal, hatóság nem létezett. Mert
mi is a klasszikus cenzúra? Állami hivatal, mely engedélyezteti a megjelenni szándékozó anyagokat, ill.
mely utólagosan betilthatja azt, ami már megjelent. Nos, ilyesmi nem létezett e 4 országban. Kommunista
rendszerekben egyedül Lengyelországban létezett ilyen hivatal, ott is csak a 80-as években, létrehozása a
Szolidaritás Mozgalom egyik követelésének teljesítése volt.

Ami nálunk volt: nem a megjelenés volt korlátozva, hanem egyszer?en maga a megjelentetés joga. Pl.
lapot csak bejegyzett kiadó adhatott ki, s csak elismert állami vagy társadalmi szervezetnek lehetett
kiadója. Mivel pedig az összes elismert szervezet így vagy úgy az államé volt, meg is oldódott a helyzet.
A hatalom kinevezte az egyes kiadók vezet?ségét, s azok már maguktól tudták, mit szabad és mit nem.
Ha pedig egy kiadó valahol rosszul ítélte meg ezt (lásd Mozgó Világ-ügy 1983-ben), akkor a vezet?ségét
leváltották, újat neveztek ki helyére. A gyakorlatban tehát minden kiadóra rá volt bízva, hogy mit tegyen,
a gyávábbak mereven tartották magukat a hivatalos vonalhoz, a bátrabbak meg igyekeztek azt óvatosan
tágítani, tesztelve a hatalom érzékenységét. De a legbátrabbak is tudták, semmi értelme a nyílt
szembenállásnak, ez csak leváltáshoz vezet, ami után egy gyávább vezet?ség fog jönni. Ez nyilván
kialakította a kor jellemz? önromboló magatartását, az öncenzúrát és a morális önfelmentést, de ez már
más téma.

Persze, lehet erre azt mondani, ez ma is így van, hiszen minden mai szerkeszt?ség is így m?ködik, hiszen
ma is el fogják bocsátani azt a f?szerkeszt?t, aki szembemegy lapja tulajdonosával. De fontos különbség:
ma nem egyetlen vonalhoz kell alkalmazkodni, hanem minden lapnak a saját tulajdonosa vonalához.
Akkor viszont minden lap egyetlen kézben volt, s ez a kéz azonos volt a hatalommal, azaz nem volt
pluralizmus. 

Ugyanez a rendszer volt a zenészeknél, tv-ben, rádióban, a hanglemezkiadásnál, a külföldi kulturális
termékek behozatalánál, stb. is, ezeket kevés állami cég végezte, csak ?k csinálhatták, így maguk a
cégvezet?ségek döntöttek, s tudták, ha nem "megfelel?en" döntenek, le lesznek váltva. 
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Azaz a cenzúrázás módszere az volt, hogy maga a megjelentetés volt monopolizálva, s az egyes
megbízott intézmények maguk szelektáltak, ami önmagában nem is lett volna baj - hisz ez ma is így van
-, a baj ott volt, hogy nem lehetett szabadon más intézményeket létrehozni erre a feladatra.

Mind a 4 említett országban így m?ködött a rendszer.

A legkeményebb cenzúra mindenképpen a kubai, még a politikamentes kritika is tilos, ismert eset a 80-as
évek középér?l, amikor azért vetettek börtönbe egy írót, mely leírta bármi politikai üzenet nélkül: kubai
lányok ajándékokért cserébe szexelnek turistákkal. A hatóság kimondta: ez amerikai ellenséges
propaganda, a szocialista Kubában a lányok nem adják el a testüket! A kubai filmek emiatt nagyjából
nézhetetlenek is voltak egészen a cenzúragyakorlat enyhítéséig a 90-es években.

Ennél kicsit enyhébb volt a szovjet cenzúra. Ott lehetett a "nehézségeket" kritizálni, s?t a hivatalos
gyakorlat része volt pl. a hivatali packázás elleni kritika. Lásd, a kisember fellázad a korrupt pártitkár
ellen, szenved emiatt, de végül gy?z, a párttitkárt leváltják, s helyére egy becsületes kommunista kerül
kinevezésre, aki kitünteti a lázadó kisembert, aki természetesen szintén mélyen hisz Lenin eszméiben, ?
csak a Lenin eszméjét meggyalázó gazember kiskirályok ellen harcolt.

Egészen a 60-as évek közepéig a szovjet rendszer engedte a múlt kritikáját is. Ez volt a 
desztálinizáció kora, amikor szabad volt Sztálint és korát szidni. Aztán a 60-as évek közepén ez
megsz?nt, akkortól egészen Gorbacsovig az a volt a hivatalos vonal, hogy Sztálint nem szabad dicsérni
(legfeljebb csak azért lehet, hogy megnyerte a háborút), de szidni se szabad, egyszer?en hallgatni kell
róla.

Szintén ez volt a szovjet hatalom viszonya a nem-marxista m?vészethez: ez Sztálin halála után átkerült a
tiltottból a t?rt kategóriába, míg aztán a 60-as évek végén, els?sorban a prágai tavasz hatására, ismét
vissza lett téve a tiltottba.

A legdurvább kontroll egyébként az ideológiához legszorosabban köt?d? területeken, pl. a filozófiában
volt. Gyakorlatilag semmi se jelenhetett meg Gorbacsov kora el?tt, ami nem marxista, s?t még a marxista
irodalomból is tiltották azt, ami eretneknek t?nt a szovjet pártvonalhoz képest.
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Magyarországon a cenzúra csökkenése els?sorban a múlt ügyei és a határontúli kisebbségek ügye felé
irányult: már szabad lett írni a magyar hadseregr?l a világháborúban, a romániai magyarokról, stb.

Bulgáriában a szabadság a vallás irányában ment, s els?sorban a keleti vallások iránt. Ennek hármas oka
volt:

egyrészt a keresztényellenesség a török korra emlékeztet a bolgár közgondolkodásban, a hatalom
pedig semmit se akart kevésbé, mint magát a törökökkel asszociálni,
személyes indok: Todor Zsivkovot még illegális kommunista aktivista korában egyszer elbújtatta
egy bolgár ezoterikus-gnosztikus szektavezér (a Fehér Testvériség nev? ma is létez? csoport
alapítója), akkor barátok is lettek, emiatt Zsivkov hatalmi pozícióban sose érvényesítette a szovjet
ateista vonalat annak teljességében,
s még egy személyes indok: Todor Zsivkov lánya, aki haláláig a bolgár kultúra irnyítója volt, a
Blavatszkaja-Rjorih féle teozófia híve volt.

Ami mindig érdekes volt, hol húzódnak a határok, s mekkora az egyes vezet?ségek bátorsága. A
támogatott-t?rt-tiltott hármas mindenhol megvolt, de tartalmuk nagyon más volt.

Vicces emlékem abból az id?szakból, amikor 1986-1992 között Bulgáriában éltem. A bolgár hatóság
irányelve az volt, hogy a szovjet kultúra támogatandó, így semmilyen ellen?rzés nem volt rá
vonatkozóan, a szovjet lapok és könyvek jöhettek be az országba teljesen szabadon. Ez azonban kezdett
gondokat okozni 1987-1989 között, amikor Bulgáriában még a régivágású kommunista rendszer
m?ködött, közben viszont a Szovjetunióban egyre er?sebben ment a gorbacsovi rend, melynek egyik
része az volt, hogy az államtitkokat leszámíva immár lassan mindent megengedhettek maguknak a
szerkeszt?ségek. Hirtelen az addig senki által nem olvasott szovjet lapok, melyek korábban ott porosodtak
a bulgáriai újságárusoknál, hatalmas kereslet tárgyává lettek. Emlékszem, pl. a szovjet pártlap színes heti
melléklete, az Ogonyok akkor lett többmillió példányos, s a Bulgáriába érkez? példányoknak még
feketepiacuk is kialakult - korábban ebben a lapban pártbrosúra szagú dögunalmas anyagok voltak, aztán
hirtelen jöttek egymás után a cikkek korábbi tabu témákban. Mondták is akkoriban viccesen, mindenre
számítottak a bolgár elvtársak, de arra nem, hogy a Szabad Európa Rádió bolgár adásánál is er?sebb
ellenség jelenik meg, történetesen Moszkvából.

Közelebbi ismeretségem a magyar filmcenzúra külföldi részével van. Apámnak volt egy ismer?se aki az
akkori egyetlen magyar állami filmforgalmazó cégnél "importcenzor" volt, feladata az volt, hogy eldöntse
mely külföldi filmek kerüljenek Magyarországon bemutatásra. Eljárt pl. filmfesztiválokra, ott filmet
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nézett, majd szerz?dést kötött. Néha mondta is "de jó film, kár hogy nem lehet megvenni", arra utalva,
hogy valami olyasmit tartalmaz a film, ami a Kádár-rendszer valamelyik tabujába ütközik.

Az egyes országok gyakorlatára jó példa a Star Wars els? részének bemutatása. A film 1977-ben készült
el, Kubában azonnal bemutatták, Bulgáriában 1978-ban, Magyarországon 1979-ben, a Szovjetunióban
pedig 1983-ban. Bulgáriában egyfajta sajátos engedékenység volta politikamentes amerikai kultúra iránt,
ennek talán legérdekesebb jele, hogy Kelet-Európában a Coca-Cola termékei el?ször Bulgáriában jelentek
meg, a 60-as évek közepén, 2 évvel a magyarországi megjelenés el?tt.

De a kubai adat, az azonnali bemutató rávilágít a kubai cenzúra sajátosságára. Kubában egyszere volt
k?kemény cenzúra és volt cenzúramentesség: a belföldi alkotásokra k?kemény korlátok voltak (lásd leírt
példámat), viszont az idegen m?vek esetében óriási engedékenység volt. Kubába gyakorlatilag minden
amerikai film azonnal bekerült teljesen hivatalosan, kizárólag 3 kategória volt tiltás alatt:

a pornó,
a nagyon durva horror (állítólag ezt a m?fajt utálta Fidel Castro),
s a kifejezetten kubai tematikájú politikai alkotások.

Tehát szovjetellenes filmek simán be lettek mutatva! Egy sor olyan filmet láttam Kubában, melyek
Magyarországra csak 1989-t?l juthattak be.

Ugyanez volt a zenei cenzúra Kubában. A kubai zenészek vaskontroll alatt álltak, de a külföldi zene nem.
Az USA-ban él? kubai zenészek se voltak tiltás alatt, csak kizárólag ha valamely számuk politikai
üzenetet tartalmazott, de ebben az esetben is csak a konkrét szám, nem mega az el?adó. Pl. Castro-ellenes
ellenzékhez er?sen kötöd? Gloria Estefan simán ment a rádióban és a tévében, szórakozóhelyeken. Ha
Gloria vállalta volna, valószín?leg koncertezhetett is volna - sose tett ilyet, ezzel tönkretette volna az
amerikai-kubai lobbi el?tt, kubai területen egyedül a guantánamói amerikai támaszponton adott koncertet
a 90-es években.

https://www.youtube.com/watch?v=xHSMAl7p5hM 
a guantanámói támaszponton 1995-ben 
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A cenzúrával való harc sokszor komikus eredményeket hozott. Mivel a nyílt beszéd tilos volt, lassan
minden átment az ellentétjébe: az emberek már abban is valamiféle lázadó üzenetet véltek felfedezni,
amiben nem is volt ilyesmi. S a cenzorok pedig felvették a harcot a rejtett üzenetek ellen, sokszor teljesen
abszurd dolgokra reagálva.

A kedvenc esetem a következ?. A kedvenc szovjet filmem, a Kin-Dza-Dza 1985-re tervezett bemutatóját
azért halasztották el, mert akkoriban a szovjet vezet? Konsztantyin Usztyinovics Csenyenko volt, röviden
K. U. Csernyenko, márpedig a filmben az egyik központi szó a "ku" (a filmbéli kitalált földönkívüli
nyelvben), s a cenzorok arra gondoltak, hog a "ku" egyfajta rejtett üzenet Csernyenko ellen.

_______________________________________________
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Nahalnij ismét bukott

by maxval bircaman - péntek, február 05, 2021

https://bircahang.org/nahalnij-ismet-bukott/

Miután Navalnij kamumérgezésének narratívája elbukott, hsizen alig akad ember a világon, aki elhiszi,
hogy az orosz titkosszolgálat képtelen valakit megmérgezni, ha ez a célja, visszatértek a dolgok a rendes
kerékvágásba.

Id?nként szervez?dnek kislétszámú - ballibául: giga - tüntetések. A múlt hónap végére sikerült nagy
nehezen összetrombitálni 15 ezer embert. Ez még Budapesten se számítani hatalmasnak, még kevésbé az
a Budapestnél 5-ször nagyobb Moszkvában.

Mivel egy ilyen méret? tüntetéssel semmi se érhet? el, a szervez?k mindig igyekeznek direkt törvényt
sérteni, hogy a hatóság kénytelen legyen beavatkozni. Aztán lehet majd a nyugaton napokig beszélni a
rend?ri "er?szakról". Eleve ezek a tüntetések csakis a nyugat számára készülnek.

Oroszországban a liberális nézetek népszer?sége 5-10 % közötti. Ennél több az orosz történelemben csak
különleges pillanatokban volt: a I. vh. végén a káosz kapcsán és a gorbacsovi tombolás utáni káosz
kapcsán. A sikeres putyini politika miatt manapság ez közelebb van az 5 %-hoz, mint a 10-hez.

Navalnij személye egyébként jó választás a CIA és Soros által. Minden korábbi orosz "ellenzékvezér"
túlságosan nyugatpárti ás kristálytiszán hazaáruló volt. Navalnij legalább egyes ügyekben nem a hivatalos
nyugati propagandát nyomja, pl. a Krím kérdésében az orosz állásponthoz közeli nézeteket hangoztat.
Ezzel arra számítanak gazdái, nagyobb népszer?ségre lesz képes szert tenni.

Csakhát Oroszországban nincs rendszerváltó hangulat:

a nyugatpárti, liberális oroszok éppenhogy középosztálybeliek, nem szegények,
a szegények pedig nem potenciális Navalnij-hívek, ?k tudják mi történik, amikor az orosz
kormány liberális: a szegénység hatalmas, emlékeznek még a 90-es évek életszínvonalára,

                                107 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

az értelmiség meg örül: ekkora szólásszabadság még sose volt az orosz történelemben, mint ami
manapság,
s akinek nem tetszik Putyin, azok számára még így is Putyin a kisebbik rossz a Navalnij-félékhez
képest.

orosz karikatúra, talán a legviccesebb a témában 

_______________________________________________
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Szakért? a stúdióban

by maxval bircaman - szombat, február 06, 2021

https://bircahang.org/szakerto-a-studioban/

A ballib szakért? pont olyan, mint a nemzetközi szervezet "független" küldötte: mindig pontosan az
ellenkez?je teend?, mint amit mond.

Manapság így zajlik a ballib szakemberek fellépése a médiákban, megköszörüli a torkát majd azt 
mondja, hogy pl.:
"A minimálbér nem emelhet?, mert a versenyképesség nem n?tt, se a termelékenység. S ha mégis emeli a
kormányzat, tönkre fog menni minden kis- és középvállalkozás!"

Aztán megáll, a fejéhez kap, s azt mondja: "Ja, bocs ez a korábbi ballib lemez volt, stornó!"

Aztán ugyanolyan határozottsággal folytatja: "Zorbán azonnal emelje meg a minimálbért ezer %-kal,
mert az emberek nyomorognak, a kisdiákok éhesen zuhannak ki a padból!".

_______________________________________________
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Fel akarnak világosodni

by maxval bircaman - vasárnap, február 07, 2021

https://bircahang.org/fel-akarnak-vilagosodni/

A múlt héten a HVG-ben jelent meg egy elemzés Daniel Dettling - akit nem ismerek, de biztosan valami
f?rer, hiszen "vezet? német elemz?" - cikkér?l, melynek címe Új Felvilágosodás kell Orbán és társai
ellen. Gondoltam, elolvasom, de a második bekezdést?l fizet?s a cikk. Megkerestem hát az eredeti cikket,
de láss csodát, az is fizet?s!

Ezek a libbantak teljesen eszüket vesztették, most már a saját propgandájukon is nyerészkedni akarnak.
Persze a pozitív oldala az egésznek: így kevesebb embernek jutnak el marhaságaik. De mindegy, lássuk a
mondanivalót.

Annyi azért kiderült, hogy rettegni kell, mert a buta népek csalódtak a demokráciában, ezt pedig csúnyán
kihasználták gonosz populista depoták, de hála Istennek van megoldás a felvilágosodás.

90-es évek magyar légköre ez volt: mindent a liberális elit hatalmába kell helyezni, az majd 
megnevel minden "bunkó" magyart, s jön a paradicsom. Németországben eleve az egyetlen és kötelez?
narratíva, s aki ellentmond, az náci.

Az id? viszont halad, s a liberalizmus térvesztése egyre érezhet?bb, ott is, ahol err?l tilos beszélni. A
liberális elit segéder?i pedig vészharangoznak: új felvilágosodás kell. Pedig az eddigi egy darab
felvilágosodással már elgonoszították a világot, de úgy t?nik, makacs "fasiszta" ez a szemét világ, s kezd
magához térni. Liberálisék ezért szeretnék ismét el?venni a vasdorongokat és minden ellenkez?t
agyonverni.

Rossz hírem van számukra: amit az emberek már egyszer megtapasztaltak, azt képtelenség újra megtenni.
Az ilyen Dettli féle makákók hatalmas bukást fognak elkönyvelni.
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Palota

by maxval bircaman - hétf?, február 08, 2021

https://bircahang.org/palota/

Most, hogy Nahalnij leleplezte Biden titkos palotáját, a Fehér Házat, én is igyekszem leleplezni magamat.

A legnagyobb ház, melyben éltem valaha 1980-1986 között Kubában volt, Havannában. Ez a ház az
egyik nagy kubai szivargyár tulajdonosa lányának volt a tulajdona. A tulaj 1959-ben az USA-ba költözött,
a házat 1961-ben államosították. Ezt a házat 1964-1991 között folyamatosan a magyar állam bérelte,
felhasználása: kereskedelmi tanácsosi rezidencia, majd egyben rezidencia és iroda volt.

1991-ben a bérlés abbahagyásának oka két dolog volt: egyrészt a KGST megsz?nésével a magyar-kubai
kereskedelmi kapcsolat nagyjából nullára esett vissza, emiatt Magyarország meg is szüntette az önálló
kereskedelmi képviseletet Havannában (szerepét az egyik követségi tanácsos vette át), másrészt a bérleti
díjak piaciak lettek. A kommunista rendszer alatt ugyanis Kuba és Magyarországon kölcsönösen csak 
jelképes összegeket fizetett egymásnak a bérleményekért, ennek a háznak a havi bérleti díja pl. 850
akkori magyar forint volt, ez mai vásárlóértéken kb. 25 ezer Ft (nagyjából 3000 % a forint értéktelenedése
akkortól számítva). Ennyiért egy szobát is nehezen lehet bérelni, ehhez képest ez egy 1500
négyzetméteres telken álló 500 m2-es ház volt (plusz az alagsorban egy kétkocsis garázs, nagy pincék, s
egy komplett kétszobás cselédlakás saját konyhával, vécével, fürd?szobával). A méretekr?l: a 3 hálószoba
közül a legkisebb is 30 m2 volt, plusz volt 2 nappali, 2 dolgozószoba, hatalmas méret? konyha,
mosókonyha, 1 ebédl? bárhelyiséggel, ez akkora hogy a közepén álló 5 méter hosszú üvegasztal
kényelmesen elfért benne. A garázsnak távirányítós ajtaja volt (ez akkor ritkaság volt), a pincében pedig
volt egy 5 ezer literes víztartály - ez Kubában létszükség, mert naponta csak pár órán át volt központi
vízellátás.

Összegezve: nagyjából az 50-es évekbeli amerikai fels?osztály lakásának kategóriája volt, abból viszont a
szerényebb verzió, ez abból látszott, hogy nem volt kerti úszómedence, s a ház a városon belül volt, nem
kerítéssel ellátott, teljesen elszeparált kertvárosi negyedben. Ez a ház a tulajának csak a második, kisebbik
háza volt Havannában - ez volt a belvárosi ingatlanja, míg a f? lakása egy 3-szor ekkora ház volt Havanna
küls? részében, gondolom, hétköznap itt élt, míg hétvégén meg a nagyobbik ingatlanban. Egyébként a
nagyobb házat is a magyar állam bérelte (s?t, máig bérli), az a magyar nagyköveti rezidencia. Mára csak
2 magyar állami ingatlan maradt Kubában: maga a nagykövetség épülete és a nagyköveti rezidencia, ha
jól tudom, a nagykövetség épülete tulajdon, nem bérlemény. 
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Google Maps térképen bejelöltem a telket 

Mindenesetre nagy sokk volt ide beköltözni 1980 augusztusában. El?tte Budapesten szüleimmel egy 55
m2-es panel lakásban éltem, ahol a konyha és a fürd?szoba közti folyosóban egy ember is csak kicsit
oldalazva fért el. Szóval ehhez képest a havannai ház, ahol komoly sétát jelentett elmenni a hálószobából
a konyhába furcsa élmény volt.

a kutyám (1980-1996) a terasz mellett, a kertben 1980 végén 

Én egyébként nehezen szoktam meg a kubai életet. Els?sorban az éghajlat megszokásához 3 hét kellett,
nehéz volt a párát megszokni, de amint megszoktam, kiderült, sokkal egészségesebb. Továbbá minden
nagyon más volt.

A hálószoba ablakokon fareteszek voltak ablaküveg helyett, ez a meleg miatt. Még a vécék is máshogy
voltak: az amerikai típusú vécékben több víz van alul, mint az európaiakban. 

Kuba kultúrája furcsa keveréke az amerikai és a spanyol szokásoknak. A volt spanyol gyarmatok közül a
3 karibi sziget - Kuba, Domnika, Puerto Rico -hasonlít a legjobban az USA-ra. Ez most is igaz, a
kommunizmus ellenére, csak ma már Kuba nem a mai USA-ra hasonlít, hanem a 60 évvel ezel?ttire. Csak
2 példa az amerikanizálódásra: a f? kubai sport nem a futball - mint Spanyolországban -, hanem a bézból,
s a kedvenc kubai ételapanyag nem a disznóhús - mint Spanyolországban -, hanem a marhahús.

Megmondom ?szintén, már akkor kamaszként rájöttem, nekem a gazdagok élete nem jön be. Egy ilyen
házhoz már személyzet kell ugyanis (ami nekünk persze nem volt, ez nem járt a magyar kiküldötteknek),
s egyszer?en a méretek már túl kényelmetlenek. Az egyik hálószoba és fürd?szoba közelébe gyakorlatilag
sose mentünk, az alagsori cselédlakás szép méret? bogarak paradicsoma volt, emiatt a pincéket se
használtuk. Az ebédl? csak hivatalos alkalmakra volt használva, egyébként a konyhában étkeztünk. A kis
dolgozószoba alig volt használva. 

Ha egy ilyen ház az enyém lenne, nem érezném benne jól magamat, s igyekeznék eladni. Amit még
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értelmesnek látok: saját szauna, esetleg tornaterem, s egy olyan szoba, ahol elfér egy billiárdasztal, de
ehhez nem kell hatalmas villa. Amikor volt családi házam, a dupla garázs felét elfalaztuk gipszkartonnal,
s az egyik részben csináltunk mini "billiárdtermet", s ez a ház a havannai negyede volt.

_______________________________________________
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Lukácsi holokausztja

by maxval bircaman - kedd, február 09, 2021

https://bircahang.org/lukacsi-holokausztja/

Az ultraliberális, ferencista aktivista Lulácsi Katalin, aki egyszemélyben a ballib összefogdosás celeb 
szexszimbóluma is, a múlt hónapban úgy emlékezett meg a holokauszt ünnepnapról, hogy meztelen
fényképet tett közzé saját magáról, íme:

Lukácsi szövege a képhez: "Ma van a nemzetközi holokauszt emléknap.
Auschwitzban pár kiló hússá, és ledarálandó csonttá vált az ember. Az ember, akinek értéke meghaladja
az univerzumét. Hús és csont, pár négyzetcentiméternyi b?r. Nem ez az ember. Az ember az, aki a húsba
lehelt lelket, a szembe szök? világmindenséget egy gázkamrába képes zárni, de mindennap dönthet úgy,
hogy nem teszi meg. Képes keresztre feszíteni, és képes keresztre feszülni. Ez az ember.
A holokauszt nem a zsidóságról szól, de hív? emberként nem tartom véletlennek, hogy éppen a
zsidósággal történt meg. A Golgotára követték testvérüket. A Golgota csöppet sem volt értelmesebb, mint
Auschwitz, igaz, Jézusnak megadatott, hogy önkéntesen járja azt végig. A holokauszt az ember tragédiája
és az emberr?l szól.
Rólam. Pár négyzetcentiméternyi b?r, hús és csont vagyok én is, aki egy gázkamrában megölhet?.
Dolgozhatok azonban azért, hogy se engem, se mást, soha ne akarjanak többé megölni. Hogy soha többé
ne legyen csak csont és hús az ember, hanem hús-vér szentség. Isten-gyilkosság és Szentély rombolás
valójában minden kioltott élet. Ezt kell megtanulnunk. Ezt kell megtanulnunk a Golgotából, ezt kell
megtanulnunk Auschwitzból. Egyenl?k vagyunk. Egyenl?en értékesek. Egyenl?en felbecsülhetetlenül
értékesek, többek, mint hús, csont és b?r. " 

Magával a képpel semmi gond, ízléses erotika, én a saját múzsámról pontosan négyszer készítettem
szinte ugyanilyen képet: 1986-ban, 1998-ben, 2003-ban, 2007-ben. Azóta is csináltam volna ilyet, de a
múzsám azzal hárította el a felkérést, hogy túl öreg már az ilyesmihez.

Ezt a típusú képet a szakirodalom "handbra" néven emlegetí, s 1996-ban lett közismert, amikor a 
Striptease cím? amerikai film hivatalos plakátján a f?szerepl? Demi Moore teljesen meztelenül pózol,
azonban nem látható mégse bel?le semmilyen pornográf részlet - egyszer?en úgy ül, hogy teljes
takarásban vannak nemi szervei.

1996-ban az akkor 34 éves Demi Moore 
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Lukácsi képével sincs semmi bajom, a modell szép, a kép jó, talán csak a mérges tekintet 
értelmezhetetlen. Még azzal sincs bajom, hogy egy politikusn? kihasználja szépségét politikai célokra.

Egyetlen bajom van az egésszel: az álságos hazudozás. Mert ezen az alapon felteszek egy képet a
meztelen, sz?rös lábamról, majd hozzáteszem, hogy ezzel tisztelgek az örmény népirtás áldozatai el?tt,
hiszen ?k menekültek voltak, s a lábammal szeretném érzékeltetni a menekülés szörny?ségeit.

Le is fordítanám Katalin üzenetét, hogy mit is akart ténylegesen mondani: "Félek, hogy a ballib
összefogdosás elfelejt engem, s nem tesz be választható helyre jöv?re. Ezért igyekszem kis botrányt
kelteni, mellékelek hozzá a biztonság kedbéért csipetnyi zsidó tematikát is, s kis keresztényezést is, erre
valaki ugrani fog, valamelyikre, de jó esetben mind a 2-re. Sajnos Zorbán nem hajlandó üldözni engem,
pedig erre kérem évek óta! Így azt hallucinálom magamnak, hogy áldozat is lehetnék, ha saját nedves
álmaimban élnénk. De mivel ez így önmagában túl közhelyes, hiszen évek óta minden valamirevaló ballib
megmondóember bérretteg, így arra gondoltam: még senki se bérrettegett eddig meztelenül! Meg is van!
Szóval irány a telefon, ledobom fels?met, majd írok hozzá pár dögunalmas közhelyet. Kész!".

S még valami. Tessék elképzelni, ha egy fideszes közölt volna magáról egy ilyen képet a holokauszt
emléknap alkalmából. Mondjuk tessék elképzelni a fideszes szexszimbólum Varga Juditot! Valószín?leg
még a New York Times is arról cikkezett volna, hogy a magyar miniszterasszony kódoltan antiszemita,
gyalázó képekkel, alantas szexista ösztönökre építve, röhögi ki a náci gyilkosságok áldozatait.

_______________________________________________
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Guénon a demokráciáról

by maxval bircaman - szerda, február 10, 2021

https://bircahang.org/guenon-a-demokraciarol/

René Guénon (1886-1951) francia-egyiptomi filozófus három f? okot említ miért hibás rendszer a
demokrácia.

Egy. A kormányzottak és a kormányzók sose lehetnek azonosak. Ez két teljesen elkülönül? szerep.
Akkor is az, ha a kormányzók tartalma személyileg változik. A többség ugyanis sose érti mir?l is van szó,
mindig manipuláció áldozata.

Tegyük hozzá, Guénon kora óta az internet megjelenése javított ezen a helyzeten. Ma már a manipuláció
nem kizárólagosan a hatalmasok kezében van. Az egész gigantikus harc az "álhírek" ellen pl. éppen err?l
szól: a hatalmasok nem képesek elviselni a konkurrenciát, hogy immár nem csak az ? álhíreik uralnak
mindent.

Kett?. Nem létezik hiererchiamentes társadalom. A hierarchia mindig jelen van, a kérdés csak az, min
alapszik, s hogy ?szintén jelen van-e vagy rejtett. A hagyományos társadalmakban a hiererchia nyílt,
?szinte, s szakralitás alapú. A demokráciában viszont elhazudott, s pénz alapú.

Tegyük hozzá, a kapzsiságon, a mások kizsákmányolásának képességén alapuló hiererchia, a lehet?
legrosszabb a világon. Ezért van az, hogy a legrosszabb eszmén alapuló rend is jobb a liberális
demokráciánál, melynek egyetlen alapelve a pénzhatalom. 

Én azt hiszem, a liberális demokrácia valójában - az arisztotelészi államformatan szerint - nem is
demokrácia, hanem oligarchia. Szóval itt nem osztom Guénon hozzáállását, aki kész elfogadni a modern
demokrácia önmeghatározását.

Három. Az egyenl?ség mítosz. Az emberek természetükt?l fogva nem egyenl?ek, minden egyénnek más-
más a társadalmi szerepe. Az atomizált egyének összessége pedig csak káoszt eredményez. Az eredmény
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valójában egy materiális, minden szentségt?l független öncélú hatalom.

Guénon megjegyzi: korunk jellemz?je az egyes demokráciatípusok közti harc, miközben valójában
minden demokráciatípus téves, káros. Az igazi elit nem a rendszeren belül harcol, hanem ellene.
Gyakorlatilag ezzel Guénon ugyanazt állítka, amit a marxista Gramsci, aki ugyanerre a következtetésre
jutott egészen más kiindulópontról.

_______________________________________________
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Valós életszínvonal

by maxval bircaman - csütörtök, február 11, 2021

https://bircahang.org/valos-eletszinvonal/

Egy dologban a ballibeknek igazuk van: a KSH által kiszámolt átlagbér nem alkalmas az átlag
életszínvonal bemutatására. Ennek oka egyszer?: nem hamisított az adat, hanem egyszer?en
statisztikailag alkalmatlan a célra.

Célom most a 2020-as adatok alapján annak bemutatása, a világ 202 országában mi a valós átlagos
életszínvonal. Ehhez három dolog szükséges:

a medián bér nézése az átlagbér helyett,
a pénz vásárlóértékének nézése az árfolyamérték helyett,
a mesterséges adatok kisz?rése (lásd adóparadicsomok, ahol papíron hatalmas pénzek
termel?dnek, a valóságban ez azonban nem hat ki a lakosok életére);

mivel mind a három adat nehezen és csak körülbelül hozzáférhet?, minden statisztika csak
megközelít?leg helyes lesz. De mégis az adat képet ad arról, az egyes országok egymáshoz képest hol
helyezkednek el.

Nos, az alapadat a világ medián életszínvonala. Ez 2020-ben 100 ezer Ft/hó magyar vásárlóértéken
természetesen. Ez azt jelenti, a világ lakosságának pont fele kap ennél kevesebb és másik fele ennél több
jövedelmet.

A következ? csoportosítások jöttek ki:

világátlag szintjének negyede alatt lév?k:
Afrika: Bissau-Guinea, Burundi, Comore-szigetek, Dél-Szudán, Guinea, Eritrea, Etiópia,
Kongói DK, Közép-Afrika, Líbia, Libéria, Lesotho, Madagaszkár, Malawi, Mali,
Mozambik, Niger, Ruanda, Sierra Leone, Szomália, Szomáliföld, Togo, Uganda,
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Zimbabwe,
Ázsia: Afganisztán, Észak-Korea, Jemen, Mianmar, Nepál, Szíria,
Közép- és Dél-Amerika: Haiti,
Óceánia: Kiribati, Salamon-szk., Vanuatu;

világátlag szintjének negyedén lév?k:
Afrika: Benin, Burkina Faso, Csád, Dzsibuti, Elefántcsontpart, Gambia, Ghána, Kamerun,
Kenya, Mauritánia, Nigéria, São Tomé és Príncipe, Szenegál, Szudán, Tanzánia, Zambia,
Ázsia: Banglades, Kambodzsa, Kirgizsztán, Laosz, Tadzsikisztán,
Kelet-Európa: Abházia, Dél-Oszétia, Grúzia, Karabah, Örményország,
Közép- és Dél-Amerika: Bolívia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela,
Óceánia: Kelet-Timor, Marshall-szk., Mikronézia, Pápua Új-Guinea, Szamoa, Tonga,
Tuvalu;

világátlag szintjének felén lév?k:
Afrika: Angola, Egyenlít?i Guinea, Kongói K., Marokkó, Namíbia, Zöld-foki-szk.,
Ázsia: Fülöp-szk., Indonézia, India, Irak, Mongólia, Pakisztán, Srí Lanka, Üzbegisztán,
Vietnám,
Kelet-Európa: Kazahsztán, Moldova, Transznisztria,
Közép- és Dél-Amerika: Belíz, Ecuador, Guyana, Jamaika, Kolumbia, Kuba, Peru,
Salvador, Suriname,
Óceánia: Fidzsi, Nauru;

világátlag szintjén lév?k:
Afrika: Algéria, Botswana, Dél-Afrika, Egyiptom, Gabon, Mauritius, Szváziföld, Tunézia,
Ázsia: Bhután, Jordánia, Kína, Maldív-szk., Thaiföld, Türkmenisztán,
Kelet-Európa: Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Észak-Macedónia,
Koszovó, Montenegró, Románia, Szerbia, Ukrajna,
Közép- és Dél-Amerika: Argentína, Chile, Brazília, Costa Rica, Mexikó, Panama,
Uruguay, s összes karibi volt angol gyarmat,
Óceánia: Palau;

világátlag másfélszeresén lév?k:
Afrika: Seychelle-szk.,
Ázsia: Irán, Libanon, Malájzia, Tajvan, Törökország,
Kelet-Európa: balti államok, visegrádi négyek, Belarusz, Horvátország, Oroszország,
Közép- és Dél-Amerika: Bahama-szk.,
Nyugat-Európa: Ciprus, Észak-Ciprus, Görögország, Portugália;

világátlag szintjének dupláján lév?k:
Ázsia: Dél-Korea, Izrael, Omán, Szaúd-Arábia,
Kelet-Európa: Szlovénia,
Nyugat-Európa: Málta, Olaszország, Spanyolország,
Óceánia: Új-Zéland;

világátlag szintjének tripláján vagy többen lév?k:
Ázsia: Arab Emirátusok, Bahrein, Brunei, Japán, Katar, Kuvait, Szingapúr,
Észak-Amerika: Kanada, USA,
Nyugat-Európa: minden eddig nem felsorolt ország.
Óceánia: Ausztrália.
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Azt hiszem, hasznos adatok ezek.

A két széls? adat egyébként Katar és Dél-Szudán, az el?bbi a világmedián 800 %-án, az utóbbi a 4 %-án
áll. Bár szerintem azért adják meg Dél-Szudánt, mert onnan van adat, míg pl. a háborús káoszban lév?
Líbiából és Jemenb?l nincs - ha lenne, szerintem ezek Dél-Szudán alatt lennének.

A legszegényebb kontinens Afrika, ennek megjelenítése térképes alakban is:

piros - negyed alattiak, narancs - negyedesek, zöld - felesek, kék - átlagosak, lila - másfelesek (sárga =
európai országok területei) 

_______________________________________________
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Magyar diplomaták

by maxval bircaman - péntek, február 12, 2021

https://bircahang.org/magyar-diplomatak/

Magyar diplomaták a Kádár-korban - személyes emlékeim.

Bár apám sose volt diplomata a szó szoros értelmében, értsd sose volt a Külügyminisztérium
alkalmazottja, de kétszer is diplomata státuszban volt. A magyarázat: Kádár alatt minden magyar
hivatalos kiküldött kvázidiplomata volt, függetlenül attól, hogy a kiküld? szerv a Külügyminisztérium
volt vagy más intézmény.

Akkoriban minden külföldi tartózkodáshoz engedély kellett. Beleértve külföldi magáncégeknél való
munkavállalást is, oda is engedély kellett. Magyar ember csak magyar állami cégen keresztül mehetett
dolgozni külföldre (a legf?bb ilyen cég neve egyébként Tesco volt, vicces névegyezés), ez alól csak egyes
kiemelt értelmiségiek voltak kivételek, akik pl. vállalhattak munkát tanárként külföldi egyetemeken. 

Még az egyetemi tanulás is központosítva volt. Ki lehetett menni külföldi egyetemre tanulni magyar
ösztöndíj nélkül is, magánúton, de ehhez is engedély kellett, a M?vel?dési Minisztérium adta ki a
vonatkozó "önköltséges ösztondíjas" engedélyt. Ehhez persze be kellett mutatni az illet? külföldi egyetem
engedélyét, mely tartalmazta, hogy az illet? egyetem hajlandó a jelentkez?t felvenni diák státuszba.

Felmerülhet egy mai emberben a kérdés: mi értelme volt engedélyt kérni, hiszen az ember kimehetett
turistaként, majd tett amit akart? Nos, a válasz, ez persze lehetséges volt, de ez 1988. január 1. el?tt
disszidálásnak min?sült, aminek eredménye többek között az volt, hogy aztán az illet? nem jöhetett haza,
ill. ha hazajött, nem mehetett ismét vissza. Szóval aki úgy akart kimenni, hogy aztán nem akarta további
hazautazási lehet?ségeit elvágni, kénytelen volt végigmenni a többhetes engedélyezési folyamaton.
Hozzáteszem: az engedélyt gyakorlatilag mindenki megkapta, aki kérte, a kés?kádári korban már szinte
csak az 56-os ellenállók, azok gyerekei, unokái számíthattak arra, hogy nem kapják meg az engedélyt.

Emlékeztet?: 1987. december 31-ig a magyar útlevéltörvény kimondta: évente csak egyszer szabad
külföldre utazni, maximum 30 napra, s ehhez az egyszeri utazáshoz is külön pecsét szükséges az útlevélbe
(úgynevezett "kiutazási engedély"). A pontosság kedvéért: 5 ország esetében nem kellett kiutazási
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engedély: NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Bulgária, de a 30 napos korlát ott is megvolt.

Szóval a hivatalos kiküldöttek vagy diplomata útlevelet kaptak, vagy - alacsonyabb beosztások esetében -
szolgálati útlevelet, ez utóbbi egyfajta "diplomata light" kategória volt, mely hivatalosan ugyan nem, de a 
gyakorlatban diplomata el?jogokat biztosított.

Szóval én két ízben voltam diplomata-családtag: 1970-1973 között Peruban, s 1980-1986 között
Kubában. Mindkét esetben apám a Külkereskedelmi Minisztérium kiküldöttje volt.

Az el?bbi kisgyerek koromban volt, keveset tudnék róla írni. Leger?sebb emlékem akkorból, hogy a
játékmackóm beesett a vécébe, ki kellett mosni. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy az illet? mackó
máig az éjjeliszekrényemen van, ami - azt hiszem - elég nagy ritkaság, kevés ember ?rizgeti
kisgyerekkori játékait, ráadásul aktív módon.

Amigo Osito személyesen - az 52 éves mackó (igen, Peruban élve adtam neki nevet, s mivel a spanyol
akkor egyik anyanyelvem volt, spanyol nevet adtam neki, a spanyol név jelentése egyébként "Macika
Barát") 

De az utóbbi id?szak már kamaszkoromra és feln?ttségem els? évére esett, így er?s nyomott hagyott
bennem.

Kádár egyik érdekes hatalmi politikája a mérsékelt ellenzékével való bánásmód volt. Tulajdonképpen
minden ellenzék mérsékeltnek számított, mely nem vállalt nyíltan közösséget 56 szellemiségével vagy
Rákosival, s nem terjedt túl a morgáson. S Kádár legf?bb mérsékelt ellenzéke a balos ellenzék volt, más
szóval a "munkásellenzék", ez azt a kommunista áramlatot jelentette, mely Kádárt balról támadta, azzal,
hogy túl engedékeny az antikommunistákkal, 56-osokkal szemben, valamint hogy a kádárista reformok
már túl messzire mentek és így veszélyeztetik a "szocializmust". 

Kádár egyik kedvenc módszere a balos ellenzéke ellen annak külföldre küldése volt. Emiatt minden
magyar diplomata közösségben aránytalanul sok volt a "balos". Ez alól Kuba se volt kivétel. Az ember ott
olyan szövegeket hallhatott magyaroktól, hogy el kellett gondolkodnia, nem él-e valójában egy
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vígjátékban. Pedig nem, teljesen komolyan gondolták, hisz nem volt érdekük ilyen szövegeket
hangoztatni. Kiválasztottam a három csúcs narratívát, melyet ténylegesen hallottam ott személyesen, azaz
nem másodkézb?l származó infók:

"Nálunk ma már mindent megevett a fene. A zánkai úttör?rtáborban voltam tavaly mint
pártmegbízott segít?, majdnem elájultam: a gyerekek cigiznek, rockzenét hallgatnak, az
úttör?nyakkend?t nem hordják, az ideológiai oktatásra csak debilen vigyorognak. A lányoknak
meg csak a sminken és a divaton jár az eszük, meg hogyan riszálják magukat. S amikor szóltam a
táborvezetésnek, még én lettem a hibás, hogy zaklatom a gyerekeket, nem hagyom ?ket pihenni!
Bezzeg itt! Kubában még van lelkesedés, az úttör?k büszkén tisztelegnek a vörös zászlónak és
forradalmi indulókat zengve menetelnek. Könnyes lesz a szemem, amikor látom a lelkes kubai
fiatalokat! S szégyelem, hogy magyar vagyok."
"A magyaroknak semmi se elég. A boltok roskadoznak az árutól. Amikor otthon voltam a múlt
hónapban, bementem egy cip?boltba: vagy 50-féle cip? volt! Minek ez az ?rüt pazarlás, ez a
fogyasztói társadalom? Észbe kellene kapnia Kádárnak, míg nem kés?. Jegyrendszer kellene,
minden cip?méretb?l 1 férfi és 1 n?i, s slussz! A rengeteg elpazarolt pénzb?l meg inkább
fegyvereket küldeni Nicaraguába és Angolába, ahol élet-halál harcot vívnak a szocializmusért!"
"Na, beléptünk az IMF-be, ez a vég! Értem én, hogy kénytelenek voltunk az adósságok miatt,
dehát nem ez a megoldás. Kádár kezd szenilis lenni, nem veszi észre maga körül az ellenséget a
Pártban. Sajnos Moszkvában még rosszabb a helyzet: agyalágyult haldoklók irányítanak éppen.
Fiatalítani kellene, 40-50 éveseket az élre mindenhol a szocialista táborban, képzett fiatal, lelkes
kommunistákat. Aztán közösen dönteni: lezárjuk határainkat, s pénzt többet nem fizetünk!
Csatlakozni Kuba adósságbojkott kezdeményezéséhez!"

Viszont egy érdekesség: amiben viszont a balosok józanabbak voltak a mai átlag liberálisoknál az
mindenképpen a határontúli, els?sorban a romániai magyarok kérdése. Ceau?escut kb. egyöntet?en a
"szocialista tábor szégyenének" nevezték, s id?nként megjegyezték: ha nem félhalottak lennének éppen a
kormányrúdnál Moszkvában, már rég bevonultak volna az oroszok, rendet teremteni Romániában.

Abban a korban a külföldi kiküldöttség hatalmas életszínvonalemelkedést jelentett egyébként. Egy átlag
magyar kiküldött kb. egy akkori magyar miniszterhelyettes bérét kapta kézhez.

Hogyan reagáltak a magyar kiküldöttek a hirtelen jött sok pénzre? Alapvet?en a legáltalánosabb a
spórolás volt, sokan eleve ezért mentek külszolgálatba. Ennek azonban volt 2 beteges verziója is: a
kapzsiság és a szarevés. 
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A szarev?k paradox módon úgy reagáltak a sok pénzre, hogy csökkentették életszínvonalukat, minél több
legyen a spórolt pénz. Err?l legendák terjengtek, szabályosan éhez? magyarokról, meg mániákusokról,
akik pl. 15 wattos villanykörtékre vadásztak, ezekre lecserélend? a meglév?ket - pedig a nevetségesen
alacsony kubai áramárak mellett ez komikus volt.

A kapzsiság is megvolt. Abban az id?ben nagyon olcsón lehetett Kubában aranyhoz jutni, átlag kubaiak
árulták ékszereiket, s az átlag kubai még nem volt tudatában az arany értékének, így olcsón árultak. A
legtöbb esetben plusz árengedményt lehetett elérni az élelmiszerben való fizetéssel. Voltak családok, akik
kilószámra gy?jtöttek összes aranyat. A gond a Magyarországra való bevitellel nem volt, a Kádár-
rendszer kifejezetten támogatta a magánimportot nemesfém tárgyakból. Viszont a Kubából való kivitel
súlyos b?ncselekménynek min?sült. A kubai vám a csak szolgálati útlevéllel utazókat át is kutatta
kiutazáskor, márpedig a nagy többségnek ilyen útlevele volt, így b?ven akadtak csúnya lebukások. A
diplomatákat a kubai vám nem ellen?rizte, a bécsi egyezmény miatt, de a szóbeszéd szerint a kubai
illegális aranykeresked?k a valóságban mind a kubai titkosszolgálat informátorai voltak, s a nagyobb
mennyiséget vásárlók ügyleteir?l titkosszolgálati eszközökkel felvétel készült, mely kés?bbi zsarolásokra
lett tartalékolva. Emiatt a titkosszolgálatokból mitikus módon retteg? apám soha egy gramm aranyat se
vásárolt.

Persze voltak "dzsentrik" is a magyarok között, akik egyszer?en úgy használták fel a több pénzt, hogy
többet költöttek.

Ami a helyiekkel való integrálódást illeti, a magyarok középtájon voltak az idegenek között. A kelet-
európai népek között a kubaiak iránt a legbarátságosabb a bolgárok voltak, a legtartózkodóbbak pedig a
szovjetek. Ez a nyelvtudásban nagyon jelenketkezett: a bolgár kiküldöttek között alig akadt, aki ne tudott
volna spanyolul, míg a szovjetek éppen az ellnekez? véglet voltak, az átlag szovjet kiküldött több év után
se tudott egy szót se, ez volt a jellemz?. Mint mondtam, a magyarok e tekintetben középtájon voltak.

Hozzáteszem, az integrálódást eléggé tágan kell értelmezni. A legszegényebb külföldi is beláthatatlanul
jobban élt még egy ottani állapotok szerint jómodú kubaihoz is képest. Csak a kubai nomenklatúra fel?bb
része élt olyan színvonalon, mint a külföldiek, de ez a réteg viszont társadalmilag magasabban is állt,
mint az átlag külföldi kiküldött.

Nekem volt valami belátásom a kubai elibe, azok gyerekei révén, mivel a havannai orosz iskolába
jártam, ahová a kubai elit nagy része is járatta gyerekeit. Egyik volt osztálytársam a kubai ?rhajós egyik
fia volt, de volt olyan osztálytársam is, akinek apja kétcsillagos tábornok volt és minisztergyerek is. Ezek
az emberek az átlag kubai szintjének sokszorosán éltek, de nem jobban, mint egy magasabbrangú külföldi
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diplomata. Azt, hogy a legfels?bb elit hogy élt, nem tudom, ehhez a réteghez még a távoli belátás is kizárt
volt, de a közvetlenül alatta lév? réteg milliomos fény?zésér?l szóló floridai beszámolók mind
hazugságoknak bizonyultak.

Hogyan álltam én akkor ehhez? Kiskamaszként alapvet?en sodródtam az általános hangulattal, örültem,
hogy sokkal jobb életem van, mint a 99 %-nak. Aztán 15-16 évesen szégyellni kezdtem ezt. Kb. 1 évig
még kommunista is lettem ennek hatására, persze nem rendszerh? kommunista, hiszen éppen a
kommunista rendszerben tapasztaltam ezt a kirívó igazságtalanságot. Ami biztos: akkor utáltam meg a
celebvilágot, mely még rá is játszott erre, ez máig bennem van. S azóta szimpatikusak azok a celebek,
akik tartózkodnak a celebkedést?l.

Mai ésszel átgondolva: az akkori egyenl?tlenségek mai szemmel nézve nevetséges mérték?ek voltak.

Ma id?nként csodálkoznak az emberek, miért vagyok ilyen toleráns a kommunisták és a fasiszták iránt, s
miért vagyok sokkal keményebb a liberálisokkal szemben. Az ok valószín?leg kamaszkoromban rejlik
megbújva: míg a kommunizmust és a fasizmust elhibázott, naívan téves, de jóakaratú próbálkozásnak
tekintem a gonoszság felülmúlására, addig a liberalizmust a gonoszság nyílt igenlésének. 

Széls?balos ismer?seim nem értik, hogyan lehetek egyszerre toleráns az ? eszméik és f?gonoszuk, a
széls?jobb iránt is toleráns - persze széls?jobbos ismer?seim pedig pont fordítva nem értik ugyanezt -, de
az én néz?pontomból nincs ellentmondás. Mind a kett?nek megértem a jó magvát, de egyiknek se vagyok
a híve.
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A pékség

by maxval bircaman - szombat, február 13, 2021

https://bircahang.org/a-pekseg/

Apai nagyapám 1925-ben költözött Bulgáriából Magyarországra, 12 éves korában. Mai szemmel elég
furcsa, hogy egy gyerek a szülei nélkül idegen országba költözik, iskolába járás helyett. Hozzá kell
azonban tenni 2 fontos kiegészítést:

akkoriban Bulgáriában 4 osztály volt a kötelez? tanulás, nagyapám pedig ezen akkor már éppen 1
évvel túl volt,
legid?sebb bátyja, aki nála 17 évvel volt id?sebb (ez a báty volt a 6 testvér közül a legid?sebb,
míg nagyapám a legfiatalabb), szóval nagyapám tulajdonképpen nem a semmibe ment, hanem 29
éves bátyjához.

Nagyapám ezután péksegédként dolgozott, majd 1940-ben saját pékséget hozott létre - Miskolcon, a
Vörösmarthy Mihály u. 86. alatt - ez egy háromszintes ház volt, a pince volt a pékség, a földszint az ület,
az emeleten meg lakott a család: nagyapám 1939-ben házasodott meg, felesége szintén bolgár
bevándorlók gyereke, s pont 1940-ben született meg els? gyerekük, az apám.

korabeli újsághirdetés 

Sokáig nem tudta élvezni a saját pékséget, 1947-ben államosítva lett.

a két Marinov közül a Miklós a nagyapám, a Jordán pedig a nagyapám id?sebb bátyja 

Az ? péksége is része lett 1949-ben a Miskolci Süt?ipari Vállalatnak. Viszont legalább nem érték ?t
retorziók, s?t kinevezték a saját volt üzlete üzletvezet?jének. A családi legenda szerint ebben a "zsidók"
segítsége volt benne: ugyanis amikor 1942-ben hatályba lépett a 4. zsidótörvény, alig maradt Miskolcon
pékség, ahol zsidó ételeket lehetett készíteni, viszont nagyapám ekkor elvállalta ezt a feladatot - a
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miskolci zsidók körében ? lett a megbízható keresztény pék. Aztán amikor fordult a kocka, a háború után,
valamelyik immár fontos kommunista pozícióba került zsidó úgy fejezte ki a háláját nagyapám iránt,
hogy elintézte "antifasisztaként" való elismerését, így mentesült a kitelepítés alól.

nagyapám (a hosszúnadrágos férfi) az üzlet el?tt, 50-es évek eleje 

Nagyapám hamarosan rokkantnyugdíjas lett, sose volt képes az üzlet elvesztését lelkileg feldolgozni. De
maga az üzlet még m?ködött a 60-as évek végéig, mikoris le lett rombolva az egész környékkel együtt - a
Budapest felé vezet? autópálya miskolci bevezet? szakaszának építésével kapcsolatban.

60-as évek vége, valamikor a lerombolás el?tt 

Én egyébként jártam még a helyszínen, csak semmilyen emlékem nincs róla. Az ember nemigen
emlékszik 1-2 éves kora élményeire.

az üzlet helye ma, 4-sávos utca (Google Street Map szerint) 

Nagyapám 1973-ban halt meg, 60 évesen.

_______________________________________________
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Bulvár

by maxval bircaman - vasárnap, február 14, 2021

https://bircahang.org/bulvar/

Mivel Nemzetközi Bálint Nap van, bulvárcikket írok ma.

A n?i divat hogyan változott, amióta err?l vannak személyes ismereteim is? Bár a 60-as évek második
felében születtem, nyilván a 60-as évekr?l nincsenek emlékem, senkinek sincsenek koherens emlékei a 6
éves kora el?tti id?król. Szóval a 70-es évekt?l a 10-es évekig. Úgy igyekeztem, hogy el?bb elképzeltem
mit akarok, majd aztán kerestem hozzá képet a neten. Korabeli képet nem mindig találtam 1990 el?ttr?l,
így ott retróképeket használok. Igyekeztem 25 éves körüli n?ket találni, ez a közízlés szerinti
szabványmodell életkor.

Aláhúzom: az akkori átlagos n?k/lányok öltözködését vettem figyelembe. S nem ünnepi, sem munkába
járós divatot néztem, hanem a hétköznapit, annak viszont a fels? szegmensét, mondjuk úgy tudnám 
meghatározni: a n?/lány ezt vette fel, amikor elment vendégségbe közeli barátokhoz, vagy moziba,
esetleg találkája volt valakivel, de olyan kapcsolatban, mely már stabil volt, azaz nem volt cél a
"kiöltözés".

Igyekszem megírni akkori érzéseimet is persze, különben nem érne az egész cikk semmit.

70-es évek 

Az ember kisgyerekként persze nem a n?k ruháját lesi. Én úgy 6-7 éves korom óta érdekl?döm
szexuálisan a lányok iránt, persze ez kezdetben csak egyfajta meghatározatlan bizsergés volt. (Jól
emlékszem, amikor el?ször tapasztaltam, hogy merevedésem van, nagyon megijedtem, azt hittem, beteg
vagyok.) De akkor még nem a ruhákat néztem annyira, inkább csak megcsodáltam a kislányok
különböz?ségét, s a lányok arcát néztem els?sorban. 
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Akkoriban a plafonom kb. +8 év volt, azaz a nálam 8-évnél többel id?sebb n?ket már "néniknek" láttam,
így nem is figyeltem rájuk. Ami viszont megmaradt bennem: azok a csúnya extraszéles nadrágok!
Emlékszem, egyszer még - valamikor 8-9 évesen - anyámat is megkérdeztem, miért ilyen szélesek a
nadrágok, amire azt a mellbevágó választ kaptam "mert ez a divat" - gyorsan ki is ábrándultam a divatból,
aki ilyen dolgokat talál ki, plusz annak kezdtem nagyon örülni, hogy nem vagyok lány, így nem kell
követnem a divatot.

Valószín?leg a cicanadrágok 10-15 évvel kés?bbi megjelenésének azért is örültem annyira, mert az
extraszéles nadrágok gyökeres ellentétét képezték. 

Nem is véletlen, hogy az ellendivat akkor a cs?nadrág volt, de nem érdekelt, mert jellemz?en
rendezetlen, n?ietlen küls?vel párosult (lásd mocskos hajú, káromkodó csöves lány támasztja a falat az
aluljáróban).

80-as évek 

Ez a csillogós id?szak volt, amit pozitívan értékeltem, ráadásul kamasz is voltam az id?szak els? felében.
Ami nem tetszett: túl meztelenek voltak a n?k, én jobban szerettem a sejtet?sebb stílust. Tény: ez a
harisnyafetisiszták paradicsoma volt, de én sose tartoztam közéjük. Talán elmondható: ez az id?szak,
amikor az átlagos divat a legjobban megfelelt annak, amit az átlag férfi "szexisnek" mond. Máig ha egy
átlag n? "szexis" akar lenni, valahogy ezt a stílust próbálja közelíteni.

Személyes elem: amikor el?ször láttam 1985-ben azt a személyt, aki mára a múzsám lett, ? is így volt
öltözve: kicsivel a térd felett végz?d? virágmintás ruha, meztelen karokkal, meztelen vállakkal, kissarkos
cip? (a kezdetben is értékeltem nála, hogy nem hord nagyon magas sarkút), persze tökéletes sminkkel és
hajjal, ékszerekkel.

90-es évek 

Amikor ez kezdett megjelenni - még a 80-as évek végén voltak az els? jelei -, majd terjedni,
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megdöbbentem: íme, a divat lehet szép is. Tulajdonképpen megvalósították azt, amit mindig is
hiányoltam: testet kidomborító ruhák, meztelenség nélkül. A legkülönböz?bb típusú cicanadrágok és sz?k
normál nadrágok, mindenféle fels?vel kombinálva. Máig ezt a stílust kérem számon minden n?n.

a múzsám tavaly októberben, nálunk a 90-es évek vannak hatályban divatilag ma is 

Nyaranta a n?k bokája is jól látszott, ez külön tetszett, de a láb kiemeltsége télen is jól látszódott.

korabeli kép (1992) - a múzsám, kezén fogva a nagyobbiak fiammal - ez még kordokumentumnak is
elmegy: a budapesti utcán még a kelet-európai autómárkák dominálnak 

A jó az, hogy ez a stílus máig rendelkezik követ?kkel. Különösen az id?sebbeknél, tapasztalatom az,
hogy a 40 év feletti n?knél népszer?bb, mint a fiatalabbaknál.

00-ás évek 

Akkoriban kezdtek visszajönni a 70-es évek, ez egyébként jellemz? divatciklus: nagyjából 30 év alatt
n?nek fel a kislányok annyira, hogy kisgyerekkori anyjuk divatja már érdekes legyen nekik. 

Itt szerencsénk volt: kicsit enyhébben jött vissza a korábbi divat. S ami még fontosabb: nem terjedt el
totálisan, párhuzamosan maradtak akik az 1-2 évtizeddel korábbi trendet követték.

Nekem ez slampos, de nem n?ietlen legalább. Volt benne egy kis feminizmus is sajnos, de szerencsére
nem túl er?sen. Máig ez a munkamániás n?k kedvenc stílusa egyébként.

10-es évek 
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Ez nagyon extrém id?szak volt. Ma is meghatározó részben. Sose értettem, miért kell extrém magas cip?t
hordani, s még lyukat is vágni a nadrágban. Ami vígasztalt: legalább az megmaradt, hogy a sz?kebb
fazonú nadrágokon vágtak lyukat, nem jöttek vissza a széles nadrágok.

Eddig legszürreálisabb élményem pár éve: jócskán 50 feletti kollégan?m megjelenik a munkahelyen
akkora lyukakkal a nadrágjában, mekkorrákat még a fiatalok se csináltak maguknak. Bizonyára így akart 
fiatalabbnak látszani.

Összegezve: káros, amikor a divat diktátummá válik, s elnyomja az egyéniséget, de mércének 
mindenképpen jó. Ami biztos: a n?knél az öltözködés és a küls? általában az egyéniség fontos része.

Tudatában vagyok, hogy a férfiak között kisebbségben vagyok. A férfiak zöme - velem ellentétben - a
fent leírt 80-as évek stílust szereti a legjobban, abban látja a n?ket a legszebbnek.

múzsám az általános többségi ízlés szerint öltözve 

_______________________________________________
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Kétféle erkölcs

by maxval bircaman - hétf?, február 15, 2021

https://bircahang.org/ketfele-erkolcs/

Januárban láthattuk a gyakorlatban is mit jelent a kett?s liberális mérce a személyes sorsokban.

Bauer Tamás DK-s politikus dicshimnuszt ad el? saját gyilkos apjáról, aki a kor szelleméhez képest is
kiemelt kegyetlenkedésekben vett részt személyesen, mindez a ballib tábor egy jelent?s résznek
vastapsa mellett. Bedobja a zsidó kártyát is, azzal a közismert ballib hazugsággal, mintha a sztálini
Szovjetunió antiszemita lett volna, s csak Sztálin hirtelen halála akadályozta volna meg a zsidóirtást a
kommunista rendszerekben.

A 444.hu cím? Soros-média pedig filmet készít a XII. kerületi nyilas gyilkosságokról, a központi
szerepl? Pokorni Zoltán fideszes politikus nagyapja, aki tev?leges részt vállalt a gyilkosságokban.

Mi Pokorni reakciója? Kimondja "egy nyilas gyilkos unokája vagyok". A ballib tábor egy jelent?s
részének reakciója: Pokorni nem határolódott el.

Van azért valami különbség itt, úgy érzem...

S mégis: a tomboló ballib keménymag szerint felmerül a Fidesz felel?ssége Pokorni nagyapjáért, míg
Bauer apja esetében ez múlt, amit ne hánytorgassunk.

Vicces mellékes elem. A 444.hu kétféle kommentet hagy bent: az egyetért?t és az antiszemitát. Minden
más kritikus kommentet törölnek. Átlátszó módszer: be kell mutatni, hogy aki nem ért egyet a Soros-
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csicskásokkal, az a nyilasok híve. 90-es évek a gyakorlatban. Serencsére ez ma már senkire se hat, csak az
egyébként is tomboló ballib keménymagot hergeli.

Egyébként, senki se felel?s ?seiért. Se Pokorni, se Bauer. Persze, könny? nekem, bár minden ?söm
mindig az éppen hatalmon lév? rendszer támasza volt, senki se követett el embertelenségeket.

_______________________________________________
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Bliss

by maxval bircaman - kedd, február 16, 2021

https://bircahang.org/bliss/

A friss Bliss cím? film kapcsán a divat az ami zavar. Nagy a divatja ennek a témának, a virtuális
valóságunk témának. Én pedig utálok divatos lenne.

Bár nem vagyok analitikus filozófus, s nem Wittgeinstein a kedvencem, itt bizony pontosan arról van szó,
hogy a szavak jelentése hordozza magát a problémát, amit aztán elkezdenek mindenhonnan elemezni,
pedig csak észre kellene venni a jelentést.

Mert mi is az a virtuális szimuláció? Az ami a valóságban nincs, csak tudatunk valóságnak hiszi. De mi a
valóság? Az ami objektíven létezik. Viszont a legtöbb világnézet szerint éppenhogy nincs objektív
valóság. Az Isten által teremtett világ szubjektív, Istent?l függ?, s az egyetlen önmagában létez? maga
Isten.

Kevesebbet ér a világ csak amiatt, hogy szimulált? Ez a legnagyobb tévedés. Egy egyszer? példa erre:
nézzünk meg egy focimeccset! Mindenki tudja, hogy a focimeccs nem a "valóság", hiszen kívülr?l nézve
nem más, mint pár ember által labda ide-oda rúgása, mindenféle furcsa szabályok alapján. Mégis: a néz?k
élvezik. Pedig az egészb?l semmi valós hasznuk nincs, csak a szimpla szórakozás élménye, s?t még
vesztenek is rajta, mert elvesz idejükb?l, pedig ez id? alatt akár valami pénzkeres? tevékenységet is
folytathatnának.

Ki lehet-e lépni a szimulációból? Természetesen igen, s?t ez pl. a kereszténység végcélja: egyesülni
Istennel.

a film n?i f?szerepl?je 

A film kapcsán elmerengtem egy mellékes körülményen is: az angol nyelv hatalmas el?nyén. A n?i
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f?szerepl? spanyol anyanyelv?, s angol kiejtése meglehet?sen rossz. Mégis: simán lehet bel?le színészn?
Amerikában. Képzeljük ezt el magyar esetben: egy nem magyar anyanyelv? színész Magyarországon
nem tudna a szakmájában dolgozni soha. 

A megoldás: mivel a világ tele angolul hibásan beszél? emberrel, s az angol nyelv? országokban is sok
ilyen ember él, így teljesen életszer?, hogy a filmbéli szerepl? is rossz kiejtéssel beszél. Egyszer? adni
kell neki egy idegenes nevet, s már minden rendben is van.

Ez a nagy nyelvek el?nye.

_______________________________________________
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Ideológiai tárgyak

by maxval bircaman - szerda, február 17, 2021

https://bircahang.org/ideologiai-targyak/

Mai szemmel hihetlennek t?nik, de a kommunista rendszerben voltak a fels?oktatásban úgynevezett
kötelez? ideológiai tárgyak. A témát csak személyesen szeretném érinteni, azaz azt leírni amin
személyesen is keresztül mentem.

Kubában az els? évben volt egy Marxista-Leninista Filozófia nev? tárgyunk. Ezen 1985-1986 közt
vettem részt.

Magyarországon az 1986-1987-es tanévben tanultam, de még az els? félévben évet halasztottam, szóval
gyakorlatilag nulla kapcsolatom volt a tárggyal. Err?l tehát nem is írnék.

Bulgáriában az els? két évem ment le a kommunista id?szakban, els? évben volt a Bolgár Kommunista
Párt Története nev? tárgy, másodikban meg a Marxista-Leninista Filozófia nev? tárgy, ez utóbbit
megúsztam, bemutattam a Kubában sikeresen letett vizsgát, azt elismerték, így nem kellett a témával
foglalkoznom.

Szóval a kubai Marxista-Leninista Filozófia és a bulgáriai Bolgár Kommunista Párt Története tantárgyról
fogok beszámolni.

A kubai oktatás tulajdonképpen 2 teljesen különböz? félév volt. Az els? félév egy teljesen normális
filozófiatörténet volt. Minden ideológia ellenére ezt Kubában teljesen európacentrikusan adták el?, azaz
egy halvány szó se volt kínai, indiai, s?t iszlám filozófiáról. Azaz ahogy ez szinte minden átlagos
filozófiaitörténeti könyvben van, lásd: preszókratikusok, Platón, Arisztotelész, hellenizmus, patrisztika,
skolasztika, racionalizmus, empirizmus, Kant, Hegel, Marx, nihilizmus, egzisztencializmus,
fenomenológia, analatizmus. A második félév pedig a marxizmus volt részleteiben.

Az eltérés: az els? félév miatt tanulni is kellett, hiszen valós adatok voltak jelen a tananyagban. A
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második félévet viszont meg lehetett úszni minden tanulás nélkül, tulajdonképpen csak 3 mondatot kellett
megjegyezni, mert ezek kombinálásával aztán minden kérdésre válaszolni lehetett:

minden anyagi, az anyag mozog, a mozgás 3 f? alakja: az elentétek egysége és harca, a mennyiség
átcsapása a min?ségbe, s a tagadás tagadása,
minden ideológia alapja a gazdasági érdek,
az emberi történelem az osztályharcok története, a kommunizmus gy?zelme elkerülhetetlen.

Az ellentétek egysége és harca volt a f? vicctéma egyébként. A klasszikus korabeli orosz vicc err?l:

Mi az oka annak, hogy a rádióban, tévében, a lapokban arról értesülünk, hogy b?ség van,
miközben a boltokba elmenve, ott áruhiányt tapasztalunk? Ez nem más, mint a marxizmus-
leninizmus egyik alaptételének az igazolása: az ellentétek egysége és harca.

Szóval bármilyen tételt húzott is az ember a vizsgán, simán ki lehetett magyarázni egy kis fantáziával.

Sajnos a bulgáriai Bolgár Kommunista Párt története tantárgy már megúszhatatlan volt. Hiszen
semmilyen halandzsázási képességgel se lehetett kitalálni a válaszokat. Odáig persze tiszta volt a kép,
hogy 1944 el?tt minden rossz volt, a kommunisták meg küzdöttek a jóért, aztán 1944-t?l meg a gy?ztes
kommunisták megvalósítják a jót, persze apróbb hibákat vétve a "személyi kultusz" id?szakában, de ez
egy mondatra volt csak elég, s úgy 10-15 mondat alatt nemigen lehetett átmenni a vizsgán. Szóval meg
kellett tanulni egyes adatokat is. 

A kommunista rendszer el?tti id?szak legalább még valamennyire érdekes volt, de az 1944 utáni, s
különösen megszilárdult kommunista hatalom (1946-) id?szaka dögunalmas volt megtanulásra. Az egyes
kongresszusok számának és évének bemagolása már segített picit, mert el lehetett mondani legalább azt,
hogy:

a kongresszus elemezte a korábbi id?szakot,
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fontos döntéseket hozott a következ? id?szakot illet?en

de ezek után jött a probléma: az embernek valahogy emlékeznie kellett mi volt a pártvezér f? témája az
adott id?pontban. Mivel ezeknek a témáknak gyakorlatilag nem volt valós értelmük, csak bemagolni
lehetett az egészet, mert pl. a "Hatékonység és min?ség" cím? Zsivkov-beszéd évét nem lehet
kikövetkeztetni logikailag sehogy se. Viszont már ismerve a címet, lehetett a továbbiakban halandzsázni -
aki nem teljesen idióta, az könnyen kitalálhatja a "Hatékonység és min?ség" beszéd tartalmát.
Valószín?leg nem volt él? diák, aki elolvasta volna a beszéd rövid tankönyvi kivonatát, de mégis
mindenki kiválóan el tudta mondani mir?l szólt.

Pár éve dézsav? érzésem van a liberális megmondóemberek kapcsán. Csak a téma címét kell
elolvasnom, s már el?re el tudom mondani a cikk/interjú/beszéd szövegének f? mondatait.
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Csak Fájzert!

by maxval bircaman - csütörtök, február 18, 2021

https://bircahang.org/csak-fajzert/

A koronavírus járványban is kiváló lehet?séget láttak a liberális nagyurak egy kis
oroszellenes kampányra.

Ki lett adva az ukáz, s azóta minden igaz demokrata ismételgeti "én csak Fájzerrel oltatom be magamat".

Ez a narratíva azonban már január közepén kezdett szétesni, mára pedig kezd egyenesen nevetségessé
válni: az összes oltás közül a legtöbb negatív tapasztalat éppen az egyik nyugati szerrel kapcsolatban
merült fel, míg az orosz esetében a visszajelzések kifejezetten jók. Ezek a hírek dührohamot váltottak ki
sok magyar ballib megmondóemberb?l. Az okosabbak persze igyeznek most már kihátrálni a
zsákutcából, melybe büszkén meneteltek be, de a legbutábbak még kitartanak mint a dzsungelben
1946-ban is harcoló japán katona.
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Harc a szavakért

by maxval bircaman - péntek, február 19, 2021

https://bircahang.org/harc-a-szavakert/

Már írtam arról, hogy mennyire fontos a harc a nyelvért. Ha uraljuk a szavakat, az ellenség beszorul a
sarokba, ahonnan kétségbeesett kapálózása már csak minket segít.

A ballibek is kiválóan értik ezt. De szerencsére nagyon rosszul csinálják. Tulajdonképpen az utóbbi 10
évben egyetlen sikerük volt, a "rabszolgatörvény" szó. Az összes hasonló meccset mind a Fidesz nyerte
meg.

A nyelv él? organizmus, nem lehet kapkodni, se er?szakoskodni vele. De finoman lehet irányítani. Ehhez
odafigyelés, türelem, kitartás kell. Ezek mind hiányoznak a ballibekb?l, ?k azonnal akarnak mindent. Jól
látható ez a tüntetésekhez való viszonyukból: mára sikerült saját törzstáborukat kétségbeesésbe kergetni
azzal a hamis hozzáállással, miszerint az igazi tüntetés az, mely miatt a kormány megbukik, minden más
csak id?vesztés, céltalan sétálgatás. Pedig a tüntetések célja sose a kormánybuktatás, hanem a
hangulatkeltés, mely lassan növekszik, majd esetleg egy adott pillanatban elvezethet a kormány bukásáig.
Azzal, hogy minden egyes tüntetést?l elvárják a kormány bukását éppen ezt a hatást nullázzák le.

A nyelv még finomabb eszköz. Kitartó ismételgetés szükséges a hatáshoz. 

Nemrég két esetben láthattuk a ballib nyelvi politika kudarcát: "asszonyság" és "közjószág". 

Az el?bbi egy bizalmaskodó, m?népies szó - szerintem használata nevetséges, leszámítva az enyhén
humoros stílust, de hogy képtelenség bel?le feminista fegyvert kovácsolni az biztos, hiszen inkább
dicsér?, mint lenéz?. A fejlett nyugaton valószín?leg valóban tényleges botrányt okozna, de ott a n? el?re
engedése a liftnél is botrányos. Magyarországon viszont ez alkalmatlan a botránykeltésre, még a
legvadabb magyar liberális is csak kényszerb?l háborodik fel, de a lelke mélyén ? se érti, mi ebben a
botrány. Szóval ebb?l ügyet csinálni kb. ugyanaz, mint azok a szerencsétlenek, akik tavaly Black Lives
Matter tüntetést szerveztek Budapesten - még a feketeöves ballib megmondóemberek nagy része is 
nevetségesnek tartotta a kezdeményezést.
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Ami pedig az utóbbit - "közjószág" - illeti, ez egy szakszó, a közgazdaságtan használja. Használata a
köznapi nyelvben szokatlan. De ismét képtelenség belemagyarázni azt, amit a ballib propaganda állított:
kb. hogy Orbán államosítani akarja a gyerekeket. A szóhasználat világos. 

A nagy többség eleve nem is ismerte a szót eddig, így emiatt se képes felháborodni. Aki pedig ismerte, az
meg is érti jelentését. Nincs kit meggy?zni.

A ballib igyekezetek mögött látható azonban valami mély érzelem: a 90-es évek utáni vágyakozás,
amikor szinte minden média ballib kézben volt. ha ugyanis uralja az ember a nyilvánosságot, akkor van
valós esélye, hogy ténylegesen is botrányt csináljon egy nembotrányból. Hiszen ha minden tévé és lap
egymás után szólaltatja meg a "szakért?ket", akik mind egybehangzóan állítják mekkor nagy botrány van,
akkor el?bb-utóbb a kisember is elhiszi, itt botrány van, de legalábbis "helyzet" van, azaz felmerül a
célszemély felel?sége.

Csak hát van egy rossz hír a ballib megmondók számára: a magyar médiák kb. fele nem az ? irányításuk
alatt van, így nem képezhet? egységes narratíva. Pechjükre pluralizmus van.

az egyik szánalmas próbálkozás 

_______________________________________________
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A n?i válság

by maxval bircaman - szombat, február 20, 2021

https://bircahang.org/a-noi-valsag/

Már írtam az öregedésr?l.

Ennek van egy specifikus id?szaka mind a férfiaknál, mind a n?knél. Most jöjjenek a n?k.

A n?knél az egész folyamat rendkívül látványos. Hiszen alapja biológiai: a peteérés megsz?nése. A n?k
ilyenkor elkezdenek látványosan öregedni, egyes típusoknál ez a folyamat hosszabb, lassabb, s már
korábban kezd?dött, másoknál hirtelen, szinte pillanatszer?. Nyilván vannak szerencsés típusok is,
akiknél a folyamat kés?n kezd?dik és lassú, de náluk is megvan.

Sajnos a n?k legnagyobb része - én ezt 90-95 %-ra saccolom - széls?ségesen reagál. Vagy "most már
minden mindegy" alapon beltör?dik a vég kezdetébe, lassan búskomorságba esve, vagy extrém módon
küzdeni kezd az öregedés ellen, lásd különféle m?tétek végzése és fiatal szeret?k beszerzése. A
celebvilágban ez utóbbi a jellemz?. Gyerek- és kamaszkori magyar n?idolom, Sz?cs Judit pl. olyan
arcplasztikát csináltatott magának, amit?l kirakati bábunak kezdett kinézni, ezzel pont az ellenkez? hatást
elérve: látva a mozdulatlan arcát mindenkinek azonnal beugrik az "öreg n?" archetípusa.

Sz?cs Judit 2017-ben 64 évesen: a teljesalakos képen még rendben van, de a portrénél már látszik a
túlplasztikázás (a teljes videó itt) 

Egy 5-10 %-os kisebbség az, mely megtalálja az arany középutat: tudomásul veszi, hogy nem lesz ismét
fiatal, de ez nem ejti depresszióba, hanem fenntartja magát az ideális szinten.
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Biden aggódik

by maxval bircaman - vasárnap, február 21, 2021

https://bircahang.org/biden-aggodik/

A hónap vicce: Biden elnök aggódik a Klub Rádió miatt. Próbálom elképzelni, s sehogy se megy. Röhej.

Egyébként: ha én a Fidesz illetékese lennék, mindent megtennék, hogy a Klub Rádió ismét frekvenciát
kapjon. Ugyanis aligha van olyan média még, mely ennyire segítené a Fidesz kampányát, mint a Klub
Rádió.

A Klub Rádió lényege: a ballib törzstábor folyamatos heccelése, hergelése, a f? közömség a
kommentekben minden fideszest felakasztani akaró gyurcsányista kisnyugdíjas. Ez olyan szinten
ellenszenves azonban mindenki más számára, hogy még a Fideszt nem különösebben kedvel? semleges
szavazókat is elgondolkoztatja, nem kellene-e mégis inkább a Fideszre szavazni.

A csúcsm?sor persze Bolgár Gyuri bácsi beszélget?s adása. Egy id?ben minden nap hallgattam, azóta
csak id?nként, mert már nem adott semmi újat, de máig mindig hatalmas élmény belehallgatni. Bolgár
bácsi ugyanis abszolút profi keménykötés? liberális szakember a megmondológiában: mézes, békes
hangon úgy képes hergelni, hogy sose lehessen megfogni ?t. Sose mond semmi konkrétumot, mindig
csak sejtet, de olyan hanghordozással, hogy a reakció halálbiztos. Nagyon-nagyon ritkán veszti el
önuralmát, de akkor is képes magát türt?ztetni.

Szóval nem csak budapesti frekvenciát kellene adni a Klub Rádiónak, hanem több regionálisat is.
Feltételként szabnám, hogy ezentúl Bolgár bácsi m?sora napi 5 órán át menjen.
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Kés?kamasz magatartások

by maxval bircaman - hétf?, február 22, 2021

https://bircahang.org/kesokamasz-magatartasok/

A kés?kommunizmusban, a 80-as években, a kés?kamaszok el?tt nem sok választási lehet?ség állt. Ez
talán még jobban kimutatta az egyéni jellemet.

Akiket a legjobban utáltunk: a karrieristák. ?k voltak azok, akik komolyan vették a KISZ-t, de
legalábbis úgy tettek, mintha komolyan vették volna.

Összesen 3 ilyen embert ismertem. Az egyikr?l aztán kiderült, valójában nem is KISZ-karriert akar,
hanem az Ifjú Gárdában akar szerepelni (ez a Munkás?rség fiatal verziója volt), mert imád menetelni,
maga az ideológia nem is érdekli. Ezt az is igazolta, hogy istenítette az amerikai hadsereget, ami azért
nem volt szabványos viselkedés egy KISZ-aktvista szájából. Szóval mindezt elfogadhatónak tekintettük,
"megbocsátottunk" neki. Aztán az illet? katonai pályára is lépett, ma már ezredes vagy alezredes, nem
láttam évek óta. Végül semmi gond: van aki bélyeget gy?jt, más biciklizik, megint más könyveket olvas -
s hát olyan is akad, aki egyenruhában menetelni szeret.

A másik ismer?s egyszer?en kommunista volt, ténylegesen. Nem karriert akart, hanem komolyan hitte az
egészet. Ez is megbocsátható.

A legkellemetlen az az ismer?s volt, aki egyszer?en tudta, a karrier a leggyorsabb mindig politikai
vonalon. S komolyan örültem, hogy az illet? pofára esett a rendszerváltozással. Minden igyekezete a
semmibe esett ugyanis. Pár évnyi KISZ-karrierrel nem tudott még olyan magasra jutni, ahonnan át tudta
volna menteni magát az új rendszerbe. Kezdetben még megpróbált átállni, de akkor is elhagyta ösztöne:
az MDF-hez ment, pedig az SZDSZ-hez kellett volna vagy a Fideszhez. Végülis az MDF-t?l átment
ugyan a Fideszhez a 90-es évek végén, de már túl kés? volt és ismét nem volt kiépítve helyzete, nem
tudott soha több lenne, mint sokadik alkalmazott valamely másodrend? politikus csapatában. A 2002-es
kormánybukás számára a vég lett, de azt hiszem megtalálta nyugalmát: ma szürke középvezet? egy
multinál, minden politikai ambíció nélkül.

A másik magatartás az ellenzékiség volt, ami persze kamaszkorban teljesen normális. Ellenzékiség nem
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csak mint politikai hozzáállás, hanem általánosan társadalomellenes módon. Ez persze gyerekes
magatartás, szinte mindig elmúlik. 

Egyetlen egy akkori ismer?söm van, akinél ez nem múlt el. Bel?le alkoholista lumpen lett - ez az utolsó
infóm róla, 15 éve nem láttam. Ráadásul sért?dött ember, még most 60 évesen is nagyon haragszik
minden 30-40 évvel ezel?tti "ellenzéki" haverjára, aki azóta "elárulta" az eszmét, s megbékélt a
"rendszerrel". 

Aztán volt még egy csoport: a szakemberek csoportja. Akik választottak maguknak valamilyen szakmát,
s azt mondták, ?ket ez érdekli, s minden más nem számít. Akkor nem volt szimpatikus ez a magatartás, de
most utólag be kell ismernem: én voltam a hülye.

De nyilván a végére marad az én csoportom, ezt talán hullámzóknak tudnám nevezni. Ez eléggé
népszer?tlen csoport: a karrieristák szerint ambíció nélküli lumpenek voltunk, az ellenzékiek szerint
megalkuvóak, a szakemberek szerint pedig össze-vissza halandzsázó komolytalan alakok.
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H?sök

by maxval bircaman - kedd, február 23, 2021

https://bircahang.org/hosok/

A kitörés napja kapcsán ismét kiderült, a ballibek nem értik a "h?s" szó jelentését katonai kontextusban.

Pedig egyszer?: katonai h?s az, aki katonaként meghal. A szó nem jelenti azt is, hogy
feltétlenül támogatandó az az ügy is, melyért az illet? katona harcolt.

A ballib Ungváry kezdeményezése viszont támogatandó, szinte egyedüliként kibeszélt a ballib kórusból.
Ez bizony bátor tett.

Bulgáriában ez a téma jól megoldott. Mivel Bulgária mindkét oldalon harcolt a háborúban, 1941
márciusától 1944 szeptemberéig a tengelyhatalmak oldalán, majd 1944 szeptemberét?l 1945 májusáig a
szövetségesek oldalán, az az általános hozzáállás, hogy a két id?szak között nincs eltérés a h?siességet
illet?en. Csak kisszámú széls?ségesek - mindkét oldalon - utasítják el ezt.
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Életszínvonal Kelet-Európában

by maxval bircaman - szerda, február 24, 2021

https://bircahang.org/eletszinvonal-kelet-europaban/

Az egyik ballib módszer az alkalmatlan számokkal való b?vészkedés. Van egy ábra, melyre
rendszeresen hivatkoznak, íme ez:

Ezek persze valós adatok, de önmagukban semmit se mondanak. El?ször a minimálbér nem sokat árul el
az életszínvonalról. Másodszor: a vásárlóérték szerint nem korrigált béradat értelme kb. nulla.
Harmadszor: a bruttó összegek nem értelmesek az életszínvonal céljából.

Mi a vásárlóérték szerinti korrekció? Nem azonos az árszint minden országban, így ugyanazért az
össszegért nem ugyannyi termék vehet?. 

Régiónkban (melyet most a 11 EU-tag kelet-európai országként értek) a legdrágább ország Szlovénia, a
legolcsóbb Bulgária. 100 magyar forint Szlovéniában 76 forintot ér, míg Bulgáriában 122 forintot.

Íme a teljes lista. Beletettem összehasonlításként a legszegényebb 6 nyugat-európai EU-tagállamot is:

Íme mi történik ha a minimálbéreket összehasonlítjuk:
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Amit látunk, az érdekes, pl. a ballib bezzegország, Észtország minimálbére immár alig 4 %-kal van a
magyar felett. A román viszont magasabb, mint a cseh. Persze az igazi összehasonlításhoz nettó összegek
kellenének, ezek kiszámolásához viszont nincs id?m.

De talán objektívebb a nettó átlagbérek összehasonlítása:

Megint érdekes: Szlovákia szegényebb, mint Románia. De ami a legfontosabb: egyedül Szlovénia 
emelkedik ki jelent?sen, az se sokkal. 

Ami a helyzet: az egész régió együtt mozog, a ballib narratíva a magyar zuhanásról és mindenki más
er?teljes felzárkózásáról egyszer?en nem felel meg a valóságnak.

_______________________________________________
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A férfi válság

by maxval bircaman - csütörtök, február 25, 2021

https://bircahang.org/a-ferfi-valsag/

A n?i válságról már írtam, ideje a férfi változatról is.

A férfiaknál nem okoz semmilyen komoly traumát a küls? változása. Ez hatalmas el?ny. A férfiaknál az
egyetlen biológiai probléma a szexuális képességek csökkenése, de pont erre van gyógyszer b?ven.
Szóval aki nagyon szeretné ismét fiatal férfiként élni életét, az megteheti ezt gyógyszeres segítséggel. Bár
szerintem az érettség egyik jele, hogy ekkor már nem ez az ember f? prioritása.

A férfiaknál a f? baj a sikertelenség tudata. Azaz nem lettünk se milliomosok, se híres emberek - nyilván
leszámítva azt a 0,01 %-ot, aki milliomos lett vagy híres ember. Pedig a modern liberális társadalom
elvárja ezt mindenkit?l. Aki nem teljesíti a liberális elvárást, az lúzer, aki pedig még tagadja is ennek
szükségességét, az egyenesen lumpen.

Pedig éppen az utóbbi a megoldás: a liberális sikereszmény el nem fogadása. Sajnos kevesen jutnak el
ide.

Pedig már Platón megmondta 2500 éve: az 50 éves kor a legalkalmasabb a filozófiával való foglalkozás
megkezdésére.

Mi lesz azzal a többséggel, aki ezt nem látja át? A leggyakoribb megoldási próbálkozás fiatal csaj
beszerzése, azon mágikus hit miatt, hogy majd a fiatal n? valahogy átsugározza ránk fiatalságát, mintha a
nemi közösülés egyfajta tápláló köldökzsinór lenne.

Ha ez nem megy - s sokaknak nem megy, mert pl. nincs elég pénzük fiatal n?re -, a legkézenfekv?bb
alternatíva az alkoholizmus. Különösen Kelet-Európában népszer? ez.
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Nekem még a legszimpatikusabbak a hobbimániások. A kés? kádári kor id?söd? férfitípusa, aki se nem
iszik, se nem csajozik:, a szombat kora reggel az autója alá fekv? ember, aki aztán érthetetlen szerelési
m?veleteket hajt végre egész vasárnap kés? délutánig, jellemz?en furcsa tisztogatási rituálékkal együtt:
kedvencem volt kamaszkoromban az autókerekeket órákig fogkefével pucoló szomszéd. Az informatika
széles elterjedésével ez a típus ma már otthon van a szobájában és állandóan javítja a számítógépét, ha
kell, ha nem.

_______________________________________________
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Rész és egész

by maxval bircaman - péntek, február 26, 2021

https://bircahang.org/resz-es-egesz/

Amióta a tudás mennyisége megfoghatatlan - úgy a középkor óta -, nagy probléma a szaktudás és az
általános tudás közti ellentét.

Az ókorban még könny? volt: egy m?velt, elegend? szabadid?vel rendelkez? ember képes volt nagyjából
20-25 év alatt minden tudást felhalmozni. Ez az utóbbi kb. 700-800 évben immár képtelenség.

Azóta probléma mi jobb:

egy adott területen szakembernek lenni, elvesztve ezzel az összképet, vagy:
az általános képre törekedni, ezzel azonban egyetlen területen se lenni szakembernek.

A szakemberség hívei azt mondják a másik táborról: felületesek, csak össze-vissza halandzsáznak, semmi
szükség "általános" összképpel foglalkozó emberekre, mert teljesen elegend?, ha összeállnak a
szakemberek, mindenki ismer jól valamit, az összeredmény pedig az összkép, azaz semmi szükség
emberekre, akik ezt megtennék önmagukban. 

Ennek az elképzelésnek a népszer? következménye az úgynevezett "szakért?i kormány" nevezet?
ideálkép. Ami természetesen marhaság, szakért?k nem képesek ugyanis kormányozni, a kormányzás
valójában egy külön szakma, a politikusi szakma része, s a politikusi szakma pedig éppen arról szól, hogy
nézzük az összképet.

Az összkép hívei természetesen pontosan ezt állítják, a másik tábort - túlzó módon persze -
"szakbarbároknak" min?sítve.
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Összevesznek?

by maxval bircaman - szombat, február 27, 2021

https://bircahang.org/osszevesznek/

Azt mondják, az ellenzéki összefogás azért fog megbukni, mert összegyeztethetlenek az egyes pártok
programjai. 

Ezt én er?sen kétlen, nem látok ilyen összeegyeztethetlen dolgokat, s?t valójában a 6 összefogó párt
között alig van elvi eltérés.

Lássuk!

A DK egy klasszikus jobboldali liberális párt (a "jobboldali" nyilván nem a szó magyar
értelmében értend?, hanem nyugati értelmében).
Az MSZP mindigis eszmementes párt volt, az eredeti cél a volt reformkomcsik átmentése volt, ez
lezajlott régóta, azóta szerep nélkül maradva ténferegnek, szóval bármilyen eszmére vev?k,
jellemz?en mindig alkalmazkodva az éppen er?sökhöz, ez most a DK,
Az LMP elvesztette eredeti ideológiáját. Ma már csak valami kis zölséget akarnak csak. Majd a
DK megígéri, hogy pl. a sárga útjelek ezentúl zöldek lesznek, ez elég is nekik.
A P nem párt, hanem pár ember klubja. Minden mindegy nekik.
A Jobbik naponta változik, programjuk nincs. Amit hivatalosan akarnak éppen - modern
konzervatívizmus - arra nincs piac.
A Momentum a DK ifjúsági tagozata. Egyetlen eltérés a nagyokhoz képest, hogy nem utálják
nyíltan a határontúli magyarokat.

Szóval nem lesz itt gond a programokkal.

Az LMP és a Jobbik úgyis megsz?nnek 2022-ben. Az MSZP beolvad a DK-ba. A P már most se létezik a
valóságban.
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Csata lesz, a DK és a Momentum között. Majd azon vesznek össze, ki miatt nyert megint a Fidesz. A
Fidesz ugyanis nyerni fog, mert ahhoz, hogy ez ne így legyen, valami hatalmas marhaságot kell
elkövetniük a választások el?tti 3 hónapban, aminek esélye kicsi.

Aztán pedig meg fog születni ismét egy harmadik oldal, én arra tippelnék, hogy ez valamilyen új LMP
lesz, mert immár be fogja írni az alapszabályába: soha semmilyen megállapodás a ballibekkel.

_______________________________________________

                                155 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Nyugati filozófia

by maxval bircaman - vasárnap, február 28, 2021

https://bircahang.org/nyugati-filozofia/

Régi tervem, hogy megírom 1 oldalon a nyugati filozófia történetét. Persze rájöttem, képtelen feladat, de
íme megközelít?leg az eredmény, 5 oldalon belül.

El?re szólok, er?sen szubjektív lesz.

S még valami: "nyugati" alatt itt nem nyugat-európai értend?, hanem európai, azaz nem kelet-ázsiai, nem
indiai, s?t nem muszlim és nem zsidó. (Más nincs: annak ellenére, hogy nagyon er?lködnek, nem sikerült
amerikai indián, afrikai, ausztrál-óceániai filozófiát kitalálni utólagosan.)

A nyugati filozófia egyedisége - s ebben különbözik minden más filozófiától -, hogy nem része a
vallásnak, még akkor se, ha vallásos. 

A kezdet a preszókratikus iskolák (ez nyilván csak kés?bbi elnevezés). Az alapkérdés: mi a valóság
alapja? A mögöttes gondolat: a sokféleség nem lehet örökt?l való, kell lennie valamilyen kiinduló
momentumnak. Íme a különböz? válaszok hogy mi a kiinduló pont:

természetfilozófusok (milétosziak): valamilyen ?sanyag, a szellem ennek csak tulajdonsága,
püthagoriánusok: a matematika, azaz szellemi tényez?, az anyag másodlagos,
epheszosziak: nincs kiinduló pont, véletlenek kavargása van, a szellem másodlagos,
eleaiak: a valóság csak látszat, az igazi lét a szellem, mely egy és örök,
pluralisták: 4 alapelem van és 2 alaper?, azaz egyszerre anyagi és szellemi vezérelv,
atomisták: a világ örök és anyagi, alapja az atomok, melyek végtelen módon kapcsolódnak
egymáshoz, ennek eredménye minden.

A filozófia máig legnagyobb neve Platón - aki tanárától, Szókratészt?l elválaszthatatlan - tulajdonképpen
az elaiak, a püthagorianusok és az epheszosziak elveit vonta egybe. A platonizmus lényege: két világ
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van, egy eszmei és egy anyagi, az utóbbi az el?bbi tökéletlen másolata, az ember mindkett?ben jelen van,
az emberi értelem képes megismerni az eszmei világot, valójában az ember potenciálisan rendelkezik
mindezzel a tudással, azt csak el? kell hívni.

Platón Akadémiája ma Athénben - mármint a helye, mert nem maradt fel bel?le semmi, de ma már
m?emlék védettséget élvez a terület, lám, kerítést is felhúztak köré 

Platón legnagyobb ellenségei a szofisták voltak, akik egyszer?en elhárították az alapkérdést, azt állítva,
az ember szempontja a lényeg, s minden néz?pont kérdése, nincsenek örök igazságok. Szóval ?k voltak
az ókori posztmodern.

Arisztotelész leírható mint egyfajta reform, realista, miszticizmusmentes platonizmus. Nincs
megkett?zött világ, csak egy, a dolgok fajtákba rend?zödnek, ezek azonban csupán közös jellemz?k. A
dolgok oka a céljuk, a legfels?bb ok pedig Isten, bár ez keresztény teremt? Isten, sokkal inkább egyfajta
világszellem.

A logika a f? eszköz a dolgok megismerésére, ezt már Platón megállapította, de a logikai alapelveket
Arisztotelész írta le el?ször.

Arisztotelész 2 fontos eredménye még:

a dolgok jellemz?inek felosztása lényegiekre és járulékosokra, az el?bbiek miatt azok a dolgok
amik, az utóbbiak pedig változhatnak,
a mozgás felosztása lehet?ségsszer?ségre és valóságszer?ségre (potencialitásra és aktualitásra), az
el?bbi az, amire elvileg képes az adott dolog, az utóbbi az ami ténylegesen is bekövetkezik.

Arisztotelész Lükeionja ma Athénben (picit több maradt, mint Platón bácsitól, van pár rom) 

A hellenizmus korában az erkölcs lett a filozófia központi témája. Ennek oka az is, hogy a kor filozófiai
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irányzatai er?sen materialista világnézetet képviselnek, még inkább mint a korábbi iskolák zöme. Az
egyes iskolák lényege:

hedonizmus: minden anyagi, ráadásul a világ nem ismerhet? meg, csak az biztos, amit érzünk, az
erkölcsöt illet?en ezért a helyes magatartás úgy élni, hogy a lehet? legkevesebb fájdalom érjen
minket,
epikurenaizmus: tulajdonképpen az atomizmus újrafogalmazása, az anyag örök és kizárólagos,
az erkölcsöt illet?en a lélek békéje a f? cél, ez a semleges, széls?ségekt?l mentes, embertársainkat
és az államot tiszteletben tartó magatartással érhet? el,
cinizmus: nem foglalkozik a világ mibenlétével és eredetével, az erkölcs alapja a természet, az
emberi társadalom szabályai feleslegesek, egyedül a természet szava szerint kell élni, az egyén
célja az aszkézisen keresztül elérhet? tökéletes nyugalom,
szkepticizmus: semmi se biztos, a valóság létezése se, így felesleges foglalkozni vele, erkölcsileg
pedig: el kell fogadni a végcél, teljes nyugalmunk érdekében az általános nézeteket, semmi
értelme küzdeni a társadalom ellen se, az általános társadalmai szokásokat is be kell tartani, tehát
ez amolyan "cinizmus light",
sztoicizmus: a világ anyagi és racionális, ez a racionalitás nevezhet? akár Istennek (de ez nem
keresztény Isten, nem mindenható és teremt?), de a kett? ugyanaz (tehát panteizmus), az ember
képes megismerni a világot, hiszen annak része, erkölcsileg: az ember ha lemond érzelmeir?l,
képes racionálisan gondolkodni, ezzel megismerni a világ természetes rendjét, majd ennek alapján
cselekedni, ha pedig ezt megteszi, akkor erkölcsös lény.

Amikor az ókor elfáradt mindett?l, mert a materialista korszellem egyre kevésbé elégítette ki a
kisembert, eljött a kereszténység nagy pillanata. Tulajdonképpen azért is tudott a kereszténység olyan
gyorsan akkora sikerrel terjedni, mert éppen jó helyen volt jó id?ben. A kereszténység az erkölcs mellett
ismét foglalkozni kezdett behatóan a metafizikával is.

A kereszténység erkölcsében épített a sztoicizmusra, de metafizikájában a platonizmusra. A
kereszténység egyes ellenségei, lásd Nietsche a kereszténységet egyenesen "platonizmus light" (nem
ezekkel a szavakkal persze) névvel illették.

A kereszténység metafizikája: az egyetlen valódi, változatlan létez? Isten, minden más az ? akaratából
lett teremtés útján, a dolgok pedig azért olyanok amilyenek, mert Isten így határozta meg a dolgok
törvényszer?ségeit. A teremtett világból kiemelkedik az ember, mert ?t Isten olyan képességgel teremtette
meg, hogy az képes "elérni" Istenhez.

                                158 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Ehhez fontos tényez? volt a platonizmus fejl?dése is, ezt ma újplatonizmusnak nevezzük utólagosan. Az
újplatonizmus részletesen kidolgozta Platón szellemi világának koncepcióját. Sok esetben nem keresztény
alapon a keresztény tanítással megdöbbent?en hasonló következtetésekre jutva, talán a leglátványosabb
ezek közül az újplatonikus háromtagú istenség és a keresztény Szentháromság hasonlósága.

A kezdetekben még jelent volt a kereszténységben egyfajta filozófiaellenesség, különösen Nyugat-
Európában gndolták azt, hogy a filozófia szükségtelen, pogány tanítás, "nekünk elegend? Krisztus". De
hamarosan gy?zött az ellentétes álláspont, el?ször a keleti egyházban, de aztán nyugaton is, s megjelent a
keresztény filozófia, mely gyakorlatilag a platonizmus "kijavítása" volt. Ezt hívjuk patrisztikának.

A patrisztika megfogalmazza és megmagyarázza a keresztény dogmákat, azokat összekapcsolja
filozófiai alapelvekkel, további kidolgoz olyan keresztény elméleteket is, melyekr?l nem szól a
dogmatika. 

A skolasztika a patrisztika folytatása. Szerepe: a már kidolgozott keresztény filozófia összekapcsolása a
korai nem-keresztény filozófiákkal. Nyugaton ez kezdetben a platonizmus, majd a arisztotelianizmus
beemelését jelenti, míg keleten mindvégig a platonizmus a f? er?. Tulajdonképpen ennek következménye,
hogy a keresztény latin nyugat inkább racionálisabb, míg a keresztény görög és szír kelet inkább
misztikusabb lett.

A skolasztika nagy kérdése tulajdonképpen az, Platónnak vagy Arisztotelésznek van-e igaza: van-e kett?s
világ vagy nincs. Természetesen Platónnak, de Ockham borotvája Arisztolésznek adott igazat.

A XVII. századtól indul a racionalizmus. Lényege: az emberi gondolkodás mindennek az alapja. Isten
ezentúl opcionális elem. Mi csak azt tudjuk a világról, amit gondolatilag felfogunk, de nem tudhatjuk mi
a kapcsolat a világ és a gondolataink között, csak remélhetjük, hogy az helyes. 

További probléma: hogyan viszonyul a gondolkodás a testhez? A lehetséges válaszok: 

valójában a kett? ugyanaz, csak másképp megfogalmazva,
Isten el?re meghatározta vagy minden adott pillanatban meghatározza a kett? kapcsolatát.
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A racionalizmus ellentételeként jött az empírizmus, mely szerint a tapasztalás mindennek az alapja,
hiszen a gondolkodás csak azzal tud foglalkozni, amit tapasztaltunk. Itt is az az állítás, hogy nem
tudhatjuk mi a világ valójában, az érzekeinken kívül.

Ha mondjuk fel kellene sorolni a legjelent?sebb 5 filozófust, Kant biztosan bekerülne közéjük. Kant
igyekezett egyesíteni a racionalizmust és az empírizmust, mindkett?t neghaladva. Az emberi gondolkodás
része a világnak, képzeteink ugyanúgy eredményei a világnak, mint gondolkodásunk eleve létez?
m?ködési módjának. Valóban két világ van, de nem úgy ahogy Platón mondta, hanem van a világ
önmgában és az a világ, amit érzekelünk - de mivel az el?bbivel nincs semmilyeb valós kapcsolatunk,
nem is kell különösebben foglalkozni vele. Az erkölcsöt illet?en azt vallja, racionális alapon is lehetséges
erkölcsösnek lenni: egyszer?en csak olyan elv mentén szabad csalekedni, melyet elfogadnánk
általános elvnek is.

ahol Kant tanított: a königsbergi Albertina Egyetem - neve 1945-2005 között Kalinyingrádi Állami
Egyetem, 2005-tól: Immanuel Kant Balti Szövetségi Egyetem 

ahol Kant sírja van: Kneiphof-sziget (ma: Kant-sziget), a nagy épület a XIII. században épült
Königsgbergi Katedrális (ma: Kalinyingrádi Katedrális) 

Hegel hozzáadja Kanthoz: maga a megismerés egy folytonosan változó folyamat, mely egyre jobban
képes megismerni, s id?vel eljut az abszolút ismerethez. 

Kant egyik követ?je, Schoppenhauer tagadja Hegelt. Nem lehetséges az abszolút megismerés, a
megismerhet? világ pedig, mivel függ az egyénekt?l, szükségszer?en viszályt okoz az egyének között. A
megoldás az ezt felismer? egyén számára a világtól való visszavonulás.

Hegel követ?je Marx, aki azonban materialista módon értelmezi át a fejl?dést. Nem a megismerés
tökéletesedése a mozgat? er? a történelemben, hanem az anyagi er?, az osztályharc, a gazdasági
rendszerek változása. A vezet? ideológia mndig az uralkodó osztályt kiszolgáló eszme, melyet azonban
átvesznek az elnyomottak is, egészen addig míg az elnyomottak rá nem ébrednek erre a helyzetükre.
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A kor - XIX. sz. - f? problémája az elidegenedés, erre a megoldás a forradalom, a magántulajdon
megszüntetése, s a proletárdiktatúra bevezetése. Aztán kezd?dhet az igazán szabad társadalom, a
kommunizmus kiépítése.

Másik irány a nihilizmus,mely nem hisz semmilyen állandó értékekben. Az ezt felismer? egyén képes
felülemelni magát társadalma szokásai fölé.

Az egzisztencializmus teljesen elutasítja a racionalitást, azt vallja hit szükséges a hiteles és erkölcsös
élethez, ez lehet akár nem vallásos hit is. A cél a hiteles létezés. 

Marx ellenében az ellentétes elmélet az utilitarizmus, mely sok tekintetben az ókori hedonizmus
újrafogalmazása. Lényege: a kapitalizmus természetes, szükségszer?, ezért jó. S?t a kapitalizmus a lehet?
legjobb rendszer, mert a lehet? legnagyobb számú embernek képes boldogságot adni.

A pragmatizmus azt vallja, a filozófiának azzal szabad csak foglalkoznia, ami a valós életben
jelent?séggel bír.

A Kant által felvetett két világ problémájára az egyik válasz a fenomenológia. Célja: az érzékelhet? világ
milyenségének feltárása, az emberi tudat tartalmának egzakt leírása.

A fenomenológia és az egzisztencializmus összeadásából származik Heidegger - valószín?leg a
legnagyobb filozófus Platón óta - filozófiája. Visszamegy egészen az ókori filozófusokhoz, s felveti:
éppen az alapkérdés megválaszolása maradt el az utóbbi 2000+ év során: mi a lét mint olyan? Az erre
való válasz nélkül azt se tudjuk megválaszolni mi mint egyének hol vagyunk. Az egyén célja: a hiteles
létezés, mely az által lehetséges, hogy magunk határozzuk meg kik vagyunk.

Heidegger sírja (Meßkirch, Baden-Württemberg) 

Egészen más út az analitizmus, mely nyelvi problémáknak tekinti a filozófiai kérdéseket.
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Az utóbbi évtizedek f? témája a filozófiában a tudatfilozófia: mi az emberi tudat. Azt hiszem, ez az irány
visszavezethet a felvilágosodás el?tti korba, azaz a tudat rejtemein keresztül ismét téma lesz a metafizika.
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Jogállami diktatúra lesz

by maxval bircaman - hétf?, március 01, 2021

https://bircahang.org/jogallami-diktatura-lesz/

Meghallgattam a Momentum programbeszédét. Vicces élmény.

A lényege: szakért?k segítségével - élükön Szigeti Flóra parafenomén jogásszal - vissza lesz állítva a
jogállam, mégpedig jogállamon kívüli eszközökkel, melyek azonban mégis jogállamiak. A terv egy része
titkos, nehogy Zorbán fel tudjon készülni! Hiszen tudjuk, Zorbán bukása már biztos, ez abból is látszik,
hogy menedéket adott az észak-macedóniai volt kormányf?nek, így jelezve Putyinnak, hogy kér egy
lakosztályt magának Putyin titkos fekete-tengeri palotájában.

Annyit azonban azért tudhatunk a titkos tervb?l, hogy a nyertes választások után azonnal hatalomba fog
lépni az új kormány, gondolom, már a választások utáni éjszakán. Áder ugyanis kénytelen lesz azonnal
megbízást adni Fegy?rnek a kormányalakításra a hatalmas tüntetések miatt.

Zorbán emberei persze a választás napján igyekezni fognak pénzeket utalni, okmányokat hamisítani, majd
este magánrepül?iikre szállva menekülni az országból. De - ha-ha-ha - felesleges lesz próbálkozniuk,
mert a Momentum szakért?i mindent tudnak és látnak, utólag majd feltárják a hamisításokat, leállítják az
utalásokat, s a felszállni készül? repül?k ellen repülési tilalmat vezetnek be. Aztán másnap az összes NER-
oligarcha el?zetes letartóztatásba kerül.

Fontos még, hogy a fideszes médiák nem kaphatnak majd hirdetéseket, így kénytelenek lesznek 
abbahagyni az álhírterjesztést.

Meg ezentúl senki se lehet majd kormányf? 2 ciklusnál tovább. Ez biztosítja, hogy ne lehessen megint
diktatúra.

Röviden: kamudélután idiótáknak idiótáktól.
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Annyi azért megfordult a fejemben: ha én gonosz NER-oligarcha lennék, mi okom lenne a választás
napjának reggeléig várni az utalással, s kivárni az ellenzék gy?zelmét a repül?géppel meneküléshez? Én
pl. már ma utalnám a pénzemet, s a választások el?tt repül?re szállnék! Persze megértem, hogy ezen
tervem furfangossága olyan magas szint?, hogy erre nem gondolhatott a Momentum nemzetközi és hazai
szakért?i agytrösztje.

De komolyra fordítva a szót: lehet persze forradalmi törvénykezést hirdetni, de ezt mi ok lenne
jogállamiságnak nevezni? A jogállamiság egyik alapvet? jellemz?je ugyanis, hogy a létez?,
hatályos jogrend alapján váltunk rendszert.

Egyébként ez a taktika teljesen téves. Nagyotmondásos marhaságok, mert azt mindenki tudja, hogy ha
nyerne is az ellenzék, nem ezt tennék, amit itt vázoltak. Szóval nagyotmondással meg akarják nyerni a
ballib törzsszavazók keménymagját, gyakorlatilag ez az üzenet Gyurcsányné ellen szól, hogy "lám, mi
még Gyurcsánynál is jobban utáljuk Orbánt". Pedig ez nem fog m?ködni sehogy se, mert ezzel éppen a
semleges szavazókat, s?t a ballib perifériát vesztik el.
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Hamis hírnév

by maxval bircaman - hétf?, március 01, 2021

https://bircahang.org/hamis-hirnev/

Nagy csalódás a Fake Famous cím? film. Pedig nagyon reklámozták alternatív médiák.

Bárhogy is értelmezem, én egy szál rendkívüli leleplezést se látok az egészben. A filmkészít? tegnap
született, hogy rácsodálkozik, a reklámok nem a valóságot tükrözik?

A film lényege: ismeretlen emberekb?l sok er?feszítéssel és pénzzel híres embereket készítenek, majd
ezek tényleg híresek lesznek. Na és?

Pedig maga a film megadja a választ. A médiák száma exponenciálisan megnövekedett az utóbbi 30
évben, így már a valódi sztárok - színészek, sportolók, zenészek - száma túl kicsi, tehát gyártani kell. Ez
pedig szakma. A szakma pedig kialakítja a maga m?ködésének optimális szabályait.

Hogy az influencerek nem a valóságot mutatják be? Persze, de ki gondolt mást? Az influencer szimplán
egy új típusú reklámozó, semmi egyéb.

Persze lehet egy internetes személyiség hiteles is. Egy adott témában adja magát, s ennyi. S ha reklámoz
is, ez nincs rejtve. Lásd, vannak szakácsok például, akik egy adott étel elkészítését mutatják be, majd
közben ajánlanak x márkájú hozzávalót az adott ételhez. Nyilvánvalóan ez is reklám, de hiteles, nem
becsapós. Nem mint az álfogorvos a fogkrémreklámban.

Tulajdonképpen csak egy dolog tetszett a filmben: a vécédeszka mint repül?gépablak. Ez nekem nem
jutott eszembe.

Gyakorlatilag ugyanezt a témát sokkal jobban feldolgozta egy 10 évvel ezel?tti film: The Greatest Movie
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Ever Sold.
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A liberális demokrácia halála

by maxval bircaman - kedd, március 02, 2021

https://bircahang.org/a-liberalis-demokracia-halala/

A volt LMP-s, majd P-s képvisel? Scheiring Gábor könyvet írt Egy demokrácia halála címmel (az angol
verzióban ez már Egy liberális demokrácia halála lett). Ajánlom a könyvr?l szóló beszélgetést is, bár
abból nem derül ki minden, ill. más derül ki sok tekintetben.

Mi a m? lényege nagyon röviden? Az, hogy a NER nem a "bunkó magyarok", se összeesküvés
eredménye, hanem természetes folyamat, melynek alapja az, hogy 2010-re egyszer?en szinte mindenki
eléegdetlen lett az 1990-2010 közti rendszerrel, további kiderültek eddigre a rendszer alaphibái:

a nemzeti t?ke megelégelte alávetett helyzetét,
a kisemberek nem akarták továbbra is elfogadni alávetett megalázásukat,
elfogyott minden kompenzációs elem ereje eddigre:

elveszett az emberek hite a nyugatban,
a magyar baloldal nem vállalta fel a kisemberek képviseletét, helyette ez elit pártja lett,
a kapitalizmus és a demokrácia inherens ellentéte immár nem volt tovább rejthet?,

bizonyossá lett, hogy a külföldi t?ke dominanciájára épül? rendszer nem megoldás,
világossá vált, hogy a gazdasági liberalizmus nem hoz feltétlenül elégedettséget.

Külön érdekesség, hogy a ballib körök perifériáján mozgó szerz? egy sor Orbánnal kapcsolatos ballib
dogmát gyakorlatilag marhaságnak min?sít.

Gyakorlatilag kiderül egész korrekten az Orbán-rendszer gazdaságpolitikai lényege a könyvb?l: olyan új
alku kötése a nemzetközi nagyt?kével, mely nagyobb teret ad a nemzeti t?kének.

Mindenképpen érdemes elolvasni a könyvet. Ha valakit untatnak a túl hosszú elemzések, annak is
ajánlom a középs? részét az interjúkkal.
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Ami pedig különösen mulattat engem ennél az újmarxista társaságnál ahová a szerz? is tartozik:
viszonylag korrekten elmondják miért hülyék a ballibek, miért hibás alapjaikban is az egész politikájuk,
majd... a legközelebbi választáskor a ballibeket támogatják. Ez baromira vicces.
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Depresszió

by maxval bircaman - szerda, március 03, 2021

https://bircahang.org/depresszio/

A tipikus korbetegségek korbetegségek között van sok kamubetegség, pl. a kiégés. De van egy nagyon is
valós: a depresszió.

A depresszió középosztálybeli betegség. Az alsóosztályokat anyagi küzdelmeik megóvják a
depressziótól. De a középosztály folyton attól retteg, lecsúszik az alsó osztályok közé. Ez az érzés
keveredik azzal a feleslegesség érzéssel, amit a liberális demokráciában elfoglalt helyzete okoz. A
középosztálybeli állandóan szakítani akar függ?ségével, de sose tudja ezt megtenni. Ez a furcsa érzés
szokott súlyos depressziót okozni.

A család, a hobbi, a szeretett szakma lehet megoldás. Azonban az én tapasztalatom az, hogy a
legtartósabb megoldás a nagyobb keretbe foglalás. Annak idején, még kés?kamaszként mint filozófia
szakra készül? ember azt mondtam: képzeljük el, hogy a strandon vagyunk, s átöltözünk, ezért
bemegyünk a kabinok egyikébe - most egy Kádár-kori balatoni kabinsort képzeljünk el, ezek primitív
szerkezetek voltak, fedelük nem is volt, s alul is csak félméteres magasságtól kezd?dtek a
könny?szerkezetes falak -, s ott problémánk akad, de aki mondjuk 15-20 méter magasságból nézi az
egészet, annak nevetségesnek t?nik az egész probléma, hiszen látja az egészet. El is nevezte ezt egy
hasonló érdekl?dés?, azóta sajnos elzüllött haverom kabinelméletnek.

Platón olvasása nélkül feltaláltam a platonizmust tulajdonképpen. 

Viszont a csak felülr?l nézés vissza is üthet. Volt egy régi jóbarátom, aki teljesen leépült, mert folyton az
Er?t kereste - komolyan vette a Csillagok Háborúját, s elhatározta, megkeresi az Er?t. A végén teljesen
bekattant. Szerencsére sikerült kigyógyulnia, s kombinálnia azóta a nagy egészet a hétköznapi élettel.
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Liberális Néppárt

by maxval bircaman - csütörtök, március 04, 2021

https://bircahang.org/liberalis-neppart-2/

Az Európai Néppárt egy kereszténydemokrata szervezet, azaz liberális-konzervatív. 

A kereszténydemokratizmus nem úgy értend?, ahogy azt a Fidesz belföldi célokra használja. A
valóság az, amit Weberék mondanak: azaz a kereszténydemokrácia tényleg egy liberális-konzervatív
eszme.

A mai Európai Néppárt jobboldala tartja magát ehhez az eszmiséghez. Ez az eszmeiség kb. az els? Fidesz-
kormányzat eszmeiségével azonos.

A mai Európai Néppárt baloldala pedig ma már gyakorlatilag progresszív-liberális.

Nekem egyik se vonzó. Az világos, hogy nem vagyok progresszív-liberális, utoljára ilyen nagyjából a
90-es évek közepén voltam, de egyes kérdésekben - pl. abortusz, homokos jogok, vallás - akkor se
értettem egyet az eszme f?áramával.

De kereszténydemokrata se vagyok, hosszú évek óta gy?lölöm a kereszténydemokráciát, éppen a
"keresztény" szó miatt. Alapvet?en fatális és kártékony tévedésnek találom a kereszténydemokrácia
alapötletét, hogy lehetséges keresztény értékekkel enyhíti, pórázon tartani a liberális eszmét. 

Tulajdonképpen a kereszténydemokráciát jobban utálom a progresszív-liberalizmusnál, mert az utóbbi
legalább ?szinte.

Szóval amikor a Fidesz átlépett a liberálisoktól a néppártiakhoz 2000-ben, ez teljesen logikus volt, hiszen
ezzel lett küls?leg is elismerve a Fidesz változása a progresszív-liberalizmustól a liberális-
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konzervatívizmusig.

Csak hát azóta a Fidesz sokat változott. Én nagyjából 2009-re teszem a Fidesz újabb változását. Azóta
folyamosan adják fel a kereszténydemokrata értékeket és vesznek fel újabb és újabb újjobbos értékeket.
Ami jó dolog. Tulajdonképpen a Fidesz baja az, hogy részben ma is még kereszténydemokrata.

ez volt a terv: nem jött be - Orbán jó taktikus 

_______________________________________________
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A multik propagandája

by maxval bircaman - csütörtök, március 04, 2021

https://bircahang.org/a-multik-propagandaja/

A Pesti Srácok múltheti cikke igencsak elgondolkoztatott: mennyire is téves a magyar jobboldal tudása a
nyugati multikról.

Az alapfeltételezés szerint a multik céltudatosan politikai szerepet játszanak. A cikk leírja a Coca-Cola
egyik abszurd kampányát, majd ebb?l igyekszik következtetéseket levonni.

Nos, én magam a Coca-Cola alkalmazottja voltam 2 éven keresztül, 2015-2017 között. Így alapból
cáfolom ezt a kultúrmissziós elméletet. 

De röviden a Coca-Cola struktúrájáról. Az amerikai központ csakis a központi vezetéssel,
kampányokkal, s a "titkos" alapanyag (s?rítmény) gyártásával foglalkozik. Minden más messzemen?en
decentralizálva van. 

Magyarország pl. az athéni központú régióhoz tartozik, ahol még ott van egész Kelet-Európa (Albánia
kivételével), valamint Görögország, Ciprus, Ausztria, Olaszország északi és középs? része, Svájc
németajkú része, valamint - ez vicces - Nigéria.

Az athéni központú régióban a központi vezetés természetesen Athénben van, de ott csak a régiós
központi ügyeket intézik. Van 2 darab szolgáltatási központ - Szófiában és Nyizsnyij Novgorodban -,
ezekben összesen 3-4 ezer ember dolgozik, itt folyik szinte minden a könyvelést?l, a logisztikán
keresztül, egészen a panaszkezelésig, de még a személyzetisek is itt vannak, nem az egyes országokban.
Az egyes országokban lév? országos irodák csak a helyi specifikumokat intézik, Magyarországon ez
Dunaharasztiban van.

Ami a marketinget illeti - ennek 2 f? része van: a közvetlen reklám és a szponzorálás - err?l sose az
atlantai központ dönt, ez mindig helyi kompetencia. A cég globális kampányai nem mennek le minden
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országban, s ha le is mennek, nem feltétlenül azonos tartalommal. 

A marketingesek persze régiósítanak mindig, azaz nem terveznek kampányokat országos szinten, de
országcsoport szinten mindenképpen. A konkrét esetben van EU és RU marketing, személyes élményem
ezzel kapcsolatban: az atlantai zenés reklámból, mely boldog párokat ábrázolt, akik mosolyogva kólát
isznak, a RU marketingre ki lett vágva a két szakállas srácból álló "boldog pár" - hivatalosan mint
"controversal content", azaz az adott piacon negatív reakciót kelthet nagy valószín?séggel. Érdekes
módon, a cég azonnal elfelejtette szivárványpozitív elhatározottságát, amikor felmerült: esetleg csökken
majd az oroszországi termékértékesítés.

De mondhatnám a szocsi olimpiát, ahol a Coca-Cola természetesen aranyfokozatú f?szponzor volt, s
simán elfogadta, hogy a helyszínen nem tesz ki szivárványos plakátokat. 

Szóval, a multik számára mindig els? szempont a profit, s a profitot sose - ismétlen soha - nem fogják
veszélyeztetni más ügyek érdekében.

A multi azt mondja tehát: íme, itt van egy régió, ahol a szivárványpropaganda többet hoz, mint amennyit
visz, így csinálni fogjuk, míg íme amott meg egy másik régió, ahol ugyanez többet visz, mint hoz, így
nem fogjuk csinálni. Aláhúzom: minden döntés alapja ez és csakis ez.

A multik hibáztatása reklámjaik miatt tehát kb. a ló szekér mögé befogásának az esete, az ok és az okozat
keverése. A feladat: nekünk olyan környezetet teremteni, mely aztán a multikat arra készteti,
alkalmazkodjanak hozzánk. Ez persze sokkal bonyolultabb, mint szidni a csúnya multikat, elismerem.
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Tipikus karrier

by maxval bircaman - péntek, március 05, 2021

https://bircahang.org/tipikus-karrier/

Egy érdekes interjú, amit a Partizán csinált. Az interjúalany Barabás János, a kés?kádári hatalmi
apparátus másodvonalának jeles tagja.

Barabás nálam pont 20 évvel id?sebb, szóval a szüleim nemzedéke, s valóban tipikus karrierista a
korból. Ez a kor azé a nemzedéké, mely a Kádár-kor elején szocializálódott, majd Kádár utalmának utolsó
harmadára sikeres karriert ért el. Alapvet?en egy utálatos típus, de ez nem személyes ítélet.

Ez már nem felkapaszkodott, Rákosi-korra jellemz? büdös bunkó káder típus, hanem a jó családból
származó srác, aki m?velte magát, csak id?ben rájött: szakmai vonalon sose fog bekerülni az elitbe, így
elment léleköl? aktatologatónak a KISZ apparátusába, majd ott nagy küzdelemmel eljutott a csúcsra.

Kedélyes alak, nem haragudott senkire, valószín?leg nem tett rosszat senkinek, csak azoknak az
apparátcsik kollégáinak, akikkel karrierharcot folytatott. Valószín?leg segített a szomszéd néninek
gyorsabban telefonvonalat kapni, meg az osztályidegen szomszéd gyerekének bejutni az egyetemre. De
az egész ember egy hatalmas üres gépezet, akinek sose akadt saját gondolata, mindig abban "hitt", amit
éppen hinni kellett, persze abban se hitt, csak úgy tett. 

Barabás nagy pechje: a rendszerváltozás nem késett 5 évet. Mert ha késett volna, akkor éppen beért volna
a hatalom els? vonalába. Így lezuhant. S mivel nem azokkal barátkozott, akik aztán az MSZP-ben vezet?
szerepet kaptak, az új hatalom is ejtette ?t, ötödrangú tanácsadói kamuállásokra kárhoztatva ?t.

De az igazi baj nem ?, hanem a típusa. Ma ez a típus még inkább el?fordul, csak immár multik
karrieristáinál, hiszen ma az a tuti karrier, nem a politika ingoványos világa.
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Mars-kutatás

by maxval bircaman - szombat, március 06, 2021

https://bircahang.org/mars-kutatas/

1976 nyarán éppen kéthetes vakáción voltam nagynénémnél Kazincbarcikán, amikor leszállt a Marsra a
Viking-1 szonda. Ez volt az els? valóban sikeres misszió a Marsra, az összes korábbi próbálkozás vagy
nem tudott pályára állni a Mars körül és elment a nagy semmibe, vagy pályára állt de nem tudott
biztonságosan leszállni, vagy leszállt ugyan épen, de megszakadt vele a kapcsolat.

A Viking-1 volt az els?, mely ténylegesen is kutatásokat végzett, s err?l adatokat továbbított.

Nagynénémék a kazincbarcikai stranddal szemben laktak, pont az út másik oldalán, csak át kellett menni
a zebrán és ott is volt a strand. Szóval mentünk aznap a strandra, s vártam a híreket. Akkoriban ez
nehézkes volt, végül alig pársoros hír volt az eseményr?l a sikeres leszállás másnapján. 

Akkoriban mindenki meg volt gy?z?dve róla, hogy az ezredfordulóig ember utazik a Marsra. Ha akkor
azt mondta volna nekem valaki, hogy 45 évvel kés?bb még mindig csak 10-15 éven belül tervezik a Mars-
utazást, nem hittem volna neki. 

A jelenlegi állás szerint, 70 éves koromra - 2037 - várható az els? Mars-utazás. Akkor Kazincbarcikán, 9
évesen ezt sose hittem volna.

Legmaradandóbb emlékem a kazincbarcikai strandról egyébként az, hogy egy nap egy hatalmas méret?
úszó emberi ürüléket láttam a mélyvízes medencében. 

a Viking-1 által továbbított els? kép 
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a kazincbarcikai strand bejárata és a szembenlév? lakótelep ma 
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Liberális g?g

by maxval bircaman - vasárnap, március 07, 2021

https://bircahang.org/liberalis-gog/

A liberális gondolkozású és a nem-liberális gondolkodású ember között az alapvet? eltérés a g?g megléte
és hiánya.

A liberális nem ismer el más igazságot a sajátján kívül. Meg van gy?z?dve, hogy akinek eltér? a
véleménye, annak egyetlen lehetséges oka a butaság. Tehát a másként gondolkodót tanítani kell,
informálni kell, s az aztán magától is rádöbben a liberális igazságra. Ha meg ezután se döbben erre rá,
akkor az illet? gonosz alak.

A nem liberális viszont elismeri, valakinek esetleg más az értékrendje, mások a kiinduló elvei, ezért más
a véleménye, ezért értékel valamit másképp.

A szivárványkérdéssel kapcsolatban rendszeresen tapasztalom ennek a gyakorlati megjelenését. 

A homofób álláspontú ember készségesen elismeri, hogy a homoklobbista álláspontú azért
homoklobbista, mert alapértékei másak: pl. nem tartja fontosnak a családot, a házasságot, a gyerekek
jogait. S belátja: ha valaki ilyen alapokról indul ki, akkor valóban teljesen koherens magatartás
homoklobbistának lenni.

A homoklobbista viszont komolyan hiszi, az ? kiindulópontjai semlegesek, racionálisak, nyilvánvalóak,
így az azokból logikusan következ? nézet az egyetlen érvényes.

Mi nem-liberálisok sose mondjuk, hogy semlegesek vagyunk. Ellenben azt állítjuk, 
elkötelezettek vagyunk. Ahogy a liberálisok is elkötelezettek a maguk módján, a maguk értékei mentén.
S elismerjük: a mi alapértékeink elfogadása nélkül egyáltalán nem logikusak következtetéseink. S?t, nem
állítjuk alapértékeinkr?l, hogy azok axiómák lennének.
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Nyilván, az állítjuk, alapértékeink a természetes rendb?l következnek, azaz a természetes jót képezik, de
mint a szabad akarat hívei azt is állítjuk, mindezt nem kötelez? elfogadni.

A szó eredeti értelmében mi vagyunk a toleránsak, s ellenfeleink az intoleránsak.
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Találkozásom a bolgár diszkóval

by maxval bircaman - hétf?, március 08, 2021

https://bircahang.org/talalkozasom-a-bolgar-diszkoval/

Bár apai ágon színbolgár vagyok ameddig csak vissza tudom vezetni családfámat, a bolgár kultúra
abszolút idegen volt számomra míg el?ször ki nem költöztem Bulgáriába 1986-ban (akkor 1992-ig éltem
ott). Egy dolog ugyanis Bulgáriában feln?ni bolgár környezetben, más dolog félig bolgár családban más
országban. Kis túlzással de 18 éves koromig annyit tudtam a bolgár kultúráról, hogy ismertem egy rakás
bolgár ételt, melyet az átlag magyar nem ismert, valamint tudtam, hogy van 2 Húsvét, a magyar és a
bolgár, s ezek nem ugyanakkor vannak, meg tudtam: a fejbólintás nem feltétlen "igen", mert lehet "nem"
is a jelentése.

De, a túlzásokat félretéve, amit biztosan nem ismertem, az a kortárs bolgár zene volt. Eleve nem voltam
zenei érdekl?dés? persze, de a kommunizmusban volt egy olyan sajátosság, hogy az egyes kommunista
országok lakosai nem ismerték egymást. Pl. visszamlékezve, az átlag magyarnak fogalma se volt milyen
zene van Lengyelországban, valószín?leg az egyetlen ismert kelet-európai sztár Magyarországon Karel
Gott lehetett.

De mivel 1980-1986 között Kubában éltem, er?sen hatott ez rám, hiszen ez pont legfontosabb
életszakaszomra, kamaszkoromra esett. Kubában pedig a zene sokkal jobban benne van az emberek
életében, mint Magyarországon. Szóval a 80-as években az átlag kubai tudta ki Koncz Zsuza, Kovács
Kati, az Omega együttes, stb., miközben egy átlag magyar senkit se ismert a kubai zenei életb?l.

De az átlag kubai ugyanígy ismerte a kor legnevesebb keletnémet, lengyel, szovjet, csehszlovák, stb.
el?adóit is. (S természetesen a nyugati zenét is. Meg a latin-amerikait, de ez utóbbi Kubában
gyakorlatilag fél-hazainak számít.) Szóval a bolgár zenével Kubában ismerkedtem meg.

A 80-as években a bolgár zene populáris része kb. 3 részre oszlott: hagyományos táncdal, diszkó-pop,
rock. Érthet? módon, a legels? nehezen exportálható, hiszen érteni kell a szöveget. Err?l jut eszembe: az
István a király bemutatása Kubában. Hatalmas bukás lett, az átlag kubai számára az egész egy
érthetetlen nyelven való kornyikálás furcsa díszletek el?tt, dögunalmas módon. Persze, hiszen az egész a
nyelv és a törtlénelmi kor legalább alapfokú ismerete nélkül valóban teljesen nulla érték?.
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Mint mondtam, a zene nem igazán érdekelt, csak látvány szinten vonzott. (A zene iránt csak 2007 körül
kezdtem el érdekl?dni, 40 éves koromban.) Nyilván a leglátványosabb a diszkó-pop stílus.

Aztán jött egy zsidó srácból és két bolgár csajból álló együttes, mely azonnal meghökkentett: a srác
abszurd mozgása kombinálva a csajok szexis nézésével. Mindez a kor népszer? europop stílusában, de
annak olcsósított kelet-európai utánzatával.

a bolgár Trik együttes 1985-ben 

El?ször röhögtem rajta, de aztán megtetszett. Aztán amikor pár hónappal kés?bb megismerkedtem a
múzsámmal, s kés?bb a szerelmem is lett, persze jött az a személyes elem, hogy id?nként pont úgy
nézett szexisen, mint az együttes alacsonyabb, feketehajú csaj tagja.

https://www.youtube.com/watch?v=7-jX7Gvm-QY 
ez a bolgár tv 1985. december 31-i szilveszteri m?sorából 

Ma is retrósztároknak számítanak, a Sztárban sztár bolgár verziójában többször le lettek utánozva, az
egyik:

https://www.youtube.com/watch?v=iQHIPCWEdyk&t=9s 

A napokban láttam az illet? csajt, csak most már elmúlt 60 éves. Félig elnagymamásodott, de azért félig
még nyoma van benne a múltnak. Büszkén hozzáteszem: a múzsám sokkal kevésbé nagymamásodott el
azóta.

https://www.youtube.com/watch?v=RJO3bwUxUpI&t=93s 
1:33-tól az együttes 3 évvel ezel?tt egy tv-m?sorban 
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1990 után a bolgár zene lassan teljesen lezüllött. De ez már más sztori, melyr?l már írtam.
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Istenhez legközelebb

by maxval bircaman - kedd, március 09, 2021

https://bircahang.org/istenhez-legkozelebb/

Istenhez legközelebb ott lehet lenni, ahol a legkisebb a küls? zavar esélye.

Ez nyilván nem egy templom, a templom szerepe más. A templom középület, ahol sose lehetünk
magunkban. Ott egy kész környezetben vagyunk, ahol kötnek minket viselkedési szabályok, s mások is
jelen vannak. Képtelenség ilyen helyen elvonatkoztatni a küls? körülményekt?l.

Olyan helyzet és környezet kell, melyben maximálisan magunkban vagyunk.

Valószín?leg a legideálisabb helyzet a kivégzésünk el?tti éjszaka és hajnal. Itt minden már biztos, csak
csodára számíthatunk. Csakhát ez egy nehezen utánozható helyzet, ráadásul nem is praktikus.

Tehát olyat kell keresni, ami közel áll ehhez, de nem vezet halálunkhoz. Valamilyen 
kivédhetetlen helyzet, ahol olyan a teher, hogy a küls? körülmények már alig hatnak ránk.

Valószín?leg ez olyan helyzet, mely várakozás valamilyen elkerülhetetlen kellemetlenségre, melyben
nem számíthatunk semmilyen küls? segítségre. Valószín?leg ilyen lehet egy átlagember számárú a
háború: a várakozás a csatára. De hát ez se egy reális élethelyzet manapság. Talán a legközelebbi:
várakozás a fogorvosnál valamilyen hosszadalmasabb bevatkozásra, feltéve persze, hogy legalább
alapszinten félünk a fogorvostól. De ez lehet egy n? számára az els? szülés el?tti pár óra is. Még
enyhébben: egy olyan vizsgára készülés, melyre nem készültünk fel rendesen és melyen kizárt a
puskázás.
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Hercegn?i drámák

by maxval bircaman - szerda, március 10, 2021

https://bircahang.org/hercegnoi-dramak/

Meghan hercegn? a könnyeivel küszködve mondta el az ?t faggató bulvárújságírónak, hogy mennyire
megalázva érzi magát amiatt, hogy az angol köztársasági elnök csak évi 8 millió fontot bocsátott
rendelkezésére ruházkodásra, piperecikkekre, valamint egy elavult, 300 éves kastélyt, alig 30 f?
személyzettel, továbbá egyszer kénytelen volt üzleti osztályon utazni egy járaton, mert nem maradt hely
az els?osztályon.

Azt is elmondta Meghan, hogy sokáig t?rt, de amikor egyszer olcsó norvég kaviárral alázták meg
els?osztályú orosz helyett, majd pedig más alkalommal azt hallotta nyíltan kimondani, hogy az ég kék, na
akkor betelt a pohár! Elhatározta: vagy öngyilkos lesz vagy eladja tragikus életsorsa megfilmesítási jogát
100 millióért egy hollywoodi cégnek. Végül - átsírt, álmatlan éjszakák után - az utóbbit választotta, mert
másképp képtelen lett volna túlélni az ?rületes nyomást.

Ezt meghallva, Gighan hecegn? kijelentette, mindez semmi. Gighan ezután zokogva mondta el az ?t
faggató bulvárújságírónak, hogy mennyire megalázva érzi magát amiatt, hogy az angol köztársasági elnök
csak évi 7 millió fontot bocsátott rendelkezésére ruházkodásra, piperecikkekre, valamint egy elavult, 400
éves kastélyt, alig 20 f? személyzettel, továbbá kétszer is kénytelen volt üzleti osztályon utazni egy
járaton, mert nem maradt hely az els?osztályon.

Azt is elmondta Gighan, hogy sokáig t?rt, de amikor egyszer halkés helyett normál kést tettek ki a
tányérjához, ezzel meglázva ?t, majd pedig más alkalommal azt hallotta nyíltan kimondani, hogy az ég
kék és a f? meg zöld, na akkor betelt a pohár! Azonnal öngyilkos lett, majd eladta tragikus öngyilkossága
megfimesítási jogát 100-100 millióért egy-egy hollywoodi cégnek, de csak mert másképp képtelen lett
volna túlélni az ?rületes nyomást. Csak a neves orosz ellenzéki vezér Navalvnijt is megment?
csodaorvosok hozták vissza ?t a halálból!

Terhan hercegn? csak legyintett mindezek hallattán. ? hosszú percnyi sírás-rívás után tudta csak
elmondani az ?t faggató bulvárújságírónak, hogy mennyire megalázva érzi magát amiatt, hogy az angol
köztársasági elnök csak évi 6 millió fontot bocsátott rendelkezésére ruházkodásra, piperecikkekre,
valamint egy elavult, 500 éves kastélyt, alig 10 f? személyzettel, továbbá háromszor is kénytelen volt
üzleti osztályon utazni egy járaton, mert nem maradt hely az els?osztályon.
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Azt is elmondta Terhan, hogy sokáig t?rt, de amikor egyszer nem négyszer hajlott meg el?tte a
komornyik, csak háromszor, majd pedig más alkalommal azt hallotta nyíltan kimondani, hogy az ég kék,
a f? meg zöld, a négerek meg feketék, na akkor betelt a pohár! Azonnal öngyilkos lett, majd másnap ezt
megismételte, s azóta többször is, s?t most interjúadás küzben is foglalkoztatja az öngyilkosság
gondolata. Ami következ? öngyilkossága sugárzási jogait illeti, készen áll tárgyalásokra menedzserén -
Segglyuk hercegen, aki egyben férje - keresztül, azt reméli, így talán képes lesz túlélni az ?rületes
nyomást, ami alatt szenved.

_______________________________________________
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Nyelvi gyarmatosítás

by maxval bircaman - szerda, március 10, 2021

https://bircahang.org/nyelvi-gyarmatositas/

Nyelvi gyarmatosítás Afrikában - érdekes téma.

Leszámítva arab Afrikát - ami egy egészen más világ - a kép az, hogy az európai gyarmatosítók nyelve 
idegen nyelvként maradt meg, kényszerb?l, mert az afrikai országok túlnyomó többsége multietnikus,
er?s túlsúlyban lév? helyi nyelv nélkül.

Az alábbi térképen sárga színben azok az országok, ahol a volt gyarmatosító nyelve ma a lakosság
minimális - 10 % alatt - részének anyanyelve. Els?sorban egyes nagyvárosokban fordul el?, hogy egyes
helyi lakosok átvették a gyarmati nyelvet, az az anyanyelvük lett.

Zölddel ahol az arány 10-20 % közötti. Példa erre Nigéria, ahol a tengerparti részén sokan angol vagy
angol alapú kreol anyanyelv?ek, ennek oka, hogy nagyobb kapcsolat volt a gyarmatosítókkal.

A portugál gyarmatok esete is ilyen, a portugálok kifejezetten asszimilálni akartak, s ez részben sikeres
is volt, így minden volt portugál gyarmaton van jelent?s portugál anyanyelv? lakosság.

Pirossal azok az országok, ahol 20 % feletti a lakosság:

Seychelle-szk. és Mauritius: nyelvileg francia alapú kreol és francia gyakorlatilag a teljes
lakosság,
Zöld-foki-szk. és São Tomé és Príncipe: portugál alapú kreol és portugál anyanyelv? gyakorlatilag
a teljes lakosság,
Angola: a lakosság fele portugál anyanyelv?, gyakorlatilag a városi lakosság 100 %-a.
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Dél-Afrika és Namíbia esetében a kép csalóka, mert ez a 2 egyetlen afrikai ország, ahol a volt
gyarmatosítók jelent?s része helyben maradt, nem ment "haza". Mindkét országban van kb. 10 % fehér
lakosság, Dél-Afrikában ugyanennyi kevert fehér-néger lakosság is. A dél-afrikjai és namíbiai fehérek
nyelvileg kétharmadban afrikaans nyelv?ek, egyharmadban angol nyelv?ek.

Namíbiában vannak nagyvárosi négerek, akik szintén átvették a fehérek nyelvét, Dél-Afrikában is ez a
jellemz? a kevert lakosságra, valamint az ország nyugati felében a néger lakosság egy részére is.

szürke - arab államok és európai országok területei 

_______________________________________________
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A fasisztagyanús

by maxval bircaman - csütörtök, március 11, 2021

https://bircahang.org/a-fasisztagyanus/

A Partizán cím? YT-csatornát egyre inkább érdemes nézni. A csapat baloldali (a szó eredeti értelmében),
de a ballib táborral nem szakítottak, viszont folyamatosan olyan anyagokat tesznek közzé, melyek
mindenben cáfolják a ballib dogmákat. Ez persze vicces, de ugyanez jellemz? szinte minden magyar
baloldali csoportra: rettegnek nehogy fideszbérencnek min?süljenek, így sose mernek nyíltan
szembemenni a ballibekkel. De ez most mellékes. Két hete ismét olyan anyagot tettek közzé, mely
ismételten csak ideges fejrángást idéz el? minden hith? ballib megmondóembernél.

Van ez a Seb?k Miklós nev? újmarxista fazon és a könyve, címe Paradigmák fogságában - ajánlom a
m?vet, s a szerz? hiteles ember, lám ingyenes letöltésre is felajánlja m?vét, íme itt -, melyben leírja a
folytonosságot a kés?kommunista reformkommunista elit és a rendszerváltozás utáni liberális elit között,
s er?s kritika alá veti a 2010 el?tt egyetlen igazságnak min?sül? álláspontot a gazdaságpolitikáról. 

A szerz? nem fideszes tehát, s?t azon baloldaliak közé tartozik, akik Orbánt mint "neoliberálist" vetik el.
Más kérdés, hogy a könyvben megfogalmazottak 20-25 éve legfeljebb a Magyar Fórumban jelenhettek
volna meg, s minden valamit magára adó ballib harcos tüntetést szervezett volna a "fasiszta" és "kódoltan
antiszemita" Seb?k ellen.

Erre jön Gulyás "Marci" Partizánja és képes beszélgetést szervezni a könyvr?l a szerz? és Király Júlia, az
egyik leválthatatlan mindig igazlátó f?szakért? között.

Júlia kifejezetten idegesít? jelenség. Nekem személyesen is van lehet?ségem ismerni ?t. Még nem
meséltem el sehol itt, a BircaHang Média hasábjain, de 1992-ben a Nemzetközi Bankárképz? Központ
nev? intézmény hallgatója voltam pár hónapig. Ezen intézmény f? személyisége éppen Király Júlia volt
akkoriban. 

Úgy kerültem ezen intézménybe, hogy apám megpróbált bel?lem bankárt faragni, kifizette hát a
csillagászati tandíjat, s így az intézmény hallgatója lettem. Persze még az els? félévben kiestem onnan, a
harmadik hónapban már arra is képtelen voltam, hogy bemenjek az órákra. Kb. úgy éreztem magam mint
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néger polgárjogi aktivista a Ku-Klux-Klan gy?lésén, pedig akkoriban még magam is kb. ballib voltam. 

Ez bizonyítja, hogy a politikai nézet nem minden, mindig van valami mélyebb is az emberben. Szóval
Júlia és tanártársainak pökhendisége már akkor viszketési rohamot váltott ki bennem: baromira utáltam
azt a "mi mindent tudunk" és "mindenki hülye aki mást mond" hangulatot, ami áradt ott. Tulajdonképpen
csak egyetlen oktatóra emlékszem, akit nem utáltam: egy akkor 50-55 év körüli férfi volt az, aki üzleti
pszichológia tárgyat adott el?, ez volt az egyetlen tantárgy, mely képes volt felkelteni az érdekl?désemet
- sajnos nem emlékszem az illet? nevére.

A beszélgetést nem írnám le, mert meg kell hallgatni, minden perce kincs. A lényeg: Király megállapítja,
hogy Seb?k nemcsak hülye, de olyan naív is, hogy a fasiszták szekértolója lett, Seb?k meg szabadkozik,
hogy nem fasiszta, hisz utálja Zorbánt. Persze mondanom se kell, Király képtelen érdemben bármit is
cáfolni Seb?k állításaiból, s ezt Seb?k láthatóan élvezi.

Király a magyar szakért?k legbels?bb korének tagja. Olyan feketöves szakért?, akinek Antall fasiszta
volt, de még a szerencsétlen Medgyessy is picit fasisztaszagú, mert -- követve a fasiszta Zorbán példáját
- megemelte a minimálbér szintjét, nem konzultálva err?l a szabad piac láthatatlan kezével. El lehet
képzelni: így Seb?k gyakorlatilag SS-tábornoknak t?nik.

Az meg a magyar politikai fogalmak totális zavarának jele, hogy adott két semmiben se egyetért? ember
egyformán baloldalinak nevezi magát, miközben tulajdonképpen az egyetlen közös pont Orbán
elutasítása.

_______________________________________________
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja

by maxval bircaman - péntek, március 12, 2021

https://bircahang.org/a-kommunizmus-aldozatainak-emleknapja/

A kommunizmus áldozatainak emléknapja nev? ünnep a legabszurdabb dolgok egyike, én direkt nem
emlékezem meg róla. Direkt nem az illet? napra - február 25. - írtam ezt a cikket.

Bajom vele nem az, hogy tagadnám a kommunizmus áldozatait - szimpla tény, hogy a kommunista
rendszerek megöltek közvetlenül és közvetve olyan 15-20 millió embert. (A 100-120 milliós adat persze
marhaság.) A problémám az az háttérüzenet, melyet ez az ünnepnap közvetít.

Ez pedig az, mintha lett volna egy kommunista id?szak, mely gyilkosságokért felel?s, s se el?tte, se
utánna nem történt semmi hasonló, mindig minden más rendszerideológia vétlen - nyilván a fasizmust
leszámítva, melynek szintén van emléknapja. Ez utóbbi egyébként legalább pontosan lett megfogalmaz,
lásd "a holokauszt áldozatainak emléknapja", azaz nem egy egész ideológia gyászünnepe, henem egy 
konkrét gyilkos eseményé.

S nem is ez a baj, hogy a kommunizmus mint eszme ki van emelve gyilkos eszmeként, míg a fasizmus
csak az áldozatait illet?en (s?t, csak zsidó áldozatait illet?en), ez még magyarázható lenne a specifikus
történelmi körülményekkel. Az igazi elvi probléma az, mintha ez az eszme - ill. ez a 2 eszme, most
idevéve a fasizmust is - valami speciálisan gyilkos eszme lenne, míg minden más eszme meg tiszta.

Pedig a leggyilkosabb eszme a liberalizmus. Csak Afrika újkori gyarmatosításának áldozatszáma több,
mint minden kommunizmusé és fasizmusé együttvéve.

Egy vitapartnerem azt mondta, elvileg igazam van, de nem veszem észre, ez egy magyar ünnep a 
specifikus magyar körülményekre, nem nemzetközi, globális jelen?ségre szert tenni akaró
megemlékezés. Azaz mivel Magyarországon ezek a f? gyilkos eszmék, ezekre emlékezünk meg, s
nyilván nem Afrika gyarmatosítására.
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A gond ezzel az, hogy a magyarországi kommunizmus kifejezetten nem gyilkos eszme, áldozatszáma a
legszélesebb módon számolva se több 2-3 ezer embernél (beleszámolva Kun Bélától Kádárig mindenkit).
Az ország török megszállásának és a Habsburg-uralomnak valószín?leg sokkal több áldozata volt,
mégsincs emléknap ezekre.

Persze nem vagyok naív, tudom mi a valódi, tisztán politikai oka ennek a gyásznapnak, s tudom miért lett
bevezetve. De ett?l még marhaságnak tartom.

_______________________________________________
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Dosztojevszkij Hollywoodban rendez

by maxval bircaman - szombat, március 13, 2021

https://bircahang.org/dosztojevszkij-hollywoodban-rendez/

Az orosz filmm?vészetnek két szakasza volt eddig.

Az els? a m?szaki minimalizmus. Azaz nagyon olcsón filmet csinálni. Ez jó lehet drámai m?fajokban, de
bárhol máshol, ahol mégiscsak szükség van a valóság érzékeltetésére, ott ez a nevetségességet és
gagyiságot hozza csak el?. Az eredmény kb. olyan lesz, mint az Isaac Asimov magyar sci-fi adaptáció, a
Halhatatlanság halála, ahol Juhász Jácint üres folyosókon bolyong, s néha megjelenik egy elsuhanó
kávéf?z?. A szovjet verzióban ez úgy volt a szovjet sci-fikben, hogy a sci-fi jelleg kimerült abban, hogy
aranyszín? csillogó ruhába bújtatták az orosz színészn?t, aki a f?szerepet játszotta.

Persze lehetséges, ritkán, hogy lehet így is pl. sci-fit csinálni, ha olyan a téma, de ez kivétel.

Az orosz filmm?vészet egyedül háborús témákra volt hajlandó ténylegesen költeni, ott tényleg valóságh?
ábrázolások voltak. Ha azt mondta egy szovjet rendez?, filmet akar forgatni a Nagy Honvéd? Háborúról,
s ehhez kell neki 100 darab valódi tank, melyek ide-oda mozognak napokon keresztül egy hatalmas
területen, elhasználva pár száz töltetet, akkor erre rábólintott a vezet?ség, de ha azt mondta, sci-fit rendez,
s ehhez kellene egy darab helikopter fél órára, akkor ezt felesleges pénzkidobásra hivatkozva
elutasították, s szóltak neki, inkább csináljon egy m?anyag makettet.

Aztán a rendszerváltozáskor megjelent az új orosz filmipar, a nyugatutánzó tematikáival. Ami megint
gagyiság, mert ha az ember pl. akciófilmet akar, akkor megnéz egy eredeti hollywoodit, minek nézne
rossz orosz utánzatot.

Ma már ez a kor elmúlt, paródiák témája esetleg még. Íme egy orosz humorista csapat paródiafilmje,
oroszul, angol felirattal. Ami nem fordítható le: a filmbéli oroszok mind borzalmas angol akcentussal és
hibásan beszélnek oroszul, míg a filmbéli amerikai h?s tökéletes anyanyelvi orosz kiejtéssel, hibátlanul:
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https://www.youtube.com/watch?v=m5KYZb178kI 

Valamikor az ezredforduló körül elkezd?dött az orosz filmipar harmadik kora: immár nem akarnak
senkire se hasonlítani, csak a küls?ségeket, m?szaki megoldásokat veszik át. 

Nemrégi orosz sci-fi horror a Szputnyik cím? film. Már a címe nem igazán fordítható le, mert magyarul
ez csakis szputnyik, azaz m?hold, miközben oroszul a szó eredeti jelentése "útitárs", annak idején ez a szó
úgy keletkezett, hogy a m?hold a "Föld bolygó útitársa". Itt viszont a szó kett?s értelm?: hiszen a film
lényege az, hogy egy 1983-es szovjet ?rmisszió során egy földönkívüli útitárs is visszajött az
?rhajósokkal együtt a Földre mint az egyik ?rhajós szimbiótája.

Eddig a sztori teljesen hagyományos a m?fajban. A titkosszolgálat helyi parancsnoka és nagyravágyó
tudós beosztottja nem jelentik az eseményt a központnak, szimpla rehabilitációs id?szaknak állítják be az
egészet, hogy legyen idejük az idegen lényt megvizsgálni, majd eredményeket elérve növelni saját
presztízsüket a vezet?ség el?tt. Közben elszigetelve tartják az ?rhajóst, akib?l minden éjszaka
kimászik az idegen lény. 

Mivel rájönnek, hogy az idegen lény el fog sorvadni élelem hiányában, s rájönnek milyen anyagra van
szüksége, s ezt csak él? ember képes adni neki, kényszermunkára ítélt súlyos b?nözökkel etetik a lényt -
mint kiderül az egyikr?l, pedofil er?szakoló és gyilkos, szóval "nem kár érte". Ez már oroszos logika.

A hollywoodi recept azonban folytatódik: a szupertitkos intézet képtelen eredményt elérni, kénytelenek
küls? szakért?t bevonni. Találnak is egy tehetséges fiatal agykutató- és pszichológusn?t, akinek éppen
gondja akadt a hatóságokkal, felajánlják neki, segítsen, s cserébe megoldják problémáit. 

Az intézet tipikusan szovjet: kerítés, hatalmas falak, ?rök, a folyósokon kisasztal mögött üldögél? fiatal
n?vérek fehér köppenyben. Semmi luxus, még az intézetvezet? is panaszkodik a rossz ételre.

Tatyana Jurjevna, a fiatal kutató gyorsan el?re is halad az ügyben. Ha ez Hollywood lenne, valószín?leg
bele is szeretne az ?rhajósba, aki magában hordozza gazdatestként az idegent, de nem, itt csak meg akarja
menteni ?t. Amikor pedig rádöbben, emberekkel etetik a lényt, mélyen felháborodik, s még inkább
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segíteni akar. Valahogy kapcsolatba akar lépni a moszkai vezetéssel. Ha Hollywood lenne, akkor
valamelyik médiát keresné, dehát ez az 1983-as Szovjetunió, nyilván semmi értelme nem lenne
újságíróhoz fordulni.

Tatyana azonban csalódik: kiderül, hogy az ?rhajós semmivel se jobb a többieknél, mert tökéletesen
tisztában van a helyzettel, s azt el is fogadja, egyetlen célja a túlélés. Azzal mentegeti magát, hogy van
egy házasságon kívüli kisfia, aki anyja halála miatt árvaházba került, s ?t kell megmentenie.

Mégis tervet dolgoz ki Tatyana: betegséget kell szimulálni az ?rhajós testében, hogy az idegen lény
elhagyja azt, hiszen gazdatest nélkül a lény meghalna.

A lényeg: se a menekülési kísérlet, se a terv nem sikerül. Kiderül: az ?rhajós életképtelen szimbiótája
nélkül, ezt felismerve az ?rhajós is rádöbben helyzete kilátástalanságára, s lelövi saját magát, ezzel persze
a lényt is megölve. El?tte még a lényt felhasználja az intézet vezet?ségének megölésére. 

Egyedül Tatyana menekül meg. Semmi se tudódik ki az egész ügyb?l, a hatalom is csak annyit tud meg,
az intézetvezet? a saját szakállára illegálisan kísérletezgetett valamivel. Nincs katarzis, se változás. A jók
nem harcolnak a rosszak ellen, egyszer?en vége a filmnek.

Az egyetlen pozitív kifejlet magánéleti: Tatyana megkeresi az ?rhajós árvaházban lév? fiát, s örökbe
fogadja.

S a legfontosabb: nem menekül el a lény kis része, nem teleportálja magát sehová, nem történik csoda,
szóval folytatás kizárva.

a titkos intézetn a semmi közepén van Kazahsztánban 

_______________________________________________
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Izémentes izészabad övezet

by maxval bircaman - vasárnap, március 14, 2021

https://bircahang.org/izementes-izeszabad-ovezet/

Vicces döntés - "LMBT-szabad övezet" lett az Európai Unió, az EP szerint.

Persze semmi gond, a sóhivatalok szeretnek mindenféle döntéseket hozogatni. Szerencsére ezek nem
valódi döntések, hanem mint amikor a kisfiúk katonásat játszanak. Se eredményük, se joghatásuk - hiszen
a valósággal semmilyen módon nem érintkeznek.

Eleve az EP legfeljebb a saját épületének sorsáról rendelkezhet, bár azt is utólag egyeztetniük kell a
Tanáccsal, a Bizottsággal, s még 10-15 az EP-nél súlyosabb szervvel.

Szóval ént?lem akár az egyik vécéjüket is elnevezik szabad pedofil gyíkember övezetnek.

_______________________________________________
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Bolgár messiás

by maxval bircaman - vasárnap, március 14, 2021

https://bircahang.org/bolgar-messias/

A bolgár politikai élet legnagyobb eltérése a magyartól az állandó messiáskeresés.

A magyar politikai élet jellemz?je a stabilitás, a már sikeres párt nehezen t?nik el, erre több ciklus kell, s
ritkán akad új párt, mely nem a meglév?kb?l jön létre. Pl. a Kisgazdapárt elt?néséhez is 12 év kellett.
Egyetlen kivételes választási év volt: 2010, amikor két új párt is sikert könyvelhetett el, a Jobbik és az
LMP. De Magyarországon sose volt igény nemzetment? messiásra, az ilyen típusú egyéniségek sose a
már kialakult pártrendszer ellenében léptek fel.

Ellenben Bulgáriában szinte minden választás jellemz?je a messiás, aki új pártot alapít, mindenki mást
elvet, új rendszerváltozást akar, mindenben változást akar.

A 90-es évek ilyen egyénisége egy Zsorzs Gancsev nev? ember volt, aki a 60-as években Bulgáriából
Angliába, majd az USA-ba költözött, ahol vívókarriert futott be, majd harmadrangú szerepet játszott
Hollywoodban. Kés?bb kiderült: mindvégig a bolgár titkosszolgálat ügynöke volt másodállásban.
1990-ban költözött vissza Bulgáriába. 1992-ben robbant be a bolgár politikai életbe, amikor az
elnökválasztáson 17 %-kal harmadik helyet ért el. Azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a választási
videóiban sokszor gitározott és énekelt, saját szerzeményeit adva el?. Politikai irányzata sose derült ki:
gyakorlatilag minden létez? politikai eszme hívének elmondta magát karrierje valamely korszakában. A
legviccesebb az volt, amikor magát monarchistának mondta, s azzal kampányolt, hogy a monarchia úgy
állítható vissza, hogy el?ször ? lesz a köztársasági elnök, majd ebben a min?ségében "hazahozza a cárt".

Zsorzs Gancsev el?ad 

Pártot is alapított Bolgár Üzleti Tömb néven, mely sikeresen be is jutott a parlamentbe, 1994-2001
között parlamenti párt volt, míg lassan szét nem esett. Kés?bb kiderült, a párt valóban "üzleti", ugyanis
pénzért lehetett megvenni a befutó helyeket a pártlistán. Közben az 1996-os elnökválasztáson elérte a
pártelnök csúcseredményét: 22 %-ot. De onnan már lefelé ment az út. 
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2001-ben jött ugyanis a f? messiás, ráadásul ezúttal nem ismeretelen személy, hanem a volt bolgár
államf?: Szimeon Szakszkoburgotszki, aki gyerekként II. Szimeon néven 1943-1946 között bolgár cár
volt. ? Spanyolországból tért haza. Fantasztikus dolgokat ígért: pl. 800 nap alatt Bulgária totális
átalakítását, meg mindenkinek 5000 dolláros mikrohitelt, melyre a pénzt majd arab uralkodók dobják
össze.

A 2001-es választásokon a semmib?l létrehozott pártja 42 %-ot kapott, s majdnem egyedül meglett a
parlamenti többsége (1 mandátum hiányzott ehhez). Szimeon a legnagyobb kárt a bolgár 
jobboldalnak okozta, az alig 18 %-ot szerzett ezen a választáson, a jobboldali szavazók nagyobb része
átállt Szimeonhoz. A bolgár hagyományos jobboldal azóta se tudta kiheverni ezt a csapást, jelenleg pl.
egyenesen parlamenten kívüliek.

a nagy pillanat 2001-ben: a volt cár de facto lemond a cárságról, a bolgár parlamentben esküt tesz a
köztársasági alkotmányra mint kormányf? a Bibliára tett kézzel. mellette Makszim akkori bolgár
pátriárka 

2001-2005 között Szimeon pártja a törökökkel kormányzott koalícióban, a szocialisták küls?
támogatásával, majd 2005-2009 között ez a koalíció hivatalosan is 3 párt szövetsége lett. A hagyományos
bolgár jobboldal ezen mélyen felháborodott, nem volt magyarázatuk, hogyan lett a cárból "komcsi". A
jobboldali suttogó propaganda egészen vad elméleteket is terjesztett: pl. hogy Szimeon titokban a KGB
tábornoka volt a hidegháború alatt. Pedig ezen a fejleményen csak az lep?dött meg, aki nem követte
Szimeon életét. Én még 1989-ben olvastam vele egy interjút, ahol elmondta "ha nem lennék cár, szocdem
politikus lennék" - ezt akkor mondta, amikor még fel se merülhetett, hogy bármikor is hazatérhet.

2009-re Szimeon pártjának népszer?sége annyira lecsökkent, hogy már a parlamentbe se tudott bejutni.
Maga a jelenleg már 83 éves Szimeon ma is Bulgáriában él az év legnagyobb részében. Sikerült nála kb.
százszor gazdagabb spanyol arisztokrata feleséget is meggy?znie, hogy éljenek Bulgáriában. Az egyik
volt cári ingatlanról Szimeonnak sikerült bizonyítania, hogy az nem állami ingatlan volt, hanem édesapja
- III. Borisz cár - magántulajdona, így azt visszakapta mint jogos örökséget - ez egyébként a Szófia-
Plovdiv autópálya szófiai bevezet? szakasza mellett található, személyes érdekesség, hogy a 90-es
években 3 évig onnan kb. 500 méterre laktam. Az ingatlan nem luxuspalota, inkább egy hatalmas parkban
egy nagy villa, a park része hétvégeken szabadon látogatható bárki által.
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Szimeont és pártját szidni szokás Bulgáriában, kiemelve csak a negatívumokat, de én látok egy sor
pozitívumot is tevékenységében. Talán legfontosabb pozitívuma, hogy végleg megszüntette az addig a
bolgár politikai életet bénító nyugatpárti ex-antikommunisták contra oroszpárti ex-kommunisták felállást.

2009-re se tudott fellélegezni a hagyományos bolgár jobboldal, mert hiába t?nt el Szimeon pártja, annak
romjain jött létre a szófiai polgármester, Szimeon volt belügyminisztériumi államtitkára, Bojko Boriszov
új pártja, a GERB. Ismét tarolás jött: az új párt azonnal 40 %-ot szerzett.

Az eddigi messiások mind bukott messiások, míg Boriszov a másik kategória: ? eleve óvatosan ígérgetett,
nem mondott soha teljesíthetetlen célokat, s igyekezett gyorsan szakért?ket maga köré csábítani. Így azóta
is hatalmon van, azaz 2009 óta, csak egyetlen egyszer, másfél évre tudta az ellenzék eltávolítani ?t a
hatalomból, 2013-2014-ben, ami azonban végs?soron csak Boriszov meger?södését eredményezte.

Közben megjelent a bolgár nacionalizmus is parlamenti keretekben: a Támadás Párt. Egy tv-m?sor
alapján jött létre, s a m?sort vezet? újságíró lett a messiás-pártelnök, de nem tudott pártként komoly
eredményt elérni, sose került 10 % fölé, bár a 2006-os elnökválasztáson még második helyen végzett, de
akkor még nem létezett a GERB. Ez a párt máig a parlamentben van, ma már azonban vannak er?sebb
ellenfelei a nacionalista táboron belül, az idei választáson szinte kizárt, hogy be tudnak kerülni a
parlamentbe.

Akadt még egy, a Támadás Párt módszerét utánzó, de nem nacionalista, hanem amolyan általános
"mindenki ellen vagyunk" párt, a szintén egy tv-m?sor alapján létrejöv? Bulgária Cenzúra Nélkül párt,
mely azonban képtelen volt megkapaszkodni a politikai térfelen. A párt programja sose derült ki,
nagyjából absztrakt korrupcióllenesség volt a f? mondanivaló, s hogy minden rossz ami van és változtatni
kell mindenen, de nem derült ki hogyan és mire.

Volt még egy kisebb játékos, a vicces nev? Rend, Törvényesség, Igazságosság párt, mely szintén nem
bírt ki 1 ciklusnál többet, s egyszeri parlamenti bekerülése is éppenhogy sikerült. Err?l a pártról a
legemlékezetesebb esemény, hogy miután a pártelnökr?l elterjedt, hogy homokos, ? válaszként elvett
feleségül egy n?t. 

Veszelin Mareski bolgár millárdos választási plakátja a múltkori választásokon, rajta Marine Le Pennel
fog kezet 
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A 2016-os elnökválasztáson jelent meg egy bolgár milliárdos politikai szerepben. Az illet?nek többszáz
gyógyszertára és benzinkútja van. S azonnal negyedik lett 11 %-kal, majd a következ? évben az újonnan
létrehozott pártja is éppenhogy bekerült a parlamentbe. Róluk idén fog kiderülni, képesek-e
meglapaszkodni vagy csak egy lesznek a sok sikertelenm messiáspárt közül. Nevük Akarat Párt,
mérsékelten nacionalisták és oroszpártiak, s immár nem támadják az egész politikai rendszert, hanem
jóval mérsékeltebben nyilatkoznak meg. A cél gyakorlatilag az, hogy a GERB koalíciós partnere
legyenek.

Az idei választás f? messiása természetesen ismét egy tv-személyiség: Szlavi Trifonov. A
rendszerváltozás után kezd mint egy humoros diákm?sor állandó szerepl?je, majd zenei karriert épít,
végül a legnézettebb kereskedelmi csatornán lesz állandó sóm?sora, majd pedig 2019-tol saját tv-
csatornát indít.

Trifonov 

_______________________________________________
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A politika tilos

by maxval bircaman - hétf?, március 15, 2021

https://bircahang.org/a-politika-tilos/

Az Eurovíziós Szervezet kategórikusan kimondta: tilos minden politikai üzenet a fesztiválon, még a
legenyhébb formában is. Mert a fesztivál a felh?tlen szórakozás helye, nem a megosztásé!

Persze semmi baj a politikával, ha az "helyes" irányzatú. Akkor akár nyílt is lehet.

A belarusz Galaszi ZMjeszta együttes b?ne hatalmas. A tavalyi belarusz nyugatpárti tüntetések alatt a
kormányzatot támogatta.

Ez már eleve elfogadhatatlan egy "helyes" fesztiválon, ahol csak a progresszív haladóknak, az
okosoknak és szépeknek van helyük. Azoknak, akik mind együtt, teljes egységben, 100 %-os szavazással
követelik a pluralizmust és a nyíltságot! Hogyan is férk?zhetne be ide bármilyen eltér?, önálló, tehát
retrográd vélemény?

Az együttes dala egyébként annyira finoman politikai, hogy aki nagyon nem ismeri a körülményeket, az
észre se veszi a politikát benne. Íme a szöveg gyors fordításban:

Nézz el?re, felejtsd el azt ami elmúlt
Selejtezz le mindent ami tegnapi
Dobd le a takarót, indulj mosakodás nélkül
Csak a legjobbat hozhatod létre

Tépd szét a történelem menetét
A zab, mint látható, nem a lóban van
Múlt nélkül minden egyszer? lesz
Te csak engedelmeskedj nekem
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Változtasd meg a mohás alapokat
A szabad világ elkerülhetetlen
A korszer?tlen ember méltatlan
A retrográd pedig beengedhetetlen

Megtanítalak táncolni a dallamra
Megtanítalak elámítani magadat
Megtanítalak vonalasnak lenni
Örülni fogsz mindennek

Különleges zenét szerzek neked
Tálcán kínálom neked az egész világot
Viccé változtatom bánatod
Jobban leszel magadban

Aludj az eke mögött, folyik az éjszaka
Még messze a a csillagok
Hadd legeljenek a lovak az ugaron
El ne rontsd a barázdákat

Cseréld a húst zöldségre
Lelkendezz, akkor is ha dühös vagy
Álmodj új ketyerékr?l
Egyébként is hitelre kaphatók

(gyors fordítás: én - az eredeti szöveg vers és nehéz, nem garantálom a tökéletességet)

A dal kiválóan kifejezi a nyugatpárti szervez?sköd?k lelkivilágát, akik mindent ki akarnak dobni, s
cserébe csodákat ígérnek. De vajon ezt érti az átlagember? Nagy tételben fogadnék, hogy a nyugati
emberek 99,9 %-ának eszébe se jutna a politikai üzenet.

De most képzeljük el, ha ez az együttes tüntetéspárti lenne! Akkor nemhogy nem lenne gond vele, hanem 
ájult taps járna neki. Semmi se mentené meg ?ket a fesztivál megnyerését?l! S valószín?leg még egy
"fújj, Lukasenka, takarodj" sor se min?sülne politikai üzenetnek.
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https://www.youtube.com/watch?v=eCV553LLzHI 

A lényeg: a nyugati civilizáció menthetetlen, s nem is lenne szabad menteni. Korábban azt hittem, kezet
kell nyújtani a nyugatnak, ma már értem: a "minél rosszabb, annál jobb" kell hogy legyen a jelszavunk.

_______________________________________________
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Állatkínzás és állatbarátság

by maxval bircaman - hétf?, március 15, 2021

https://bircahang.org/allatkinzas-es-allatbaratsag/

Az állatkínzás és ellentéte, az állatbarátság ?si ösztönökb?l ered.

Primitív társadalmakban ma is ismert jelenség, hogy a gyerekek számára az állatkínzás egyenesen
kötelez?, hiszen így tanulják meg kicsiben a vadászatot és a veszélyes állatoktól való védelmet.
Feln?tteknél viszont az állatkínzás b?nnek számít, s?t egyfajta gyerekes perverziónak: a feln?tt megöli az
állatot önvédelem vagy étkezés céljából, abszurdum lenne játszania az állattal. Az állat felhasználása
racionális kell, hogy legyen, a gyerek esetében racionális a felkészülés a vadászatra, de egy feln?ttnél
ugyanez értelmetlen.

Ezek a társadalmak ezüst vagy bronz társadalmak, melyekben a irracionális állatölés vagy állatnak
fájdalom okozás szentségtörés.

Az egyes társadalom típusok:

arany: itt nincs állat elleni er?szak, hiszen az emberek vegetáriánusok, lásd a Biblia szerint ez az
özönvíz el?tti id?szak,
ezüst: a szellem uralja a társadalmat, azaz a papi kaszt, mely tudásfölénye révén tartja a többieket
uralma alatt,
bronz: az er? uralja a társadalmat, azaz a harcosok, akik nyers er?vel tartják a társadalmat
békében,
vas: a pénz uralja a társadalmat, azaz a gazdagok pénzügyi függ?séggel igaznak le mindenki mást.

A vastársadalom a legkétszín?bb a téma szempontjából. Egyrészt szisztematikus állatkínzást alkalmaz,
mert a nagyipari állattartás pontosan ez (gondoljunk egy átlag csirkeüzemre), másrészt szinte emberi
jogokat követel egyes kiemelt állatoknak, s tiltani próbál teljesen nemes, legitím ezüst- és bronzkori
szokásokat, mind a vadászat, a disznóvágás, stb.
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A vadászat pontosan a racionális állatkínzás egyik maradványa. Ahogy az indkolatlan háziállat tartás is
az, csak a másik oldalon. 

Ma egy átlag macska se látja el eredeti feladatát, nem véd a rágcsálók ellen, csak üldögél a lakásban,
szinte az egész napot alvással eltöltve. Teljesen felesleges lény, mégis százmilliók tartanak macskát.

De ugyanez a kutya is. A mai átlagkutya szimpla dísz, nem lát el semmilyen hasznos szerepet,
egyszer?en csak emlék a múltból. S talán még több embernek van kutyája.

A múltbéli ?si emlék jelen van mindenkiben, még kifejezetten ultraliberális, modernista emberek is
vannak a háziállattartók között.

Én magam 6 darab háziállattal rendelkezem: van 2 papagájom, 2 kutyám (fekete és fehér), s 2 macskám
(fekete és fehér).

a legfiatalabb háziállatom, a fehér kutyám, név szerint Polár Belladonna 

_______________________________________________
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Bolgár pípsó

by maxval bircaman - kedd, március 16, 2021

https://bircahang.org/bolgar-pipso/

Bolgár találmány volt a pípsó és az éjszakai bár házasítása. Nagyon régóta nem voltam ilyen helyen, de a
90-es évek vége felé ez még létez? konstrukció volt. Lényege: éjszakai bár két szinten: alul kabinok
vannak, felül normál bár. 

Én nem szégyellem: amikor hirtelen szabad lett ez a téma a kommunizmus bukása után, érdekelt ez az
egész iparág. S voltam talán összesen 10-szer ilyen helyeken. Mentségemre hozzáteszem: a dolog
m?vészibb szegmense izgatott, bár ilyet ritkán találtam, a legtöbbször a valóság a pofámba csapott.

A kabinok a normál pípsó logikája alapján m?ködnek, azaz be lehet ülni, s egy bizonyos ideig kilátni a
"színpadra". Aztán ismét el? kell fizetni, hogy megint felmenjen a függöny. A fenti részr?l pedig minden
látható természetesen, de ott minimális fogyasztás van, s er?sen emelt áru termékek. De facto: egy normál
éjszakai sztriptíz bár, ahová bemehetnek kispénz?ek is csak kukucskálni kicsit.

Mindenesetre a hagyományos pípsónál jóval kulturáltabb szórakozás. 

Egyetlen egyszer voltam hagyományos pípsóban: Budapesten, a Keleti pu. mellett, s borzasztó 
kiábrándító élmény volt, na és a szag, az volt a legrosszabb. Mindent átható spermaszag, ráadásul az
egész egy magaspincében volt, nagyjából nulla szell?zéssel. Az egész létesítmény célja tulajdonképpen
olcsó maszturbálás lehet?ségének felkínálása volt. A pár ügyfél se volt éppen bizalomkelt? kinézet?, félig
alkoholos mámorban kavargó, de még nem teljesen impotens, lecsúszott alakok.

Na és maga a produkció. Lehet, hogy bennem a hiba, de rám fordítva hatott: merevedés helyett 
sorvadás állt be nálam, s legf?bb gondolatom az volt, nehogy hozzáérjek valamihez, amit?l valami
betegséget elkapok.

Tulajdonképpen csak azért mentem oda, mert egy bolgár milliomos hajótulajdonos üzletembernek 
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tolmácsoltam, s ? kérte, menjek el vele, mert kiváncsi, de otthon nem mer ilyen helyre bemenni, nehogy
valaki felismerje.

Szóval a produkció az volt: három életunt, teljesen meztelen, 18-20 körüli lány ült egy sz?nyegen,
tapogatták magukat, néha egymást, id?nként tárgyakat dugva magukba, valami m?anyag
gyümölcsutánzatra emlékszem. Azt hiszem, 10 perc, s lement a függöny. Volt VIP-szolgáltatás is, azt
hiszem, ez azt jelentette, hogy az ügyfél bedugja a nemi szervét, azt meg a túlsó oldalról "elintézik". De
ezt személyesen nem láttam, csak a jelekb?l tudni lehetett.

Én úgy másfél perc után ki is távoztam az el?térbe, de a megbízómnak is túl sok lett a 10 perc. A hely
vezet?je, valami "terem?r" féle, rám is kérdezett "te mire vársz?", mondom "én csak a tolmács vagyok",
mire ? röhögve "hát, ehhez nem szükséges nyelvtudás".

A bolgár milliomos aztán megjegyezte, hát legalább már tudja, mi az a pípsó, bár nem ez lesz élete 
fordulópontja.

Szóval ezzel bevezettem, mi is a pípsó. De mi is volt az általam említett bolgárosított verzió? A
gyakorlatban normál sztriptíz. Kiment egy-egy táncoslány a színpadra, lassan levetk?zött, kicsit
vonaglott, majd távozott, nagyjából óránként 3 sztriptíz volt egyenként 15 perc hosszan. Durva elemet
nem láttam, azaz nem volt önkielégítés imitáció, se kifejezetten pornográf mozdulat. A 15 percb?l kb. 10
volt maga a vetk?zés, s 5 meg a meztelen rész: az egyik hentergett egy sz?nyegen és ült egy széken,
beszélgetve pár "néz?vel", a másik kett? szimplán táncolt, közülük az egyik a tánc második felében a
színpad közepén lév? zuhanyt is magára engedve, majd habfürd?szer? anyaggal bekenve magát.

Tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy a táncosn?k egyben pincérn?k is voltak. Azaz 1 órát
kiszolgáltak, majd 1 órát lent voltak, azaz minden 2-órás ciklusban egyszer vetk?ztek. Egyszer ott voltam
3 és fél órát, s ez alatt majdnem minden pincérlány vetk?zött 2-szer. Különféle fényhatások is voltak,
ahogy ez szokás. Egyedül egy id?sebb, 40 körüli picérn? nem vetk?zött soha, viselkedése alapján valami
üzletvezet? féle lehetett.

S prostítúció? Az is volt. Hallottam, hogy vannak látogatók, akik "randevút" egyeztetnek a pincérn?kkel.
Közismert: nagyon nehéz sztriptíztáncosn?nek lenni és nem válni prostituálttá. De ez már egy más téma.
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Szupermarket

by maxval bircaman - kedd, március 16, 2021

https://bircahang.org/szupermarket/

Németországban és Ausztriában az áruházak feloszlanak olcsó, diszkont típusúsakra és normál 
kategóriájúkra. Az Aldi, a Lidl, s a Penny pl. mind diszkont kategória. A Billa, a Kaufland meg pl.
"normál".

Megjegyzem: de jó, hogy a magyarban ma már a "diszkont" szó csak melléknév. A 90-es évek elején még
f?név volt, lásd "megyek a diszkontba". Engem baromira idegesített.

Az EU legszegényebb országában, Bulgáriában nem létezik "diszkont" kategória, ugyanis bármilyen
áruház már a középosztálynak szól, nem a szegényeknek. A szegények piacra járnak, kis boltokban
vásárolnak, s csak valamilyen akció esetében mennek be áruházba.

tipikus kisbolt lakóépület aljában 

Ennek egyébként pozitív fejleménye, hogy míg Budapestr?l szinte teljesen elt?ntek a független kisboltok,
addig Szófiában maradt bel?lük szép mennyiség. Egyszer?en mindig volt rájuk igény.

a t?lem 200 méterre lév? Lidl beltere 

Míg nyugaton ezek a hálózatok kifejezetten diszkont kategóriában hirdetik magukat, Bulgáriában ilyen
típusú marketing nincs: ezek a boltok a szegényeknek túl drágák, míg az alsó-középosztály számára 
kedvez?bb az "elegáns bolt" narratíva. A szegény réteghez képest gazdag alsó-középosztály persze
nyugati mércével szegény, de így legalább az az illuziója lehet, hogy ? valami "jobb" helyen vásárol.
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a múzsám jön szembe a Lidl el?terében 

Az ilyen dolgok kiválóan mutatják az életszínvonalbeli hatalmas eltéréseket az EU-ban. Talán jobban,
mint a statisztikai adatok.

_______________________________________________
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Egy éve a járványnyertes oldalon

by maxval bircaman - szerda, március 17, 2021

https://bircahang.org/egy-eve-a-jarvanynyertes-oldalon/

Ezen a héten van az els? évfordulója annak, hogy nem járok dolgozni.

Amerikai multinál dolgozom, s tavaly ilyenkor lett bevezetve az otthonról való munka.

Hatalmas nyereségek értem engem emiatt. Egyrészt, a szabadid?m drasztikusan megn?tt, nem kell napi
másfél órát munkahelyre és -r?l menésre pazarolnom. Ez pénzügyileg is nyereség számomra, nincs
üzemanyagköltségem. Aztán nem kell felesleges kommunikációval se foglalkoznom, hiszen nem látom
közvetlenül a kollégáimat, f?nökeimet. Az alvást sokkal kevésbé kell a munkához igazítanom. Immár a
tisztálkodást se kell a munkaid? szerint rendeznem: simán kezdhetem pl. reggeli munkámat tisztálkodás
nélkül.

S persze egy rakás járulékos elem. Bármikor felállhatok a székemb?l. A szolgálati számítógépemet nem
láttam 1 éve, a sajátomat használom, mely egyrészt gyorsabb, másrészt én állítottam be mindent rajta,
nem a cég IT-részleges, harmadrészt nincs rajta semmilyen korlátozás.

Egy szóval: a járvány nyerteseinek egyike vagyok.

_______________________________________________
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Szovjetek Kubában

by maxval bircaman - szerda, március 17, 2021

https://bircahang.org/szovjetek-kubaban/

A magyar jobbosok egyik tévhite a kozmopolitizmus azonosítása az internacionalizmussal. Pedig a kett?
egészen más.

A kozmopolitizmus a nemzeti identitások eltörlését jelenti, míg az internacionalizmus az egyes nemzetek
együttélését.

A szovjet rendszerideológia annyira szükségét érezte nemzetek létezésének, hogy ha nem volt ilyen,
akkor csinált. Korábban említettem Szovjet Közép-Ázsia példáját, ahol valójában egyfajta egységes
kevert identitás volt, míg a szovjet társadalmi mérnökök nem hoztak létre külön nemzeteket, melyek máig
léteznek. 

De még egy vicces példa: a hakaszoké. A hakaszok tulajdonképpen dél-jenyiszeji tatárok, de mivel
messze élnek a Volga-menti Tatársztántól, a korai szovjet nemzetépít?k úgy gondolták, külön kellene
?ket kezelni, s ki lettek találva a "hakaszok". Aztán új vélemények jöttek, hogy mégse kellene túlzásba
vinni a nemzetépítést, így tervbe lett véve a hakasz nemzet megszüntetése. Ekkor jött azonban a
meglepetés: a helyi vezetés már rájött, a legjobb módszer az érdekérvényesítésre a "nemzeti", így a
hakasz kommunisták levelet intéztek Sztálin elvtárshoz, melyben jelezték felháborodásukat amiatt, hogy
egyes körök meg akarják szüntetni a "fiatal szocialista hakasz nemzetet". Aztán Sztálin megnézte a
térképen hol vannak a hakaszok, majd vállat vont, s leállította a hakasz nemzet "likvidálását", így
1930-tól nem csak "kerület", hanem egyenesen "autonóm terület" lett Hakasziából.

A szovjet logika a nemzetek közti barátságot támogatta, nem az egyének köztit. A külföldiekkel való
kapcsolat pedig egyenesen negatív viselkedésnek számított.

Kubában a csúcsid?ban - 80-as évek közepe - 20 ezer szovjet kiküldött volt, az egész országban, de a
legtöbb persze Havannában. Az egyes kiküldöttek tömbökben laktak.
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A kubaiakkal való kapcsolatra nem néztek jó szemmel. S teljesen mindegy volt, hogy a kubai egy
"szocialista" nemzet, ett?l függetlenül az elvárás az volt, hogy a szovjet ember csak képvisel?in,
felettesein keresztül legyen kapcsolatban kubaiakkal. A szovjet hatóságok kifejezetten támogatták a
kubai kultúra nem megismerését, a nyelv nem megtanulását. 

Gyakorlatilag alig pár renitens szovjet volt, aki mégis megtanult spanyolul. S az ilyenekre a többiek mint
valamiféle furcsa, zavaros, kriminogén alakokra néztek.

De az egyénieskedés tilalma olyan szint? volt, hogy az egyes szovjet lakótömbök közti kommunikációra
is rossz szemmel néztek. Diákok esetében egyenesen tilos volt a "lakónegyed" elhagyása, feln?tteknél
meg nyomós ok kellett hozzá.

Ennek következménye az lett, hogy a szovjet kiküldöttek szinte semmit se ismertek meg a helyi életb?l,
de még egymás tapasztalatait se tudták kicserélni. Persze akadtak merészebb, 16-17 éves diákok, akik a
diáktilalmat megszegték, de ez kevés ember volt, s nyilván ?k se állandóan tették ezt.

Amit a hatalom nem vett észre: ez az elzártság nem feltétlenül a rendszert er?sítette. Mivel jellemz?en az
átlagembernek semmilyen tapasztalata nem volt nyugatról, egy egyaránt elhitték a legfantasztikusabb
nyugatellenes és nyugatpárti álhíreket is. 

Az átlag kubai szovjet kiküldött sose járt nyugaton, átutazóban se. Egyesek egyetlen nyugati élménye az
volt, hogy egy id?ben az Aeroflot Moszkva-Havanna járata leszállt egy órára Írországban - így láthattak a
szovjet kiküldöttek egy csillogó repül?téri épületet, benne egy luxuscikkeket árusító bolttal. S igen, volt
szovjet gyerek - mert els?sorban diákokkal voltam kapcsolatban, életkorom miatt - aki komolyan elhitte,
hogy ilyen a nyugati élet. Gyakorlatilag úgy képzelte el a korabeli nyugatot, mint a hivatalos
propagandában a kommunista jöv? volt bemutatva: nem kell dolgozni, mindenki luxusban él, eszik-iszik
amennyit akar, s csak akkor tesz bármit is, ha kedve van hozzá. Miután én akkor már számtalanszor
jártam nyugaton, így megjegyeztem, hogy a nyugati élet jobb, mint miénk, de egyáltalán nem az, mint
amit képzel, megkaptam az, hogy én a hivatalos szöveget hangoztatom, nem merem megmondani az
"igazságot". 

Arra a felvetésemre pl., hogy Madridban sok a koldus, a nyugatimádó szovjet diáktársam kijelentette, ez
nyilvánvalóan hazugság, mert Spanyolországban kapitalizmus van, s a kapitalizmusban mindenki gazdag!
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Egyébként érdekes fejlemény: most amikor Oroszországba immár 30 éve bármilyen nyugati infó eljut
korlátlanul, szabadon lehet utazni, a nyugat népszer?sége többszörösen alacsonyabb, mint a szovjet
id?kben, amikor hivatalosan csak negatív infók voltak a nyugatról.

szovjet kiküldöttek újévi ünnepsége a 80-as évek közepén (forrás: cubanos.ru) - a legtöbbeknek a bikinis
Hópehelyke lesz sajátos, de nekem a kép igazi kordokumentumjellegét a hosszúnadrágos fehéringes
strandoló férfi adja, ez annyira tipikusan szovjet jelenség: hosszúnadrágban, cip?ben strandra menni 

_______________________________________________
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Jók vagy rosszak?

by maxval bircaman - csütörtök, március 18, 2021

https://bircahang.org/jok-vagy-rosszak/

Annak idején, a marxizmus totális lebutulása idején az ideológiai vizsgán való átmenet lett a világ
legkönnyebb dolga. Csak minden álelemzéshez meg kellett jegyezni, ki a jó és ki a rossz. Ugyanis
akkorra - 80-as évek- már nem maradt átmenet, csak olyan maradt, mint a Jehova Tanúi kiadványaiban:
ha az Jehovai Tanúi vezet? testületével vagy, akkor jó vagy, ha meg bármi módon ellenük - pl. csak 99,9
%-ban értesz egyet velük -, akkor meg rossz.

Csoporttársakkal együtt mentem be vizsgázni. Egyszerre 4 ember. Tételt húztunk, leültünk. Egyik társam
azt húzta "Angola: MPLA és UNITA", na bajban is volt, mert annyit tudott, hogy Angola az portugál volt
Dél-Afrikában. Aztán a társam odasúgott nekem "öreg, az MPLA az a jók vagy a rosszak?", én meg
segítettem "a jók". 

Hálásan megköszönte, majd jelesre vizsgázott. Élvezet volt hallgatni. Hosszan beszélt az angolai nép
elnyomásáról a gonosz portugál gyarmatosításáról, a hosszú és keserves küzdelmekr?l. Majd kitért arra:
sajnos a gyarmatosítók megbontották a népi egységet, ellenforradalmi bandát szerveztek.

A lényeg: nem mondott semmi konkrétumot, se nevet, se évszámot. El?adta a klasszikus jó és rossz harca
szöveget. Eredmény: jeles. 

Nekem a kett?s hatalom kérdése jutott. Ez nehéz tétel, mert kell tudni egy dátumot is hozzá. A kett?s
hatalom az oroszországi 1917 február-november közti id?szakot jelenti, amikor már megd?lt a
monarchia, de még nem volt kommunizmus se. 

"Maga párttag?" - fordult hozzám feleletem után a bizottság elnöke, majd hozzátette - "mert kevesen
értik ilyen mélyén a marxizmus-leninizmus ügyét, mint ahogy az Ön feleletéb?l ez kivilágosodott".

Mára a liberalizmus eszméje eljutott pont ugyanerre a szintre. Nincsenek árnyalatok, van jó és rossz. A
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témák nagyjából 99 %-ában óvodás szint? feladat kitalálni ki a jó és ki a rossz. A maradékban kell tudni
1-2 adatot ehhez.

S egyre csökken a gondolkodás mezeje, mert egyre több az ügy, melyben el?re meghatározott jó és rossz
van. Ezekben csak tapsolni szabad a jónak és öklöt rázni a rossznak.

Egyre jobb kedvvel figyelem a "lezárt témák" listáját. A legfrissebb: az UK (Nagy-Britannia Unifikált
Köztársaság) úgynevezett "királyi" családjának m?botrányai. Immár itt is kiderült: van progresszívista
"herceg" és fasiszta "herceg" oldal. Az el?bbinek ájult tisztelet jár, az utóbbit meg ki kell röhögni. S
természetesen azt kell közben állítani: a jó oldal nem is oldal, hanem a színtiszta "semlegesség" pártolása.

_______________________________________________
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Lázad a "józan ész"

by maxval bircaman - péntek, március 19, 2021

https://bircahang.org/lazad-a-jozan-esz/

A kései bolgár és magyar kommunizmus ellentétes utat járt be.

Nagy hasonlóság a két ország között, hogy a vezér gyakorlatilag egyszemélyi hatalmat birtokolt, 30 éven
keresztül, s hatalmuk egyetlen korlátja Moszkva volt. Ezen túl csak arra kellett mindig vigyázniuk, hogy
sose sértsék meg egyszerre több pártlobbi érdekét, nehogy azok szövetkezzenek ellenük.

Todor Zsivkov ugyan Kádár el?tt 2 évvel jutott hatalomba, 1954-ben lett pártvezér, de ez akkor még nem
jelentette a teljes hatalmat. Meger?södése a hatalomban 1956-ban indult, amikor ? lett az új hivatalos
moszkvai desztálinizációs vonal bolgár "szóvív?je", s egészen 1962-ig tartott, míg minden riválist
eltakarított a vezetésb?l.

A lényeg: a kommunista rend 85-90 %-a mindkét országban egyetlen ember hatalmához köthet?:
Magyarországon Kádárhoz, Bulgáriában Zsivkovhoz.

?ovábbi hasonlóság: a kezdeti er?szak után a rendszer egyre engedékenyebb és reformistább lett.
Azonban a csehszlovák 1968, majd pedig különösen a lengyel Szolidaritás fellépését a két ország teljesen
másképp értékelte, reagálta le. Innent?l teljesen elvált a két ország módszere.

A magyar megoldásról nem írnék sokat, hiszen közismert az olvasóknak: egyre nagyobb nyitás a nyugat
felé, a legtöbb kapitalista rendszerelem lassú bevezetése, a hivatalos ideológia jelképessé válása, az állami
er?szak egyre nagyobb visszaszorulása, példátlan egyéni szabadság engedélyezése minden
politikamentes szférában.

A bolgár megoldás ennek pont az ellenkez?je volt: Zsivkov Kádárral ellentétes következtetést vont le a
posztsztálini kommunizmus fejl?déséb?l. Azt vallotta: a reformok nem hogy segítik a rendszert, hanem
éppen ellenkez?leg, azt gyengítik, azaz nem nagyobb engedékenység, hanem visszaszigorítás szükséges.
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Persze - utólag nézve - nyilván Zsivkov látta jobban át a helyzetet, ez tény, de most nem ez a kérdés.

Szóval: Bulgáriában a 60-as évek szabadabbak voltak a 70-es éveknél, s azok pedig szabadabbak a
80-as éveknél. Ami a gazdaságot és életszínvonalat illeti, ugyanaz mondható el, személyes élményem a
80-as évek második feléb?l bolgár átlagemberekt?l a "bezzeg 10/20 éve még volt áru a boltokban"
szöveg. 

Én 1986 ?szét?l éltem Bulgáriában egészen a kommunista rendszer végéig (1989 novembere), tehát az 3
utolsó kommunista évben. Ekkorra a totális szabadsághiány jellemezte a viszonyokat: gyakorlatilag
immár visszajött az, amir?l Magyarországon csak a nálam eggyel id?sebb nemzedék elbeszéléseib?l
tudtam: a Rákosi-kor. Egyre szigorúbb cenzúra, a hivatalos ideológia egyre nagyobb szerepe, a vallás
kontrollja, minden enyhe ellenvélemény eltiprása, stb. Tulajdonképpen az egyetlen, amiben nem hozták
vissza a sztálini id?ket, hogy nem volt üldözve a nyugati divat követése a fiatalok - különösen a lányok -
között, s a nyugati zene imádása t?rt kategóriának min?sült.

A kor bennem megmaradt bolgár n?képe: abszolút megcsinált csaj, smink és frizura tökéletes, ékszerek,
szexisen öltözve, de a szájából a legócskább szovjet baromságok jönnek ki. Az ékszer elem fontos: a
80-as években a bolgár és a magyar lányok egyik megkülönböztet? jele volt, hogy a bolgárok jellemz?en
háromszoros méret? ékszereket hordtak. Van aki ezt giccsnek mondta, de én imádtam pl. az arc aljáig
lelógó m?anyag vagy alumínium csillogó fülbevalókat.

akartam saját korabeli képet betenni - kiderült: egy sincs, szinte hihetetlen, szóval a netr?l 

A fiatalok pedig mindenhol, mindig lázadnak. Ez korosztálybeli jellemz?. Magyarországon ez könny?
volt, a politikamentes lázadás engedélyezve volt, s ez pont elég volt a legtöbb embernek. S?t,
Magyarországon az enyhe politikai lázadás se járt különösebb következménnyel.

Egy példa erre. Magyarországon a 80-as évek els? felében megszüntették az egyetemi felvételihez addig
szükséges KISZ-ajánlást, ami eleve addig is mer? formalitás volt. Bulgáriában nemhogy a felvételihez,
de minden évben a beiratkozáshoz is kellett KISZ-ajánlás. A KISZ pedig a saját bels? szabályai alapján
döntött. 
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Persze, elvileg Bulgáriában se volt kötelez? KISZ-tagnak lenni, de aki nem lett tag, azt nem vették fel
sehová továbbtanulni. Aki pedig egy adott évben nem teljesítette a KISZ-feladadát, annak véget ért a
tanulása. Pl. létezett olyan a bolgár KISZ szervezésében, hogy "önkéntes diákmunka" - ha valaki nem
ment el rá egy adott nyáron "önkéntesen", az aztán nem kapott ajánlást, s ?sszel nem tudott beiratkozni a
következ? évre. Gyakorlatilag csak hamis orvosi papírokkal lehetett kibújni az "önkéntes" munka alól.

A múzsám is ment "önkéntesen" az 1987-es évben 4 hétre dolgozni. "Szerencsére" asztmás, s az asztma
rajta volt a KISZ "betegséglistáján" - no nem, nem mentesülhetett a munka alól ? se, de joga volt
lakóhelyét?l 20 km-en belül "önkénteskedni". Magyarul magában a városban, míg az átlag diákokat
sokszor az ország másik végébe küldték "önkéntesen", gyakran borzalmas munkásszállókra. Szóval
minden reggel elment a villamossal egy cukrászdába, s ott volt délutánig - gyakorlatilag cukrászdai
kisegít? személyzet szerepkörben. 

(Aztán sikerült ?t teherbe ejtenem 1987 novemberében, s így 1988-ban már mint terhes anya, majd
1989-ben mint kisgyerekes anya teljes mentességet élvezett az "önkéntesség" alól.)

Szóval ilyen körülmények között eléggé rizikós volt bármilyen komoly lázadás. A bolgár társadalom egy
rendkívül idegesít? választ dolgozott ki minderre. Sajnos nem a passzív ellenállást, ami a bolgár
társadalom válasza volt az 500 éves török uralomra, azzal még nem lett volna különösebb gond. De
nem, itt új válasz született: a nihilizmus és cinizmus.

Szóval mivel nem lehetett semmilyen álláspontról megkérd?jelezni a hivatalos ideológiát, az a népszer?
reakció született, hogy minden ideológia marhaság. Az igazán okos ember csak a józan eszében hisz, s a
józan ész kizár bármilyen ideológiát. Fokozott alakjában, az is hozzá lett téve, hogy nincs jó és nincs
rossz, minden viszonylagos, s az igazán okos ember sose lehet jó. Azok pedig akik hisznek bármiben is
komolyan, azok egyszer?en ostoba emberek. S persze a legrosszabbak, akik lelkesek bármiért is - ?k
szimplán primitív alakok.

Miért érdekes ez ma is? Egyrészt ma ez kezd lenni a nyugati szabvány - lásd, a liberalizmus nem
ideológia, hanem a tiszta józan ész, míg minden ellenvélemény viszont ideológia, így primitívizmus.

Ami pedig Bulgáriát illeti, az akkor fiatal nemzedék zöme máig ezt vallja. De mind az id?sebbek, mind a
fiatalabbak immár mások, s egyre növekv? mértékben.
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Törvényszegés

by maxval bircaman - szombat, március 20, 2021

https://bircahang.org/torvenyszeges/

A protestantizmus, s különösen a keresztény fundamentalizmus egyik mániája a törvénytisztelet. A
hivatkozás a Biblia (Márk 12:17): "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az
Istené".

Valójában ?k csak a császárnak adják a császárét, mintha a mondat második felét észre se vennék.

A hív? ember számára az állami jog mindig csak másodlagos valójában. Ez nem azt jelenti, hogy
anarchistának kellene lenni, nem kellene elismerni az államot. De az isteni paranccsal, az emberi
lelkiismerettel ütköz? emberi jog egyszer?en semmis a hív? számára.

S ezt a legtöbb hív? is mélyen átérzi. Bármit is mond a törvény, az átlagember átérzi, mely szabály
megszegése problémás erkölcsileg és mely megszegése nem az. A sebességhatárt mérsékelten átlép?
embert, a 2 sör után vezet? embert senki se tekinti b?nösnek, s ha az ilyet elkapják, a kisember azt
mondja "pechje volt". A veszélyesen vezet? embert viszont mindenki elítéli, akkor is, ha történetesen nem
történik baleset.

_______________________________________________
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A múlt megszépül

by maxval bircaman - vasárnap, március 21, 2021

https://bircahang.org/a-mult-megszepul/

Azt olvastam nemrég, az emberek hülyék, hogy képesek nosztalgikusak lenne egy nyilvánvalóan
rosszabb múlt iránt.

S most hagyjuk annak értékelését, egy adott múlt valóban rosszabb-e, mint a tényleges jelen. Maga a
jelenség az érdekes.

Szimpla emberi lelki jelenség az alapja mindennek. Az ember a rossz tapasztalatait igyekszik
feldolgozni. Ennek módszere lehet a mitologizálás, majd gyásszá alakítás - talán legjobb példa erre az
amerikaiak hozzáállása a 2001. szeptember 11-i terrorista támadáshoz, mára ebb?l amolyan új amerikai
nemzeti ünnep lett, nagyjából a magyar október 6. mintájára. De ez a módszer csak jelent?s és közösségi
eseményeknél tud m?ködni.

A hétköznapokból nem lehet mítoszokat gyártani, itt a jellemz? megoldás a felejtés. Ami rossz volt, azt
egyszer?en elfelejtjük. De közben ugyanabból az élményb?l megmarad a jó. Az eredmény: a múlt
folyamatosan szépül.

Ez Magyarországon is ismert jelenség, lásd Kádár-nosztalgia, de Bulgáriában - ahol személyesen átéltem
a kommunista rendszer végét, 1986-1989 között - még drasztikusabb, hiszen a bolgár élet még magyar
szemmel is igencsak szörny? volt akkoriban. Nem is annyira az átlagéletszínvonal tekintetében, az
Bulgáriában nem volt sokkal a magyar alatt (valójában a bolgár életszínvonal már a 90-es években zuhant
be a magyarhoz képest, azaz már a kommunizmus után), hanem sok egyéb tekintetében, pl.:

a bolgár kommunista rendszer sokkal elnyomóbb volt a magyarnál, miközben Magyarországon
folyamatosan tágult a szólásszabadság, addig Bulgáriában a legkisebb ellenvéleményért
megtorlás járt,
a Kádár-korszak utolsó szakaszában Magyarországon a marxizmus már csak dísz volt, amit
azonban nem kellett komolyan venni, míg Bulgáriában éppen ellenkez?leg: növekedett az
ideológiai tisztaság követelménye,
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Magyarországon természetesen fegveres er?szak egyáltalán nem volt, míg Bulgáriában a
törökökkel és a muszlim vallású bolgárokkal szemben ez az er?szak éppen a kommunizmus utolsó
éveiben volt a legkeményebb - err?l személyes élményeim nincsenek persze, mert Szófiában
laktam, ami keresztény bolgár város, de másodkézb?l sok mindenr?l hallottam akkoriban,
míg Magyarországról legalább évente lehetett utazni külföldre (s?t, 1988-tól korlátlanul),
Bulgáriában az utazás engedélyeztetése a legutolsó id?kig komoly procedúra volt,
egy átlag szófiai központi üzlet áruválasztéka kb. azonos a szinten volt, mint egy akkori átlag
magyar falusi bolté, kb. ez volt a választék: 2 féle kenyér, tej, joghurt, vaj, lekvár, 2-3 féle
felvágott, csirkehús, alapvet? f?szerek, pár fajta gyümölcs, alap zöldségek, 4-5 fajta konzerv,
olcsó alkohol, kompótok, szörny? min?ség? gyümölcslevek,
az alaptermékeken túl gyakorlatilag minden hiánycikk volt Bulgáriában, értsd kicsit jobb
szappan, sampon, kakaó,
a szolgáltatások szintje Bulgáriában olyan volt a 80-as években, mint Magyarországon a 60-as
években, gyakorlatilag ha nem volt az embernek személyes ismer?se az adott területen, akkor nem
tudott semmit se elintézni, mondjuk egy egyszer? vízvezetékszerelést se, a bolgár taxis pedig
valamiféle nagyúr volt, akinek kegyeiért az utasjelölt kénytelen volt hajlongani,
Magyarország tele volt magán és félmagán kisboltokkal a 80-as években (butikok), ezekben
szinte mindent meg lehetett kapni, pl. a n?i divat terén, ezzel szemben Bulgáriában a
valutásüzleten és a nyugati ismer?sön kívül nem volt más erre.

Azt gondolná az ember, nincs él? bolgár ember, aki visszakívánná a kommunizmust, pedig b?ven van. S
nem a teljesen racionális okokra gondolok, hiszen nyilván van amiben az a rendszer ténylegesen jobb
volt: alig volt b?nözés akkor, olcsó volt a rezsi, csak annak nem volt munkahelye, aki nem akart dolgozni,
stb.

De olyan véleményekkel találkoztam, s már pár évvel a kommunizmus bukása után, melyek nevetésre
késztettek a valóságérzet teljes hiánya miatt. Íme három kedvenc példám:

Az áruhiány úgy jelentkezik az emlékekben mint min?ség. Azaz igaz, hogy kevés áru volt, de
ami volt, az jó volt, mert akkor az állam nem engedte be a "nyugati vackokat", csak jó min?ség?
termékek voltak engedve. Ezzel az érvvel a gond az, hogy félig még igaz is. Pl. a tejtermékek
szintjén ténylegesen zuhanás zajlott Bulgáriában a rendszerváltozás után. A valóban jó min?ség?,
igazi recept szerint készült joghurtok helyét nagy mértékben átvette a nyugati, száraz tejporból
készített áljoghurt, persze az utóbbi sokkal olcsóbb. De egy csomó termék esetében ez az érv
egyszer?en nem igaz, pl. a hasfájást okozó olcsó tartósítószerekkel készített bolgár kommunista
gyümölcslevek helyett az új rendszerben jelent?s min?ségjavulás következett be, immár lettek
drágább, iható min?ség? gyümölcslevek is. Plusz konkrétan voltak termékek, melyek még csak
nem is léteztek a kommunista Bulgáriában.
A sajtó- és szólásszabadság hiánya úgy van beállítva, hogy "bezzeg akkor csak a min?ség
jelenhetett meg" és "valóságsó, pornó és giccs helyett csak az értékes kultúra volt a képerny?n".
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Ez egyébként a magyar közbeszédben is gyakori érv, ráadásul mindkét tábor szívesen használja.
A valóságban ez a narratíva persze csak egy érvelési hiba.
Végül a hírek hiányának keverése a hírek alapját képez? tények hiányával. Lásd, nem voltak
koldusok. Persze hogy nem, hiszen a rend?r azonnal elvitte a koldulni próbálót. Vagy nem volt
prostítúció. Pedig volt, csak nem volt annyira szem el?tt.

Szóval a múlt tényleg megszépül és egyre szebb lesz.

_______________________________________________
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Kuss, mert magán

by maxval bircaman - vasárnap, március 21, 2021

https://bircahang.org/kuss-mert-magan/

Kivételesen jó hír Amerikából: nem lehet alapvet? jogokat elvenni a magánérdekre hivatkozva.

Eddig ugyanis az volt a liberális érvelés: jogok csak az állammal szemben lehetnek, minden mást a
"szabad piac" rendez. Azaz pl. közterületen jogom van a szólásszabadságra, ez nem korlátozható (ill. csak
kivételes esetekben), míg ha egy magánterületen vagyok, ott annak tulajdonosa szabályoz, ahogy ? akar -
egyetlen választásom, hogy ha nem értek egyet ezekkel a szabályokkal, hogy akkor oda nem megyek be.

Persze a magánérdek alól eddig is számtalan kivétel volt, lásd pl. a kereskedelem. Ha kereskedem vagy
bármilyen, a nagyközönség számára nyílt tevékenységet folytatok, nem alkalmazhatok önkényes
szabályokat, ez csak kifejezetten zárt tevékenység esetében lehetséges, lásd a szórakozóhelyemr?l nem
tilthatom ki a cigányokat, de a klubomból igen.

Itt, a konkrét amerikai esetben az alap: egy egyetem tilthat-e alapvet? jogokat arra hivatkozva, hogy ezek
a tiltó szabályokat az egyetem legitím vezet? testülete megszavazta többségileg. A bíróság kimondta:
nem, ill. legalábbis a hallgató perelheti az egyetemet, s az egyetem nem hivatkozhat automatikusan
magánjogára.

_______________________________________________
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Astra Zeneca

by maxval bircaman - hétf?, március 22, 2021

https://bircahang.org/astra-zeneca/

Egy pillanatra elképzeltem, mi lenne, ha az orosz vagy a kínai oltással kapcsolatban merültek volna fel
gyanús halálesetek. 

Már minden média err?l harsogna, szakért?k tömege hangoztatná, hogy az oltás a hibás. S a témáról már
határozatot hozott volna - 24 órán belül - az Európai Bizottság vagy valamelyik másik sóhivatal.

Vicces, de megint pechjük lett Soroséknak. Az egyik megbízható nyugati oltóanyaggal kapcsolatban
merültek fel problémák. Így most a legfanatikusabb liberálisok egyenesen oda jutottak, hogy Putyin áll az
Astra Zenecával kapcsolatos rossz hírek mögött!

Én egyébként nem hiszem, hogy az Astra Zenece oltása rossz lenne. Egyszer?en a nagy számok törvénye
az egész: ilyen mennyiség? oltásnál mindig akad áldozat.

_______________________________________________
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A nyugat híve

by maxval bircaman - kedd, március 23, 2021

https://bircahang.org/a-nyugat-hive/

Én nagyon sokáig nagyon nagy híve voltam mindennek ami nyugati.

Amióta az eszemet tudom, úgy 6-7 éves korom óta meg voltam gy?z?dve, hogy a nyugati rend
sokkal jobb, magasabb rend?, szebb, humánusabb.

E hitem oka részben nevelésbeli. Mint sokszor elmondtam, szüleim a kádári nomenklatúra alsó, majd
középs? részébe tartoztak, de mindig a nyugatos, technokrata részhez. Mondhatnám azt is: szüleim már a
70-es években liberálisok voltak. 

Én magam sokáig egyenesen abban a hiszemben n?ttem fel, hogy Magyarországon nincsenek is
kommunisták, mert a kommunista szöveg csak egy szólam, ami kötelez?, de amiben senki se hisz
komolyan. Amikor 14 éves koromban aztán el?ször láttam hív? kommunistát, nagyon meglep?dtem,
hogy ilyen is létezik.

Szóval így n?ttem fel. Nekem az volt a normális, hogy külföldi médiákat kell hallgatni, olvasni, mert a
magyar hírforrások értéktelenek. Vagy, én kamaszkoromban már olvastam Szolzsenyicin f?m?vét, apám
már a megjelenése után nem sokkal becsempészte, s ott volt a nappaliban a könyvespolcon.

Tulajdonképpen csak egyszer 1983-1984 között ingott meg kicsit a nyugatba vetett vakhitem - George
Orwell cikkeinek hatására, melyekben egyszerre kritizálta a szovjet és a nyugati rendet, de ez elmúlt
bennem. Szóval a rendszerváltozást a nyugatba vetett teljes bizalommal értem meg.

A nyugatba vetett hitemet végleg 1993-1995 között vesztettem el, ez egy folyamat volt. De mi volt a
legels? pillanat, amikor meginogtam? Ezt fogom most leírni.
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1989. november 18-án zajlott le Szófiában az els? ellenzéki tömeggy?lés. Jelen voltam rajta, s?t valahol
a második sorban álltam. Rajta felszólalt egy sor ismert és akkor még ismeretlen személyiség.

Hosszú esemény volt, a végén el lett fogadva egy nyilatkozat. A nyilatkozatszöveg tervezetét a kés?bbi
bolgár köztársasági elnök, Dr. Zselju Zselev olvasta fel. A tömeg tapssal jelezte egyetértését minden
pontnál, de egyetlen pontnál - mely a török és muszlim kisebbség jogairól szólt - a tömeg legnagyobb
része fújjolt, sípolt, nemtetszése jeléül. Ekkor Dr. Zselev abszolút tisztességesen megjegyezte "akkor
tehát, ez a pont kimarad".

Aztán hazamentem, meghallgattam persze a SZER bolgár adásának tudosítását az eseményr?l, amin
éppen részt vettem. Be lett olvasva a nyilatkozat is, persze az el nem fogadott ponntal együtt. Majd
amikor immár lettek ellenzéki lapok, azok mind úgy közölték a nyilatkozatot, mintha azt a kérdéses
ponttal együtt fogadta volna el a gy?lés.

A múzsám nálam gyorsabban eszmélt, azt mondta azonnal "ezek ugyanazok". Arra utalva, hogy a
demokraták ugyanúgy leszarják az embereket, mint ahogy a kommunisták tették. Úgy szavaztatnak,
ahogy a kommunisták: az szavazás eredménye korábban megvan, mint maga a szavazás. Tény: nem
rúgnak ki a munkahelyr?l, egyetemr?l senkit, nem zárnak börtönbe, de ha ellentmondasz nekik, akkor
"ellenség" vagy. 

Bevallom, én naívabb voltam, azt mondtam, adjunk nekik még esélyt, hátha nem ilyenek. Adtunk nekik,
eljártunk gy?lésekre, 1993-ban hagytuk ezt abba végleg. A végs? lökés egy bolgár antikommunista pap
miséje volt 1993-ban, aki mise címszó alatt gyakorlatilag káromkodva szidta a "komcsikat". Nem
vagyok vallási fanatikus, aki ragaszkodik a legapróbb rítusbetartáshoz, de ostyaáldás közben
kurvaanyázni - hát ez túlmegy a t?résküszöbömön. Én azóta soha nem szavaztam a bolgár demokratákra,
sem valamelyik utódjukra, pedig minden választáson részt vettem.

Ami pedig a magyar politikát illeti, a bolgár nyilatkozat esetének szerepét számomra a liberális 1990-es 
taxisblokád játszotta el. Ekkor derült ki: az SZDSZ csak akkor szereti a demokratikus választás
intézményét, ha azon ? nyer. Aztán hányingerem lett az Árpi bácsi személyi kultusztól is.

Oda jutottam, hogy én aki 1990-ben még mélyen sajnáltam, hogy az SZDSZ nem nyerte meg a
választásokat, 1994-ben már választási sikerük miatt voltam kedvetlen.

                                227 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A magyar politikát illet?en is a múzsám reagált gyorsabban. Azt hiszem, ez valamiféle n?i ösztön. Már
1991-ben mondta "az MDF-ben normális emberek vannak, akkor is, ha nevetségesen régimódiak sokszor
és nacionalisták, míg az SZDSZ gazemberek bandája".

_______________________________________________
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A kommunista és a nyilas rokon

by maxval bircaman - szerda, március 24, 2021

https://bircahang.org/a-kommunista-es-a-nyilas-rokon/

Saját szélesebb rokonságomban akadt 2 kommunista és 1 nyilas.

Kommunista alatt itt nem párttagot értek, mert párttag rokonom egy rakás volt, de szinte mindegyik a
valóságban antikommunista volt, aki csak valamilyen munkahelyi elvárás miatt lépett be az állampártba.

Én nem a kényszerb?l vagy érdekb?l lett kamukommunistákról akarok azonban írni, hanem azokról,
akik meggy?z?désesek voltak. A nyilas rokon esetében pedig eleve fel se merülhetett az érdek szempont
természetesen. S bár mind a három nevezett rokonom már halott, nem fogom megnevezni ?ket. A cél nem
XY bemutatása ugyanis, hanem maga a jelenség.

Egyes számú kommunista rokon. ? volt az, aki szerint Marx és Lenin minden szava afféle földöntúli
igazság, de a csúnya emberek rosszak és képtelenek elfogadni a jót, ezért lett szar a rendszer. Ugyanis
rossznak tekintette a Kádár-rendszert, csak éppen nem polgári liberális néz?pontból - ahogy mondjuk a
szüleim -, hanem marxista néz?pontból. Mint az Eszmélet c. folyóirat h? olvasója néha megdöbbenek
mennyire is hasonlít ez a rokonom egyes ottani állandó szerz?kre. Pedig rokonom nem volt értelmiségi,
nem írt cikkeket, szerintem nem is tudott volna, hanem tipikus bérb?l és fizetésb?l él? kisember volt, aki
soha nem csinált semmilyen karriert semmilyen tekintetben.

F? elmélete az volt, hogy a Párt elvesztette "forradalmi" jellegét, szimpla hatalmi-adminiszratív szervvé
lett, mely ráadásul még azt a hibát is elkövette, hogy magába engedte a volt polgári osztályok tagjait és
azok leszármazottait. Továbbá, megsz?nt a visszacsatolás a munkásosztály és a Párt között, a pártvezetés
immár önálló kaszttá vált, melynek érdekei saját önálló túlélése és prosperálása lett, nem a nép
képviselete. Egy tanultabb ember ezt úgy fejezné ki: visszajött a polgári demokrácia m?ködési
mechanizmusa, csak t?kések és demokrácia nélkül.

Rokonom mániája az volt, hogy a probléma megoldható, de kellene hozzá egy forradalmár az élen.
Kádárt nem kritizálta élesen, de habozó, túl engedékeny vezet?nek tartotta. Ezen elképzelt forradalmár
viszont megtisztítaná a pártapparátust, továbbá megszüntetné a nomenklatúra privilégiumait. Azt
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mondta, amikor majd egy kerületi párttitkár csak annyit fog keresni, mint egy szakmunkás, akkor meg fog
sz?nni az idegen elemek beáramlása a párttitkári pozíciókba.

Továbbá, totális spórolást akart volna. Egyik javaslata az volt, minden magyar állami vállalat egyesüljön,
csak egy állami cég legyen, így csak egy vezet?ség lesz, azaz nem kellenek aztán drága sof?rök,
titkárn?k, szolgálati gépkocsik. S külföldre se utazzon egyetlen kiküldött se, mindent intézzenek az ottani
magyar nagykövetségek, pl. ha az Ikarusz buszokat akar eladni x országban, hát ezt tárgyalja le az ottani
országbeli magyar követség, s kész!

Kettes számú kommunista rokonom valóságérzéke jelent?sen nagyobb volt. ? tudta, az els? számú
rokon elképzelései m?ködésképtelenek. ? Marx híve volt, de Lenint kritikusan kezelte. Azt vallotta, a
gazdaság kommunista átalakítása hiba volt, erre még nem érettek meg ugyanis a feltételek, elegend? a
politikai hatalmat birtokolnia a Pártnak és ?rködnie, hogy a gazdaság ne lehessen önálló hatalmi
tényez?vé. 

Amikor megindult a 80-as évek végén az erjedés, elítélte Gorbacsovot és támogatta Deng Xiaopinget, azt
mondta, gazdasági nyitás kell, politikai nyitás nélkül: fenn kell tartani a proletárdiktatúrát, de engedni kell
a nagyt?két. Fejlett kapitalizmus kell ugyanis el?ször a kommunizmusra való átálláshoz.

Nyilas rokonom még fiatalon, ellenzékiként lett nyilas, a 30-as években. Egy id?ben járta a vidéket
szervezni a pártot. A nyilas hatalomátvétel után se kapott hatalmi pozíciót azonban, maradt polgári
szakmájánál, szimpla aktív párttag volt. 1945-ben internálták, de pár hónap után igazolták mint nem
háborús b?nöst. Elveit viszont sose változtatta be, a 70-es években öregen is még a "zsidó Amerika és
zsidó Szovjetunió" volt az egyik kedvenc témája. Egyetlen kommunista volt, akit imádott: Nagy Imrét,
mert "? magyar volt, nem zsidó", szerinte Nagyot ezért is végezték ki a "zsidók". Arra a kérdésemre,
Kádár zsidó-e, azt válaszolta, félig zsidó.

Horthyt úgy ítélte meg, mint a kommunista rokon Kádárt: azaz nyíltan nem beszélt ellene, de
gyengekez?nek és zsidóbérencnek tartotta. Azt mondta, a német vereség egyik felel?se Horthy, aki nem
támogatta elég er?vel Hitler háborúját.

A legbizarrabb emlékem róla, hogy mutatott egy könyvet, melyr?l azt állította emberb?rbe van kötve,
Auschwitzban készült zsidók b?réb?l. Visszagondolva, szerintem csak a fantáziája volt élénk, mert
valószín?leg szimpla marhab?rkötés lehetett.
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A tökmag

by maxval bircaman - szerda, március 24, 2021

https://bircahang.org/a-tokmag/

A napraforgómag - leánykori nevén: szotyola - értelmiségi változata a tökmag. 

Egyrészt, kevesebb a szemét, mert a mag nagy része simán ehet?. Emellett kisebb az étkezéskor
igénybeveend? szájmunka.

Másrészt, az elitista pisztáciához képest rendkívül olcsó és igénytelen. Nem hívalkodó.

Azt mondanám, a tökmag az arany középút. Kulturálisan a fels?bb rétegekhez tör, de minden egyébben
az alsóbb osztályokhoz.

Amit?l mindenképpen óvakodni érdemes, az a tökmag fogyasztóbarát, hámozott verziója. Ezt egyedül
habzsolni lehet, ami ellentétes a normál tökmagevés hagyományával. A hámozott tökmag olyan, mint a
csoportszex: pillanatélmény, mely azonban nagyon ?rt hagy maga után, mit amit betöltött. 

A hámozott tökmag tulajdonképpen nem más mint zacskóba töltött liberalizmus.
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Önsanyargatás és habzsolás

by maxval bircaman - csütörtök, március 25, 2021

https://bircahang.org/onsanyargatas-es-habzsolas/

Van alapvet?en két széls?ség a követend? gyakorlati etikában, mindkett? meglehet?sen népszer?.

Az egyik a hedonizmus, azaz tegyük azt, ami kellemes. Hiszen csak egyszer élünk. Tulajdonképpen ez a
modern liberalizmus egyik alaptanítása.

S az ellentét: az aszkétizmus. Azaz ne tegyük azt, amire vágyunk, mert a kellemes megvonásával
felemelkedünk lelkileg. Nem vagyok buddhista, még csak nem is különösen szimpatikus a buddhizmus,
de nagyon tetszik a buddhista történelemben az a rész, amikor a Buddha önmegtagadó életet kezd élni,
majd rádöbben, hogy pl. az önkéntes éhezés nem emelte fel ?t sehová, csak szimplán éhes lett t?le -
ezután megvilágosodik, s többek között abbahagyja az aszkézist, még szép pocakot is ereszt lassan, ezért
van az, hogy a Buddha-szobrok kissé kövér férfit ábrázolnak.

De a két véglet mellett van egy harmadik eszme is, mely talán még károsabb a két végletnél: ez az arany
középút tanítása. Azt mondja, keressünk egészséges kompromisszumot az önörömszerzés és az
önmegtagadás között. Sok dologban jó elv az arany középút tanítása - err?l sokat írt Arisztotelész, pl. itt -,
de pont ebben ez a tanítás haszontalan.

Kezd? keresztények rendszerint az aszkézis felé mennek, majd a középhaladó keresztények meg az
arany középút hibájába esnek.

A megoldás valójában az, hogy el?ször nem az opciók között kell választani, hanem a választó alany
választási mechanizmusát kell rendbe tenni. Nem a kellemesr?l kell lemondani, hanem át kell értékelni,
mi számunkra kellemes. 

Tulajdonképpen kényszerb?l ma is ezt teszi a hétköznapi életben minden ember, aki szervezett államban
él. Egy vulgáris példa: a villamoson el?ttem van egy csinos n?, de jó is lenne a seggét megsimogatni,
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gondolom, de aztán belegondolok, ha megtenném ezt, botrány törne ki, esetleg még rend?ri ügy is lehetne
bel?le. Így aztán osztok-szorzok, s arra jutok a seggsimogatásból származó pozitívum sokszorosan
kisebb, mint az a sok negatívum, ami az egész helyzetb?l származna, azaz szimpla önérdekem nem
simogatni idegen n?ket a villamoson. De mondhatnék egy kevésbé szex tematikájú dolgot is: nem eszem
meg egy adott ételt, mert az abban lév? valamely részt nem bírja a szervezetem, így inkább lemondok egy
pillanatnyi étkezési örömr?l egy kés?bbi fájdalmas érzés elkerülése nevében.

Ugyanez az elv nagyban is, csak immár nem a büntetést?l való félelem a mozgató er?. Felismerem, hogy
ami sz?ken nézve kellemesnek t?nik az nem feltétlenül az szélesebb keretben nézve. Ezek után el is t?nik
az önsanyargatás eleme, hiszen nem nehéz a nem-kellemesr?l lemondani, s?t ez nem is lemondás immár,
hiszen ki akarna saját magának rosszat?
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Hettyem-pitty

by maxval bircaman - péntek, március 26, 2021

https://bircahang.org/hettyem-pitty/

Amikor a 80-as évek elején el?ször hallottam Hofi Géza egyik máig híres számát, a Hettyem-pittyet,
még nem gondoltam, hogy a valóságban is találkozni fogok hasonlóval.

http://www.youtube.com/watch?v=VFSiofpa9N0&t=33m2s 
33:02-t?l indul a szám 

Hofit rendkívül szerettem, persze csak a rendszerváltozás el?tti Hofit. Képtelen volt ugyanis
alkalmazkodni a szólásszabadsághoz, így a rendszerváltozással Hofi zuhanórepülésbe kezdett: szimpla 
trágár pártpropagandista lett bel?le. De ez a száma még a 80-as évek elején született.

A számot nem írom le, a fenti videóban meg lehet hallgatni, de aki ma legalább 40 éves, az 
valószín?leg jól ismeri.

Szerencsére sikerült kibújnom a KISZ-tagság alól, bár 1983-ban akadt egy pillanat, hogy majdnem
kényszerítettek a belépésre, de végül ezt is sikerült elsumákolnom. A bolgár Komszomol viszont
nehezebb dió volt, s bár oda se léptem be soha (arra hivatkozva kommunista bolgár egyetemi
tanulmányaim során 1987-1989 között, hogy magyar vagyok), de a múzsám miatt nem tudtam teljesen
mentesülni se. 

Szóval hogyan is lehet elmésen ideológiailag rendszerh? foglalkozásként eladni egy
erotikus diákeseményt? Aki kitalálta, annak nagyon foroghatott az agya.

Tehát komszomolista vetélked?. Párok játszanak, kérdésekre kell válaszolni. Teljesen vonalas kérdések,
marxista eszmeiség, szocialista történelem, stb. 
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Normál szabályok: minden helyes válasz 100 pont, helytelen válasz pedig 50 pont levonás. Lehet választ
lopni, van kiesés. S a végén nyer valaki, valami marhaságot, esetleg kis érték? nyeremény. 

Dehát hogyan lehet elérni, hogy emberek elmenjenek önként egy ilyesmire? A megoldás: az enyhe
erotika. Miben is állt ez: minden játszó pár, ha pontszáma lement nullára - ami nem is volt ritkaság -,
plusz pontot kapott, ha a pár lánytagja levetk?zött! Nem, teljes meztelenség nem volt, ez fehérnem?re
vetk?zést jelentett, magyarul: félsztriptíz. Dehát azokban az id?kben, amikor minden hasonlóra rossz
szemmel néztek hivatalosan, ez bizony szupererotikának számított.

Er?sen abszurd élmény. A "hány napig tartott Leningrád fasiszta blokádja?" kérdés után egy lány leveszi
a ruháját.

Szóval tényleg volt hettyem-pitty!

ez csak illusztráció, nem helyszíni kép 
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Orosz kollaboránsok

by maxval bircaman - szombat, március 27, 2021

https://bircahang.org/orosz-kollaboransok/

Az orosz világháborús kollaboracionizmushoz való hozzáállás ma is rendkívül egységes, s teljesen
független a politikai állásponttól.

A mai Oroszországban nagyjából 4 f? politikai irányzat létezik, kb. a következ? arányokban:

60 % putyinizmus,
20 % kommunizmus,
10 % nacionalizmus,
10 % liberalizmus.

Gyakorlatilag csak a nacionalista táborban van valamilyen részleges támogatottsága a háború alatti
kollaboracionistáknak. De ez még itt is kisebbségi álláspont. Kb. az a magyarázat ebben a narratívában,
hogy ezek az emberek nem Oroszország, hanem Sztálin ellen harcoltak, s csak akaratukon kívül, ill. küls?
körülmények miatt kerültek Hitlerrel egy oldalra.

Jól mutatja ezt a fehér - antikommunista - oldal reakciója. Az orosz polgárháborút követ?en a vesztes
oldal - "fehérek" - legtöbb vezet? személyisége emigrált. Mi volt a reakciója ennek a mozgalomnak
1941-t?l, amikor a Szovjetúniót német támadás érte?

Alapvet?en a következ? 3 magatartás volt jellemz?:

a fehér vezetés abszolút többsége egyszer?en nem reagált, nem támogatta semmilyen formában a
német támadást, s?t egy rész komolyan fontolóra vette, nem kellene-e Sztálint támogatni!,
egy kis rész támogatta a németeket, de vigyázva arra, ne vegyen részt az Oroszország elleni
harcban,
egy még kisebb rész elfogadta, hogy a németek valójában felszabadítók, így kiállt mellettük.
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A semleges álláspontot jól jelzi Anton Gyenyikin altábornagy, a fehér mozgalom egyik f?vezerének
magatartása. ? már a 1917-es kommunista hatalomátvétel el?tt szembefordult a kormányzattal,
határozottan monarchista elveket vallva. Aztán a polgárháború során az egyik lesikeresebb fehér katonai
vezet? lett, az európai Oroszország teljes déli részében átvette a hatalmat a kommunistáktól 1918 során.

A kommunista gy?zelem után 1920 áprlisában Angliába távozott családjával és legközelebbi
munkatársaival együtt. Pár évvel kés?bb Franciaországban telepedett le. Amikor Franciaország német
megszállás alá került, a német vezetés megkereste ?t, ? azonban elhatárolódott bármilyen
együttm?ködést?l. Miután a Szovjetúnió elleni német támadást követ?en képes volt azt is kijelenteni,
hogy jelen esetben a fehér emigrációnak becsületbeli kötelessége a volt ellenség, azaz a vörösök
támogatása, hiszen most a vörösök idegen megszállók ellen küzdenek, a németek végleg lemondtak róla.
Gyenyikin azt hangoztatta, ? orosz hazafi és sosem fogja az ellenséget segíteni, még akkor se, ha mélyen
utálja a hazában éppen hatalmon lév? rendet. Mikor pedig 1943-ban Gyenyikin képes volt Sztálinnak
egészségügyi segélyakciót szervezni a Vöröskereszten keresztül, a németek immár házi ?rizet alá
helyezték.

Oroszországban Gyenyikin ma orosz nemzeti h?snek számít, a szovjetkori ítéletek alól poszthumusz
rehabililálták, minden rangját hivatalosan visszakapta, ahogy gyakorlatilag minden volt fehér vezérrel is
ez történt, aki kés?bb se harcolt hazája ellen. 

2005-ben az 1947-ben elhunyt Gyenyikin vágya teljesítve lett, maradványait áthozták Oroszországba,
ahol újratemették, hivatalos állami temetési szertartást kapva. A temetási szertartást személyesen II.
Alekszij orosz pátriérka vezette. 

ez volt a szovjetkori megítélés, lásd Samu bácsi és a francia nagyt?ke három vérebe, az egyik Gyenyikin -
de nem lehet nem észrevenni, hogy ?k még a szovjet propaganda szerint is "csak" Amerika és
Franciaország ügynökei, nem Hitleréi 

Putyin virágot helyez el Gyenyikin sírján 

A második típusú magatartás példája az Orosz Védelmi Hadtest nev? szervezet, mely másod- és
harmadrendbeli fehér emigránsokból állt. Az orosz polgárháború után sok fehér tiszt Jugoszláviába
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menekült, bel?lük szervez?dött meg Jugoszlávia 1941-es német megszállása után ez a szervezet. A
Hadtest f? feladata a német megszállók segítése volt Tito partizánjai ellen. A szervezet nem vett részt
soha semmilyen harci cselekményben a szovjet hadsereg ellen, kivéve pár kisebb csatát már jugoszláv
területen 1944 ?szén, amikor az országba már behatolt a szovjet hadsereg.

Sztálin követelte a háború után, hogy az Orosz Védelmi Hadtest min?süljön náci háborús b?nös
szervezetnek, s tagjai legyen átadva a szovjet hatóságoknak. A britek és az amerikaiak ezt megtagadták, a
Hadtest volt tagjai igazoló eljárás után letelepedhettek nyugaton, els?sorban az USA-ban és az NSZK-
ban. Az érv az volt: ugyan a Hadtest német alárendeltségben m?ködött, de nem követett el háborús
b?nöket, ráadásul sose használt náci jelképeket.

Az igazi kollaboracionizmus példája pedig sokféle, kimagaslik közülük az Orosz Felszabadító Hadsereg
nev?, 1942 végén megalakult szervezet, népszer? nevén "vlaszovisták", a hadsereg vezet?je, Andrej
Vlaszov altábornagy neve alapján.

A németek a háború eleje óta tervezték, hogy valamilyen formában létre kellene hozni egy orosz
fegyveres alakulatot, mely helyismerete folytán segíteni tudná a németeket. A német fogságba esett
szovjet tábornokok között a németek favoritja Dmitrij Karbisev altábornagy volt, volt cári f?tiszt,
közismert személyiség, ráadásul nyíltan keresztény hív?, ?t azonban a németek képtelenek voltak
meggy?zni. Karbisev kategórikusan megtagadta a kollaborációt, amiért a végén a németek különös
kegyetlenséggel ölték meg. Karbisev elutasító magatartása után jött el? Vlaszov személye. Karbisev
egyébként poszthumusz megkapta 1946-ban a Szovjetúnió H?se címet, melyet jellemz?en nem kaphattak
meg volt cári tisztek.

A vlaszovisták tevékenysége hírhedté vált már a háború alatt, a "vlaszovista" szó az "áruló" szinonímája
lett. Ennek ellenére a németek sose bíztak meg Vlaszov embereiben, az alap feltételezés az volt, hogy a
szovjet er?kkel szemben nyílt csatában nem szabad a vlaszovistákat felhasználni, mert a német
hadvezetés iránti lojalitásuk ingadozó. Így segédszerepet töltöttek be, ami miatt csak növekedett az
ellenérzés irántuk. Vlaszov és emberei így légüres térbe kerültek: mind a német megszállók, mind a
szovjet lakosság negatívan viszonyult hozzájuk.

Hitler csak a legvégs? id?szakban, 1944 ?szén engedélyezte Vlaszovnak az önálló cselekvést cseh
területen.
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Érdekes momentum, hogy a legvégén, 1945 májusának els? hetében Vlaszov megpróbált átállni: a
németek ellen fordult, harci cselekmények is voltak a csehországi német egységek ellen. Ez azonban nem
segített már rajta, hiába adta meg magát a brit és amerikai csapatoknak, azok visszaadták ?t és hadserege
vezet?it a szovjeteknek. 

A tábornoki rangúakat mind felakasztották Moszkvában 1946-ban, a tisztek egy kisebb része - 37 f? -
szintén halálos ítéletet kapott, a nagyobb rész megúszta 20 év kényszermunkával. Az egykor 120 ezer f?t
számláló hadsereg legénységének egy kisebb része id?ben dezertált, majd nyugatra szökött - az USA az
alacsonyabb rangúak esetében nem er?ltette a felel?sségre vonást.

_______________________________________________
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Viszony a saját n?höz

by maxval bircaman - vasárnap, március 28, 2021

https://bircahang.org/viszony-a-sajat-nohoz/

Alapvet?en 2 modell van a férfiakban a saját feleséghez, barátn?höz.

Az egyik számára a n? ékes dísz, mellyel büszkélkedni kell. A másik számára a n? elzárandó kincs.

Az el?bbiek megkövetelik a n?t?l, hogy mindig legyen szép, kellemes, s ezt mások is lássák. Íme én ez
vagyok, s lám, a n?m milyen szép. 

Az utóbbiak azt hiszik, a n? csak akkor legyen szép, ha velük kettesben van, máskor ez felesleges, s?t ez
rossz, mert ha a n? nagyon piperk?cködik, azzal csak valaki mást keres, új partnert.

Az el?bbiek maguk is késztetik a n?t, ügyeljen magára. Az utóbbiak haragszanak, ha a n?jük színes,
érdekes.

A Balkánon az ?si hagyomány, hogy a még nem házas lány legyen nagyon szexis, de amint házas lesz,
legyen hirtelen nagyon szerény és szürke. Hiszen már nincs miért szexisnek lennie, mert már szerzett
magának férjet. Szerencsére az utóbbi 30-40 évben ez a hagyomány kezd er?sen elhalni.

A muszlimok hozzállása érdekes. Náluk a n? alapvet? feladata, hogy csillogjon, legyen sminkelve,
legyen rendesen öltözve, külseje legyen tökéletes, mindig és mindenhol. De nyilvános helyen legyen rajta
fejkend?, ne látszódjanak testének vonalai. Én azt mondom, ez végülis egy koherens hozzáállás.

A n?jükt?l szürkeséget megkövetel? férfiakat sose értettem. Ez számomra olyan, mint venni egy profi
fényképez?gépet, majd beállítani automatára és csak úgy használni, vagy venni egy drága autót, majd azt
40 km/h sebességgel vezetni állandóan.
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a múzsám áll a számítógépem mellett 

_______________________________________________
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Kétharmados ballib gy?zelem?

by maxval bircaman - hétf?, március 29, 2021

https://bircahang.org/ketharmados-ballib-gyozelem/

A ballib hallucináció odáig jutott, hogy elkezdett kétharmadról álmodni. De mi is a valóság?

Nézzük csak meg mi lenne, ha a ballib összefogdosás annyi szavazatot kapna, mint amennyit a Fidesz
kapott 3 éve, s a Fidesz meg annyit, amennyit a ballib pártok! Vajon mi lenne a végeredmény?

A 106 egyéni körzetb?l tehát:

91 - ballib,
15 - Fidesz.

A listás mandátumok összeállása a következ?:

közvetlen listás szavazatok,
vesztes összes szavazata a körzetekben,
nyerteskompenzáció.

Ha mindezt összeadjuk kb. 41 listás mandátum jutna a Fidesznek, s 52 a ballibeknek.

Összesítve: a ballib közös lista 131 mandátumot kapna, ami nem éri el a kétharmadot.

S mindez is csak akkor, ha:
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egyetlen nemzetiségi lista se éri el a küszöböt,
nincs semmilyen más párt a Fideszen és a ballib összefogáson kívül,
az ellenzék képes a választásokig mindenhol ledolgozni a hátrányát, azaz nem az lesz, hogy
vannak helyek, ahol biztosan nyer, míg máshol veszít.

Egy a valósághoz közelebbi helyzetben inkább 120-125 közti mandátuma lenne a ballibeknek. 

Felmerül a kérdés, hogyan lehet, hogy az ellenzék ugyannyi szavazattal kevesebb mandátumot kapna? A
válasz nagyon egyszer?: a Fidesz 2018-as kétharmadának f? oka, hogy ellenfele nem egy er?s másik párt,
hanem több kicsi. Ha ugyanis az ellenfél, a második helyezett párt er?s, akkor sokkal kisebb a nyertes
kompenzációja, miközben a vesztesé meg jelent?s mérték?.

A lényeg: elméletileg is kizárt az ellenzéki kétharmad. Ehhez olyan zuhanás kellene a Fidesz részér?l,
ami gyakorlatilag elképzelhetetlen.
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A monarchia szerepe

by maxval bircaman - kedd, március 30, 2021

https://bircahang.org/a-monarchia-szerepe/

A monarcha szerepe az egyes korokban különböz?.

Íme röviden:

az ókorban: szakrális vezet?,
a középkorban: a társadalom politikai vezet?je,
az újkorban: múzeumi kitömött lelet, id?nként leporolják és kiállítják az ablakba, el?tte betanítják
neki, mit mondjon,
a legújabb korban: kártékony csúszómászó, a bulvármédiák zsoldjában.
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Hadtestet akarnak vagy gurut

by maxval bircaman - szerda, március 31, 2021

https://bircahang.org/hadtestet-akarnak-vagy-gurut/

Amikor rendszerkrikusok összejönnek, ennek 2 jellemz? eredménye szokott lenni.

Az egyik a hadseregegalapítás. Aztán bajtársi h?ség, sport, egyenruha. Jobb eseteben közös
kirándulások, rosszabb esetben céllövölde.

A másik verzió, hogy az egyik "bölcs" maga köré gy?jt másokat, azok kötelesek a szavait bemagolni,
rosszabb esetben furcsa szertartásokon is részt kell venni.

Na, ezért vagyok teljesen egyéni rendszerkritikus.

Mert mindkét leírt út a cél elfelejtéséhez vezet. Valahogy mint az eszperantista mozgalom, mely ma már
az égvilágon mindennel foglalkozik, csak az egyébként rosszul megcsinált nyelvük terjesztésével.
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Normalitás és nemnormalitás

by maxval bircaman - csütörtök, április 01, 2021

https://bircahang.org/normalitas-es-nemnormalitas/

A normalitás és a nemnormalitás között egyre könnyebb különbséget tenni.

Egyre több a küls? jel. Pl. normális az, aki szerint léteznek emberi nemek - férfi és n? -, s nemnormális
az, aki szerint ilyesmi nincs.

De, lám a sportban is így alakul. A normális csapatok elutasítják a rasszizmust, s pont ezért nem válnak
eszközzé rasszisták kezében, még akkor se, ha azok nem fehér, hanem történetesen néger rassziszták. A
nemnormális csapatok viszont úgy "antirasszisták", hogy rasszista kampányokban vesznek részt. Pl.
térdepelnek meccs el?tt, mert ezt egy néger rasszista aktivista kitalálta Amerikában.
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Április elseje

by maxval bircaman - csütörtök, április 01, 2021

https://bircahang.org/aprilis-elseje/

Mivel április elseje van, csak egy vicces kép.

Aki küldte, az inkább negatív próbált lenni, de én a pozitív értelmét is látom.

_______________________________________________

                                248 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Az ?rültek vitája

by maxval bircaman - péntek, április 02, 2021

https://bircahang.org/az-orultek-vitaja/

Amikor két ?rült csapat egymásnak esik, azon vitázva, ki képes nagyobb marhaságot mondani.

Alapvet?en jó dolog, hogy minden, a valóságtól elszakadt, széls?séges mozgalom frakciókra oszlik,
melyek aztán addig ütik egymást, míg mindegyik megsz?nik.

A normálisok meg csak néznek és röhögnek. Várjuk a csata végét, aztán könnnyebb lesz az összes ?rült
frakció maradványait összesöpörni és kidobni a szemétbe.

Itt a konkrét esetben a liberális szivárványosok állnak vitában a progresszív szivárványosokkal. Nehéz
szívvel, de be kell vallani, a liberális szivárványosok legalább elfogadják a valóság alapjait, azokat
szeretnék csupán átértelmezni, míg ellenfeleik szerint nincs is valóság.
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Hol a határ?

by maxval bircaman - péntek, április 02, 2021

https://bircahang.org/hol-a-hatar/

A hív? keresztények egyik f? problémája a hitelvek összeegyeztetése az ellenséges, ateista világban való
létezéssel.

Az átlag "civil" keresztény nem tud elszakadni a világtól, s?t ez eleve helytelen is lenne, így a kérdés
rendkívül fontos.

Itt nyilván nem "reformista" álkeresztény felekezetek híveir?l beszélek, akik úgy oldják meg a
problémákat, hogy átcsinálják a keresztény tanítást, azt a világhoz igazítva. Lásd az újprotestáns
felekezetek egy jelent?s részét, de ilyen a hagyományos protestantizmus egy kisebb része is (lásd
skandináv lutheránusok), s ma már - rejtve - ezt vallja a ferencista álkatolicizmus is. Nem, itt a 
krisztush? kereszténységr?l beszélek, mely nem a tanításon akar változtani, azt hozzáigazítva a mához,
hanem fordítva: saját emberi magatartását igyekszik a tanításhoz igazítani.

Nyilván vannak kristálytiszta esetek, melyeket nem nehéz megoldani: abortusz, homokos büszkeség,
aljas célú hazugság, stb. 

Alapvet?en egyszer?ek azok az esetek is, amikor az elkövetett b?n célja nem aljas, alacsony, önz? cél,
hanem nagyobb baj meggátolása. Nyilván nem gond pl. hamisan tanúskodni - a tízparancsolat tiltása
ellenére -, ha ezzel emberéletet mentünk meg. Ha ugyanis akkor is ragaszkodunk az igazmondáshoz,
amikor ez kárt okozhat, az önzés.

A gondok jellemz?en ott jönnek el?, ahol a kérdés nem nyilvánvaló els? látásra.

Nem szeretnék személyeskedni saját magammal, így direkt egy idegen esetet fogok leírni. Egy keresztény
hív? ismer?söm pornófügg?ségben szenvedett, ami egy betegség, pont ugyanolyan betegség, mint
bármilyen függ?ség. Egyébként nem vétett a nemi erkölcs ellen más módon, de ez a problémája nem múlt
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el. Próbálta az aszkézist, azaz tudatosan nem nézett pornót, de a vágy benne csak nagyobb lett, ami súlyos
ingerültséget okozott benne, pont ahogy a hirtelen a dohányzást abbahagyó ember elvonási tüneteket
produkál. Egy nap sikerült egy hozzáért? paphoz fordulni - ez sajnos manapság ritkaság, a papok nagy
része lelketlen bürokrata módjára pap -, aki azt mondta neki: inkább nézz pornót, míg nem érted meg mi a
baj a pornóval, mert amior megérted, nem lesz többé vágyad se, így kigyógyulsz. Ugyanis a végcél nem a
cselekedet abbahagyása, hanem a rossz cselekedet nemakarása.
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Szemet forgatni jó?

by maxval bircaman - szombat, április 03, 2021

https://bircahang.org/szemet-forgatni-jo/

Történelmi demagógia. 

Manapság a divat: a feketét fehérnek hazudni. S aki kimondja, a fekete az fekete, azt meg megvádolni
mindenféle b?nnel.

Röhejes minapi példa az ATV m?sorából:

https://www.youtube.com/watch?v=U1yANQZLP0s 

Egy divatlap Down-szindrómás címlaplányt használ. 

Közismert: a Down-szindróma torz arcot eredményez, így az ilyen ember nem szép. De most annak kell 
hazudni.

A konkrét eset: a címlapon a modell úgy van fényképezve, hogy ne látszódjon Down-szindrómája!
Vajon miért? Ha a Down-szindróma szép, akkor miért tettek így vele? 

Továbbá: a címlap miatt lelkendez? ATV-m?sorvezet?ket is meg kellene nézni. A férfir?l nehezen
tudnék nyilatkozni, mivel nem vagyok homokos, de a n? egy kifejezetten szép arcú, tökéletes testalkatú,
rendesen megcsinált hölgy, haja és sminkje töléletes, plusz felvett magára egy a testét kiemel? m?b?r
cicanadrágot rövid fels?vel! Vajon miért nem sminkeletlenül, kócosan, ormótlan zsákruhában vezet
m?sort, s miért nem hízik a duplájára?
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A rendszerellenesek

by maxval bircaman - szombat, április 03, 2021

https://bircahang.org/a-rendszerellenesek/

A Szuper Márió világban Márió egy nap eldönti, rendszerkritikus lesz, s nem csak eszmeileg, de a
gyakorlatban is. 

Több dolgot is megpróbál. 

El?ször nagyon aktív próbál lenni. A lehet? legjobban halad a pályán, összpontosítva.

Aztán passzív lesz. Nem halad. Meditál.

Majd keresi a rendszer gyenge pontjait, trükköket alkalmaz, lerövidítva az útvonalat.

Egyik se elégíti ki. Hát keresi a rendszer lényegét. Abban reménykedik, rájön mi is a világ és egy nap
arra jut: a világ valójában egy játékszoftver által generált virtuális környezet. A cél: "kilépni", "felmenni"
a játékszoftverhez.
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Hatalmas a veszély

by maxval bircaman - vasárnap, április 04, 2021

https://bircahang.org/hatalmas-a-veszely/

Új kampány ezen a héten a liberális médiákban. A veszély hatalmas: orosz katonák vannak orosz
területen! Mi ez, ha nem agresszió? Egy ország hadserege csak úgy mozog a saját területén, s ehhez nem
kéri se az ENSZ, se a NATO, se más sóhivatal, s?t még a független civilek hozzájárulását se?
Nyilvánvalóan ez hatalmas botrány!

Ha az oroszok el akarnák foglalni a kijevi kamuholodomor államot, ehhez 48 óra kellene egyébként. De
minek tennék ezt?
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Konzerv

by maxval bircaman - vasárnap, április 04, 2021

https://bircahang.org/konzerv/

A szovjet rendszerben a kritika sokkal kevésbé volt lehetséges, mint a Kádár-rendszerben. Nemhogy
Tanú jelleg? filmek elképzelhetetlenek voltak vagy Hofi típusú házi humoristák, de enyhébb típusú
kritika se volt engedett.

A kritikának nagyon politikamentesnek és többszörösen rejtettnek kellett lennie, hogy átmenjen a
cenzúrán. 

Ennek két f? alakja volt: a vers - s különösen a megzenésített vers - és a sci-fi.

Az el?bbi jobban ismert. F? alakja Vlagyimir Viszockij színész, költ?, énekes, aki saját verseit adta el?
megzenésítve, s olyan népszer? lett szamizdat módon terjedve, hogy végül a hatóság jobbnak látta
beemelni ?t a hivatalos nyilvánosságba. Sose kritizálta magát a politikai rendszert, de m?vei a szovjet
valóság abszurditásairól szóltak.

A sci-fi esetében a kritika még inkább rejtett. Kedvenc szovjet filmemr?l már írtam, de íme egy szovjet
sci-fi szerz?, Vagyim Sefner (1915-2002). A "Sefner" név magyarázata: az író az Oroszországba települt
németek utódja.

A legröhejesebb leírása a szovjet gondolkozásnak Szerény zseni c. novellájában szerepel, mely magyarul
is megjelent a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban a 70-es évek végén. 

A f?h?s egy fiatal tudós, aki folyamatosan feltalál fantasztikus dolgokat, melyek azonban az égvilágon
semmire se használhatók a gyakorlati életben. 
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F? találmánya a hibátlan konzervnyitó, melyet elnevez Gépi Univerzális Konzervnyitó Egységnek,
mellyel azonban van egy kis gond: 5 tonna a súlya és vasbeton alapozás szükséges hozzá. De semmi baj,
a feltaláló ezt is megoldja, Konzervnyitó Egység ugyanis nem minden háztartásban lesz, hanem minden
városnegyedben egy-egy, mégpedig Egységes Városi Konzervnyitó Központ néven. A háziassszont fogja
a kinyitandó konzervjét, elutazik a legközelebbi Egységes Városi Konzervnyitó Központba, ott leadja a
konzervet a recepciósnak, kifizeti az 5 kopejka díjat, majd nyugtát kap. A recepciós címkét tesz a
konzervre, azt szállítószalagra helyezi. A háziasszony pedig leül a váróteremben egy kényelmes
karosszékbe, megnéz egy rövidfilmet a konzerviparról, majd hamarosan szólítják nyugtája alapján, aztán
nyugtája leadása ellenében megkapja a kinyitott konzervet, s már utazhat is haza.

Ma ez röhejesnek t?nik, de tényleg kb. így m?ködött a szovjet tervgazdaság, ilyen volt a mögöttes
logikája.
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?rült bolgár választási eredmények

by maxval bircaman - hétf?, április 05, 2021

https://bircahang.org/orult-bolgar-valasztasi-eredmenyek/

Lezajlott az már említett bolgár parlamenti választás. Viccesek, persze tragikusan viccesek az
eredmények.

A f? kormánypárt - a mérsékelten kereszténydemokrata liberális-konzervatív GERB - nyert, 25 %-kal,
ez sorozatban az ötödik gy?zelmük immár parlamenti választáson, ami abszolút bolgár rekord, de ez az
eredmény most semmiképpen sem elég a kormányzáshoz, s nincsenek potenciális szövetségeseik se.

Úgy t?nik a valószín? jöv?: a mostani f? kormánypárt ellenzékbe vonul, átadja a terepet, várva, hogy az
új kormány elbukjon, majd visszatér 1-2 év múlva rendkívüli választáson. Ez már egyszer lezajlott
Bulgáriában 2013-2014 között.

A legnagyobb valós gy?ztes persze a "csalga-párt", Szlavi Trifonov tv-személyiség pártja 19 %-kal (mi a
csalga, lásd itt). Pártja nem rendelkezik semmilyen koherens ideológiával, programja nagyobb része
banális jelszavak (kedvencem: "a kis- és középvállalkozások támogatása", ezt Magyarországon is mindig
minden politikus elmondja minimum 100-szor havonta, 1990 óta, valós konkrét tartalmát a mondatnak
mindeddig nem sikerült megfejtenem), kisebb részt meg meggondolatlan marhaságok (egyik különösen
?rült ötletük az angol választási rendszer bevezetése Bulgáriában).

A vesztesek sokan vannak, de a két f? vesztes a szocialisták és a nacionalisták. 

A szocialisták nemhogy lemaradtak a gy?ztest?l (erre számítani lehetett), de a lemaradás hatalmas - a
szocialisták eredménye 15 %, de a második helyezett?l is lemaradtak, ami történelmi kudarc. Kár értük,
mert a mostani szocialista pártvezetés kifejezetten hasznos tevékenységet folytatott, pl. az egész európai
szocialista-szociáldemokrata pártcsalád véleményével szembehelyezkedve volt merszük nyíltan ellenezni
a feminista és szivárványos családellenes kezdeményezéseket, többek között az Isztanbuli Egyezményt is
határozottan elutasítják.
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A nacionalisták pedig sikeresen öngyilkosok lettek. Összesen 9 %-ot kaptak, de ezt 4 pártként, így egyik
se jutott be a parlamentbe. Még az a 2 nacionalsta párt se fogott össze, melyek között csak mikroszkóppal
látható ellentétek voltak és személyes utálat se volt a vezet?k között.

Jó hír azért, hogy a tavalyi tüntetéssorozat f? szervez?i nem tudtak nagyon profitálni az egészb?l,
bejutottak ugyan, de csak 5 %-kal. A tüntetéspárti szavazók inkább Trifonovot támogatták és a liberális-
konzervatív Demokratikus Bulgáriát.

Én személyesen legjobban a Demokratikus Bulgária nev? pártot utálom, szóval nem örülök 11 %-uknak.
?k a leginkább nyugatpárti er? ma Bulgáriában.

Mivel Bulgáriában a külföldön leadott szavazatokat külön számolják (ellentétben a magyar
szabályokkal), így az is ismert. Külföldön:

Trifonov pártja: 30 %, ?k gy?ztek! - szóval a külföldre szakadt bolgárok nagyobb barmok, mint a
belföldön maradtak, ellentétben a kötelez? "elmentek a nép legjobbjai, a fiatalok és a vállalkozó
szellem?ek" cím? mítosszal,
Demokratikus Bulgária: 18 %,
török-muszlim párt: 14 % - ennek magyarázata az, hogy ez a törökországi bulgáriai törökök
szavazata, szóval ebben semmi szokatlan,
GERB: 9 % - szóval alig a negyedik helyezés.

Ahogy ez Magyarországon is van, a f?város speciális hely. Szófiában a Demokratikus Bulgária a gy?ztes,
második a GERB - nagyjából 23:21 arányban, a csak harmadik Szlavi Trifonov pártja.

a szavazatok 54 %-ának megszámolása utáni pillanatkép (én a számokat kerekítettem cikkemben) 

A táblázat értelmezéséhez segítség, íme a pártok neve bolgárul és magyarázat magyarul - a friss
eredmény egyébként itt látható (ez a csak bolgár nyelv? hivatalos bolgár választási bizottsági honlap):
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????-??? - GERB,
?? ??? ????? ????? - Szlavi Trifonov pártja,
??? ?? ???????? - szocialisták,
???????????? ???????? – ?????????? (?? ????????, ???, ?????? ????????) - Demokratikus
Bulgária,
???????? ?? ????? ? ??????? - ??? - török-muszlim párt,
??????? ??! ????? ???! - ez a "tüntetéspárt",
?? ???? – ????????? ?????????? ???????? - nacionalista párt,
??? - ez egy kamupárt, egy bolgár milliárdos szervezte,
?????????? - nacionalista párt,
??????????? ???????? – ???? ? ???? - nacionalista párt,
?? ???????????? ?? ???????? - a GERB pártból kiszakadt kispárt.

Az 1 % alattiakat itt kihagytam.
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Akik nem értik Orwellt

by maxval bircaman - hétf?, április 05, 2021

https://bircahang.org/akik-nem-ertik-orwellt/

A múlt hónap közepén ballibbant akció volt Budapesten, Orwell nevével:

A gond az, hogy egyre több ember ismeri Orwell nevét, s ezzel párhuzamosan egyre kevesebben értik ki
volt, mik voltak az elvei, s miket írt. Ami ma ismert az az Orwell "mém", annak is valamilyen liberális
kifacsarása.

Orwell átértelmezése mint a liberális demokrácia apologétája egyszer?en nevetséges. Bár ezt a 80-as
évek óta igyekszik elérni a liberális médiaipar, ez tény, erre a legviccesebb példa az 1999-es Állatfarm
film, melyben az állatok fellázadnak, de rájönnek, hogy képtelenek szabadok lenni, ezért új gazdát hívnak
a farmra, aki végre rendesen képes irányítani ?ket. Nem vicc: ez a film azzal végz?dik, hogy a boldog
állatok önfeledt tapssal fogadják az új gazdát! Az új gazda egy dolgos, fiatal, kisgyerekes házaspár, nem
iszákos egyedülló középkorú férfi, amilyen az eredeti gazda volt, aki ellen fellázadtak. 

Szóval szögezzük le: Orwell marxista volt, egész életében, s a nyugati liberális demokrácia ellenfele.
Tény: a szovjet rendszer ellenfele is volt, de csak azért, mert azt a marxista elvekkel ellentétesnek látta.
Orwell nagyjából trockista típusú marxista volt.

Fel szokták hozni, hogy önkéntes informátora volt a brit titkosszolgálatnak, ami igaz, de sose teszik
hozzá ennek okát: Orwell a brit liberális rendszert megvédend?nek tartotta mint kisebbik rosszat a német
náci és az orosz kommunista rendszerhez képest, egyszer?en brit hazafi volt, aki azt akarta, országa
maradjon független.

Hozzáállása a brit rendszerhez olyan volt, mint az orosz antikommunistáknak a szovjet rendszerhez a II.
vh. alatt, akik kiálltak Sztálin mellett csak mert Hitler megszálló hatalmához képest a kevésbé rossz
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megoldásnak látták.

Szóval Orwell mint a liberális demokrácia védnöke csak annak adható el, aki sose olvasta Orwellt. S
mivel a többség sose olvasta, így eladható.

Továbbá, az orwellista típusú múlthamisítás, cenzúra manapság legjobban éppen a progresszív
liberalizmusra igaz, nem Orbánra és a hozzá hasonlóan gondolkodókra. Azaz er?sen izzadságszagú az
egész narratíva.

_______________________________________________
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Hogyan nem lettem KISZ-tag?

by maxval bircaman - kedd, április 06, 2021

https://bircahang.org/hogyan-nem-lettem-kisz-tag/

A Kádár-diktatúrában a középiskola els? osztálya volt a KISZ-be lépés id?pontja. Én ezt a kort a
1981-1982-es tanévben értem el.

Az akkori helyzet Magyarországon az volt, hogy országos szinten már nem volt kötelez? a KISZ-tagság
(jogilag persze sose volt az). Abszolút iskolafügg? volt, hol vették komolyan ezt és hol nem - ahol
komolyan vették, ott er?s nyomás nehezedett a diákokra, lépjenek be.

Egyébként a KISZ ekkor már sehol se jelentett valós ideológiai tevékenységet, jellemz?en a bulizás volt a
KISZ-gy?lések lényege. Ill. persze lehetett lépcs? a karrierben is, de ehhez mindenképpen túl kellett jutni
az érettségin, az iskolai KISZ-tisztségb?l feljebb kellett menni a területileg illetékes KISZ-szervezetbe
vagy a fels?oktatási intézmény KISZ-bizottságába.

De én semmiképpen se akartam belépni, tisztán ideológiai okokból. 

Na most, a helyzetem speciális volt, hiszen nem Magyarországon léptem KISZ-es korba, hanem
Kubában, így a magyar követségen m?köd? KISZ-szervezetnek lett felettem "joghatósága". Mint már
meséltem, a Kádár-kor jellegzetessége az volt, hogy a követségek sokkal h?ebbek voltak ideológiailag,
mint ez belföldön szokásban volt, így a nyomás is nagyobb volt.

Szóval megkésve, valamikor 1982 ?szén kaptam meghívást a követségi KISZ-szervezet gy?lésére mint
"tagjelölt". Én ezt akkor úgy intéztem el, hogy nem jelentem meg a gy?lésen. Pár nap múlva meg is
keresett egy KISZ-illetékes, hogy ha nem megyek el a tagjelölti gy?lésre, annak az a
végzetes következménye lehet, hogy sose leszek tag. Erre elmagyaráztam, hogy nekem pontosan ez a
célom. Ezt elmondhattam ?szintén, mert csak négyszemközt voltunk, így ha továbbadta volna az infót az
illet?, neki lett volna baja bel?le. Ez már a rendszer sajátossága volt: hazudni kellett és alakoskodni, s aki
ezt megsértette, az lett a hibás. 
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Nagy szerencsém az volt, hogy már akkor magányos farkas voltam, a helyi kb. 15-20 darab KISZ-korú
magyar ember meg laza baráti társaságot alkotott, melybe én nem tartoztam bele még a leglazábban sem.
Így tulajdonképpen nem is hiányoztam senkinek. Szóval meghívtak még egy tagjelölti gy?lésre, amire
megint nem mentem el, majd többet nem er?ltette senki az ügyet.

Ez így is maradt egészen 1984 nyaráig, amikoris apámat hívatta a f?nöke, hogy panasz van, mert a fia
nem KISZ-tag, s ez nem jó így. Ráadásul olyan rémhírek terjednek rólam, hogy ideológialag nem vagyok
helyes úton, mert többen hallottak t?lem megkérd?jelezhet? állításokat, azaz igencsak rám férna a KISZ
keretein belül az ideológiai felvilágosítás.

Apám említett f?nöke - az akkori Külkereskedelmi Minisztérium egyik f?osztályvezet?je - civilben apám
haverja volt, szóval az el?bbieket csak kötelességszer?en adta el?. Érzékeltette, szerinte ez az egész ügy
persze marhaság, de úgy kell tennie, mintha komolyan gondolná. Az illet? számtalanszor volt nálunk
vendégségben, én is jól ismertem. Ugyanúgy ahogy apám, ? is a kés?kádári technokrata reformisták
informális tagja volt, a marxizmusról, a Pártról, a KISZ-r?l és minden más hasonlóról a véleménye kb. az
volt, hogy "állati nagy hülyeség, de ezt nem szabad kimondani, mert Moszkvában megharagszanak".

Apám másnap szólt, elmondta mi volt, majd azt, talán be kell mégis lépnem, legalább egy gy?lésre majd
elmegyek, aztán 1 évet kell csak kibekkelni, egyetemista leszek, s akkor már nem fog senki zaklatni
emiatt. Megállapodtunk, majd szól, ha lépni kell.

Aztán az egész 1984-1985-ös tanév lassan letelt, meglett az érettségi, s sikerült közben folyamatosan 
halasztgatni a KISZ-tagjelöltséget, míg már "kés?" lett. 

Magyarul: az egész el lett sumákolva. A leghatásosabb kelet-európai elintézési mód!

Aztán már 18 éves lettem, apámat többet nem zaklatták velem. Végülis: a teljes kubai magyar KISZ-korú
kontinengensb?l összesen 2 ember akadt, aki nem volt KISZ-tag: én és egy magyar ösztöndíjas diáklány,
aki vallási okokra hivatkozva nem lépett be.

ez én vagyok, Havannában, már 3 hónappal érettségi után 
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Szólásszabadság

by maxval bircaman - szerda, április 07, 2021

https://bircahang.org/szolasszabadsag/

Ma már Nyugat-Európában ismeretlen fogalom a szólásszabadság. Ott csak azt lehet szólni, amit szabad
- ez így volt annak idején a Szovjetunióban is, szabadon lehetett támogatni a Pártot, de minden másért
megnézhette magát az ember.

https://telex.hu/sport/2021/04/06/petry-zsolt-hertha-bsc-elvalas 

A dolgozó engedetlen volt, finoman elhatárolódott. Szóval nem tartotta be a dolgozó a pártvonalat, ezért
lesújtott rá a Párt ökle, eltávolították ezt a gusztustalan népellenséget!

Tegyük hozzá: a szovjet rendszer az utolsó 20 évében már picit engedékenyebb volt a mai nyugati
liberális rendnél. A szovjet rend a 70-es és 80-as években már megengedte a hallgatást, nem volt kötelez?
nyíltan kiállni és elszavalni a Párt programját!

Nemsokára részletesebben is a témáról!

_______________________________________________
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Kis csatagy?zelem

by maxval bircaman - szerda, április 07, 2021

https://bircahang.org/kis-csatagyozelem/

Bár természetesen nem vagyok katolikus, a katolicizmus mégis fontos, már csak számszer?sége miatt is:
a kereszténység kb. fele a katolicizmushoz tartozik. Így ami a katolikusoknál zajlik, az fontos akkor is, ha
az ember nem katolikus, s?t akkor is, ha antikatolikus.

Idén márciusban egy kisebb csata pozitív eredményt hozott: a hagyományh? katoikusok legy?zték a
ferencista katolikusokat, március 15-én lett közétéve a Hittani Kongregáció, ami a katolicizmus
legfels?bb szerve dogmatikai és tanításbeli kérdésekben, februári hivatalos nyilatkozata, melyben
elutasítja az azonosnem? "párok" megáldásának eretnek szokását egyes ferencista katolikus papok által.
A nyilatkozatot maga Argentín Szivárvány Ferenc is kénytelen volt elismerni!

itt olvasható több nyelven 

Természetesen minden magára valamit is adó progresszív kör és keresztényellenes szervezet mélyen 
felháborodott. Ami persze jó jel: amikor ?k felháborodnak, akkor mi tapsolunk.

A magyar kampányt több homokos álkeresztény szervezet vezeti, élükön dr. prof. dupladoktor Réka von
dr. Perintdoktorfalvival, a gráci Lucifer Egyetemr?l. A neves blogger mára oda jutott, hogy minden
komment lehet?séget törölt minden cikkében, annyira retteg.

_______________________________________________
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Drasztikus változás a lányoknál

by maxval bircaman - csütörtök, április 08, 2021

https://bircahang.org/drasztikus-valtozas-a-lanyoknal/

A rendszerváltozás egyik mellékhatása, hogy a szexuális magatartást illet?en Kelet-Európa teljesen
felzárkózott a nyugathoz. Míg pl. a 80-as években a magyar lányok els? nemi aktivitása 17-18 éves kor
között következett be, addig ez ma 14-15 éves korra esett vissza. Gyakorlatilag csak egyes vallási
szubkultúrák tagjainál fordul el? manapság, hogy pl. egy érettségiz?s lány még sz?z.

Ugyanez teljesen igaz egész Kelet-Európára is. A kommunista rendszerek egyik sajátossága az volt,
hogy a társadalmi értékeket illet?en abszolút konzervatív értékrend volt hivatalos, azaz házastársi h?ség,
kiskorúak szextilalma, homoszex elítélése, pornó tiltása, nem-hagyományos szexuális magatartások
stigmatizálása, n?i promiszkuitás erkölcstelennek min?sítése, stb. volt hatályban. 

Pedig a szovjet rend nem így indult, 1917 után a szovjet rendszer még úgy kezd?dött, hogy "forradalom"
kell a szexben és a családi viszonyokban is, ezekben is fel kell szabadulni a burzsoá és keresztény láncok
alól. Csak ez aztán akkora felháborodást okozott az orosz társadalomban, hogy a 30-as években Sztálin
vezetése alatt a hivatalos ideológia szépen lassan, kimondatlanul ugyan, de "lemondta" a szexuális
forradalmat, s visszatért az 1917 el?tti, alapvet?en keresztény alapú hagyományos családi, házastársi,
szexuális erkölcshöz. S Magyarországra már ebben az alakjában érkezett meg a marxizmus 1948-ban.

Ahol lazább volt az erkölcs - lásd Kubát -, ott se forradalmi alapon volt az, hanem mert a hivatalos
marxista ideológia ott eleve a helyi szabadosabb szokásokhoz alkalmazkodott.

Két korabeli vicc, egy orosz és egy kubai. Az orosz:

Ivanovot hivatja a párttitkára:

Ivanov elvtárs, Önre súlyos panasz érkezett. Az Ön felesége azt állítja, hogy Ön nem teljesíti
házastársi kötelességeit. Mit tud felhozni mentségére?
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Hát, kezdeném azzal, hogy én els?sorban impotens vagyok...
Téved, Ivanov elvtárs, Ön els?sorban nem impotens, hanem els?sorban és mindenek el?tt
kommunista, s mint ilyen köteles teljesíteni házatársi kötelezettségeit!

S a kubai vicc:

Hazatér kétéves "önkéntes" angolai fegyveres kiküldetéséb?l a kubai ember, hivatja a párttitkár:

Elvtárs, rossz híren van számodra, amíg te önzetlenül internacionalista kötelességedet teljesítetted
Angolában, itt a feleséged összejárt mindenféle férfivel.
Nem, ezt nem hiszem el!
De elvtárs, bizonyítékaink vannak!
Akkor se hiszem el, én megbízom a feleségemben. ? nem ilyen n?!
Elvtárs, akkor választanod kell. Tudod, mi nem t?rünk meg a Pártban felszarvazott férfiakat.
Rendben, itt a párttagkönyvem, kilépek, én a feleségemet választom!

Hazamegy az ember, a feleségére ordít:

Te szajha, mit m?veltél, míg nem voltam itthon? Az egész pártszervezet a kurválkodásodról
beszél! Azonnal takarodj a lakásomból! Holnap reggel beadom a válási papírokat.

A feleség távozik, a férfi pedig leül és elmosolyodik:

Hát, ez tényleg az én napom ma: végre viszajöttem Angolából, aztán pedig megszabadultam a
Párttól és a feleségemt?l is!

Szóval a kor konzervatív volt mindenképpen, nem ért el minket a nyugati szexuális forradalom.

                                269 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

S minden ehhez alkalmazkodott. 

Az, hogy 14-éves lány szexel az fel se merült. S a hasonló korú fiúk is csak id?sebb partner megszerzése
útján reménykedhettek ebben.

Bár a dolog személyesen nem érint, már id?s bácsi vagyok és nincsenek lánygyerekeim, amit azért
észrevettem az internet segítségével, hogy a dolgok elértéktelenedése zajlik a kor alra csúszásával. S míg
ez a fiúknál csak ideiglenes zavart okoz, addig a lányoknál súlyos lelki sérüléseket eredményez.

_______________________________________________
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A munkavállaló szólásszabadsága

by maxval bircaman - péntek, április 09, 2021

https://bircahang.org/a-munkavallalo-szolasszabadsaga/

A témát már érintettem többször, de most ismét - aktualitása kapcsán.

Ahol nyilvánvalóan nincs szólásszabadság az a képviselet - akár munkavállalóként akár szerz?déses
félként. A képvisel? arra van, hogy képviselje megbízóját. Ilyen például egy cégvezet?, szóvív?,
diplomata, stb. Eléggé abszurd lenne, ha egy ilyen ember azt mondaná "hivatalosan a véleményen ez és
ez, de magánemberként az ellenkez?je".

Ez majdnem pont olyan, mint egy médiánál alkalmazott ember esete, ahol a munka lényege a 
véleménymondás. Minden médiának van egy adott irányvonala, szóval az alkalmazott annyit tehet, hogy
olyanhoz szeg?dik, melynek irányvonalával alapokban egyetért.

Eddig tehát a helyzet világos, s nem is szokott különösebb bajt okozni.

A gond a következ? helyzetekben van:

egy normál, nem politikai tevélenységet folytató cég mit követelhet meg alkalmazottjától, arra
hivatkozva, hogy egyes alkalmazotti magatartások sértik a cég érdekeit,
mennyiben van köze egy cégnek ahhoz, alkalmazottja mit csinál munkaidején kívül.

Vannak persze nyilvánvaló esetek:

az alkalmazott nyilván nem beszélhet cége termékei ellen, magánemberként se, ha a cég
nadrágokat gyárt, nem mondhatja azt az alkalmazott, hogy szerint n? csak szoknyát viseljen,
az alkalmazott kötelezhet? lehet munkaid?ben cége termékeinek használatára, lásd egy csomó

                                271 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

helyen egyenruha van,
az alkalmazott nem adhat magáról olyan képet, mely ellentétes a cég által sugárzott képpel, pl. egy
sminkeket áruló cég alkalmazottja nyilván nem lehet sminkmentes.

De a gondok ott vannak, ahol a dolgok nem egyértelm?ek. A tipikus példa: mi nem tiltjuk az emberek
jogát arra, hogy homofóbok legyenek, de a homofób alkalmazottat kirúgjuk, ugyanis vev?ink többsége
homofóbia-ellenes, így egy homofób alkalmazott megléte rontaná cégünk hírnevét.

A gond itt még az is, hogy kett?s mérce van hatályban. Ha egy hagyománypárti cég elbocsát egy
progresszívista alkalmazottat, akkor az "önkény", míg fordítva pedig megtapsolandó tett.

Szerintem a megoldás ott lehet, hogy ahogy jogos üzleti érdekb?l se szabad diszkriminálni az
alkalmazottat faji, nemzeti, vallási, nemi, stb. alapon - pl. nem számít érvényes oknak, hogy bár én nem
vagyok cigányellenes, de sokan a vev?im közül azok, ezért elbocsátom a cigány alkalmazottamat, hiszen
rontja az üzletemet jelenléte -, úgy szólásszabadsága se legyen korlátozható. Amíg az alkalmazott
aláhúzza, hogy nem cégét képviseli véleményével, számítson diszkriminációnak szólása miatti
elbocsátása.

Az állam nagyobb szerepe a megoldás tehát. Amíg a szabad piac dönt, addig az önkény az úr.

_______________________________________________
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Kellene egy igazi párt!

by maxval bircaman - péntek, április 09, 2021

https://bircahang.org/kellene-egy-igazi-part/

A legviccesebb magyar értelmiségi póz, mely mindkét szekértábort elveti. Aztán nevezik magukat furcsa
nevekkel, lásd Puzsér "centrumát" például.

Majd elmondják, kellene végre egy igazi jobboldali párt, mely modern, európai módon jobboldali,
kereszténydemokrata, szentistváni-euroatlantista, meg mindenben hibátlan! Ez aztán alaposan megvédené
a polgári, keresztény értékeket, meg a szabadpiac láthatatlan kezének végtelenül igaz birodalmát. Vagy -
ha ilyen a sznob hozzáállása -, akkor kellene végre egy igazi modern, európai módon baloldali,
szociáldemokrata, skandinávutas, hibátlan párt! Ez aztán alaposan szakszervezeteket alakítana,
megvédené a bérb?l és fizetésb?l dolgozókat. Mert fújj, a ballibek nem igazi baloldal, a Fidesz meg még
fújjabb, nem igazi jobboldal!

Az persze igaz, hogy a ballibek nem igazi baloldal és a Fidesz meg nem igazi jobboldal, e szavak eredeti
értelmében, de kinek is kellene igazi baloldal/jobboldal Magyarországon? S ha lenne, valószín?leg, éles
helyzetben, még a fenti sopánkodók se szavaznának rá.

Mik a tények? Magyarországon 2 oldal van, s mind a 2 maximálisan lefedi a társadalmi igényeket. A
ballibek képviselik a nyugathoz való örök csatlakozási vágyat, melyért érdemes az önfeladást is megadni,
a nemzetiek pedig a mindenáron való függetlenkedést. Minden egyéb csakis ebb?l következik. A ballibek
nem azért liberálisak, mert hisznek a liberalizmus alapértékeiben, hanem azért és csakis azért, mert a
liberalizmus a mai nyugati konszenzusos alapeszme, s a nemzetiek pedig ugyanezért antiliberálisak.
Mindkett? ösztönös reakció.

Szóval az igazi jobboldalt keres? sznob marginális leszavaz a ballibekre, hiszen azok liberálisabbak a
nemzetieknél. Az igazi baloldalt keres? esetében már nehezebb a helyzet: negyedük a ballibekre szavaz,
negyedük a nemzetiekre, felük pedig örökös szavazásbojkottáló.
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A remélhet?leg drogos megmondóember

by maxval bircaman - szombat, április 10, 2021

https://bircahang.org/a-remelhetoleg-drogos-megmondoember/

A liberális Kötöttfogás lefrissebb adásában az ultraliberális Reichert János elmagyarázza, hogy az
egyetemalapítás az gyarmatosítás. Hát, ezt ha Soros hallaná... de most ez mindegy.

Akkora marhaságokat beszél hosszú perceken keresztül Reichert minif?rer, hogy még Konok Péternél is
elszakad a cérna, s udvariasan lehülyézi Reichertet.

http://www.youtube.com/watch?v=KvFA64TK0zs&t=46m14s 
46:14-t?l kezd?dik a roham 

Remélem, Jancsika, drogoztál az adás el?tt. Mert ha ezt józanul adtad el?, akkor rossz hírem van
számodra: diszkvalifikálva lettél a Soros-Gyurcsányné-Szálasi összefogdosás listájáról, ugyanis ekkora
kapitális barmok min te még oda se kellenek.
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A ballibek gy?zelmet ajándékoznak Orbánnak

by maxval bircaman - szombat, április 10, 2021

https://bircahang.org/a-ballibek-gyoelmet-ajandekoznak-orbannak/

A ballibek megismétlik a migránsügyet, most ez az oltás és a járvány ügye.

A ballibeknek úgy t?nik, nincsenek szakért?ik. Ha lennének, tudnák, egy járvánnyal akkor lehet
kampányolni, ha a járvány felfelé megy, azaz terjed. A 2022-es tavaszi parlamenti választásokra azonban
minden létez? számítás szerint a magyar járványhelyzet sokkal enyhébb lesz a magyar járványhelyzet.

Mi történik tehát? Adnak Orbán kezébe egy kész adut pont a választásokra.

Vicces.
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A magyar költészet napja

by maxval bircaman - vasárnap, április 11, 2021

https://bircahang.org/a-magyar-kolteszet-napja/

Nem vagyok egyébként versrajongó, a prózát sokkal jobban kedvelem. 

De a magyar költészet napja alkalmából íme három kedvenc magyar versem:

https://www.youtube.com/watch?v=ga_ucCLMHrc 
forrás: M5 

https://www.youtube.com/watch?v=AZkJ0aPDKZk 
forrás: M2 

https://www.youtube.com/watch?v=TMlFmq9EkUc 
forrás: Hungaroton 

Szeretném aláhúzni, ez a 3 legjobb vers, a "legjobb" nem jelent azonban egyetértést, így pl. a legutolsó
mondanivalójával egyáltalán nem értek egyet.

U. i.: Nagyon nehéz volt nem betenni a Leveg?t! és a Nagyon fáj cím? verseket, de úgy döntöttem, ne
legyen egy költ?t?l egynél több a dobogón.
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A blogvilág gyakorló elmebetegei

by maxval bircaman - vasárnap, április 11, 2021

https://bircahang.org/a-blogvilag-gyakorlo-elmebetegei/

A magyar blogvilágot nehezen t?rik a feketöves libbantak. Ugyanis a liberalizmus f? akadálya a valóság.
A blogvilág pedig alapvet?en a valóság szabad kifejez?dése.

Hiszen miben más egy blogcikk egy normál honlapi cikkhez képest? Egyetlen egy dologban: számít
kommentekre.

A legnagyobb magyar blogrendszer az Index anyacége által üzemeltetett blog.hu - érdekes, de tény: a
tulaj sose próbált beavatkozni a m?ködésbe, azaz tényleg csak jogszabály sértésének gyanúja esetében
törölnek blogbejegyezést vagy egyenesen blogot. S ez így volt nemcsak a mai fideszes tulaj esetében, de
korábban is: mind a simlicskás, mind a hagyományos ballib korszakában a cégnek.

Természetesen a szerkeszt?ség mindig alkalmazta a befolyásolás módjait, els?sorban a kiemelés révén - a
nem tetsz? írások sose lehettek kimelve, s persze az Index címlapra meg nagyon sz?rve kerülhetett bármi
is a blog.hu terméséb?l. De ezzel semmi gond, ez nem megy túl a normális szerkesztési politikán.

szinte mindig ott vagyok 

Én évek óta minden cikkemet közzé teszem a blog.hu-n, s?t ma is picivel több ott az olvasóm, mint saját
szerveremen. A klasszikus ballib korban néha kitettek a címlapra mint "ilyen is van", azóta soha, bár
amióta fideszes lett a cég, az Index címlapja, de a blog.hu címlapja szinte mindig kiemel engem.

2014-ben még szerepeltem az Index-címlapon is néha 
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Amikor a cég nyíltan fideszes lett, a legöntudatosabb ballib bloggerek elmenekültek. Egy részük a hvg.hu
blogrendszerébe, ahová csak meghívásos alapon lehet regisztrálni. Itt azonban az a gond, hogy két opció
van: vagy minden kommentelés letiltása vagy Facebook-kommentelés, ez utóbbi azonban nem tiltható le
egyéni alapon (ez a Facebook kommentmodul egyik sajátos tervezési hibája). 

Ez utóbbi helyzet pánikot idézett el? egyes keménykötés? ballib bloggereknél, egyesek teljesen abba is
hagyták a bloggolást. Pl. az ex-fideszes fanatikus ballib Béndek vagy Péntek nev? ember tavaly óta nem
ír. A krisztustagadó ferencisták szintén a blog.hu-ról menekültek ide, s pánikban vannak: hol
engedélyezik a kommentet, hol letiltják, egyel?re képtelenek megérteni, hogy lehet, hogy akit letiltanak a
Facebook-profiljukon az miért tud mégis kommentelni a blogjukban.

A teljesség kedvéért még megemlíteném a blog.hu elmebetegét, a magányos ballib harcos Berlinger
vagy Berlindel Mátyást, akinek életcélja a kommentelés ellehetetlenítése: e célból ugyanazt a kommentet
bemásolja több százszor, néha több mint ezerszer is, átlag percenként háromszor.

Pedó Matyi - ez az ismert beceneve - kommentjeire egy példa: ugyanaz többször 2 percen belül 

Matyika els?sorban a ballib blogokat rombolja egyébként, ami persze vicces kissé, de elmebeteg az
illet?, így nem is várható el t?le a gondolkodás.

Persze, teljesen érthet?, a liberalizmust igencsak és joggal zavarja a szólásszabadság.
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Kedves eretnek szül?k!

by maxval bircaman - vasárnap, április 11, 2021

https://bircahang.org/kedves-eretnek-szulok/

Alapvet?en jó hír, hogy a katolicizmuson belül m?köd? sátánista frakciók éppen egymás haját tépik.

Egy radikális homoklobbista katolikus szervezet éppen harcol a szintén homoklobbista római pápa ellen, 
sérelmezik, hogy a pápa nem eléggé homoklobbista.

itt látható a teljes szöveg 

Kedves eretnek szül?k! Saját gyerekeitek ellen munkálkodtok. A rosszra áldást kapni súlyos károkozás
lenne.

Ami érdekes, egyes ateista kommentel?k értelmesebbek ezeknél az álkatolikusoknál. Többek között
megjegyzik, miért akarnak egy az ? szempontukból kártékony szervezett?l áldást, miért nem szakítanak a
nekik nem tetsz? szervezettel inkább? 

S tényleg! Én mint húsev? ember se megyek el a vegetáriánusokhoz áldást kérni a paprikás csirkémre.
Egyáltalán mi értéke lenne számomra egy ilyen esetleg megkapott áldásnak, mikor nem értek egyet az
áldást adóval?
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A fordításszervez?

by maxval bircaman - hétf?, április 12, 2021

https://bircahang.org/a-forditasszervezo/

1990 közepe, Bulgária az id?pont és a helyszín.

Egy diáktárs fordítókat keres. Nem is fizet rosszul.

Aztán kiderül pár hónap múlva, ? maga a fordító, elvállal munkákat, majd azokat továbbadja az általa
kialkudott díjazás 70 %-áért. Hatalmas botrány lett: az illet? tehát él?sködik, ? semmit se csinál, nem
dolgozik, csak beszed részt más munkájából.

Én meg elmondtam: mi ezzel a gond, ez a kapitalizmus. Pedig akkor még b?ven kapitalizmuspárti
voltam, de megvolt a realitásérzékem.

Rám támadtak. Nem, ez nem kapitalizmus, ez mások kihasználása, a kapitalizmus egy csodálatos,
humánus, erkölcsös rendszer!

S tényleg ez volt a kor általános nézete. Hogy az erkölcstelen kommunizmus eltávozott, s most jön egy
igazságosabb rend. Mert a nyugat igazságos.

Én viszont akkor kapitalizmuspártiként is abban hittem: a kapitalizmus egyetlen erkölcse a hatékonyság.
Lenin azt mondta, az erkölcsös, ami megfelel a Párt céljainak. A kapitalizmus pedig azt: az erkölcsös, ami
hatékony. Márpedig a kapitalizmus kétségtelenül hatékonyabb a marxista tervgazdaságnál.

De hogy alkalmazható lenne a hagyományos erkölcs? Abszurd elmélet. 
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A diáktárs annyit tett: talált fordíttatni akaró embereket, munkát vállalt t?lük, majd talált embereket, akik
ezt a munkát elvégzik helyette, ráadásul olcsóbban. ? meg megkapta a különbözetet. Igen, valóban
eltitkolta, hogy ? egy egyszemélyes fordítóiroda, egy közvetít? csupán, dehát ezen kívül b?nös-e? S ha
b?nös, csakis az állammal szemben b?nös, hogy nem fizet adót, dehát a fordítók se adóztak, szóval
milyen alapon sérelmeznék ezt?

Rámutattam: lehet ?t tisztességtelennek tartani, de akkor koherens módon kommunistának kell lenni
(abban az id?ben csak abban a kltpólusos rendszerben gondolkodtam, hogy kapitalizmus-kommunizmus).
Ha viszont kapitalizmushívek vagyunk, akkor kötelesek vagyunk diáktársunkat tisztességesnek tartani.
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Zenei emlékek

by maxval bircaman - hétf?, április 12, 2021

https://bircahang.org/zenei-emlekek/

Nem vagyok a modern zene híve, de a mai zene a modern zene, így nem lehet elzárkózni t?le. Ahogy a
politikában, úgy a zenében se vagyok a modernitás híve, dehát a környezetb?l megragad mindig egy-egy
hangsorozat.

Három id?szakot tudnék mondani 18 éven aluli életemb?l: kisgyerekkor, kezd? kamaszkor, kés?kamasz
id?.

Kés?kamasz koromban, ami a 80-as évek els? fele, volt egy amerikai énekesn?, mely alig 3 számmal
ugyan, de világhíres volt 2-3 éven keresztül.

https://www.youtube.com/watch?v=RYGQskpYBKU 
azt hiszem, ezzel lett híres, ha jól emlékszem 

Aztán mindig az érettségimre fog emlékeztetni a következ? dal, mert akkoriban állandóan adták.
Akkoriban ráadásul - az internet nemlétezése miatt - egy-egy sztárdal sokkal nagyobb hatást ért el, mint
manapság.

https://www.youtube.com/watch?v=VEi3ZHLxR2g 

Amikor az énekesn? 52 évesen hirtelen meghalt - ráadásul nem mint a sztárok szoktak, drogozásban,
hanem "normál" betegségben -, olyan volt, mintha egy rokonom halt volna meg. Különösen megrázó
ennek tudatában harmadik slágere:
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https://www.youtube.com/watch?v=DnUnZ4Fwp9I 

Amikor kiskamasz voltam, akkor nem volt még videó szinte sehol, a tv-ben se adtak zenét, szinte csak a
rádió volt. Általános iskolás koromban minden reggel kocsival vittek iskolába (10 km-re laktunk az
iskolától), s az autórádió volt a zeneforrás. Átlag hetente 3-4-szer leadták a következ?t:

https://www.youtube.com/watch?v=4jVMXLv5TqA 

Err?l emlékeim vegyesek. Egyrészt a bugyuta, vidám dallam, másrészt az iskolába járás 
kellemetlen érzése. Magát az együttest egyébként csak kb. 20 évvel kés?bb láttam meg, addig csak a
hangjukat ismertem. Már a YouTube megjelenése kellett, hogy megnézzem, hogyan is néznek ki ezek az
emberek.

Meglep?, de máig léteznek, s el? is adnak amolyan retróel?adókként:

http://www.youtube.com/watch?v=SNf8udAGW8Y&t=1m50s 

De jöjjön kisgyerekkori élményem is. Ez ugyanis a semmi hangja a 70-es évek kezdetér?l. Err?l nyilván
nem tudok semmit linkelni, bár pár éve megpróbáltam leutánozni:

https://www.youtube.com/watch?v=Q15uvwABV_8 
ez a "semmi", de zenei aláfestéssel, ami kissé önellentmondás 

Nagyszüleim Rákosszentmihályon laktak, kis családi házban, olyan utcában, mely még aszfaltozva se
volt, s?t nem volt víz- és gázvezeték se az utcában. Utcai világítás is alig-alig volt. Akkoriban a forgalom
olyan gyér volt, hogy egy autó elhaladása eseményszámba ment. Szóval akkori esti emlékem, hogy
fekszem az ágyban, alvásra készülve, tök sötét van, alig van küls? zaj, s csak az árnyékok változnak a
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falakon.

Meg kell mondanom, ez a "zene" a kedvencem, jobb mint a Brotherhood of Men vagy Laura Branigan,
máig emlékszem rá, s már akkor tudtam 7-8 évesen, hogy 30 évvel kés?bb is emlékezni fogok rá. (Akkor
még csak az ezredfordulóig számoltam el?re, nem gondoltam, hogy majdnem 50 évvel kés?bb is
emlékezni fogok rá.)

ma így néz ki az utca (Google Street View szerint) 

_______________________________________________
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M?szaki álmok

by maxval bircaman - kedd, április 13, 2021

https://bircahang.org/muszaki-almok/

Amikor kiskamasz voltam, a 70-es években, sokat álmodoztam a szükséges találmányokról, melyekre
szükség lenne. Kizártam az eleve fantasztikusnak látszó dolgokat, lásd mindenkinek repül? autó és
hétvégi nyaralás a Marson, igyekeztem realisztikus lenni.

Három f? dolog jutott eszembe. 

Egy. Olyan rendszer, mellyel a televízió, a rádió, s a mozi m?sorai
bármikor visszanézhet?ek/hallgathatóak. Valamiféle adatbázis, mely tartalmaz mindent, s melyhez
hozzá lehet férni. 

Úgy képzeltem, hogy van valamiféle kábelhálózat, mint az áram, s minden lakásban van egy konzol
(nagyméret? konzolt képzeltem el), mellyel keresünk az adatok között, majd a tv képerny?jén
megjelentetjük az adott m?sort. 

Azaz eszembe se jutott internet típusú megoldás.

Ez mára részben megvalósult, nagyon sok m?sor tényleg bármikor hozzáférhet? a neten.

Kett?. Hordozható telefon mindenkinek. Ez nyilván teljesen megvalósult mára. 1997-ben döbbenten rá,
hogy ez teljesen jelen van, amikor azt láttam, immár a takarítón?knek is van mobiljuk, nem csak kiemelt
üzletembereknek, mint a 90-es évek elején.

Három. Minden létez? könyv legyen hozzáférhet? otthon. A digitalizációra nem gondoltam, valamiféle
cs?postarendszert képzeltem el, melyen az ember kiválasztja mit akar, majd pár perccel kés?bb megkapja.
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Nyilván a digitalizáció sokkal jobb megoldás, de az sajnos nem jutott eszembe.

Nemrég elgondolkoztam ugyanezen. S megint kiválasztom a három legfontosabbat.

Íme:

olyan alkalmazás, mely képes emberi hangot utánozva felolvasni szöveget - a jelenleg elérhet?
alkalmazások olyan mesterkélt gépi hangon olvasnak fel, ami nehezen bírható ki pár percnél
tovább, még angolul sincs ilyesmi, nemhogy más, kisebb nyelven + valós idej? tolmácsalkalmazás
funkciója is legyen ennek a felolvasó gépezetnek,
valós idej? m?holdas térkép, melyet nem csak titkosszolgálatok tudnak elérni, olyan mint a
Google Maps, de valós id?ben és állandóan,
a szerz?i jog lassú megszüntetése - legyen kötelez? minden kulturális adat ingyenes közzététele
az interneten, legyen minden kereshet?, s legyen minden múltbéli anyag is feltéve.

Azt hiszem, nem kérek sokat.

konyhában ülve telefonálni - álom volt 40 éve 
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Utazni Kádár alatt

by maxval bircaman - kedd, április 13, 2021

https://bircahang.org/utazni-kadar-alatt/

Nemrég napokig vitáztam egy fanatikus ballibbel, aki váltig állította, Kádár alatt a külföldre utazás 
szabad volt. 

Csak emlékeztet?ül a valóság röviden.

1972 el?tt a külföldre utazás nem számított jognak, hanem kiváltságnak. Az ember kérelmezte, majd
vagy kapott engedélyt vagy nem, a pontos szabályok nem is voltak ismertek.

1972-ben az a könnyítés következett be, hogy 5 kommunista országba való utazáshoz már nem kellett
útlevél: az NDK-ba, Lengyelországba, Csehszlovákiába, Romániába, Bulgáriába személyi
igazolvánnyal lehetett utazni, ahhoz úgynevezett "betétlap" kellett, ennek igénylése pár napot vett
igénybe, míg az útlevéligénylés 1 hónap volt.

A Kádár-rendszer liberalizációjának els? lépése 1978 volt. Az 1978. évi 20. tvr. kimondta, az utazás jog.
Ekkor lett a piros útlevél a "szocialista" utazásokhoz, s a kék útlevél a nyugati utazásokhoz. A piros
útlevéllel szabadon lehetett utazni a már említett 5 országba, legfeljebb 30 napra, míg a kék útlevélhez
külön kiutazási engedélyt kellett igényelni minden egyes utazáshoz.

1984-ben meg lett szüntetve a piros útlevél, immár minden utazáshoz kék kellett, de minden kék
útlevélbe bele lett pecsételve az az NDK-ra, Lengyelországra, Csehszlovákiára, Romániára, Bulgáriára
érvényes állandó kiutazási engedély, míg mindenhová máshová továbbra is utazásonként kellett 
külön kiutazási engedély.

Létezett általános állandó kiutazási engedély is az egész világra, ehhez magasrangú tisztség kellett
azonban. S jellemz?en ilyet magánútlevélhez nem is adtak, hanem csak egyes szolgálati és diplomata
útlevelekhez.
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A kiutazási engedélyt az 1987. évi 25. tvr. szüntette meg, 1988. január 1-jei hatállyal, a korabeli köznyelv
szerint ez volt a "világútlevél" bevezetése. Gyakorlati szempontból nézve ez a teljesen szabad utazást
jelentette az emberek 99,9 %-a számára. Apró korlátozások maradtak csak, melyeket már a
rendszerváltozás szüntetett meg.

Viszonylag kevesen tudják, hogy "ellen?rzési közösség" volt 6 kommunista ország között a 70-es és
80-as években. Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, s Románia között
kölcsönös egyezmény volt hatályban az állampolgáraik ellen?rzésér?l. Ennek 2 f? gyakorlati
következménye volt:

pl. a magyar kiutazási engedély hatályát vesztette Magyarországon kívül is, ha az ember egyszer
már felhasználta: ha pl. egy magyar kiment Ausztriába, majd onnan átment Csehszlovákiába, már
nem utazhatott ki Csehszlovákiából ismét nyugatra, ehhez új magyar kiutazási engedélyre volt
szüksége,
más országba él?kre is vonatkoztak a helyi szabályok, ha pl. egy magyar állampolgár letelepedett
Csehszlovákiában, külföldi utazásához szüksége volt csehszlovák engedélyre is, nem csak
magyarra.
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Végtelen

by maxval bircaman - szerda, április 14, 2021

https://bircahang.org/vegtelen/

Ül otthon a házaspár járványkaranténban, ekkor megszólal a férfi:

Lefilmezlek a telefonommal.
Oké, kezdjek vetk?zni?
Nem, nem olyan film.

Valahogy így kezd?dhetett az új angol sci-fi film készítése. A férj írta a forgatókönyvet, ? az operat?r (a
telefonjával, nem vicc), s persze ? a rendez?. A feleség meg az egyetlen f?szerepl?, s?t szinte az egyetlen
szerepl?, mert a film 99+ %-ában ? van egyedül a képen.

A f?szerepl? felébred, nem tudja hol van, sehol senki, s elkezdi keresni mi is a helyzet. Lassan kiderül: ?
egyfajta videójáték szerepl?je, halad szintr?l szintre, s ha nagy hibát ejt, akkor "meghal", visszakerül a
start pozícióba. Ha meg helyesen "lép", akkor közeledik a célhoz.

? pedig okos, lassan megtalálja a "szoftvercéget", ahol az egészet csinálják. Rájön, az egész egyfajta teszt
egy másik, párhuzamos világból, ahol az ottani tudósok így tanulmányozzák az emberi viselkedést.

Katarzis nincs: rájön nem tud hatni a "fels?" világra, abból csak pillanatokat képes meglátni. 

Nem hiszek benne, de érdekes. Mármint a virtuális világban hiszek, de nem e módjában.
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A sportolók és más sztárok politikai véleménynyilvánítása

by maxval bircaman - szerda, április 14, 2021

https://bircahang.org/a-sportolok-es-mas-sztarok-politikai-velemenynyilvanitasa/

A sportolók, s általában a sztárok, celebek politikai véleménynyilvánítása fontos tényez?, hiszen hatalmas
a reklámértéke.

Persze vigyázni kell nagyon! A sztár akkor mondhat csak véleményt, ha az el?zetesen engedélyezett,
helyes vélemény.

Én ezt már megéltem, a másik oldalon, a szovjet rendszerben. Akkor is korlátlanul lehetett önkéntesen
támogatni bármilyen, a Pártnak kedves ügyet. Ezért külön dicséret is járt. Ahogy ma: ájult tiszteletet és
tapsot kap minden sportoló, aki önként propagál bármilyen a hatalomnak kedves témát, pl. átkozza Kínát,
Oroszországot, kiáll a szivárványosokért, azok gyermekrontási alapjogaiért, az abortuszért, szidja
Trumpot, vagy támogatja a négerek rasszizmusát, stb. Sok ilyen "jó ügy" van, lehet közülük válogatni.

Továbbá, a kevésbé spontán sztároknak meg vannak speciális kötelez? programok: néha tisztelegni kell,
néha letérdelni, csoportos foglalkozások vannak. S jajj annak, aki kibújik a kötelesség alól. Olyan lesz a
sorsuk, mint akik nem mentek el az önkéntes kommunista szombatra fát ültetni vagy parkot söpörni!

Persze vannak nagyon rossz sztárok is. ?k képesek saját ötletekkel fellépni, az engedélyezett témákon
kívül. Szembe átallnak menni a progresszív értékekkel. Pl. azt mondják, hogy ALL LIVES MATTER! Az
ilyenekt?l azonnal meg kell vonni a sztár rangot! Eleve az ilyen fasisztákat nem is illeti meg a
véleménymondás joga.
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A hasznos idióta

by maxval bircaman - csütörtök, április 15, 2021

https://bircahang.org/a-hasznos-idiota/

Amikor 2001-2004 között egyházi vezet? voltam, f? tevékenységem egy peres ügy intézése volt.
Tulajdonképpen ezért is lettem egyházi vezet?, én voltam az aktív egyháztagok közül az egyetlen, aki
képes volt átlátni a peres ügy lényegét.

Akkoriban nagy segítséget jelentett, hogy a ellenfelünknek volt egy totál idióta fia, aki úgy próbálta apja
érdekeit védeni, hogy meggondolatlan marhaságokra ragadtatta el magát, amit mi aztán folyamatosan
képesek voltunk kihasználni. Az illet? sokat könnyített dolgunkon.

Ez jutott eszembe a napokban Dr. Dániel-Kápó Petronella DK-s aktvista tevékenysége kapcsán. Íme ezt
a képet tette közzé:

Annyira nevetséges, hogy direkt javítottam rajta. Pedig nem vagyok egy grafikus m?vész. Hogy egy picit
hihet?bb legyen, legalább a füvet kicsit szerkeszteni kellett volna:

Ugyanott a következ? kép is szerepel:

Szerintem Gyurcsányné válságstábot hívott össze, hogyan lehetne óvatosan Petronella tudomására hozni,
lassítson picit a hülyeség ütemén.
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Szóval, csak így tovább, Petronella, ne hagyd abba! Küzdj a "diktatúra" ellen!
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Honnan az elkeseredettség?

by maxval bircaman - csütörtök, április 15, 2021

https://bircahang.org/honnan-az-elkeseredettseg/

Van ez a modern kiégés nev? betegség. Én még sose égtem ki, mert nem volt miért. Pedig - a szó liberális
értelmében - sose voltam sikeres.

A kiégés teória értelmében ugyanis csak az nem ég ki, aki sikeres, természetesen a siker szó 
liberális értelmében, azaz sikerül olyan szintre elérnie, amikor már nem kell dolgoznia, mégis képes
magas szinten megélni.

A liberális kiégés betegségb?l a liberális elveket elfogadva tényleg csak 2 módon lehet mentesülni: ha
"sikeresek" leszünk, ill. ha remete életet választva kivonulunk a társadalomból. Leegyszer?sítve:
mindenki kiég aki nem milliárdos vagy szerzetes.

Valójában a kiégés leánykori neve elidegenedés a munkától f?leg, de általában az egész társadalomtól. S
teljesen normális dolog. A polgári társadalom kötelez? jelensége ez. Hiszen a liberális elvek szerint
felépül? társadalom atomizált, az egyének lehet? legteljesebb szabadsága az alapelv, így éppenhogy
pozitív érték az elidegenedés, hiszen ez jelzi a lehet? legnagyobb szabadságfokot: minél jobban el van
idegenedve a társadalomtól egy egyén, annál szabadabb. 

Csakhát a valóság tesztje ripityára zúzza a liberalizmus eszméjét: minél liberálisabb egy társadalom,
annál boldogtalanabb, s ennek egyik f? oka éppen az elidegenedés.

A leginkább ismert a marxi megoldás, mely bizonyítottan nem m?ködik. Ma már tudható: a
magántulajdon megszüntetése nem szünteti meg az elidegenedést, szimplán csak kiszolgáltatottabbá teszi
a továbbra is elidegenedett egyéneket. Aki élt kommunista rendszerben, az jól tudja ezt.

A marxi megoldás valójában tüneti kezelés. Nem a magántulajdon a baj, hanem annak hatalma. S ez a
hatalom a hatalom nélküliekkel szemben akkor is fennáll, ha az állam veszi át a t?ke szerepét. A dolgozó
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kisember akkor is el van nyomva, ha minden vállalkozás az állam kezében van, s?t talán ez még
rosszabb, mintha sok kisebb t?kés van, akik között érdekellentét feszül, amit aztán a kisember képes
id?nként kihasználni.

Mit tehet a kisember, aki nem képes - vagy nem is akar - milliárdos lenni, s ki se akar vonulni a
társadalomból? 

A társadalom helyes alapra helyezése az egyetlen valós megoldás. S ezt nem hatalmas tervekkel lehet a
legjobban elérni, hanem a mindennapi magatartással. Mindannyian kis propagandisták vagyunk ugyanis.
A harc színtere az egyén, s az egyik egyén a legjobban a másik hozzá hasonló egyén viselkedését veszi
észre, azaz nem hivatásos politikusok, celebek, megmondóemberek viselkedését: ezekre ugyanis az a
jellemz? reakció "persze, ? megengedheti magának, de én nem".

Az emberiség 500 éve tartó vészkorszaka csak így fog véget érni. A liberalizmus, a polgári demokrácia,
a felvilágosodás ugyanis mind betegségek, veszélyes daganatok. S persze jó hír, hogy mindez magától,
belülr?l omlik össze. Mi csak ülünk és nézzük, nem csinálva semmit. De magatartásunk az az er?, ami
segítheti a folyamatot, de hátráltathatja is.

Persze az amit a legelején mondtam nem teljesen igaz: magam is id?nként érzem a hatalmas nyomást, pl.
amikor órák óta dolgozom valamit teljesen értelmetlenül, csak a havi fizetés megkapása miatt. De aztán
jellemz?en sikerül meglátnom a nagyobb képet, s lenyugszom.
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Fülöpözés

by maxval bircaman - péntek, április 16, 2021

https://bircahang.org/fulopozes/

Az angol köztársaság fejének férje meghalt. A hír kb. tizedik oldalra lenne való egy rendes napiapban,
mivel már a köztársasági elnök maga is jelentéktelen személy, semmilyen szerepe nincs Angliában,
hatalma odáig terjed, hogy utasítást adhat rezidenciája kertészének mit és hová ültessen, bár a kert
nagyobb átépítéséhez már kormányf?i ellenjegyzés szükséges. 

Ehhez képest minden magyar média hosszú napokon keresztül volt tele a hírrel. Még az elhunyt 
nemlétez? érdemeir?l is cikkek születtek!

Persze, lehet hogy nagyszer? ember volt, pl. mondjuk jó beszélget?partner volt a kerti szalonnasütéseken,
párszor megmentett törött szárnyú madarakat, befogadott egy kóbor macskát, s - mint Kádár elvtárs -
mindig el?re köszönt a pincérnek. De ugyanaz elmondható a szomszéd Béla bácsiról is, róla pedig semmi
hír a lapokban.

Egyébként meg utálom ezt a magyar vernegyulázást, hogy idegen emberek nevét magyarra fordítva
használjuk. De oké, régi szokás, hogy uralkodók esetében ez így divat (kedvencem a XX. század els?
feléjének magyar sajtójából a "Gy?z? Manó király", az legalább vicces), viszont ez nem vonatkozik az
uralkodók rokonaira.
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Megmondóemberek egymás közt

by maxval bircaman - péntek, április 16, 2021

https://bircahang.org/megmondoemberek-egymas-kozt/

Lukácsi Kati, aki abból él évek óta, hogy kilépett a KDNP-b?l (nem vicc!) igyekszik elmagyarázni -
érdemes megnézni/meghallgatni az anyagot - ballibbant megmondóember kollégáinak, hogy a folyamatos
orbánozás marhaság. Persze, pont az ? szájából ez kissé visszás, dehát ett?l még igaz meglátás.

A reakció: majdnem Orbán ügynökének kiáltják ki. A korábbi fanatikus orbánista Csintalan szerint
igenis állandóan orbánozni kell.

Egyébként Kati az, aki szerint nem szabad trollokkal vitázni, s mindenki troll, aki vitázik vele (ez a
"minden krétai hazudik" ógörög paradoxon modern verziója lehet...), de úgy t?nik, mégis akadnak néha
világos pillanatai a ballibbant részegség alatt. 

Nem jósolok neki hosszú jöv?t, valószín?leg ? lesz az azóta a sajátjai által szemétbe dobott Nagy Trágár
Blanka id?sebb kiadása.

Ínyenceknek: itt Kati személyesen is megemlít engem, lásd 1:18:42-t?l. Viszont érdeme: sose tiltott le
engem a kommentelést?l saját irányítású profiljain.
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A mieink rágódnak

by maxval bircaman - szombat, április 17, 2021

https://bircahang.org/a-mieink-ragodnak/

Megfogalmazta a tökéketes agyatlan ballib krédót egy kommentel?, azt mondja: a mieink véleményt
alkotnak, rágódni valót adnak, vitát generálnak, az ellenségeink meg csak indokot szolgáltatnak, melyet
amúgy fel se fognak. Akkor is, ha ugyanazt mondják!

Az ürügy: nem tudják a ballibek máig hová tenni Kertész Imrét, aki évtizedekig az idoluk volt, majd
élete utolsó pár évében viszont keményen kibeszélt az akolból.

Baromság! Attól még, hogy valaki nagy ember, még simán mondhat totális marhaságokat. Nem "rágódni
valót", hanem hülyeséget. S semmi szégyen ezt kimondani.

Persze az Örülünk Vincent eleve egy kiemelten gennyes szeptikus bemélyedése a magyar internetnek: a
blogtulaj gennyes, s maga köré gy?jti a fajtáját.
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Lazaság

by maxval bircaman - szombat, április 17, 2021

https://bircahang.org/lazasag/

Bár utálok kereskedni, van amit megtanultam a kereskedési trükkök közül. A 90-es években Bulgáriában
laktam az évtized nagyobb részében (1992-ig, majd 1993-1997 között), s az akkori bolgár helyzet olyan
volt, hogy nem volt értelme elmenni dolgozni normál állásba. 

Egyszer?en olyan rosszak voltak a feltételek: abszurdan hosszú munkaid? és abszurdan alacsony bérek.
Az akkori bolgár újkapitalizmus még a magyar újkapitalizmusnál is vadabb volt, pedig hát a magyar
verzió se panaszkodhatott vadság hiányára.

Az akkori bolgár munkáltatók nagyjából 4 csoportra voltak oszthatók:

igazi friss tisztességes vállalkozók, aki kevés pénzb?l elindítottak valami céget: nekik jellemz?en
saját magukra se volt pénzük, nemhogy alkalmazottaik megfizetésére, ráadásul komolyan elhitték
a halivúdi meséket, hogy a dolgozó szíve együtt dobban a munkáltatóéval,
a kommunizmus áldozatai, azok akik visszakaptak tulajdont az államtól mint volt államosított,
üldözött emberek, ill. ezek leszármazottai (Bulgáriában - ellentétben Magyarországgal - 
visszaadták szinte az összes államosított tulajdont!): ezek az emberek a 45 év kommunizmust
alkalmazottaikon akarták megbosszulni, valószín?leg ez a kategória volt a legrosszabb mint
munkáltató - a bolgár népnyelv ki is találta rájuk a ?????????? (kb. restituált, értsd tulajdon-
restitúció jogosultja), ami a ??????????? (prostituált) szóra rímelt, nem véletlenül,
b?nöz?k, akik rabolt, lopott pénzekb?l csináltak fehér vállalkozást: ezek az emberek valamiféle
betyárbecsületb?l ugyan, de abban hittek, a dolgozóknak is vannak jogaik, s nyilván ha nem adnak
nekik valamilyen normálisabb bért, akkor úgyis lopni fognak a cégt?l, szóval akkor inkább legyen
normál munkaidejük és kiszámíthatóbb bérük,
ex-komcsi nomenklatúra cégek: munkáltatókként messze a legjobbak voltak, mert abból indultak
ki, hogy mindenki olyan, mint ?k, azaz csak a pénz érdekli ?ket, a munkaid?t nem vették ugyan
komolyan ?k se, de legalább többet fizettek, nem hittek abban, hogy valaki csak puszta
lelkesedésb?l lojális lesz.

Szóval nem volt értelme elmenni dolgozni, én összesen kb. 3-4 hónapot dolgoztam az említett 6 év alatt.
Dehát kellett jövedelem. Részben számítógépes alkalmazásokat másoltam és árusítottam (szabad és kalóz
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programokat is), segítettem alkalmazások telepítésében, részben amerikai könyveket árultam, részben
tolmács-fordító voltam. 

Különösen a könyvüzlethez kellett a kereskedelmi készség, ugyanis nem végfelhasználóknak árultam,
hanem könyvárusoknak. Abban az id?ben Szófia egyik központi terén egy hatalmas téren egy amolyan
nyílt könyvesbolt m?ködött: 150-200 könyvárus volt ott kis standokon, s árult mindenféle új és régi
könyvet. Tehát én hozzájuk mentem, ajánlva könyveimet, melyekhez olcsón jutottam hozzá Amerikából.
Jellemz?en különféle nyelvkönyvek, szótárak, lexikonok. Az üzlet nem volt nagy volumen?, havonta
80-100 kötetet adtam el, de mivel én csináltam az egészet egyedül, egy embernek ez szép hasznot
jelentett, csak ezzel kicsit többet kerestem, mint egy akkori átlag bolgár munkavállaló teljes
munkaid?ben, nekem meg ez heti 5-6 óra elfoglaltság volt csak mindez.

Az eladás úgy ment, hogy kimentem táskával az említett térre, s idegen nyelv? könyveket árusító
standosoknak ajánlgattam a portékámat. Azonnali fizetség fejében, az akkori standosok szinte mind
tulajok voltak, szóval döntéshozó helyzetük volt, így amikor tetszett nekik valami, azonnal meg is
vehették. A végén már voltak állandó vev?im is, akik sokszor már rendeltek is t?lem ("ebb?l hozzál még 5
példányt a jöv? héten!"), de az elején még próba-szerencse alapon m?ködtem.

Ekkor döbbentem rá: ha látják rajtam, hogy nagyon el akarok adni valamit, akkor nem vesznek 
komolyan, nem veszik meg az árumat, s ha meg is veszik, nagyon nyomott áron akarják csak. A nagyon
eladni akaró ember az éhez? kisnyugdíjas kategóriába kerül az árusok szemében, aki eladogatja utolsó
könyveit, hogy vegyen egy kis kenyeret és tejet (ez nem volt ritkaság!). S hát emberi ösztön, hogy a
nagyon alul lév?t ki lehet használni. Ezt mindenképpen el kellett kerülni tehát!

A megoldás magától jött. Azonos kategóriájúnak kell látszódni, mint az árusok. Odamegyek az árushoz,
majd lazán megjegyzem "figyelj, érdekel ez a szótár?", csak úgy odavetve, érzékeltetve, hogy nekem
szinte mindegy a válasza. Ma ezt úgy csinálnám, hogy közben telefonon beszélnék, akkor még nem
voltak általánosak a mobilok, ez nem m?ködhetett. S csoda: egyenl? féllé váltam akkortól kezdve.

A kereskedést teljesen abbahagytam 1996-ban, de máig hasznát látom, mégpedig az állásinterjúknál! A
görcsös "nekem ez az állás nagyon kell" magatartás helyett elsajátítottam a "laza srác" figurát, ill. most
már inkább "laza középkorú bácsi" szerepet, aki szeretne ugyan itt dolgozni, de van még tucatnyi interjúja
máshol. Ezt beszédben és küls?kben kifejezve. Normál hétköznapi viseletben járok minden interjúra, ami
nálam hosszú farmernadrág rövidujjú pólóval, hidegben plusz pulóver, kötött sapka, kapucnis dzsekivel.
Amikor még fehér inget vettem fel, nyakkend?vel, rendszeresen elutasítottak, pedig akkor fiatal voltam,
amióta viszont farmeres-pólós vagyok (bevallom: egy darab öltönyöm sincs évek óta, apám temetésére pl.
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apám öltönyét vettem fel) szinte mindig sikerélményem van.

mivel én vagyok a fényképész, rólam kevés kép van: ez is 4 évvel ezel?tti 
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Biztonságos tér

by maxval bircaman - vasárnap, április 18, 2021

https://bircahang.org/biztonsagos-ter/

A legnagyobb rossz, amit anyám elkövetett velem szemben a "safe space" környezet volt, amiben nevelt.
Persze egy anya sose rosszaságból teszi ezt, ez egy természetes reakció, hiszen míg a gyerek az anyja
hasában van, az anya a szó legszorosabb értelmében védelmezi gyermekét minden küls? hatástól.

Csak aztán egyes anyák rájönnek, a gyereket el kell engedni, nem szabad túlvédelemben nevelni. Nem,
nyilván az ellentét se helyes, hogy a gyereket magára hagyjuk, bedobjuk a mélyvízbe aztán majd csak
nem fullad meg. Valamilyen józan középút kell. Az én anyám viszont maradt a túlvédelmezésnél.

Szóval velem az történt, hogy els? 6 évemet szuperbiztonságos környzetben töltöttem, els?sorban anyám
és anyai nagymamám védnöksége alatt, nem jártam se bölcsödébe, se óvodába, se gyerektársaságba.
Voltak barátaim, de jellemz?en mindig csak 1-1 gyerek, ráadásul "ellen?rzött" gyerek, azaz szüleim
valamilyen barátainak, ismer?seinek a gyereke.

Egyébként is veleszületett autizmusomat (asperger) ez tovább súlyosbította. Plusz, teljesen összezavarta
világképemet. 6 éves koromra abba a tudatba jutottam el, hogy a világ gonosz, s minimálisra kell
csökkentenem vele való kapcsolatomat. Nem éppen egy nyer? életviteli módszer egy eleve antiszociális
gyereknek...

Aztán amikor iskolába kerültem - 6 éves korom elérése után 3-4 héttel -, a sokk hatalmas volt. Minden
gyerek számára sokkos helyzet az iskolakezdés, még a legvagányabb, legszocializáltabb gyerek számára
is, de nekem többszörösen nehéz volt ez. Évek kellettek, hogy találjak hozzám hasonló, antiszociális
jegyeket felmutató osztálytársakat, akikkel tudtam aztán valahogy kommunikálni. 

De lakókörnyezetben ugyanez volt, 6 éves korom el?tt nem volt egy barátom se. S aztán is csak 2 lett:
közülük az egyik sajnos máig teljesen életképtelen ember, jelenleg 54 éves munkanélküli, teljesen
lumpenizált alak, n?je utoljára 25 éve volt, lakása csak azért van, mert szülei vettek neki egyet, egész nap
sört iszik egyedül, s csak a közértbe megy id?nként ki sört venni, nem tisztálkodik, nem cseréli a ruháját,
s a lakásában télen is kabátban ül és alszik, mert nincs pénze f?tésre - ha fiatalabb lenne, valószín?leg
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drogozna, de ez a mi korosztályunkban még nem volt szokás, szóval csak sörözik, s valószín?leg ételt
nem is fogyaszt, mert a hatalmas sörfogyasztás ellenére olyan az alkata, mintha aktívan sportolna.
Minden barátjával, ismer?sével megszakadt a kapcsolata - velem kb. 15 éve nem hajlandó beszélni, sose
derült ki miért haragszik rám, azt hiszem el?ször 1986-ban orrolt meg rám, amikor megházasodtam,
akkor valami olyan mondott, hogy én "megalkudtam" a "rendszerrel", mert "minek papír" ahhoz, hogy
egy csajjal együtt legyen valaki. 20-25 éve még eljárt ide-oda, tipikus SZDSZ-esb?l lett MIÉP-es figura
volt, azaz a nyugatéljenzést?l pár év alatt eljutott az "?smagyar-sumér" eszméig, Pilis-csakra kutatáshoz,
stb., azaz az ezredforduló körüli nemzeti radikális szubkultúráig, de már hosszú évek óta ezt is
abbahagyta - mára a legvadabb "?smagyar" haverjai is túl megalkuvóknak t?nnek számára.

Szóval kés?bb is, Kubában, csupa "furcsa" haverom lett. Sose volt igazán haveri közösségem, s?t sose
jártam semmilyen közösségbe.

Nagyjából 16-17 éves koromra voltam képes kiheverni az els? 6 évemben elszenvedett safe space-em
hatását. Akkorra tudtam kialakítani egy értelmes, fenntartható hozzáállást a környezetemhez.

A modern liberalizmus safe space eszméje még ennél is károsabb, mert az nem egyéneket ront meg,
hanem egész embercsoportokat. A safe space eredeti oka: környezetet teremteni, ahol az áldozatok
képesek szabadon elmondani mi a bajuk. Ez még önmagában nem helytelen ötlet, mindenki tudja, hogy
nehéz a problémákról úgy beszélni, ha az ember nem érzi magát biztonságban. De a következ? lépés a
nyílt vita kell hogy legyen, hiszen a probléma ellenkez? esetben nem oldódik meg soha. Ez olyan, mintha
az ember folyamatosan fájdalomcsillapítót szedne a fogfájására, de sose menne el fogorvoshoz a fájdalom
okát elhárítandó. Nyilván indokolt bevenni a fájdalomcsillapítót, de a következ? lépés fogorvos találása,
id?pont lefoglalása, nem a tablettaszedés folytatása. 

A safe space-es liberális társadalom aztán infantilis lesz, pont ahogy én voltam az. Ráadásul mindez
súlyos elmebajt is eredményez, hiszen ellentétben van a liberális társadalom másik alapvet? elvével: a
folyamatos hatékonysági versennyel.
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Szovjet farmer

by maxval bircaman - vasárnap, április 18, 2021

https://bircahang.org/szovjet-farmer/

A szovjet rendszer legnagyobb divatellensége a farmernadrág volt. Az ok ismeretlen, valaki kitalálhatta,
hogy a farmernadrág a nyugat jelképe.

Viszont a ruhadarab népszer?ségét éppen a rendszer növelte. Azzal, hogy nyíltan sose lett betiltva, csak
használata volt korlátozva. Pl. munkahelyeken, s különösen iskolákban a legtiltottabb ruhadarabnak
számított.

Aztán az is tényez? lett, hogy kapható lett a szovjet Berjozka-üözlethálózatban (ezek valutás boltok
voltak). Ami pedig ott kapható volt, az automatikusan népszer? volt.

Amikor 1980-1985 között orosz iskolába jártam, reggelente mindig ügyelt egy tanár a bejáratnál, aki
figyelte az öltözéket, nehogy valaki farmerben próbáljon bemenni.

szovjet fiatalok a 80-as években 

Az eredmény az lett: szabadid?ben mindenki igyekezett farmerben lenni. Többet között a magyar farmer
rendkívül népszer? volt. Amikor pedig a Szovjetúnió megszünésekor, 1992-ben el lett törölve minden
dresszkód az orosz iskolarendszerben, hirtelen a farmer lett a nemhivatalos iskolai egyenruha: egyszer?en
olyan sokan viselték, hogy szinte egyenruha lett.

A farmer hatása akkora lett, hogy semmilyen más divat sokáig nem hatott az ex-szovjet térségre.

a legolcsóbb megoldás: eredeti bolgár farmernadrág 
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Ma ezért kivégzés járna

by maxval bircaman - hétf?, április 19, 2021

https://bircahang.org/ma-ezert-kivegzes-jarna/

A 90-es évek közepéig még - mai szemmel - megdöbbent? szabadság uralkodott Hollywoodban. Pl. egy
színész eljátszhatott bármilyen szerepet! S?t, viccelni lehetett egy csomó kötelez? üggyel is akár.

Persze akkor is volt "vörös farok", lásd minden filmben legalább egy holokauszt-túlél?, gonosz nácik,
szadista szovjetek, csúnya arab terroristák, stb. De mégis: lehetett azért viccelni.

Ez jutott eszembe ezt olvasva.

A látszólag teljesen politikamentes Leslie Nielsen vígjátékok megérezték az id?k hangulatát. Az egyik
Csupasz pisztoly filmben van egy teljesen másodlagos jelenet: Drebin hadnagy szobájában megy a tv,
benne éppen hírm?sor, s a bemondó hölgy beolvassa a következ? hírt "Kansas állam kormányzója
bocsánatot kért állama síksága miatt". Sajnos sehogy se találom a rész pontos helyét, de 99 %-ban biztos
vagyok benne, hogy a Csupasz pisztoly trilógia valamelyik részében volt.

Ennél találóbban nehezen lehetett volna megfogalmazni a liberális ?rületet.

_______________________________________________
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Nahalnij már megint haldoklik

by maxval bircaman - hétf?, április 19, 2021

https://bircahang.org/nahalnnij-mar-megint-haldoklik/

Van akinek az a hobbija, hogy horgászik, más vadászik, megint más gyufából megépíti a Parlamentet.

Nahalnij, neves orosz hazaáruló hobbija a haldoklás. Furcsa hobbi, de amíg a 4 fal között csinálja, nem
zavar senkit.

Id?nként súlyos betegséget kap, haldokolni kezd, de aztán elmúlik és makkegészséges lesz hirtelen.

Ki lát persze a lelkébe? Lehet, hogy legbelül normális, csak a pénzért csinálja.

Mindegy, legyen ez Nahalnij magánügye.

_______________________________________________
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Ahogy Liberó-Vihar Pistike-Tomi képzeli

by maxval bircaman - kedd, április 20, 2021

https://bircahang.org/ahogy-libero-vihar-pistike-tomi-kepzeli/

Van egy Vihar Tomi - nem rokona Börni Viharsz hivatásos Dobrev Klára imitátornak -, vagy mi a fene a
becstelen neve, nev? ballib fanatikus blogger, akkora ultra, hogy csak a fanatikus huppa.hu álhíroldal t?ri
meg. 

A huppa.hu arról hírhedt, hogy alapítója olyan szinten bele?rült a Fidesz választási gy?zelmébe, hogy
emiatt öngyilkos lett. Nem viccelek, tényleg öngyilkos lett és meg is halt. Annyit azért megérdemel az
immár lassan 3 éve halott Mónika, hogy elmondjam: sose tiltott ellenvéleményt sehol, a huppa.hu is csak
a halála után kezdett k?keményen cenzúrázni, mikor az ilyen Tomika típusú dühöng? makákók kezébe
került az irányítás.

De mindegy, adott egy cikke, mely elregéli infantilis szinten a liberális társadalom alapító mítoszát. 

A mítosz olyan, hogy még egy egyébként liberális közgazdász is hahotázna rajta.

A lényeg: a gazdasági tervek feleslegesek. Ugyanis van a szabad piac láthatatlan keze, mely mindent
megold - a szabad piac láthatatlan keze ugyanis olyan, mint egy mlm-termék: gyógyít mindent a
hajkorpásodástól a rákig, plusz a terjeszt?je 72 órán belül milllllllllllliomos lesz. 

De mi mozgatja a szabad piac láthatatlan keze? Hát mi más mint az emberek vágya a jobb életre!

Szóval éltek évezredeken át az emberek, szenvedtek sokat a rossz életük miatt. Aztán egy nap a fejükre
csaptak "éljünk inkább jól!", majd elkezdtek dolgoskodni. Nagyon spóroltak, okoskodtak, fantáziát láttak
ebben-abban, s hipp-hopp jól kezdték élni. Emiatt a gazdaság nagyon fejlett lett.
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Azt nem lehetne valahogy megoldani, Tomika, hogy helyet cserélj a Mónikával?
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A kisember többnyira normális

by maxval bircaman - kedd, április 20, 2021

https://bircahang.org/a-kisember-tobbnyira-normalis/

Kommunizmusbeli élményem: a masszív marhaságokat sokaság el?tt beszél? ember hirtelen
megváltozik, amikor négyszemközt maradunk vele.

Persze, mindenki kicsit másképp beszél különböz? helyzetekben. De a kommunista valóság egyik
sajátossága az volt, hogy ritkán volt koherencia a "hivatalosság" és a "magánélet" között. A kommunista
ember tudta, a hivatalos szövegverzió egyszer?en nem igaz. S még akkor is tudta ezt, ha egyébként
alapvet?en rendszerh? volt: ekkor jellemz?en valamilyen "magasabb" szemponttal, szükségszer?
kényszerrel mentegette a hazugságot.

Mondok is egy jellemz? példát. A szovjet rendszer a parlamentarizmus tagadásával indult, hiszen már
Marx azt mondta, a szabad választás és a parlament nem eredményez demokráciát. Közismert: a bolsevik
hatalomátvétel - 1917. november 7. - után rendeztek egy szabad parlamenti választást Oroszországban,
november 27-én - a dátum még a kommunista hatalomátvétel el?tt lett eldöntve, s Leninék úgy vélték,
nem lenne indokolható a már kiírt választás eltörlése, plusz abban hittek, azon úgyis nyerni fognak.

Aztán Leninék másodikak lettek, alig 23 %-ot kapva. Így a megválasztott parlament összesen egyszer
ülésezett, az els? ülésnap végén a parlament fel lett "oszlatva": Lenin utasította az ?rséget, zárja be az
ülést (ez "az ?rség elfáradt" híres szavakkal lett bejelentve). Bár a parlament döntött, még aznap délután
új ülés lesz, azt a kormányzat már nem engedte megtartani, ehelyett kormányhatározat mondta ki: ezentúl
a törvényhozó parlament nem a parlamenté, hanem a tanácsoké (oroszul "szovjet", innen a szovjet szó).

A "szovjetek" felépítési mechanizmusa a közvetlen demokrácia sajátos alakja volt, azaz a választók csak
a helyi szerveket választották meg, mégpedig delegálás útján- Kislátszámú munkahelyi és lakóhelyi
közösségek kiválasztottak saját maguk közül képvisel?ket, majd ezek a képvisel?k nagyobb egységekben
delegáltak fels?bb szerveket. Legfelül a Tanácsok Legfels?bb Kongresszusa állt, mely saját tagjaiból
delegálta a Legfels?bb Tanácsot, mely aztán delegálta a kollektív szovjet államelnökséget (a Legfels?bb
Tanács Elnökségét) és a legfels?bb végrehajtó hatalmat, a Végrehajtó Bizottságot (kés?bbi nevén:
Népbiztosok Tanácsát). Minden szinten mindenki visszahívható volt bármikor, nem is kellettek így külön
választások, hiszen bármikor választani lehetett, hiszen ez eleve delegálás volt, nem választás a szó szoros
értelmében.
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Természetesen a valós helyzet az volt, hogy a kommunista párt irányította a "szovjeteket" minden
szinten. Az alsó szint? "szovjetek" megválasztásánál a helyi kommunista pártszervezetek vezették le az
egész folyamatot. 1921-t?l a Legfels?bb Tanácsban már semmilyen más párt nem volt jelent, csak a
kommunista párt, de 1917-1921 között is abszolút többségben voltak a kommunisták, bár akkor még
létezett hivatalosan ellenzék is (a legnagyobb ellenzék az antipolgári, de egyben antikommunista 
agrárszocialisták voltak, hivatalosan csak 1923-ban lettek betiltva).

Na most, a lényeg: lett egy a polgári demokráciáktól teljesen eltér? rendszer. Azonban Sztálin valamiért
kitalálta, ez így nem jó, így az 1936-os szovjet alkotmánnyal visszahozta formailag a polgári választási
rendet, s 1938-ban már ismét "normál" parlamenti választás zajlott a Szovjetunióban. Persze akkor már
csak a kommunista párt létezett, a parlament nem végzett semmilyen valós munkát (évente pár napot
ülésezett csak), s minden valós hatalom a pártvezetéshez került, de formailag mégis tény: a szovjet
állampolgárok akkortól közvetlenül szavaztak a parlamenti képvisel?kre, lakóhelyük szerinti
közigazgatási egységek szerint, ahogy ez nyugaton szokás. Név szinten változás nem történt egyébként, a
szovjet parlament neve maradt Legfels?bb Tanács, de a tartalom egészen más lett.

Tulajdonképpen Sztálin akkor alakította ki azt, kés?bb a kommmunista Magyarországon bevezetett
rendet, hogy egyrészt van a Párt, annak valóságos hatalmat gyakorló vezetése, de másrészt van dísznek
egy teljesen funkciótlan parlament is, melyre választások is zajlanak 4-5 évente, bármilyen ellenzéki vagy
akár független jel9ltek nélkül.

Már a rendszervéltozás el?tt kérdeztem: minek egy funkció nélküli parlament? Miért nem vállalja fel
nyíltan a kommunista párt, hogy nem alkalmazza a nyugati mintát, minek az álválasztás egy
hatalomnélküli szervbe? Sose senki se tudott erre választ adni. A legértelmesebb válasz is csak a "mert
így alakult", "mert így szokás" szintjén maradt.

De miért is mondtam el mindezt?

Manapság volt szerencsém nyugati emberekkel kommuninálni. Olyan emberek, akik eljönnek kelet-
európai részlegeikbe, ott lelkesít? beszédet mondanak, vagy egyszer?en csak segítik az ottani munkát.
Nyilvánosan mindig maximális "politikai korrektek", azaz lelkesen ismétlik a hivatalos "pártvonalat",
lásd: a néger rasszizmus nem rasszizmus, a szivárványértékek a mindenség alapja, a nem-liberális
vélemény tiltása nem ellenkezik a szólásszabadsággal, stb. Magyarul: agyatlan idióták marhaságai.
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Aztán amikor az ember valamelyikükkel képes beszélni kisebb körben, hirtelen megnyílnak. Az
óvatosabbak csak enyhe szarkazmust engednek meg maguknak, a bátrabbak nyíltan is beszélni mernek.
Kedvenc esetem a német kolléga, aki beleszeretett Bulgáriába, pedig úgy kezdte az elején, hogy "micsoda
balkáni állapotok", aztán a végén azt mondta, bárcsak maradhatna: egyrészt baromira olcsó a vendéglátó
egységek látogatása, másrészt itt szabadon lehet beszélni, nem kell állandóan vigyázni minden mondatra,
mint otthon, ahol egy "helytelen" szóért meghurcolják az embert.

Egy kolléga megkérdezte t?le, miért kell er?lteni ezt az egész BLM-dolgot, aminek semmi
relevanciája pl. Németországban? Azt mondta "hülye amerikai szokás", mint az, hogy állandóan
vigyorogni kell, Németországban se veszi ezt komolyan 100 emberb?l 99, de úgy kell tenni, minha
komolyan venné, nehogy "náci" legyen, ennyi az egész.

_______________________________________________
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A n?i tényez?

by maxval bircaman - szerda, április 21, 2021

https://bircahang.org/a-noi-tenyezo/

A n?i szerep nagyon fontos, s az állítólag elnyomott n?k mindig hatalmas hatást gyakorolnak
partnerükre.

Évek óta figyelem Puzsér Róbert tevékenységét. S alapvet?en pozitívan ítélem meg. Schiffer András
mögött talán ? a kettes számú ellenzéki megmondóember, aki úgy ellenzéki, hogy közben a ballib
kurzussal is szemben áll. Legalábbis ez így volt, míg Puzsér meg nem házasodott.

Amióta ugyanis van felesége - egy volt momentumos vezet? az illet? -, Puzsér egyre jobban hátrál be a
ballib térfélre. Egyre nagyobb marhaságokat mond, egyre jobban simul be a Gyurcsányné által vezetett
ballibaista f?vonalhoz. Persze, még most is a ballibaizmus szélén van, kibeszélve a táborból, de a mozgás
iránya egyértelm?.

Most már odajutott, hogy - ballib szokás szerint - minden ellenvéleményt hangoztató embert 
trollnak nevez.

Pedig Puzsér eddig pont azzal t?nt ki, hogy képes volt az ellenvélemények logikáját megérteni, s nem
azokat en bloc szalonképtelennek min?sítve egyszer?en lerázni magáról. Mert ez a helyes módszer:
megérteni az ellenvéleményt, majd aztán elutasítani. A megértés és az egyetértés ugyanis - a ballib
hiedelmek ellenére - nem ugyanaz. Én pl. tökéletesen el tudom magyarázni a liberális gondolkodás bels?
logikáját, alapjait, pedig semmiben se értek egyet a liberális gondolkodással.

Az ok pedig nyilvánvaló, csak meg kell nézni Puzsérné YT-csatornáját: sznobkodás, szánalmas
közhelyek, vicceskedés, szégyenletes baromságok.
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Nászúton

by maxval bircaman - szerda, április 21, 2021

https://bircahang.org/naszuton/

Nászútra az emberek esküv? után szoktak indulni. Esetleg - ha nincs rá akkor pénz - valamelyik kés?bbi
esküv?i évfordulón.

De nem mi lennénk, ha ezt betartottuk volna. Mi esküv? el?tt voltunk nászúton. Ezt találtuk ki annak
idején. Szóval 1986 októberében házasodtunk, nászúton viszont 1986 májusában voltunk. El?tte másfél
hónappal döntöttük el, hogy házasodni fogunk.

kb. ez az út busszal 

Nászutunk 3 napig tartott, péntekt?l vasárnapig, többre pénzünk nem volt. Cienfuegosban volt, ez egy
város Kuba déli partvidékén, Havannától kb. 250 km-re. S természetesen speciális utazásra se volt
pénzünk, szóval normál busszal mentünk.

Ma már Kubában viszonylag jobb a települések közti tömegközlekedés: van egy normál buszhálózat
nagyon olcsón, de rendkívül régi és kényelmetlen buszokkal, ide hetekkel korábban kell jegyet venni, s
van egy modernebb buszhálózat, nyugat-európai szinten, légkondicionálással, vécével, ezt szinte csak
külföldi turisták használják, mert átlag kubaiak számára megfizethetetlen - pl. a Havanna-Cienfuegos
járat oda-vissza kb. 6000 Ft, miközben egy kubai havi átlagfizetés 10-11 ezer Ft körül van. Ez egyébként
kb. 4 óra út egy irányban a normál busszal.

1986-ban még csak a normál buszhálózat létezett, szóval 5 héttel korábban vettük meg a jegyet, az ára
persze nevetséges volt, a pontos összegre már nem emlékszem, de kett?nknek összesen, oda-vissza,
átszámítva 100 akkori Ft körül volt (ez mai értéken kb. 3000 Ft), tehát 4-szer olcsóbb a min?ségi busznál.

Egyébként Kubában létezik vasút is (ez nagy ritkaság a karibi térségben), de nagy türelem kell a
használatához, a régi hálózat min?sége ugyanis igen rossz, s a haladás emiatt nagyon lassú. Így az átlag
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kubai nem szokott vonaton utazni.

Szóval kimentünk reggel a buszpályaudvarra, felszálltunk és utazni kezdtünk. A buszon mindenki helyi
ember volt, csak mi voltunk idegenek. A kubai élelmiszerhiány következménye, hogy nincs hol enni
útközben - a busz megállt 2 rövid pihen?re is, de ott csak vécézni lehetett, nem árultak semmilyen ételt,
italt. Az utasok vittek magukkal ételt, italt. Persze mi is, de mivel a mi ételünk luxus szint? volt a kubai
helyzethez képes, emlékszem: a múzsám nagy kifliszer? kenyerekbe tett sonkát és sajtot, a sonka viszont
az átlag kubai szemében olyan dolog volt, mintha kaviárt ettünk volna pezsg?vel, szóval
udvariasságból csak a pihen?helyeken ettünk, picit eltávolodva a többiekt?l, hogy ne lássák mit
habzsolunk.

A kubaiak - a fiatalok persze - azonnal ismerkedni akarnak, ha idegent látnak. De ez alól mentességet
élveznek a párok: a kubai nemi erkölcs ugyanis szent dolognak tekinti a "foglalt" n?t, az ilyen külföldi
n?t csak megnézik, de nem próbálnak kikezdeni vele soha - az idegen férfi már kevésbé van
biztonságban, mert ugyanaz a kubai nemi erkölcs normálisnak tekinti a házas férfit szeret?vel. De mivel a
buszban ülve nyilvánvaló intimitást mutattunk (csókolózás, ami Kubában teljesen normális magatartás
nyilvános helyen, s?t ennek hiánya abnormálisnak számít fiatal pároknál, még a n? simogatása is teljesen
elfogadott, míg nem meztelen, de mi csak csókolóztunk), szóval így senki se próbált közeledni hozzánk.

Nagy élmény volt az egész út. A kubai kommunista rendszer nagy hátránya, hogy a nem-kommunista 
forma még jobban kiemeli a rendszer tartalmi problémáit. Lásd, egy eleve a rendszer alatt készült
üzletben sokkal kevésbé látszik az áruhiány, míg egy még a fogyasztói társadalomra épített hatalmas bolt
üresen sokkal sokkolóbb látvány. 

Havannában is ez volt a sokkoló: hipermarket szer? üzletek bennük 10 árucikkel. Gyakorlatilag az egész
raktárt kipakolták a polocokra, hogy azok ne legyenek üresek. Persze abszurd látvány pl. amikor 40
méteren keresztül ugyanaz a termék van kint, s ez nem tudja elrejteni a valóságot. Ugyanez a hatalmas
buszpályaudvarok látványa, melyek nyilván úgy voltak építve még a kubai forradalom el?tt, hogy bennük
majd sok kis üzlet fog m?ködni, de mindez aztán egy hatalmas üresség lett a kommunista rendszer alatt. 

A kubai áruellátottság olyan szinten volt gyenge, hogy még bolgár szemmel is súlyos nyomornak t?nt,
pedig a bolgár szint is a magyar kb. ötödén állt akkoriban.

S nem arról van szó, hogy a kubai kommunizmusnak ne lennének pozitívumai. Hiszen az írástudatlanság
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teljes felszámolása, a teljesen ingyenes oktatás (fels?fokon is) mindenképpen eredmény. Aztán az
ingyenes egészségügy, ami nagy eredmény, akkor is, ha ez sokszor hatalmas várakozással és
gyógyszerhiánnyal jár együtt. A mélyszegénység is fel lett számolva, szóval a lakosság alsó 10 %-a jól
járt a forradalommal. Csakhát amikor mindez megvan, az átlagember nem az eredményeket nézi, hanem a
problémákat. Az pedig hatalmas probléma, hogy képtelenség alapvet? élelmiszerekhez jutni, s pl. a sonka
és a sampon luxustermék lett. Meg hát az is, hogy még egy kelet-európai is dúsgazdagnak látszik.

Ma már - kb. a 90-es évek közepe óta - a kommunista Kubában a pénz az igazi úr, megjelentek hatalmas
vagyoni különbségek az emberek között, de akkor, a 80-as években, még mindenben a hagyományos
szovjet rend volt, azaz nem a pénz számított, hanem a személyes kiváltság. Egy átlag kubai pl. hiába
szerzett magának keményvalutát, akkor se tudott bemenni egy valutás boltba elkölteni, s?t esetleg
rend?rségi vizsgálat lehetett az ügyb?l, majd börtön. Viszont léteztek olyan boltok, ahol normál kubai
pénzért lehetett vásárolni, volt nagyobb áruválaszték is, de csak speciális engedéllyel lehetett belépni, az
engedélyt meg csak kiemelt káderek kapták meg.

A keményvalutás külföldiek eleve kiváltságosoknak min?sültek. De a kelet-európai külföldiek is
mindenképpen az átlag kubai fölött álltak. Voltak pl. "szakért?i üzletek" (szakért? = alacsony rangú, azaz
diplomata státusz nélküli kelet-európai kiküldött), ahol az átlag kubai bolthoz képest hatalmas
áruválaszték volt - de elmaradt a keményvalutás boltok szintjét?l, szóval pl. nem voltak nyugati
importcikkek -, ezekbe a "szakért?séget" igazoló okmánnyal lehetett bemenni, de tudok kubaiakról is,
akik bemehettek: jellemz?en a középszint? kubai nomenklatúra tagjai. Itt pl. volt a már említett sonka is.
Múzsám apja "szakért?" volt, szóval jogosultak voltak vásárolni, szóval így ehettünk sonkás-sajtos
szendvicset utazásunk alatt.

Én magasabb státuszú voltam, rendelkeztem a rettegett és irigyelt "fekete igazolvánnyal", ezt csak
diplomaták és családtagjaik kaphatták. Rajta aranybet?kkel: "Kubai Köztársaság - Külügyminisztérium".
Ez gyakorlatilag minden ajtót megnyitott, olyan is megesett, hogy az ajtónálló tisztelgett nekem, nem
vicc. Keményvalutás helyen persze nekünk is csak keményvalutás fizetés volt engedélyezve, de legalább
beléphettünk.

Aki olvasta George Orwell 1984 cím? regényét, s élt a kommunista Kubában, mindig megdöbben:
hogyan volt képes a zseniális Orwell megjósolni a kommunista Kubát! A regényben ugyanis le van írva,
egyes termékekb?l többféle min?ség van társadalmi státusz szerint. Nos, ezt a kommunista Kuba
sikeresen megvalósította: kávéból pl. háromféle volt - 100 % cikória tartalmú pótkávé az
átlagembereknek (a regényben: a proliknak), 50-50 % cikória-kávé keverék a "szakért?knek" (a
regényben: a mezei párttagoknak), s 100 % tiszta kávé a keményvalutásoknak (a regényben "a Bels? Párt
tagjainak").
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A havannai szállodákban pl. voltak jellemz?en jó éttermek. Ezekben az ehetett, aki a szálloda vendége
volt, továbbá egyes kivételes esetek. A fekete igazolvány minden esetben kivételes esetnek számított, de a
legtöbb helyen a szakért?k zöld igazolványa is. Normál kubai meg nem mehetett be sehogy. Minden
bejáratnál voltak biztonsági emberek, akik árgus szemekkel nézték ki akar bemenni, ezek olyan szint?
szakemberek voltak, hogy sokszor nem is kértek igazolványt, ránézésre állapították meg, ki jogosult és ki
nem. Néger vagy néger-fehér keverék = alapból gyanús, mutassa az igazolványát, hogy nem kubai
rabszolgák utóda, hanem afrikai diplomata! Rosszul, szegényesen öltözött fehér = gyanús, biztosan egy
ügyesked? kubai! Sz?ke, kövér, középkorú fehér n? er?s parfümszaggal = orosz szakért? felesége,
bemehet. Komor, öltönyös fehér ember szép új cip?ben = nyugati vagy kelet-európai kiküldött, mehet be.
Sápadt, zavartan néz? srác új ruhában = kelet-európai szakért? vagy diplomata fia, mehet be. Extravagáns
vagy túl sportos ruhájú fehér lányka = kelet-európai szakért? vagy diplomata lánya, beléphet. S így
tovább.

Persze voltak atipikus emberek. Volt pl. egy kubai színnéger ismer?sünk, akit mindenhová beengedtek.
Ugyanis ahogy nálunk fehéreknél, a négereknél is vannak er?sen különböz? típusok. A Kubába - és
általában az amerikai spanyol gyarmatokra - behurcolt négerek 99+ %-a a Guineai-öböl északi térségéb?l
lett levadászva, az ottani típus a tömzsi, er?s testalkatú ember, kevés arcsz?rzettel, nyilván ez kellett,
hiszen ezeket az embereket els?sorban kemény ültetvényes munkákra vették meg jövend? gazdáik. Nos,
néger kubai ismer?sünk viszont a kelet-afrikai típus volt, leginkább az, mely Etiópiában látható: magas,
szikár típus, szakállal. ?t minden ajtónálló afrikai diplomatának, kiküldöttnek hitte, simán beengedték
igazolvány nélkül.

Egyébként mostanában a nyugati multik is kezdik kitanulni Orwellt: ugyanazzal a márkával jobb
min?ség a nyugati, s rosszabb a keleti piacokra.

rákerestem a helyszínre a neten, ma így néz ki a szálloda strandja - itt voltunk 2 éjszakát 

Eleve ahhoz, hogy a szállodában megszállhassunk már jogosultság kellett. Egy átlag kubai nem
szállhatott meg szállodában sehogy, egyszer?en még a recepcióra se engedték volna be. Nyilvánvalóan a
kubai szállodák els?sorban a keményvalutás turistákra vártak, de akkoriban ?k még nem voltak jelen
milliós létszámban (ahogy manapság), azaz volt lehet?ség az egyéb kiváltságosoknak is szobát bérelni.
Mi pedig kelet-európai külföldiekként azok voltunk. Mennyibe került az egész mulatságunk? Mindent
beleszámítva kb. 900-1000 Ft-ba, mai értéken 27-30 ezer Ft-ba. S bár ez átlag kubai szemmel hatalmas
pénz volt - akkoriban kb. félhavi átlagfizetése egy átlag kubainak -, nem a pénz volt a f? elem, hanem a
kiváltság, egy átlag kubai akkor se tudta volna ezt megtenni, ha maga az anyagi rész nem lett volna
számára probléma.
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Érdekes elméleti kérdés: mi a jobb, a kommunista vagy a liberális rend, azaz ahol társadalmi státusz dönt
vagy az anyagiak döntenek? 

Magáról a nászút végcélján eltöltött 2 éjszakáról és napról nincs mit írni. Hiszen mire is van egy nászút?
Hát szexre. Szóval ezek banális dolgok, amiket mindenki jól ismer a gyerekeket leszámítva, nekik meg ez
még túl korai infó lenne. Eleve nem is a nászút lényegi elemeir?l akartam írni, hanem a sokkal
érdekesebb mellékes körülményekr?l.

sajnos nincs saját képem az eseményr?l, ezt helyettesítend? ez 

_______________________________________________
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Halálhörgés Kína kapcsán

by maxval bircaman - csütörtök, április 22, 2021

https://bircahang.org/halalhorges-kina-kapcsan/

A legújabb ballib divat a harc a sárga veszedelem ellen. Ez most már az oroszellenességnél is nagyobb
divat, pedig Oroszország és az orosz nép szidása kötelez? a ballib szalonokban immár több mint 10 éve.
Dehát új ukáz jött New Yorkból, alkalmazkodni kell hozzá.

Kínai egyetem esete. S most a 24.hu m?felháborodik, hogy egy fideszes napilapba cikket írt a kínai
nagykövet. A cikk pedig tulajdonképpen leír pár tényet.

Mir?l is van szó? A liberális mesterv az volt a 90-es években, hogy Oroszország sikeres szétzúzása után a
másik ellenséget, Kínát is kikapcsolni a játékból.

Emlékezzünk vissza, Kínát a 70-es években teljes er?vel támogatta a nyugat, ellensúlyként a Szovjetúnió
ellenében. A Szovjetúnió megsz?nése után okafogyott lett, de Kína már túl er?s lett akkorra, nem lehetett
közvetlenül megtámadni és demokratikusan lebombázni, ahogy ezt a liberális imperializmus szereti
csinálni.

Kapóra jött Hongkong, a brit gyarmat. A britek által a XIX. században ellopott terület vissza lett
adva melldöngetve Kínának 1997-ben. A terv az volt, Hongkong rákos sejtként az egész Kínát
megfert?zi, az országból lassan szófogadó liberális csatlósállamot csinálva.

Csakhát a kínai vezetés – éppen a negatív orosz példából tanulva –ravaszabbnak bizonyult. A nyugati
rendb?l csak annyit engedtek be, amennyi érdekében állt a kínai népnek, semmivel se többet. Így nem
Hongkong fert?zte meg Kína többi részét, hanem Kína integrálta sikeresen visszaszerzett városát.
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Ez bizony kiverte a biztosítékot a liberális elitben. Amióta tudatosult a kudarc, a cél Hongkong
felrobbantása. Így nyugati kémközpontok és kamucivil szervezetek folyamatosan igyekeznek
felrobbantani a békés Honkongot: id?nként kimegy az utcára párezer drogos és fizetett ellenség tombolni,
követelve a város nyugat általi gyarmatosítását. Persze a lakosság 99 %-a nem támogatja ezt soha, így
minden próbálkozás kudarcba fullad. Marad hát a dühödt kínaiellenes hecckampány a liberális
médiákban.

Szerencsére a nyugat vezérl?szerepének lassan vége, lassan kezd véget érni az 500-éves rémálom.
Keletr?l fúj a friss szél, s lassan elfújja a szivárványos-materialista nyugatot megérdemelt helyére: a
történelem szemétdombjára.

_______________________________________________
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A szovjet rágógumi

by maxval bircaman - csütörtök, április 22, 2021

https://bircahang.org/a-szovjet-ragogumi/

A farmernadrág státuszáról már írtam a szovjet rendszerben, de most egy másik "csúcstermékr?l", a
rágógumiról.

Ez se volt tiltott termék, csak korlátozott. S ahogy a farmernadrágnál is, volt import (els?sorban török és
jugoszláv), de volt saját gyártás is.

szovjet gyártmányú 

A szovjet termék azonban rendkívül rossz min?ség? volt, kevés ízben volt kapható, s a legyártott
mennyiség is túl kevés volt. 

Mindez oda vezetett, hogy a szovjet rendszer olyan státusz épített ki akaratlanul egy tulajdonképpen 
tizedrangú terméknek, ami nem volt józan ésszel felérhet?. A gyerekek pl. még a csomagolópapírját is
gyüjtötték, mindig óvatosan kicsomagolva a terméket, a lehet? legkisebb sérülést okozva a papírnak.

A jobb külsej? török és jugoszláv rágók pedig egyenes nagy értéknek min?sültek, különösen ha volt
bennük külön kép is.

A jugoszláv rágó egyébként Magyarországon is értéknek számított, pl. a Donáld kacsás rágók, de mivel
bárhol kapható volt olcsón (els?sorban trafikokban árulták), sose tudott akkora hisztérikus divat
kialakulni körülötte, mint a Szovjetunióban.

Már a rossz min?ség? szovjet rágó is keresett volt, s jugoszláv és a török még inkább, de az "igazi"
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nyugati elérhetetlen álom volt. A nyugati rágók rendkívül nagy ízválasztékban voltak, jóval díszesebbek,
sokszor sajátos alakban, pl. színes gömbök, cigaretta alakban, kisállatok alakjában.

Ezekhez a Szovjetúnióban külföldi ismer?s vagy külföldre utazó rokon kellett. Azaz nagyon kevés gyerek
juthatott ilyesmihez. A szovjet élet egyik undorító jelensége volt a gyerek, aki idegenforgalmi helyeken
külföldiekt?l rágógumit könyörög.

Emlékszem, egyszer a madridi repül?téren vettem két nagydoboz cseresznyés rágót (egy nagydobozban
20 csomag volt, csomagonként 10 rágóval), ez valami nevetséges összegbe került ott, ha jól emékszem
200 peseta volt egy nagydoboz (kb. 2 akkori USA-dollár). Aztán volt szovjet iskolatársam, aki hatalmas
összegeket kezdett ajánlani cserébe a rágóért: a végén már 10 rubelt akart adni a 10 USA-centes
csomagért, ez a hivatalos árfolyam 100-szorosa volt, de a feketepiacinál is 20-szor több!

S persze a kibontatlan rágó ért a legtöbbet, így súlyos dilemmát okozva: egyrészt el kellene fogyasztani,
másrészt ha bontatlan, akkor mutogatni lehet büszkén. Mint valamilyen értékes üveg bor, amit ?rizgetünk,
hogy majd valami nagy eseményen kibontunk esetleg a lehet? legtávolabbi jöv?ben!

Pedig csak egyetlen dolgot kellett volna tennie a szovjet rendszernek: gyártania a termékb?l sokat. Ennek
semmilyen akadálya nem volt. De ez nem jutott eszébe a rendszer vezet?inek.
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Ballib el?választás

by maxval bircaman - péntek, április 23, 2021

https://bircahang.org/ballib-elovalasztas/

Ki lesz a ballib el?választás gy?ztese?

Bárki is nyer, azonnal zuhanni fog a ballib össznépszer?ség. Miért? Mert minden jelöltnek vannak
ellenz?i. A megosztó személyiségeknál több, a kevésbé megosztóknál kevesebb.

Ballib szemszögb?l a legrosszabb választás: Gyurcsányné, MZP, Jakab. Mindegyik mélyen megosztó
személyiség. 

Jakab euroszkeptikus és antiszemita múltja miatt elfogadhatatlan a budapesti törzstábor komoly
részének, ez a tábor ugyanis identitását a nyugatimádatra és az antiszemitizmus elleni harcra alapozza. 

MZP-nek viszont nem a múltja, hanem a jelene problémás. Egyes alapkérdésekben - abortusz ellenzése,
homokosok nem támogatása, migráció elutasítása - ma is nem-ballib nézeteket vall.

Gurcsánynét mélyen utálja a DK-n és az MSZP-n kívül mindenki, s még az MSZP-tábor se imádja ?t
fenntartás nélkül.

A legkevésbé megosztó jelöltek KariGeri(nctelen) és Mindenfeketeéletszámít-Gy?r András. ?k viszont
olyan jelentéktelen személyiségek, hogy még a ballib törzsszavazók is elálmosodnak t?lük. Emiatt nem
alkalmasak plusz támogatás megszerzésére.
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Rohangyák, régigurok, más kamunépek

by maxval bircaman - péntek, április 23, 2021

https://bircahang.org/rohangyak-regigurok-mas-kamunepek/

Id?nként a háttérhatalmak kiválasztanak népeket, etnikai csoportokat, s éjjel-nappal velük foglalkoznak.

Tavalyel?tt a mianmari muszlimok - a rohingják - voltak divatban, idén az ujgúrok. 20 éve: a koszovói
albánok.

A módszer: a kiválasztott csoport kb. "diplomáciai" mentességet kap, kötelez? dicshimnuszokat zengeni
róla, s a csoport minden tagját esetlen áldozatnak állítani.

Ennek következménye: minden lépés az adott csoport bármely tagja ellen emberiségellenes
b?ncselekmény.

Na, rövid ez az úgynevezett ujgúr népirtás mese valós háttere. A "népirtás" lényege: Kína már megint
nem akar szót fogadni a háttérhatalmaknak, így ki kellett találni egy médiahisztit.
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Balkáni rendezés

by maxval bircaman - szombat, április 24, 2021

https://bircahang.org/balkani-rendezes/

Megy a pánikolás a Balkán-határok átalakítási terve miatt, pedig a tervezet kifejezetten hasznos.

Jelenleg a Balkánon van egy sor gyakorlatilag egynemzetiség? állam:

Albánia - szinte teljesen albán, a görög kisebbség az utóbbi 30 évben nagyrészt elköltözött,
Görögország - szinte teljesen görög mára, a modern görög állam sikeres asszimilációs politikát
folytat megalakulása óta,
Horvátország - mára szinte teljesen horvát, a nagy szerb kisebbség gyakorlatilag el lett üldözve a
szerb-horvát háborúk során,
Szlovénia - csak az utóbbi évtizedek bel-jugoszláv migrációja miatt nem tisztán szlovén.

De ide sorolható - mint a kérdés szempontjából irreleváns - Románia és Bulgária, ahol vannak ugyan
kisebbségek, de azok nem szomszédos balkáni országokból származnak (Romániában a magyarok,
Bulgáriában a törökök).

Ahol viszont a kérdés súlyos, az Bosznia-Hercegovina és Koszovó. 

Bosznia-Hercegovina máig kb. olyan, mint Tangier Nemzetközi Övezet a XX. sz. során: csakis idegen
hatalmak miatt létezik. A valóságban Bosznia m?ködésképtelen, s nem is m?ködik, mindent az egyes
nemzetiségek intéznek önállóan, s az egységet a külföldi f?biztos adja, akinek vétójoga van az ország
minden szerve felett.

Bosznia-Hercegovina felosztása csak a tényleges helyzetet tenné jogilag is hivatalossá. 
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Koszovó szintén egy felesleges állam, semmi ok egy második albán állam létezésére a már meglév?
mellett. Koszovó szerblakta északi csücske pedig simán elcserélhet? lenne Szerbia délnyugati albánlakta
csücskével. Ez csak a békét szolgálná, elvezetne egy albán-szerb kiegyezéshez.

Vicces, de a legnagyobb akadály a koszovói-szerb területcserében az, hogy a szerb A1-es autópálya az
albántöbbség? területen megy keresztül - ez pedig az E75-ös létfontosságú északi-déli útvonal fontos
eleme (ennek f? magyar szakasza az M5), itt egy plusz határ beiktatása komoly probléma lenne.

Macedóniát nem veszem ide, bár az is kiemelten m?ködésképtelen: az ország északnyugati része
színalbán.

Egyébként a minta mindig ugyanaz a marhaság: mindenki ragaszkodik a határok nem átrajzolásához,
mert ez majd precedens lesz, aztán a helyzet egyre rosszabb lesz, s a végén a határok úgyis átrajzolódnak,
de sokkal nagyobb károkkal.

piros - szerb többség Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban, sárga - horvát többség Bosznia-
Hercegovinában, zöld - bosnyák többség Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Szerbiában, barna
- albán többség Észak-Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában 
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Koreai gép

by maxval bircaman - szombat, április 24, 2021

https://bircahang.org/koreai-gep/

Amikor a szovjet klégier? lel?tt egy dél-koreai utasszállító gépet, az éppen utolsó el?tti középiskolai
tanévem els? tanítási napja volt a szovjet iskolában, ahová jártam. 1983. szeptember 1. volt.

A szovjet emberek ugyanúgy beszélgettek mindenr?l, ahogy mindenki más. Persze nyilván az
"ellenséges" véleményeket csak megbízható társaságban mondták el.

Az akkori hivatalos nyugati propagandát persze még a legrendszerellenesebb emberek se vették be. Ez
kb. az volt, hogy a gonosz szovjet légier? nemzetközi légtérben utasszállítót l?tt le minden ok nélkül. Ezt
harsogta napokig minden nyugati média akkoriban.

Az akkori hivatalos szovjet verziót is szinte mindenki kiröhögte mint komolytalant. Ez kb. az volt, hogy
"amerikai provokáció" történt. Egyszer?en senki se hitte el, hogy egy médiakampány miatt képes lenne az
USA feláldozni 250 ártatlant.

Utólag azért annyit: a hivatalos szovjet verzió valamivel közelebb állt a valósághoz, mint a nyugati...

Tanáraim közül messze a legértelmesebb a földrajztanár volt, akkoriban egy 30 éves körüli fiatal férfi
volt egy iszonyúan kövér, csúnya feleséggel. ? már szeptember közepén elmondta azt, amir?l aztán
kiderült, nagyon közel állt a kés?bb kiderített valósághoz:

a koreai gép direkt vagy akaratlanul behatolt a szovjet légtérbe, kizárt a nemzetközi légtérben való
lelövés - kés?bb kiderült, a lelövés szovjet légtérben történt, s a koreai kapitány rosszul állította be
az egyik m?szert, emiatt a gép párszáz km-rel nyugatabbra haladt, mint ahogy kellett volna,
a szovjet légier? összekevert egy ellenséges katonai gépet egy polgári géppel (ez egyébként
veszélyes vélemény volt, de ? bátran elmondta: ugyanis a "szovjet hadsereg téved" mondat
szovjetellenes kijelentésnek számított) - kés?bb kiderült, a koreai géppel együtt egy azonos típusú
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amerikai kémrepül?gép is volt ugyanakkor ugyanott, ez éppenhogy kihasználta a koreai kapitány
tévedését, a szovjet oldal pedig nem tett meg mindent, hogy kizárja, hogy a katonai gépnek hitt
célpont a valóságban egy polgári gép.

Érdekes élmény volt, persze hátborzongató is, hogy egy utas ilyen könnyen meghalhat teljesen
ártatlanul.
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Botrány a CNN-ben

by maxval bircaman - vasárnap, április 25, 2021

https://bircahang.org/botrany-a-cnn-ben/

Botrány a CNN körül, mert bevallották: manipulálnak. Az illetékes elmondja: a manipuláció központi
elleme a Trump elleni narratíva nyomatása volt, továbbá a BLM-mozgalom támogatása kötelez? irányelv
a szerkeszt?ségekben. A többit lásd a belinkelt cikkben.

A "jobbosok" fel vannak háborodva, a "balosok" menteget?znek. Pedig mi is a lényeg?

Minden média manipulál, s minden médiának van irányzata. Másképp nem is lehetséges. A baj nem az,
hogy x média y irányzatú, ezzel addig semmi gond, míg a nem-y irányzatúaknak is van helyük. A baj
eleve nem az, hogy bárki bármilyen irányzatú, a baj az, hogy a liberális irányzatúak magukat
objektíveknek, függetleneknek, irányzatmenteseknek hazudják.

A cél nem az irányzatmentesség elérése, ez ugyanis abszurd cél, fából vaskarika. A cél: mindenki vallja
be nyíltan mik az alapértékei, mi az irányvonala. S akkor minden rendben lesz.

_______________________________________________

                                331 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Bolgár és orosz - érthet?ség

by maxval bircaman - vasárnap, április 25, 2021

https://bircahang.org/bolgar-es-orosz-erthetoseg/

Magyar szemmel nagyon furcsa persze eleve az érthet?ség másik nyelvvel, hiszen a magyarnak
nincs egyetlen közeli rokonnyelve se.

Amikor felhozzák a témát valamennyire ismer?k a magyar-finn, magyar-észt rokonságot, mindig
igyekszem türelmesen elmagyarázni: ez a rokonság iszonyúan távoli. Bolgároktól jelllemz?en vissza
szoktak kérdezni "te mennyire érted a norvég nyelvet?", majd a csodálkozásra megjegyzem: "na ahogy
egy átlag bolgár ért norvégül, úgy ért egy átlag magyar finnül - a bolgár-norvég és a magyar-finn
rokonság kb. azonos fokú", pedig ezzel még aluljellemeztem a helyzetet, mert a valóságban az szláv és a
germán nyelvek rokonsága közelebbi, mint a finn-magyar rokonság. (A valóságban a magyar és az obi
ugor nyelvek rokonsága felel meg a germán-szláv rokonságnak, míg a magyar-finn rokonsági kb. mint az
angol és a hindi rokonsága, azaz nagyon távoli, de ezt a példát kevesen értik meg.)

A bolgár helyzete egészen más. Nemcsak távoli rokonai vannak, de közepes távolságú és közeli rokonai
is.

Na most, az orosz az egyik közeli rokon, de nem a legközelebbi. A szerb (bosnyák-horvát-montenegrói-
szerb) közelebb áll a bolgárhoz, mint az orosz. Az egyes délszláv nyelvek között nyelvjárási szinten
folyamatos az átmenet, azaz pl. gyakorlatilag csak a megvallott nemzetiség függvénye, mi meddig bolgár
vagy szerb nyelvjárás. Lásd pl. a torlák-vitát - egyes nyelvészek szerint szerb, mások szerint bolgár
nyelvjárás (s persze megint mások szerint macedón nyelvjárás, de ezt hagyjuk, mert külön téma) -
valójában ugyanennek a nyelvjárásnak a beszél?i bolgárnak, szerbnek, macedónnak mondják magukat és
ezáltal a nyelvüket is, s csak attól függ ez, a 3 közül melyik ország területén élnek, s ezáltal melyik
irodalmi nyelvet tekintik a 3 közül "felettes" nyelvnek.

Ennek a nyelvjárási helyzetnek a következménye: a m?veltebb, városi, csak a köznyelvet beszél? bolgár
emberek kevésbé értik pl. a szerbet, mint egy falusi, hagyományos ember, aki beszéli saját nyelvjárását,
különösen ha az nyugat-bolgár. De egy csak a bolgár köznyelvet beszél? bolgár is képes Szerbiában
boldogulni, megérti a lényeget mindenb?l és képes kommunikálni nulla szerb tudással is. Egészen szépen
el lehet beszélgetni is akár. Velem személyesen megesett: egy szerbiai benzinkúton egy hölgy kérdezett
t?lem valamit szerbül, én már éppen mondtam volna, hogy külföldi vagyok és nem tudom, de hirtelen
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rájöttem, tudom a választ a kérdésére, s szépen válaszoltam neki bolgárul. A hölgy megköszönte, majd
elbúcsozott. 

Ami az oroszt illeti, hiába elvileg távolibb a szerbnél, sajátos történelmi körülmények mégis közelebbivé
teszik bolgár szemszögb?l. Ez 3 f? tényez?:

a vallás: mind az orosz, mind a bolgár hagyományos vallás az ortodox kereszténység, márpedig az
ortodox kereszténység szláv verziójának a hivatalos nyelve sokáig kizárólagosan az egyházi szláv
nyelv volt (s részben ma is széleskör? egyházi használatban van, bár ma már nem
kizárólagosan*), mely gyakorlatilag azonos a IX. századi bolgár nyelvvel, majd kés?bb orosz
hatás érte, hiszen a legnagyobb szláv ortodox egyház az orosz - az egyházi szláv kihatott mind a
modern bolgárra, mind a modern oroszra - pl. az "ige" mint nyelvtani kategória az oroszban
"??????", ami az egyházi szláv "???????" szóból jön (ott jelentése "szó", a görög "?????" szóra
lett kitalálva), s a bolgár meg egyszer?en átvette az orosz jelentést, így az "ige" bolgárul is
"??????",
a bolgár nyelvújítás: Bulgária 500-éves török uralom alól való felszabadulása után komoly
mozgalom volt a bolgár nyelv megtisztítására a török szavaktól, s részben orosz szavak lettek
beemelve a török szavak helyére - erre kedvenc példám a bolgár "???" szó jelentése "üveg", mely
a török "cam" szó egy az egyben, aztán a bolgár nyelvújítás során át lett véve az orosz "??????"
szó a bolgárosabb "??????" alakban, ami egyezik az egyházi szláv alakkal, de a bolgárból a szó
kihalt a török id?k alatt, így tulajdonképpen orosz közvetítéssel a modern bolgár visszatért egy
korai bolgár szóhoz (egyébként a bolgárban ma is használatos a "???" szó, de státusza alacsony,
azaz csak hétköznapi szlengben lehetséges így beszélni, bármilyen hivatalosabb helyzetben
közröhejt váltana ki használata),
modern tudományos-technikai szakszókincs: a XIX. sz. végén a nemzetközi szókincsb?l sok
minden az oroszon keresztül ment be a bolgárba - például "rendez?" bolgárul "????????", ami az
orosz "????????" szó (az oroszban átvétel a németb?l: "Regisseur") bolgárosított verziója, a dupla
sz-ból egy sz lett (a bolgár nem szereti a dupla mássalhangzókat) és a ?-ból a bolgár helyesírás
szabályai szerint ?? lett, s nyilván persze a bolgár ejtés nem lágy.

A kölcsönös érthet?ség nem azonos irányú azonban! Az átlag orosz kevésbé érti a bolgárt, mint az átlag
bolgár az oroszt. Az oroszok írásban mindenképpen könnyebben értik a bolgárt, mint szóban.
Tapasztalatom szerint az írásbeli értés 30-40 %, míg a szóbeli alig 20-30 %. Az átlag orosz számára egy
bolgár szöveg kb. össze-vissza dobott szavak gy?jteménye, melyekb?l egy rész orosz szó, más kicsit
furcsa torzított szó, s pár halandzsaszó - a szöveg alapvet? értelme azonban világos. (Az orosz
szempontból össze-visszaság oka, hogy a bolgárban nincsenek esetragok.)

Orosz részr?l, minél m?veltebb egy orosz, annál jobban ismeri az egyházi szláv nyelvet, s annál jobban
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érti a bolgárt. Pl. oroszul a "búza" az "???????", de az egyházi szlávban még "????", ez utóbbi szó a
modern szó er?sen kultúrszó, csak az olvasott, m?velt emberek ismerik, plusz a gyakorló hív?k: Lukács
evangéliumában ez a szó használatos "termés" értelemben az esztelen gazdag példabeszédében. Nos, a
modern bolgárban megmaradt a "????" szó eredeti jelentése, szóval egy m?velt orosz azonnal felismerné,
ha nem is, hogy pontosan búza, de azt igen, hogy valamilyen gabona az.

A beszélt bolgár viszont nehéz egy orosz számára. Tapasztalatom: 20-30 % az értés. Egyrészt a bolgár
beszédmód gyorsabb az orosznál, másrészt a kiejtés nagyon idegen orosz füllel: pl. a lágyság hiánya
meglep? orosz néz?pontból. Oroszoktól hallottam a találó hasonlatot: a bolgár olyan, mintha nagyon siet?
olaszok vagy spanyolok oroszul próbálnának beszélni, de se ragozni nem tudnak, se "rendesen" kiejteni a
szavakat.

Fordítva ez nyilván könnyebb, a lassabb menet? orosz beszéd nyilván egyszer?bben követhet? bolgár
szemszögb?l. Az orosz lágyság bolgár füllel nem gond: szimplán viccesen hat, de nem nehezíti az értést.
A bolgárban a lágyság továbbá a bunkóság jele is, de ez nyilván nem tényez? egy idegen nyelv esetében.
Ahogy a magyar humorista, amikor "parasztos" beszédet akar parodizálni, elkezd suksükölni és
kett?shangokat ejteni, úgy a bolgár humorista lágyan kezd beszélni ugyanebb?l a célból.

Természetesen van egy plusz tényez? is. Aki ma 40-80 éves és bolgár, az kötelez?en járt orosz
nyelvórára heti 2 alkalommal az iskolai képzése során - ahogy Magyarországon is, a kommunista
id?szakban az orosz nyelv kötelez? tantárgy volt. Ráadásul míg Magyarországon az alapokról indult az
orosz nyelv iskolai oktatása és azon is maradt a gyakorlatban, addig Bulgáriában éppen a nyelvközelség
miatt az oroszoktatás lehetett ennél magasabb szint? is, szóval nem maradt az "A termel?szövetkezet tejet
ad a városnak" és a "Lenin 1870-ben született" mondatok magolásánál.

De vegyünk egy mai 30 éves bolgárt, aki sose tanult oroszul, mert már az orosz nyelv tantárgy
kötelez?ségének megszüntetése után járt iskolába. Az orosz beszédet kb. 30-40 %-ban megérti, a lényeget
megérti, esetleg vissza kell kérdeznie egyes részletekre, s id?nként dolgokat félreérthet a "hamis barátok"
miatt (a kedvencem a "?????" szó, bolgárul jelentése "élet", oroszul meg "has"). Az írást meg egyenesen
40-50 %-ban megérti.

Természetesen a közös írás is segít, bár az orosz és a bolgár ábécé nem teljesen ugyanaz. A bolgárból
hiányzik 3 orosz bet?: ?, ?, ?. Továbbá vannak azonos bet?k, melyek hangértéke azonban nem azonos: ?,
?, ?. S természetesen jelent?s eltérések vannak általában az ejtésben: már említettem, hogy a bolgár nem
lágyít, de másik eltérés a redukció is - mind a bolgár, mind az orosz redukálja a hangúlytalan
magánhangzókat, de más-más módon. De mindez csupán furcsaságnak hat, nem nehezíti az értést.
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Saját tapasztalatom: a bolgár-orosz kölcsönös érthet?ség kb. az olasz-spanyol esetével azonos. Ott is
igaz, hogy nem azonos az irány: az olaszok általában képesek többet megérteni a spanyol beszédb?l, mint
fordítva.

megjegyzés: * - az egyházi szláv nyelv használata hagyományfügg? az egyes szláv ortodox egyházakban,
az orosz egyházban pl. gyakorlatilag az egész istentisztelet egyházi szláv, csak a pap beszéd van oroszul,
míg mondjuk a bolgár egyházban az istentisztelet is modern bolgár, jellemz?en csak egyes egyházi
énekek és imák vannak egyházi szlávul - a szláv görögkatolikusok is használják az egyházi szlávot
istentiszteleti nyelvként, pl. az ukrán görögkatolikusok
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Kazohínia ismét

by maxval bircaman - hétf?, április 26, 2021

https://bircahang.org/kazohinia-ismet/

Csak most értesültem, hogy kedvenc magyar könyvemnek lett immár egy második angol fordítása is. Az
els?, 1975-ös angliai kiadás még a szerz? életében történt, kb. nulla hatást ért el. A mostani második
amerikai kiadásról viszont már legalább vannak viták az amerikai kiadó YT-csatornáján.

A könyv, amit a Horthy-rendszer cenzúrázott annak vallásellenessége miatt, s melyet a kommunista
rendszer pedig csúnyán félremagyarázott.

https://www.youtube.com/watch?v=qCXzbzOikLk 
pár rész - kb. a könyv 5 %-a meg lett filmesítve - ezek itt összevágva 

A könyv, melyet szinte se ismer Magyarországon - ami érthetetlen. Ez egy remekm? ugyanis.

A könyv - végs? "hivatalos" verziójában 20 fejezetb?l áll:

1. fejezet: ez a bevezet? rész, az "angol" f?h?s szarkasztikusan beszámol kora - XX. sz. 20-as,
30-as évei - fejleményeir?l, majd csatlakozik mint hajóorvos az angol hadiflottához,
2. fejezet: hajótörést követ?en a f?h?s megérkezik Kazohíniába, melyr?l kiderül: m?szakilag
sokkal fejlettebb, mint a kor Európája, ezt azonban kellemetlen élmények is övezik: többek között
kiderül, hogy a helyi lakosok rendkívül udvariasak és segít?készek, de nem ismerik a
szégyenérzetet,
3. fejezet: a f?h?st beutalják egy egészségügyi intézménybe a hajótörésben kapott sérülései
kezelésére, ott megtanulja a helyi nyelvet is, s megismerkedik lassan a hin - így hívják Kazohínia
lakóit - társadalom alapjaival, a legnagyobb alapelv a "kazo", ami kb. helyeset jelent (ez utóbbi
rész er?sen lerövidítve meg van filmesítve),
4. fejezet: a f?h?s rájön, a hinek országában nincs se emlékm?, se kormányzati épület, se semmi
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aminek nincs közvetlen anyagi indoka, hiszen mindez nem lenne "kazo" - kiderül, pénz sincs, s a
f?h?s képtelen elmagyarázni az európai gazdaság el?nyeit a hineknek, azok mindent
feleslegesnek nyilvánítanak,
5. fejezet: kiderül, hogy Kazohíniában nincs nemcsak kormány, de igazságszolgáltatás se - a f?h?s
elmagyarázza mi a szeretet, a hin beszélget?társa megállapítja, hogy az emberi lélek egy súlyos
betegség,
6. fejezet: kiderül, a hinek az emberi életet is kizárólag racionális alapon kezelik,
7. fejezet: a f?h?s szerelmes lesz egy hin n?be, de kiderül, a hineknél nincs szerelem, a szex
teljesen racionális alapokon nyugszik (ez utóbbi rész er?sen lerövidítve meg van filmesítve a fenti
videóban),
8. fejezet: a f?h?s f? hin beszélget?partnere és kezel?orvosan megállapítja, a f?h?s
gyógyíthatatlan elmebeteg, azaz "behin", aminek jelentése "nem-ember", a hinek így nevezik
azokat, akik képtelenek a kazo elve szerint élni,
9. fejezet: a f?h?s bekerül a behin táborba, ez egy teljesen elszeparált terület Kazohíniában, ahol a
behinek szabadon élhetnek ahogy akarnak, a kazo elven kívül, a hinek csak élelmezésükr?l és
ruházkodásukról gondoskodnak, de egyébként nem avatkoznak be a telep életébe - a f?h?s el?ször
örül, mert el?ször Kazohíniában emberi érzelmeket tapasztal, de lassan rájön ez inkább egy
elmebeteg-telep, mely kitalált dolgokat helyez élete központjába, a f? elv a ketni nev? bonyolult
szabályrendszer, melyet azonban senki se képes neki részletesen elmagyarázni (ez utóbbi rész
er?sen lerövidítve meg van filmesítve a fenti videóban), továbbá furcsa tabuk is léteznek, a
legnagyobb tabu az evés, err?l nem szabad nyíltan beszélni,
10. fejezet: a behinek társadalma rétegekre oszlik, a társadalom egyfajta teokrácia, legfelül a
betikek állnak, ?ket még köszönteni is másképp kell, mint az egyszer? behineket - azonban a
társadalom nem egységes, két egymással harcoló vallás van a telepen: a konák és a kemonok, akik
között a f? viszály abban áll, hogy a négyzet vagy a ? kör-e szentebb-e, s melyik tanítás adja az
igazi böt?t, ami azért fontos, mert a böt? tartja fenn a bruhut, az ember legfontosabb, de
láthatatlan szervét - a f?h?s kona lesz, állást kap (a behineknél pénz van), megismerkedik a behin
közgazdaságtannal, melynek az alapelve, hogy "a lakás kiszorítja az embert",
11. fejezet: a f?h?s beratnu tisztsége folytán (a beratnu egyfajta betik-segéd) ellátogatott a behin
iskolába, a skoróba, ahol a gyerekeket furcsa dolgokra tanítják - mivel a f?h?s azonban nem
ismeri jól a ketnit, megront egy kisgyereket azzal, hogy elárulja neki, a szem látásra szolgál,
12. fejezet: kiderül mi a kipu, ez egyfajta m?vészet, melynek lényege a normális használati
tárgyak elrontása, a f?h?s igyekszik elmagyarázni, ennek semmi értelme, de azt kapja, aki nem
érzi át a kiput, az lelketlen bivak (a behinek a hineket nevezik bivakoknak) - a behinek
legnagyobb köztiszteletben állói a mufrukok, akik a kiput versekben öntik, zagyvaságokat
hangoztatva, ezeket a verseket lélegzeteknek nevezik, a tüd?nek szólnak, így a puszta értelem
számára nem értelmezhet?ek, a f?h?s megpróbál érvelni biológiai ismereteivel, de azt a választ
kapja, hogy a bötológia - a böt? lényegével való foglalkozás - a biológia felett áll,
13. fejezet: a behin társadalom másik rendkívül tisztelt szakmája, a fozofológia, ez absztralt
elmélkedés a bötológiáról, a ketnir?l, s általában a valóságról, a legnagyobb behin fozof neve
Zantim (tulajdonképpen Kant paródiája) - a fozofok ellentétei a makruk, ?k egyfajta bohócok,
akik józan ésszel beszélnek és írnak, de senki se érti mondandójukat, így mindenki humornak
fogja el tevékenységüket,
14. fejezet: a f?h?s ellátogat egy komcsra, ez egyfajta gy?lés, ahol egy namuk - amolyan szónok -
el?adja saját vagy más halandzsáit,
15. fejezet: a f?h?s sukkon vesz részt, ez egyfajta ismerkedési est n?kkel, kiderül, hogy az
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egyébként is tabunak számító étkezés a n?knél még fokozottabban azt, minden rendes n? eltakarja
a száját nyilvános helyen, az ismerkedni hajlandó n? bujjpiffet ad el?, ez egy bonyolult
mozdulatsorozat, mely a szájra való rejtett mutatással végz?dik, majd a felek bikbamot köthenek
egymással, melynek jelent?sége, attól fogva a n? fedetlen szájjal mutatkozhat partnere el?tt,
16. fejezet: kitör a buku, ez egyfajta háború a konák és a kemonok között,
17. fejezet: a f?h?st halálra ítélik, de a hinek beavatkoznak, kiirtanak minden behint, el?tte a
f?h?s sikertelenül igyekszik józanságra téríteni a két behin csoportot,
18. fejezet: a f?h?s ismét a hinek között él, de csalódik, volt kezel?orvosa közli vele, a
f?h?s hazája is behin társadalom, csak egyszer?en más módon,
19. fejezet: a f?h?s elhagyja Kazohíniát,
20. fejezet: a f?h?s a nyílt tengeren viharba kerül, majd találkozik egy angol hadihajóval.

A könyv ingyenesen letölthet? az OSZK honlapjáról, a hangoskönyv megvásárolható (de fent van egy
rakás torrenten is), ez utóbbi a helyzet az angol fordítással is.

_______________________________________________
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Flekken

by maxval bircaman - hétf?, április 26, 2021

https://bircahang.org/flekken/

Sertésflekken Szultán ballibológus megszólalt. Ezentúl ha rabolni akarunk, csak el?re szólni kell a
kirablandónak, "vigyázz, rablás lesz!", ezzel felhatalmazást szerzünk a rablásra, s így a rablás már nem
lesz rablás. Egyszer?, nem?

Szultán elvtárs elmondja, csak kis felhatalmazás kell, s lehet alkotmányozni. A hatályos jog meg 
mindegy, mert népszuverenitás van.

Ami érdekes, ugyanez a társaság mondta éjjel-nappal 30-32 éve, hogy a kádárista jogrend minden bet?je
szigorúan betartandó, mert ez így jogállami, s nem lehet nem jogállami úton jogállamot építeni. 

Most az ellenkez?jét mondják. Mert éppen ez áll a szemét banda érdekében.

Még hatalmon sincsenek, de már fenyeget?znek. Ezek csak ehhez értenek ugyanis. Véglények, férgek,
akik állig begombolkozva egyetemi kamukatedráikon hánynak a népre. A nép meg bambán t?r.

_______________________________________________
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Az egybites sakk

by maxval bircaman - kedd, április 27, 2021

https://bircahang.org/az-egybites-sakk/

Mindig utáltam a sakkot. 5 évesen megtanított sakkozni a nagyapám, de sose tudtam megkedvelni. S
nem amiatt, ami miatt a legtöbben nem szeretik a sakkot: a több lépésben gondolkodás miatt, hanem az
egész környezet miatt. Egyszer?en nem tudtam beleélni magamat, arra pedig végképp sose akartam id?t
szánni, ami a jó sakkozókat jó sakkozókká teszi: hogy képesek idegen sakkpartikat tanulmányozni,
elemezni, megtanulni. A sakk olyan számomra tehát, mint a ritmikus gimnasztika, a kemény pornó vagy a
fantasy filmek - egyszer?en untat.

Ami most van az viszont egyfajta ballib egylépéses sakk. Azt mondják, hogy minden oknak egy okozata
van, s kész, vége mindennek, nem lehetnek láncok. 

tipikus cím egy fanatikus ballib blogban, a tartalom ennek megfelel? 

A kedvencem a Gyurcsány-éljenzés abban az alakban, hogy Gyurcsány nagyszer? politikus, hiszen
Orbán "retteg" t?le.

Valószín?leg most nagy titkot árulok el a legfanatikusabb ballibeknek, de a valaki ellen való harc nem
feltétlenül a rettegés jele, s?t elég ritkán az. A rettegésünk tárgyáról jellemz?en hallgatni szokás, s nem
üvölteni.

Szóval ha valakir?l állandóan beszélünk, akkor az nem azt jelenti az esetek 99+ %-ában, hogy attól a
valakit?l rettegünk, hanem jellemz?en azt: az illet?t szeretnénk fenntartani a létezésben, mert hasznos
számunkra a további létezése.

A politikai harcban hogyan is tudjuk a hasznos ellenfelet segíteni? Dicsérettel az egybites logika szerint.
Ami marhaság, hiszen az ellemség tábora számára az ellenoldal dicsérete ellenhatást ér el. Szóval: az
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intenzív támadás az ideális eszköz, hogy hasznos ellenfelünk er?södjön az ellenoldalon.

Kedves egybites ballibek, tessék legalább kémfilmeket nézni!

a n?i ruháknál is a csíkosat jobban kedvelem, mint a kockásat 

_______________________________________________
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A hobbitársadalom

by maxval bircaman - kedd, április 27, 2021

https://bircahang.org/a-hobbitarsadalom/

Az emberi társadalom célja a közösséget alkotó egyének anyagi és szellemi jóléte.

A modern polgári társadalom azonban kitermelte a parazitákat, s mára a legf?bb vágy: parazitává válni. 

Kisgyerekek basszák egymást (s ez még a jobbik eset, mert az alternatíva a feln?ttekkel való szex),
nyugdíjasok meg úgy csinálnak, mintha frissen végzett diákok lennének. S hazudnak, csalnak, 
megjátsszák magukat.

Indokoltnak t?nik felkészülni a féregirtásra. Persze van másik út is: az öngyilkosság. Ki-ki választhat
szabadon.

Ami a természetes jó híveit illeti, nekünk személyesen egyébként mindegy, de azért mégiscsak kár az
emberiségért... Nyilván jobban örülnénk, ha az emberiség képes lenne öntisztulásra, da he nem, akkor
nem, mi akkor is megleszünk, bár kissé szomorúan. Ez a szomorúság természetes érzés: mint amikor egy
gyilkost akasztanak, az ember akkor is érez egyfajta keser?séget az ember halála miatt, ha az egyébként
b?ven megérdemelte a kivégzést.

_______________________________________________
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Mit olvasnak?

by maxval bircaman - szerda, április 28, 2021

https://bircahang.org/mit-olvasnak/

A 80-as évek els? felében minden évben jártam Spanyolországban, néha évente kétszer is. Tudni kell,
akkor nyugatimádó kamasz voltam, aki mélyen meg volt gy?z?dve a nyugati rend fels?bbrend?ségér?l
minden tekintetben.

Volt azonban pár dolog akkor is, amit nem tudtam megmagyarázni. Az egyik dolog az volt:
megfigyeltem, egy újságos üzletben Madridban az emberek mit vesznek. Nos, 10 emberb?l átlag 9
teljesen politikamentes lapot, azaz bulvárt vett.

Aztán utána is néztem: az akkor Magyarországnál majdnem 4-szer népesebb Spanyolországban a közéleti
lapok példányszáma kisebb, mint Magyarországon. Ez akkor is sokkoló volt, ha nyilván a magyarországi
pártállami sajtó példányszáma sokban mesterséges volt.

Szóval kiderült: az átlag spanyolt nem érdekli a közélet. Ezt persze a hivatalos liberális narratíva úgy
magyarázza: az emberek boldogok, mindenki a maga dolgával tör?dik, így nem is szükséges politizálni.
Csakhogy ez egy teljesen fals elmélet, hiszen ez azt jelenti, ott a politika ugyanúgy egy kaszt ügye, ahogy
nálunk, az akkori kommunista Magyarországon. Ha pedig ez így van, akkor ez nem demokrácia,
legfeljebb egy jóléti diktatúra.

Akkor persze nem gondoltam mindezt végig, de amiatt vesztettem el hitemet a polgári demokráciában
1983-1984 között, amit aztán visszanyertem az alternatíva, Kuba hatására.

Magyarországon kellett 10 év a rendszerváltozás után, hogy a helyzet hasonló legyen. Amikor 1997-ben
egy budapesti elit bankfiókban dolgoztam, tapasztaltam, hogy a kollégák 90 %-a csakis bulvárt olvas, s
alig van fogalma az ország politikai életér?l: a celebeket név szerint alaposan ismeril, de nem tudja senki
ki éppen a köztársasági elnök.
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Aztán amikor kirúgtak a bankból, 1998-ban elmentem ?rz?-véd? tanfolyamra, hogy biztonsági ?r
lehessek. Ott azt tapasztaltam, a tanfolyamra járóknak fogalma sincs arról, hogy választások lesznek (a
tanfolyam a választások el?tt 2 hónappal zajlott), s aki hallott is valamit, az se tudja pontosan mit is
választunk. 

_______________________________________________
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Majdnem ott

by maxval bircaman - szerda, április 28, 2021

https://bircahang.org/majdnem-ott/

Az ember sokszor visszagondol múltjára, mit csinálna másképp, ha újra élné életét.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyetlen olyan nagyon fontos döntés sincs életemben,
melyet másképp csináltam volna.

Viszont a közepes fontosságú döntések között már akad ilyen. Ezek közül a legérdekesebb: 1986-ban kint
maradhattunk volna Kubában élni.

A múzsám volt a kar egyik legjobb diákja, különösen nyelvtan és irodalomelmélet területen, neki
egyenesen felajánlottak kubai állami ösztöndíjat 4 évre. 

Én sose voltam ilyen kiváló diák, de latinból az egyik jól teljesít? diák voltam, szóval el lehetett volna
nekem is intézni az ösztöndíjat talán, különösen ha közben megházasodunk, ami miatt már eleve együtt
kezeltek volna minket.

A végén a múzsám magától visszalépett. Utólag azt mondta, miattam. De valójában akkor sose beszéltük
meg komolyan a témát.

Azóta sokszor beszéltünk a témáról. De sose tudtuk eldönteni jó lett volna-e.

Ha maradtunk volna, a f? negatívum anyagi lett volna: kiváltságos külföldi kiküldött családtagokból
hirtelen kubai ösztöndíjasokká váltunk volna, diákszálláson élve (persze élhettünk volna együtt, voltak
kifejezetten pároknak fenntartott szobák). S máig kommunizmusban élnénk.
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Viszont bekerültünk volna a kubai szellemi elitbe, nagy valószín?séggel. Ráadásul olyan területen,
melyet a kubai rendszer kevéssé ellen?rzött.

Visszagondolva: máig azt hinnénk, jó rendszer a liberális demokrácia, hiszen sose éltünk volna benne. Ez
azért komoly negatívum. 
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A kamumegfontolt értelmiségi

by maxval bircaman - csütörtök, április 29, 2021

https://bircahang.org/a-kamumegfontolt-ertelmisegi/

Mindenfeketeéletszámít-Gy?r Andris furcsa szereplése kapcsán az az általános vélemény, hogy az illet?
egy óriási barom.

Az én véleményem más. Szerintem Mindenfeketeéletszámít-Gy?r rendkívüli színész. Valószín?leg a
Momentumnak vannak PR-szakért?i és pszichológusai, s ezek azt mondhatták neki: a tépel?d?,
halkbeszéd?, toleráns értelmiségi alkat a nyer?, nem a harsányan gesztikuláló akarnok típus, ez utóbbinak
ott van már ugyanis Jakab. Ráadásul a küls? hasonlóság a fiatal Orbánnal szintén egy ok, hogy ne vegye
át legalább küls?leg Orbán harsány, piszkálódós stílusát.

S Mindenfeketeéletszámít-Gy?r megfogadta a tanácsot, igyekezett minden pillanatban ezt a képet
sugározni magáról.

Ugyanis akkora marha mégse lehet valaki, hogy nem tudja mikor született, márpedig az interjúban
Mindenfeketeéletszámít-Gy?r még a saját életkorát is igyekszik "kompromisszumos" stílusban, mélyen
elgondolkodva, fontolgatva el?adni.

Persze lehet, hogy én tévedek, s Mindenfeketeéletszámít-Gy?r tényleg csak egy épületes barom.

_______________________________________________
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Miért nem böjtölök?

by maxval bircaman - csütörtök, április 29, 2021

https://bircahang.org/miert-nem-bojtolok/

Ma van Nagycsütörtök, azaz holnap Nagypéntek. (Az eredeti, keleti számítási módszer szerint ünneplem
a Húsvétot, nem fogadom el a XVI. századi vatikáni reformot.)

Az egyházi szokás az, hogy a Nagyböjt tartásának vannak fokozatai, a legszigorúbbtól a legenyhébbig, a
papoknak kötelez? természetesen a legszigorúbb, íme nagyjából a fokozatok:

teljes tartás, azaz az egész Nagyböjt alatt,
teljes tartás a Nagyhét alatt, a Nagyböjt többi részében szerdán és pénteken (kb. ez egyébként a
modern katolikus szabály),
csak a Nagyhét alatt,
csak Nagypénteken.

Volt már, hogy a teljes tartást véghez vittem, beleértve a Nagyböjt el?tti bevezet? hetet, amikor a hús
tilos, de a tejtermék még nem az.

Pár éve azonban rájöttem, a küls? szabályok betartásával kezdem elveszteni a lényeget. Amit?l ugyanis a
legjobban rettegek: az álszakralitás, az álezotéria, az álvallás.

Természetesen a küls? szabályok be nem tartása is veszélyes játék, hiszen itt pedig oda eshetünk, hogy
kimazsolázzuk a nekünk tetsz? szabályokat és a nekünk nem tetsz?ket, aztán az el?bbieket tartjuk, az
utóbbiakat meg nem. Ez pedig szintén a modernitás rémségét hozza ránk.

A modernitás ugyanis Sátán ravasz eszköze: el lehet jutni hozzá mind a tagadással, mind a formális
betartással.
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Én úgy igyekszem ezt megoldani, hogy nem adok senkinek e tekintetben tanácsokat, azaz próbálok
hiteles lenni a természetes jóhoz, de nem adok másnak útmutatót, s nem krtizálom soha más szokásait
ezen a téren, ha az a szokás nem igyekszik szabályként megjelenni.

_______________________________________________
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Üvegtör?k

by maxval bircaman - péntek, április 30, 2021

https://bircahang.org/uvegtorok/

Annak idején a kés? kádári korban volt egy film, melyet mindenki szeretett a baráti, ismer?si körömb?l -
ez az 1980-as Breaking Glass cím? angol film (a magyar mozikban Üvegtör?k címmel ment).

A film tulajdonképpen egy koncertfilm beleágyazva egy dramatikus történetbe: a tehetséges énekesn?t
elkapja a hírnév, h?tlen lesz magához, elkezdi élni a luxuslumpenek életet, majd rádöbben mi is történt. A
f?szerepl? egy tényleges énekesn?, a 70-es évek végén és a 80-as évek elején viszonylag híres punk
énekesn? Hazel O’Connor, aki aztán a film miatt tényleg világhír? lett.

https://www.youtube.com/watch?v=8ALdL8oV_sY 
amikor már sztár lett a filmben (1980) 

Mi annak idején kamaszként azt is beleláttuk a filmbe, ami valószín?leg nem is volt benne. Ez a Kádár-
kor sajátossága volt: minden mögött hátsó, rejtett üzenetet vélt felfedezni az egész ország, még egy
külföldi filmben is.

A levont üzenet nagyjából az volt, hogy a társadalom megrontja az embert, s különösen a pénz. A
harcmód pedig ez ellen a társadalmi szokások be nem tartása. Persze eléggé infantilis leegysz?rítés volt
ez, ezt be kell látni, de mégis sokunkon ez a hozzállás segített: kialakított egyfajta óvatosságot.

https://www.youtube.com/watch?v=4drnoWCB8Mc 
az énkesn? ma is aktív 65 évesen 
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Átmenetek

by maxval bircaman - péntek, április 30, 2021

https://bircahang.org/atmenetek/

A magyar átlagember nyilván ismeri a magyar átmenet történetetét, s a román, a szovjet és a keletnémet
verzió is közismert. De a többi kevéssé ismert. Íme egy rövid összefoglaló, kizárólag a szovjet
rendszerváltással nagyjából azonos id?ben történt eseményekr?l.

Íme az egyes átmenetek Kelet-Európában:

Albánia: a kommunista párt maga bontotta le a rendszert 1989-1991 között, ami után a
reformkommunisták gy?ztes az els? szabad választáson,
Bulgária: ez a legyszer?bb, 1989. november 10-én a Berlin fal ledöntését követ? napon, Todor
Zsivkov bels?, egyébként nem túl reformista pártellenzéke sikeresen megbuktatta Zsivkovot,
azonban aztán képtelen volt az eseményeket kontroll alatt tartani, így a rendszer véget ért
gyakorlatilag Zsivkovval együtt,
Csehszlovákia: a rendszer a leghosszab ideig tartotta magát, de miután minden szövetséges
államban már megbukott, a kommunista vezetés gyakorlatilag átadott minden hatalmat az
ellenzéknek, e folyamat vége 1989 decembere volt,
Jugoszlávia: itt els?sorban nem a rendszer bukott, hanem az ország esett szét, a kommunista
rendszer vége részenként 1990-1992 között történt meg, önkéntesen vagy saját magát
megreformálva,
Lengyelország: a leglassabb, de a legkorábban kezd?dött átmenet - az 1981-ben hatalomra jutott
katonai diktatúra politikai reformokat nem, de gazdaságikat nagy mértékben bevezetett, de ez
éppenhogy még tovább gyengítette a rendszert, így politikai reformok is megjelentek: 1987-ben
hivatalos engedélyezve lett a Szolidaritás antikommunista szakszervezet, s lassú erjedés
következett, melynek végén a kommunista párt önként lemondott a hatalomról.

Európán kívül:

a rendszert maga a kommunista párt bontotta le, ideológiát váltva és hatalmon maradva:
Angola, Kambodzsa, Mozambik (a kedvencem Kambodzsa, a "kommunista királyság",
ahol a kommunista párt annyira megrefomálta magát, hogy monarxóchista lett, s vissza lett
állítva a királyság);
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a rendszert a kommunista párt és az ellenzék közösen bontotta le, a folyamatban a kommunisták
ideológiát váltottak:

Benin, Dél-Jemen, Kongó (Köztársaság), Mongólia;
polgárháború döntötte meg a kommunista vezetést:

Afganisztán, Etiópia, Szomália.

S végül az az 5 ország, ahol nem d?lt meg a rendszer: Észak-Korea, Kína, Kuba, Laosz, Vietnám. De ez
közismert.

Kongó kommunista korbeli zászlaja és címere 

_______________________________________________
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A f?megmondók nem értik

by maxval bircaman - szombat, május 01, 2021

https://bircahang.org/a-fomegmondok-nem-ertik/

F?méltóságú ballib megmondóemberek értetlenkednek, hogyan lehetséges, hogy Orbán rendre kifog a
ballib kampányokon.

Nagy plusz: legalább nem ukrán fantomokról és zsákos krumpliról beszélnek.

Nem értik és nem értik. Pedig egyszer?. Íme ezek a kormánybuktatás szabályai:

a kormány akkor bukik, ha olyan szint? fatális hibát vét, mellyel nevetségessé teszi magát széles
körben - ez a szívességet nem tette meg Orbán,
a kormány akkor bukik, ha az alternatíva hihet?en jobban kormányozna - ez nyilván hiányzik
Magyarországon, még túl friss a Gyurcsány-Bajnai féle országrontás emléke,
a kormányzat akkor is bukik, ha nincs hihet? alternatíva, de a hangulat az "olyan rossz most, hogy
bármi jobb" - ehhez azonban totális médiafölény szükséges, amije nincs a ballibeknek évek óta;
ha most is az lenne, mint ami az els? Orbán-kormány alatt - mely nem hozott létre saját
médiabirodalmat -, valószín?leg bukna jöv?re Orbán, dehát - a ballibek nagy bánatára - ez nincs
így.

Szóval majd máskor, kedves megmondómogulok.

U. i.: Többen felvetették, miért hagytam abba a kommentelést a Partizán YT-csatornáján. Nos, a csatorna 
árnyékblokkolt - a legaljasabb blokkolás ez egyébként -, így nincs értelme oda is beírnom, amit ide írok,
hiszen úgyse látná senki. A Magyar Hang már hónapokkal ezel?tt árnyékblokkolt - Dévényi elvtárs még
bírósággal is fenyegetett -, dehát Soros Magyar Hangjától nem vártam más, míg a Partizán sokáig
rendkívül toleráns volt az ellenvélemények iránt, de úgy t?nik, rájuk szóltak a Vezet?ségt?l...
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Hová lettek a magyar kommunisták?

by maxval bircaman - szombat, május 01, 2021

https://bircahang.org/hova-lettek-a-magyar-kommunistak/

Az MSZMP-nek fénykorában 850 ezer tagja volt, ez azt jelentette, a 18 éven felüli lakosság több mint 10
%-a tag volt.

Amíg állampártként m?ködött, a tagság nem jelentett politikai elkötelez?dést, a tagság 90 %-a abszolút
politikamentesen, praktikus okokból lépett be. Ez mindenki számára kiderült a párt feloszlásakor 1989
októberében, amikor a volt tagság alig 10 %-a lépett át a két utódpárt valamelyikébe.

apám tagkönyve - 1969-ben lett tag, pár hónappal azután, hogy magyar állampolgár lett, érdekes a
sorszám: 869587., ez is a hatalmas taglétszámot jelzi 

A tagság 1988 elején még fontos volt, s lassan veszett el a semmibe. 1988 áprilisában még komoly ügy
volt, amikor kizárták a 4 aktív "reformkommunistát": Bihari Mihályt, Bíró Zoltánt, Király Zoltánt, s
Lengyel Lászlót. Aztán amikor 1989 februárjában az MSZMP szerette volna a kizárt négyeket
visszavenni, már egyikük se akarta ezt elfogadni, immár nem volt jelent?sége a párttagságnak.

Az én apám rendkívül óvatos ember volt - ez amolyan bolgár genetikai örökség a török hódoltság miatt -,
sokáig komolyan azt mondta, hogy a készül?d? rendszerváltozás csak trükk, a valóságban a hatalom csak
ki akarja "ugrasztani" a nyulat a bokorból, azaz megnézni ki ellenzéki, s aztán arra lecsapni.

Szóval apám még a Nagy Imre újratemetés után is azt hitte, valamilyen formában marad a kommunista
rendszer. Így többek között képes volt még az 1989. augusztusi párttagdíjat is befizetni. Csak
szeptemberben hitte el, vége a rendszernek.

az 1989-es tagdíjfizetés bizonyítéka 
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Érdekesség: mint látható, apám alapszervezeti titkára az a Jánosi György volt, aki jóval kés?bb rövid
ideig miniszter is volt.

Aztán persze az októberi újraalakulás után apám is azon 90 % része lett, aki nem lépett be se az MSZP-
ba, se a Munkáspártba. Az 1990-es választáson egyéniben az SZDSZ-re, listán a Fideszre szavazott, ami
teljesen logikus volt, amióta eszemet tudtam, mindig liberális nézeteket vallott, sose volt ? a
kommunizmus híve.

Persze b?ven voltak olyan volt MSZMP-tagok is, akik pedig a nemzeti oldalra szavaztak, ez akkor
leginkább az MDF-et jelentette.

Tulajdonképpen a legkevesebben az MSZP- és Munkáspárt-szavazók voltak közöttük. Én összesen egy
darab embert ismertem személyesen, aki 1990-ben az MSZP-re szavazott, s ? meg pont sose volt MSZMP-
tag - egy távolabbi rokonom volt az illet?.

Több munkáspárti szavazót kés?bb ismertem csak meg, akkoriban ilyennel összesen egy emberrel volt
kapcsolatom. Tulajdonképpen ?k voltak azok, akik ideológiai értelemben is kommunisták maradtak.
Egyébként még a kommunizmusban komolyan hív?k zöméb?l is valami más lett 1989 után, nekem pl.
volt egy ilyen rokonom, ? is átállt a liberálisokhoz 1990-ben. 

Szóval rendszerváltáskori egy darab hív? kommunista ismer?söm már 1988-ban valamiféle lappangó
ellenforradalomról beszélt, s azt állította, a Horn-Pozsgay-Németh csapat a nyugatnémet nagyt?ke fizetett
ügynökei, akik összejátszanak a CIA-ügynök Gorbacsovval - s ezt még 1988 közepén mondta, amikor ez
nem volt veszélytelen állítás.

Jóslatai viszont nem váltak be. Azt hangoztatta, az MDF-SZDSZ viszály csak színház, 1990-ben a
"fasiszta MSZP" - így nevezte - abszolút többséget fog kapni. Abban persze igaza volt, hogy az MSZP-
nek komoly támogatása volt az NSZK-ban, de ott két vasat tartottak t?zben, az MDF-et is támogatták,
míg az SZDSZ és a Fidesz mögött egyértelm?en Amerika állt.

Magyarországon a kommunizmus mindigis marginális áramlat volt, s ma is az. A ma magukat
kommunistának nevez?k is zömükben valamiféle sajátos progresszívek, akik részben hivatkoznak
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Marxra is.

Ezért is utálom, amikor fideszes megmondóemberek szín liberálisokat lekommunistáznak.

_______________________________________________

                                357 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Az elfogult Krasztev

by maxval bircaman - vasárnap, május 02, 2021

https://bircahang.org/az-elfogult-krasztev/

A múlt hónapban Krasztev Péter elemezni próbálja a bolgár választásokat. Csak hát Krasztev mint ultra-
SZDSZ-es képtelen észrevenni az eltérést vágyai és a valóság között.

Íme megállapításai, melyeket vitatnék:

1. "le a kalappal, a „nemzeti radikálisok” kiszorultak a parlamentb?l" - A tipikus eset, amikor az
elemz? nem elemez.

2. "a lakosság egyharmada a teljes politikai elit leváltására szavazott" - Mint kb. ötödször a
kommunizmus bukása óta.

3. "Azt az elitet küldték el gyufáért, amelyik a saját fennmaradása érdekében harminc éven keresztül
gerjesztette a kommunista-antikommunista ellentétet, és mindegy, hogy vesztesen vagy gy?ztesen,
de mindig jól jött ki a kétpólusú politikai felosztásból." - Az antikommunista-kommunista
ellenállás mint f? kérdés pont 20 éve, 2001-ben sz?nt meg Bulgáriában, a volt cár megjelenésével
a politikában.

4. "mikor kiderült, hogy bukásra áll, nem cs?dítette össze a híveit, nem rikácsolt csalásról, nem
szedette fel a flasztert" - Mert az elvonulás Bulgáriában sikeresebb taktika, egyszer már bejött
Boriszovnak.

5. "A szocialisták el is követtek ennek érdekében minden t?lük telhet?t: „gender?rületre” hivatkozva
megtorpedózták az isztambuli egyezmény ratifikálását, túltettek az ultrajobbos kispártok sovén
retorikáján, gátolták a viszony rendezését a szomszédos Észak-Macedóniával, a nyári
tüntetéssorozatot pedig arra használták fel, hogy a párton belüli csisztkákat csendben
lebonyolítsák. Eszükbe sem jutott egy új, balos vagy zöld narratíva kidolgozása, pedig elég lett
volna csak lefordítaniuk a Timmermans-féle „zöld megállapodást”, hogy ne váljanak nevetség
tárgyává a fiatalabb balos választók között. Ehelyett a zsivkovi korszak nacionálszocialista
hagyományaiból próbáltak meg ihletet meríteni, ezzel aztán végleg elérték, hogy meghiúsuljanak
váltópárti ábrándjaik." - Ha a szocialisták átvették volna a nyugati középbal szövegét, még annyit
se kaptak volna, mint most. Azaz a váltópártiság éppenhogy nem emiatt veszett el.

Egyébként a helyzet vicces. A második helyezett párt nem hajlandó kormányozni. Valószín?leg a
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történelem els? esete, hogy valaki úgy vesz részt egy választáson, hogy nem akar hatalmat, s aztán amikor
mégis hatalmat kap, pánikba esik.

El?zmények itt.

_______________________________________________
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Neotonék Kubában

by maxval bircaman - vasárnap, május 02, 2021

https://bircahang.org/neotonek-kubaban/

A Neoton együttest sose szerettem. Olyan baráti körben n?ttem ugyanis fel, ahol a Neotont utálni volt
szokás, két okból is.

El?ször is, a diszkózenét le kellett nézni, mert "a rockzene az igazi". Én egyébként szerettem Sz?cs
Juditot, ? volt a kor kettes számú magyar diszkósztárja a 70-es évek végén, 80-as évek elején. De ezt
rockkedvel? haverjaim megbocsátották nekem, arra hivatkoztam, hogy Juditot mint n?t szeretem, nem
mint zenét.

Másodsorban pedig, a Neoton a kádárizmus zenei jelképe volt. Egy lázadó kamasz meg nyilván gy?lölni
köteles a hatalom egyik jelképét.

Aztán egyszer elmentem Neoton-koncertre, de csak azért mert ez akkor volt, amikor Kubában éltem, s a
Neoton Kubában koncertezett. 1983-ban történt, nagy csalódás volt. El?ször is a hangosítás el volt
kapkodva, többször is berezgettek a hangszórók. Másodsorban pedig ez talán 2-3 hónappal azután volt,
hogy immár csak egy énekesn? maradt az együttesben, nekem pedig n?ként legjobban éppen az 1983
elején kirúgott énekesn? - Pál Éva - tetszett az együttes n?tagjaiból.

https://www.youtube.com/watch?v=0orQf0TYkk0 
amikor még 2 énekesn?s felállásban m?ködtek 

A havannai magyar konzul - aki egyben osztálytársam apja volt - fogadást is tartott a Neoton tiszteletére,
persze én is meg voltam hívva, de nem mentem el. 

Apám egyébként távolról ismerte az együttes alapítóját, Pásztor Lászlót, aki a zenei pálya el?tt külkeres
volt (ahogy apám is). Így vicces bels? infókhoz is jutottam. Pl. nagy hír volt a kubai médiákban, hogy a
Neoton ingyenesen lép fel Kubában, így támogatandó a "kubai forradalmat". Pásztor aztán elmondta az e
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mögött rejl? valóságot.

Szóval a kubai meghívó fél felajánlott kiemelt gázsit, plusz teljes ellátást, de kiderült a gázsi kubai
pesóban van, ami akkoriban átválthatatlan volt nem csak keményvalutára, de más KGST-valutára is. Az
együttes nem is akart emiatt Kubába menni, de leszóltak a Pártközpontból "ha nem mentek el Kubába,
nem kaptok kiutazási engedélyt Japánba idén". Ekkor Pásztor agyában felvillant a nagy ötlet: akkor
ingyen mennek Kubába, gázsi nélkül, csak a teljes ellátást kérik, ennek így plusz propagandaértéke lesz,
örülni fognak a Pártközpontban is. S így is lett.

Az egyetlen dolog, ami pozitív hatást gyakorolt rám, hogy az együttes a spanyol szavakat helyesen
ejtette, azaz nem magyarosan (lásd "Don Quijote", "Santa María"), plusz az els? koncerten Havannában
Pásztor spanyolul mondott egy pár mondatos köszönt?t, nem tökéletes, de nem is olyan rossz kiejtéssel.
Aztán megtudtam, Pásztor spanyol szakra járt az egyetemen.
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Az utolsó dzsungelharcos

by maxval bircaman - hétf?, május 03, 2021

https://bircahang.org/az-utolso-dzsungelharcos/

A munkanélküli Bartusra lehet számítani. ? mindig az utolsó ballibbant harcos, aki még akkor is
ismételgeti a korábbi ballib lemezt, amikor azt már levették hivatalosan.

Blogjában ismét remekel:

Tény: hatalmas energiák lettek befektetve egy kis orosz- és kínaiellenes kampányba a járvány kapcsán.
Csakhát ez azóta csúnyán elbukott, ma már a DK se gy?jt aláírást az oltások ellen.

Szerencsére itt van nekünk azonban Bartus mester, a henyél? kitartott parafenomén, aki nem engedi ezt
elfelejteni.
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Hegyeket mozgat?

by maxval bircaman - hétf?, május 03, 2021

https://bircahang.org/hegyeket-mozgat/

A talán legkevésbé értett jézusi mondás a hegyek mozgatásáról szóló - “Mert gyenge a hitetek. Bizony
mondom nektek, ha … akkora hitetek lesz … s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! –
odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen.“.

Én ezt még tudatos kereszténnyé válásom el?tt megértettem, kés? kamaszkoromban. Mégpedig egy rövid
sci-fi novella segítségével, mely a 70-es, 80-as években rendkívül népszer? IPM havilapban jelent meg.
Sajnos se a szerz? nevére, se a címre nem emlékszem.

A történet lényege a következ?. Adott egy gazdagságra vágyó hazárdjátékos, aki azért fohászkodik, lássa
a szerencsejátékok eredményét el?re, s így tudjon mindig nyerni. Valami csoda folytán megkapja ezt a
képességet, de a képesség kiteljedésével párhuzamosan elveszti vágyát a nagy gazdagságra, s a csodás
képessége folytán szerzett pénzeket elkezdi jó célokra fordítani: segít a szegényeken, a megszorult
embereken. Vágya immár nem a gazdagság, hanem a segíteni akarás az arra érdemeseknek.

Szóval egy teljes és tökéletes hit? ember tényleg képes hegyeket mozgatni, de nem fog hegyeket
mozgatni egy miliméterre se, hiszen minek rendezné át a tájat? Az isteni képességek megszerzése 
együtt jár elválaszthatatlanul az isteni tudással is.
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Vége a Castro-uralomnak

by maxval bircaman - kedd, május 04, 2021

https://bircahang.org/vege-a-castro-uralomnak/

Pár napja teljesen véget lett Kubában a Castro-testvérek uralmának, mely 1959. január 1. óta folyamatos
volt, azaz több mint 62 éven keresztül tartott.

A végs? szakasz 15 évig tartott, 2006-2021 között. El?ször is Fidel Castro megosztotta a hatalmat
öccsével, Raúllal, majd 2018-ban ? is megosztotta a hatalmat, aztán most pár napja azt teljesen átadta a
hozzá képest fiatal, alig 60 éves Miguel Díaz-Canelnek.

A folyamat alatt a kubai vezetés rendje is megváltozott. Fidel alatt még egyetlen szerv volt: a Párt
vezet?sége, a Minisztertanács, az Államtanács, s a Hadsereg vezérkara gyakorlatilag egy volt, jellemz?en
együttesen is üléseztek mindig (Fidel volt mindegyik szervnek a vezet?je, Raúl pedig a helyettese). 

Mostanra kombinálva lett a hagyományos kommunista berendelkezés az elnöki köztársaságával. 

Létre lett hozva az önálló miniszterelnöki pozíció, mely azonban - ahogy ez szokás a külön
miniszterelnöki pozícióval rendelkez? elnöki köztársaságokban - nem a végrehajtó hatalom feje, hanem
egyfajta adminisztratív f?nök, a napi kormányzás irányítója, de a végrehajtó hatalom fejének alárendelve.

A végrehajtó hatalom feje a köztársasági elnök, ez a pozíció 2019-t?l létezik. A köztársasági elnök
automatikusan elnöke az Államtanácsnak és a Minisztertanácsnak.

Meg lett hagyva a régi id?kb?l az Államtanács, ez a Parlament állandóan m?köd? szerve (lásd a Kádár-
rendszerbeli Elnöki Tanács). A gyakorlatban ez egy jelképes szerv, csak hivatalosan kibocsátja a
törvényeket, a már meghozott fels?bb döntések szerint.
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S természetesen meg lett hagyva a Minisztertanács, ennek elnöke a köztársasági elnök, valójában a
munkáját a miniszterelnök vezeti. Szerepe a fels?bb szinten hozott döntések végrehajtása és a napi
adminisztratív munka végzése. 

A legfels?bb döntéshozó szerve a kubai államnak a Párt politikai bizottsága, ezt az els? titkár vezeti. Ez a
pozíció volt, melyet Raúl idén áprilisban átadott, s?t immár politikai bizottsági tagsága is megsz?nt.

A korábbi id?khöz képes a f? változás tehát: az adminisztratív kormányzás el lett különítva az állam
legfels?bb vezetését?l, ma ezek külön szervek, bár ma is vannak egyes személyi átfedések.

A Politikai Bizottság 14 tagból áll, s mindig tagja az els? titkár (? az elnöke), az alelnök, a
miniszterelnök, s a 3 legfontosabb miniszter (hadügy, külügy, belügy), a parlament elnöke, s egyes
pártállami szervezetek elnökei (itt változik ki pontosan, néha a KISZ elnöke, a szakszervezet elnöke, a
n?tanács elnöke, stb., de nem mind feltétlenül és egyszerre).

Azaz az a berendezkedés, ami Magyarországon volt a kés?kádári id?kben, azzal a f? eltéréssel, hogy a
tényleges és a alkotmányos hatalom egyezik, nyíltan, míg Kádár alatt a jogi helyzet nem egyezett a
valóságos helyzettel, lásd jogilag a miniszterelnök volt a végrehajtó hatalom feje, a valóságban alá volt
rendelve az els? titkárnak.

A kubai rendszernek egyébként nincs jöv?je. A rendszer nem képes kínai típusú útra lépni, mert a
nagyt?ke beengedése azonnal fellazítaná a politikai hatalmat is. Bármilyen nyugati, de akár orosz típusú
demokratizálás pedig azonnal oda vezetne, hogy az USA-ban lév? kubai ellenzék átvenné a teljes
hatalmat.

Szóval marad a rendszer: a szólásszabadság teljes hiánya, minden média egy kézben, civil szféra nem
létezik (egyedül korlátozottan vallási alakban), politikai pluralizmusnak semmi nyoma, s az országot
10-15 ember vezeti, valódi választások nélkül. A rendszer legitimációja meg csak attól függ, milyen
életszínvonalat képes biztosítani.
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Kétfajta polgárosodás

by maxval bircaman - kedd, május 04, 2021

https://bircahang.org/ketfajta-polgarosodas/

A történelem ismeri az els? és a második jobbágyosodást.

Az els? az ókori társadalom felbomlásának eredménye: a volt rabszolgák szabad emberek lettek és
egyesültek társadalmilag az eleve szabadok szegény rétegével, majd lassan függ?ségbe kerültek a
nagyobb földbirtokosoktól. S jobbágyok lettek: azaz nem rabszolgák, de személyükben mégis függ?
státuszúak. Ez egész Európára jellemz? volt. 

Aztán a második jobbágyság immár tisztán kelet-európai jelenség. Nyugat-Európában a jobbágyság
lassan megsz?nt. Ennek két oka volt, egy véletlenszer? és egy gazdasági:

a pestisjárványok sokkal több áldozattal jártak nyugaton, mint keleten, ennek
következményeképpen nyugaton egyszer?en elfogyott a mez?gazdasági munkaer?, így a
megmaradt jobbágyság akkora érték lett, hogy képes volt kiharcolni státusza megváltozását,
a nyugat a gyarmatosítás nyertese lett, s nem szorult rá a jobbágyi munkára.

Kelet-Európában viszont egyik tényez? se hatott, így éppenhogy er?södött a jobbágyság szerepe, s a
jobbágyi státusz körülményei még romlottak is. 

Tulajdonképpen így lett Európa nyugati fele centrum, keleti fele pedig félperiféria. Ahogy ma jelent?s az
eltérés a bérszintben, úgy 500 éve a mez?gazdasági szektor helyzete volt teljesen eltér?: nyugaton
gazdagodó szabad gazdák, a "felesleg" meg elment a városokba munkásnak, míg keleten egyre több
jobbágy, egyre kevesebb joggal.

Nyugaton a polgárosodás ezután azt jelentette: a szabad gazdák és városi mesterek a gyarmatosításból
szerzett vagyonok segítségévek egyre gazdagabbak lettek, majd átvették a politikai hatalmat is, maguk alá
gy?rve a nemeséget. A nemesek közül csak az maradt talpon, aki csatlakozott a polgársághoz. A királyok
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pedig a nagyt?ke bohócai lettek, amilyen szerepet pl. máig játszanak Angliában.

Szóval gazdagságból lett politikai hatalom. Máig ez a liberális demokrácia alapja: aki gazdag, az
uralkodik.

Keleten mindez hatalmas késéssel jött el, s mivel a helyi gazdagok se bírtak a sokkal gazdagabb
idegenekkel, az egész társadalom érdeke lett a fenti modell ellenzése, hiszen ha a gazdagok kapták volna
meg a politikai hatalmat, az az ország idegenek általi irányítását jelentette volna. 

Mivel szinte ugyanaz a terület került kommunista irányítás alá, melyre a második jobbágyság is jellemz?
volt, érdekes helyzet alakult ki. Egyrészt a megkésett polgárosodás le lett állítva immár teljesen. De
másodsorban - s ez a fontosabb - a kommunizmus bukása mégfurcsább eredményt hozott.

A gazdasági hatalom vagy idegenek kezébe került, vagy a volt kommunista nomenklatúra szerezte meg.
A nyugatiasabb ex-kommunista államokban az el?bbi volt a jellemz?l, a kevésbé nyugatiasabbakban az
utóbbi. 

Az el?bbi tarthatatlan állapot, lázad ellen az egész régió. Senki se akar ugyanis idegen uralmat, se a
szegény, se a gazdag.

Az utóbbi pedig éppen a második, fordított polgárosodás: nem a gazdasági hatalom adott politikai
hatalmat, hanem a politikai hatalom ad gazdasági hatalmat. 

Oroszország a legjobb példa. Az orosz nagyt?ke eredete kett?s:

a volt pártbéli, komszomolista, szakszervezeti, állami, katonasági, titkosszolgálati nomenklatúra
ügyesebb, gyorsabban ébred? része, mely a saját maga által meghozott szabályok alapján teljesen
törvényesen ellopta az állami vagyont,
a maffia,
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az utóbbit az el?bbi pár év alatt kikapcsolta a játékból, a lakosság határozott támogatásával. Maradt a
volt nomenklatúra 100 %-ban.

A putyini fordulat ezen csak annyiban változtatott, hogy kialakult egy új hatalmi központ, mely immár
teljesen független a gazdasági hatalomtól. A mai Oroszország hatalmi képlete:

a politikai hatalom kizárólag a politikáé, aki ebbe bele próbál avatkozni gazdasági hatalma révén,
az az állam likvidálja.
a gazdasági hatalom megoszlik a politika és a gazdaság között.

Meggy?z?désem: a legrosszabb megoldás a nyugati, ott ugyanis a hatalom semmilyen módon nem
ellen?rizhet?, még kevésbé leváltható.

Tipikus eset: a történelmi balszerencse hosszú távon jót tett.
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A világszellem földi kunyhója

by maxval bircaman - szerda, május 05, 2021

https://bircahang.org/a-vilagszellem-foldi-kunyhoja/

Természetesen a szellemi tér nincs jelen az anyagi világban - most hagyjuk azt a kérdést, ezeket hogyan
határozzuk meg! vegyük a szavak hétköznapi értelménben -, azonban szükséges olyan anyagi pontok
létezése, ahol a szellem különös er?vel árad.

A mi régiónkban ilyen pont természetesen Jeruzsálemben nyílt meg 1988 évvel ezel?tt. Valószín?leg
korábban is lehettek ilyen pontok - s?t kizárt, hogy ilyenek ne lettek volna -, s nyilván más régiókban is
voltak kisebb nyílások, de számunkra a hozzánk legközelebbi pont a legfontosabb, ráadásul ez egyben a
legnagyobb. 

Jézus keresztje a pont, az eredeti kereszt. De mivel az fizikailag nem maradt meg, így folyamatosan
újraépült. Ereje olyan hatalmas, hogy nem képes semmi se szembemenni vele. Természetesen az emberi
szabad akarat képes figyelmen kívül hagyni, hiszen ugyanez az er? adta meg ezt a szabad akaratot.

Sokat utazott az újraépült kereszt azóta. Jelenleg Moszkvában magaslik, immár 568 éve. 

Különös jelent?sége mindig nagy volt, da ma különösen az, amikor az ateista cunami immár szinte egész
régiónkat beborította.

Sugárzása pedig néha apró, hétköznapi dolgokban, tárgyakban is képes megjelenni. A természetes
jó ugyanis olyan er?, mely képes teljesen deszakralizált dolgokban is felbukkanni. 
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3 nemzedéknyi id?

by maxval bircaman - szerda, május 05, 2021

https://bircahang.org/3-nemzedeknyi-ido/

Társadalompszichológiai ténye: 3 nemzedéknyi id? kell egy társadalom kicseréléhez.

Még ma is így van ez, amikor az emberek hosszabb ideig élnek. Az unoka a nagyszüleit még ismeri, a
dédszüleit már szinte soha, s ha mégis, nem érti dédszüleit.

Ügyesen irányítva bármi megtehet?, ha szisztematikusan dolgozunk 3 nemzedéken keresztül, ez 60-90
év.

Mondjuk gondoljunk a skandináv népekre, aki egy évszázad alatt büszke keresztényekb?l nyíltan buzik és
toleráns pedofilek lettek, akiken már csak az azonnali elgázosítás segíthetne. Vagy a németekre, akik
harcias, agresszív népb?l az árnyékuktól is illedelmesen elnézést kér?, lumpenek el?tt térdepel?
szemétsereglet lettek.

Valójában ennyi id? elég a nemzetiség megváltoztatására is. A kitántorgott magyarok gyerekei még
kett?s identitásúak, az unokák már csak "származásúak", esetleg emlékeznek valami furcsa ételre, amit a
nagymama készített, a dédunoka viszont már semmit se tud.

Hogyan történt a változás? Hatalommal, a médiákban és az oktatással.

A hatalom pedig használható jóra és rosszra is. 

vad farkasból illedelmes háziállat 
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A problémamentes nép

by maxval bircaman - csütörtök, május 06, 2021

https://bircahang.org/a-problemamentes-nep/

A konkrét forrást nem találtam, állítólag bizalmas, de a brit migrációs hivatal elemzése szerint állítólag a
legkevésbé problémás nemzetiség az Angliába való bevándorlás szempontjából a bolgárok: átlag 10 év
alatt teljesen integrálódnak, aztán pedig egyenesen asszimilálódnak.

Az a röhej, hogy teljesen igaz. Egy görög és egy örmény, nem beszélve a zsidókról, akkor is állítják és
hirdetik identitásukat, amikor már alig van annak gyakorlati kifejez?dése. A bolgárok meg egy
nemzedéken belül is megtagadják magukat. (Miel?tt felmerül: a magyarok ezen a skálán valahol középen
vannak, de inkább közelebb a görögökhöz, mint a bolgárokhoz.)

Történelmi példák is ezt igazolják. A mai Délkelet-Szerbia a XIX. sz. közepén masszívan bolgár terület
volt, aztán 1878-ban Szerbiáé lett, s ma már szinte szerb ?shaza. S nem az történt, hogy betelepítettek
szerbeket vagy az, hogy a szerb hatóság t?zzel-vassal szerbesített, hanem egyszer?en a lakosság
alkalmazkodott. 

De Macedónia esete még inkább ilyen, lásd a párhuzamot Moldovával. Moldovában is lett egy kitalált új
nemzet, a "moldávok", de ma a "moldávok" nagyobb része román identitású, s még a Romániával való
egyesülést ellenz?k is csak úgy moldávok, hogy ezt a románságon belüli szubetnosznak tekintik, ezzel
szemben a teljesen hasonló Macedónia esete egészen más: ott a lakosság tényleg szívvel-lélekkel
bolgárellenes, s a legnagyobb átéléssel vallja, hogy a valójában a XX. sz. eleje el?tt sose létezett macedón
nemzet ?si képz?dmény.

Saját élményem: Budapesten egy 20 éve Bulgáriából oda költözött ember ecseteli nekem, milyen gazdag,
kifejez? nyelv a magyar, bezzeg a bolgár milyen primitív, ráadásul úgy, hogy mindezt magyarul ugyan,
de idegen akcentussal mondja. Azért az vicces, amikor nekem félbolgárnak kell megvédenem a
bolgárokat egy színbolgárral szemben...

Ami számomra mindig a legjobban megdöbbent?: a Bulgáriában él? bolgárok viszonya az
identitásukhoz. Nem ismerek más országot, ahol ennyire könnyedén lehet elterjeszteni idegen szokásokat,

                                373 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

melyeket aztán a többség komolyan is vesz.

Persze, most már - els?sorban nyugati hatásra - megjelent az ellenoldal is, az agyatlan nacionalizmus,
mely szerint Berlin egykor bolgár város volt, Jézus is bolgár volt, bolgárok építették az egyiptomi és a
mexikói piramisokat, meg persze Tibetben is "titkos" bolgárok élnek, de ez semmit se segít, mert ez meg
mintha paródia lenne.
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Ballibbant a pályán

by maxval bircaman - csütörtök, május 06, 2021

https://bircahang.org/ballibbant-a-palyan/

Válság a ballibeknél: az emberek nem hajlandók sikertelennek mondani a járványkezelést.

Rendszeresen össze is ülnek a megmondóemberek, s megmagyarázzák:

az emberek nem figyelnek arra, ami személyesen nem érinti ?ket,
az emberek agyát átmossa a kormányzati sikerpropaganda,
az emberek csak Mészáros médiáit nézik, olvassák, mert a többit betiltotta Zorbán, internet meg
nincs vidéken,
Zorbán krumplit ígért az embereknek,
az emberek rettegnek.

Csak így tovább!

_______________________________________________
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Két magyar képviselet

by maxval bircaman - péntek, május 07, 2021

https://bircahang.org/ket-magyar-kepviselet/

Kevesen tudják, Spanyolországban 1964-1969 között egyszerre két Magyarország is jelen volt.

A történet érdekes. A spanyol polgárháború (1936-1939) el?tt a helyzet egyértelm? volt: egy darab
spanyol kormány volt és egy darab magyar kormány, s ezek egymással diplomáciai kapcsolatban álltak,
mindkét országban m?ködött is a másiknak követsége.

A spanyol polgárháború során, mely jogilag azt jelentette: Francisco Franco tábora puccsot követett el a
törvényes kormányzat ellen, hirtelen lett egy második kormány is Spanyolországban. Horthyék még a
polgárháború vége el?tt "átálltak", azaz az új Franco-kormányzatot ismerték el, még 1937-ben. A
budapesti spanyol nagykövet is átállt Franco mellé, azaz nem történt emiatt szakadás. Aztán amikor
Francóék megnyerték a polgárháborút, szimplán csak folytatódott a már beállt helyzet. 

A vesztes köztársasági fél pedig Mexikóba távozott, ott m?ködött mint szám?zetésben lév? kormány
(majd a II. vh. után Párizsba költözött). Ez a szám?zetésben lév? kormányt természetesen Horthy
Magyarországa nem ismerte el.

A változás magyar részr?l történt 1946-ban: ekkor a magyar állam megszakította kapcsolatait a Franco-
kormánnyal, s átállt a szám?zetésben lév? spanyol köztársasági kormány mellé, mely át is vette a
budapesti spanyol követséget. 

Közben amikor Magyarországon 1944 októberében Szálasi jutott hatalomra, a spanyol kormány nem
csatlakozott a legtöbb államhoz, mely megszakította kapcsolatát a Szálasi-kormánnyal, de nem is állt
Szálasiék mellé hivatalosan - kivártak Madridban mi lesz az egész történet vége, s addig vártak, míg
végül Szálasit el nem söpörte a szovjet hadsereg bevonulása. Azaz mindvégig fennállt a hivatalos
diplomáciai kapcsolat.
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Mivel a szám?zetésben lév? spanyol köztársasági kormány nem tudott változást elérni Spanyolországban
a világháború után, Franco tábornok sikeresen elkerülte rendszerének sokak által várt beszüntetését a
szövetséges hatalmak erejével, így ennek az emigrációs kormánynak a szerepe lassan megsz?nt mint
tényleges. Hivatalosan Magyarország egyébként egészen 1977-ig diplomáciai kapcsolatban állt ezzel a
kormányzattal, de ez immár teljesen jelképes volt: pénzügyi okokból a köztársasági kormányzat 
megszüntette magyarországi jelenlétét 1950-ben. Így valójában a spanyol követség épülete Budapesten
üresen állt majdnem 30 éven keresztül.

Ami viszont Spanyolországot illeti, az nem ismerte el a diplomáciai kapcsolatok Magyarország általi
1946-os megszakítását, hanem továbbra is meghagyta a spanyolországi magyar követség diplomáciai
státuszát, elismerve az ott dolgozó, még Horthyék áltak kinevezett diplomaták státuszát is. 1946-ban már
csak egy diplomata maradt a madridi magyar követségen: Marosy Ferenc nagykövet. 

Így alakult ki az a furcsa helyzet, hogy 1946-1950 között Budapesten hatalmon volt a Magyar
Köztársaság ill. 1949-t?l a Magyar Népköztársaság, s m?ködött a Spanyol Köztársaság nagykövetsége,
míg Madridban pedig hatalmon volt a Spanyol Állam (Franco rendszerének hivatalos neve ez volt), s
m?ködött a Magyar Királyság nagykövetsége.

1950 után egészen 1969-ig a madridi helyzet viszont továbbra is fennállt: azaz 23 éven keresztül
m?ködött Madridban a Magyar Királyság nagykövetsége úgy, hogy immár nem képviselt senkit, csak
saját magát. Természetesen ez immár teljesen jelképes szerep volt, csak azért volt ez a követség, hogy
Franco ezzel is demonstrálja saját harcos antikommunizmusát. A magyar királyi "követség" eleve csak
úgy tudott létezni, hogy a spanyol kormány állta az épület költségeit, a nagykövet fizetését pedig magyar
emigránsok dobták össze Habsburg Ottó szervezésében.

Ami Franco harcos antikommunizmusát illeti, van err?l egy vicces, de igaz történt. Amikor Kubában
hatalomra jutott Castróék rendszere, szinte az egész nem-kommunista világ megszakította a diplomáciai
kapcsolatait Kubával (pl. Latin-Amerikában egyedül Mexikó nem tette meg ezt a lépést). Furcsa volt,
hogy pont a harcos antikommunista Franco Spanyolországa nem szakította meg diplomáciai kapcsolatait
Kubával, fel is tették a kérdést Francónak mi ennek az oka, mire azt válaszolta "a rendes apa akkor se
mond le fiáról, ha az b?nöz? lett".

1969-ben a spanyol kormányzat megszüntette a királyi magyar követség diplomáciai státuszát, ekkor már
a Kelet-Európával való kapcsolatok normalizálására készült Franco.
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A normalizálás kezdete 1965, amikor magyar kereskedelmi kirendeltség létesült Madridban,
természetesen diplomáciai státusz nélkül (nagyjából mint ahogy ma Budapesten a tajvani képviselet). Így
1965-1969 között az vicces helyzet volt, hogy Madridban egyszerre létezett a Magyar Királyság
nagykövetsége és a Magyar Népköztársaság kereskedelmi képviselete.

Édesapám ismerte az els? magyar kereskedelmi tanácsost, s onnan ismerek vicces sztorikat. Többször is
megesett, hogy az egyik intézmény postáját tévedésb?l a másikhoz kézbesítették. A tanácsos mesélte,
id?nként telefonált "Feri bácsi" és szólt "már megint hozzám jött a leveletek, jöjjön át valaki, hogy
odaadhassam".

Egyébként a helyzet 1977-ben rendez?dött végleg. Ekkor a spanyol szám?zött kormány hivatalosan
megszüntette magát, "átadta" a hatalmat a madridi kormánynak, a madridi kormány pedig elismerte a
Magyar Népköztársaságot, ahogy a Magyar Népköztársaság is a spanyol államot, s ismét lett hivatalos
diplomáciai kapcsolat a ténylegesen hatalmon lév? kormányzatok között.

megemlékezés Marosy Ferenc (1896-1986) madridi sírjánál 2017-ben - középen Gy?ri Enik? madridi
magyar nagykövet (jelenleg fideszes EP-képvisel?) 

_______________________________________________

                                378 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A progresszívek és a testiség

by maxval bircaman - péntek, május 07, 2021

https://bircahang.org/a-progresszivek-es-a-testiseg/

Kiváló példa a progresszív marhaságra ez a beszélgetés.

Furcsa, de a progresszívek kb. úgy állnak a kérdéshez, ahogy az újprotestáns puritánok.

A pormográfia állítólag valamiféle patriátrchátus eredménye, az önkéntes prosti is meger?szakolt n?, az
erotika a n? megalázása, a n?i önkép kívülr?l er?szakolt hamis képzet, stb.

Pedig igenis vannak n?k, akik prostik akarnak lenni. Morálisan ez persze rossz, de nem valamiféle
er?szak eredménye. Mit?l lenne pl. er?szak, hogy egy n? a neten hirdeti magát, s teljesen egyedül csinálja
az egészet? Uganez az önkéntesen pornózókkal. Vagy: mi a gond egy fotómodellel, aki egyszer?en
tudatában van szépségének, s ebb?l anyagi hasznot szeretne? De még inkább mi a baj azzal, aki
egyszer?en csak szeret jól kinézni?

_______________________________________________
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Amit nem lehet lokalizálni

by maxval bircaman - szombat, május 08, 2021

https://bircahang.org/amit-nem-lehet-lokalizalni/

Amikor még nem voltak a neten filmek, kénytelen voltam televíziót nézni. Amit általában szeretek az a
m?vészibb alkotás, dehát ez ritkaság a tévében. A többi m?fajból meg a sci-fi (a fantasymentes sci-fi) és a
humor a kedvencem.

Az amerikai humoros sorozatokban van egy alapszint, ami egyszer?en nem vicces. Ezeket képtelen
voltam nézni.

Van a közepes szint, ami alapból nem humoros, de néha elhangzanak benne vicces dolgok. 

Volt pl. 30 éve a Cheers cím? amerikai sorozat, melyb?l láttam talán 15 részt, s ez alatt egyszer
mosolyodtam el, amikor a poén alapja, hogy az egyik szerepl? nem tudja, hogy Ausztráliában angolul
beszélne.

Hasonló a 3rd Rock from the Sun esete, ahol szintén egy darab vicces elemet láttam. Ma már valószín?leg
ezt törölné a hollywoodi cenzúra, de 25 éve még szabad volt az ilyen vicc: az egyik földönkívüli hall a
Mayflower hajóról, mire megkérdezi a néger amerikai n?t, az ? ?sei is ezen hajón érkeztek-e Amerikába,
mire az "igen, hajón, de egy másik hajón".

Ami viszont értelmes sorozat volt az a Perfect Strangers cím? sorozat, melynek témája: a frissen
Amerikába bevándorolt balkáni migráns - a kitalált Miposz szigetr?l származó - Balki Bartokomusz
kalandjai már Amerikában született unokatestvérével Larryvel New Yorkban. A sorozat készít?je
alaposan megismerkedett a balkáni - s különösen a görög - szokásokkal, szóval egészen hiteles alkotás
lett: a balkáni és az amerikai szokások ütközése a poénok alapja. A kedvenc részem, amikor Larry
ellátogat ?sei földjére, Miposzra, ahol senki se dolgozik, hanem mindenki nyugágyakban fekszik és
koktélokat iszik, ami annyira megtetszik Larrynek, hogy fontolgatja, ne maradjon-e inkább Miposzon.
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A csúcs viszzont a Married... with children - rossz magyar fordítása: Rém rendes család -, mely
Magyarországon annyira népszer? lett, hogy megpróbáltak magyar remake-et is csinálni bel?le, ami
persze azonnal megbukott. Az amerikai átlag kisember ábrázolása a film lényege, tulajdonképpen az
egyetlen hibája a sorozatnak, hogy a feleség nem illik bele a koncepcióba. A sorozatban a feleség egy
kifejezetten szép, jól megcsinált n?, aki borzasztó lusta. Hitelesebb lett volna egy elhízott, elhanyagolt
kinézet? n?. Egyszer?en nem hiteles az a narratíva, hogy a f?h?s folyton más n?ket akar, de a saját szexis
feleségével megtagadja a szexet. Ezt leszámítva a sorozat valóban kiváló: tényleg meg lehet ismerni
bel?le az amerikai valóságot, alulnézetb?l.

A magyar verzió azért is bukott meg, mert az amerikai átlagcsalád Magyarországon fels?középosztálybeli
lenne anyagilag, így nem hiteles az alapsztori se már.

A Magyarországon legnépszer?bb sorozatokról nem írtam most, van ugyanis két sorozat, melyek
Magyarországon népszer?bbek lettek, mint hazájukban: a brit Csengetett milord? (You Rang, M'Lord?)
és a spanyol Torrente-filmek.

_______________________________________________
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Mennyit kapott Júdás?

by maxval bircaman - szombat, május 08, 2021

https://bircahang.org/mennyit-kapott-judas/

Egyik sokak számára idegesít? tulajdonságom a lényegtelen részletekr?l való elmélkedés.

Nos, mindig zavart, hogy Húsvét környékén mindenki elmondja százszor mit tett Júdás, megemlítve,
hogy árulásáért "30 ezüstöt" kapott, de senki se mondja meg, miféle ezüst, mennyi is az a 30.

Nyilván ezüstérme. Na most, a kor legelterjedtebb római ezüstérme a denarius volt, ennek értéke 4
sestertius volt (a sestertius az I. században már bronzérme volt). 

1 sestertius nemesfémben számolva kb. 1 mai eurónak felel meg, de ez csalóka adat, mert azóta a
nemesfémek árfolyama drasztikusan megdrágult, mivel szerepük lecsökkent, továbbá mert a pénz szerepe
akkoriban jóval kisebb volt, mint ma, gyakoribb volt a nem pénznben, hanem termékben fizetés.

De mégis, ha ezt elfogadjuk, akkor a "30 ezüst" az 120 euró.

Sok kutató szerint viszont Júdásnak templomi pénzben fizettek. A jeruzsálemi templomban türoszi sékelt
használtak, ennek értéke kb. 20 %-kal nagyobb volt a denariusnál. Azért használtak egyébként ilyen pénzt
a templomban, mert ezen nem volt rajta az istennek tekintett római császár képmása, így nem sértette a
zsidó szabályokat. Ha ilyen pénzt használtak, akkor az összeg kb. 145 euró.

De - mint mondtam - a pénz szerepe akkor jóval kisebb volt, mint ma. Nézzük hát vásárlóértéken!

A korban a legrosszabban fizetettek a mez?gazdasági szabad munkások voltak (azaz a legszegényebb
nem rabszolgák, hiszen a rabszolgák csak ellátást kaptak, fizetést nem), ?k átlagban havi 18
sestertius jövedelmet kaptak, ha tehát ezt nézzük, a "30 ezüst" jelent?s összeg, hiszen ez majdnem 7 havi
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mez?gazdasági bérrel azonos.

Az egyszer? római katonák (a tiszti rang alattiak) pedig átlagosan 65 sestertius havi zsoldot kaptak, a "30
ezüst" tehát kb. kéthavi zsoldnak felel meg.

Szóval én azt mondanám, ha a mai magyar viszonyokra akarnánk átszámítani Júdás járandóságát, olyan 
félmillió Ft lenne a helyes becslés, esetleg - ha sékelben fizették meg - 600 ezer Ft.

Szóval nem filléres összeg, ahogy sokan hiszik.

_______________________________________________
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Mi az a mélyállam?

by maxval bircaman - vasárnap, május 09, 2021

https://bircahang.org/mi-az-a-melyallam/

Pár évtized még jellemz? amerikai jelenség volt a dogmatikus liberális, aki a liberalizmust mint az
abszolút szabadság eszméjét értelmezte. Ma már ezt persze elsöpörte a liberalizmus újabb hulláma, de
ett?l még ez tény volt korábban. Jellemz? képvisel?je a New York-i zsidó ügyvéd, aki ingyen védi
társadalmi munkában az antiszemita nácit, amikor annak megpróbálják elvitatni jogát a zsidó holokauszt
tagadására. A zsidó ügyvéd ilyenkor rendre azt mondta: éppen azzal fejezi ki liberális világnézetét, hogy
védi olyan ember szólásszabadságát, akivel semmiben se ért egyet, hiszen nyilván ez nem lenne
nyilvánvaló annyira, ha olyan ember szólásszabadságát védené, akivel egyetért. Marhaság, de legalább 
következetes marhaság.

Valahogy ennek alapján érthet? meg a ballibeknél a háttérhatalom és a civilség manapság.

Amikor a kormányzat liberális, akkor a ballib megmondóember hatalommegosztásról beszél és 
civil társadalomról, tudva persze, hogy a hatalom minden ága és minden érdemleges civil szintén
liberális, azaz tulajdonképpen nincs semmilyen ellentét a hatalomban. A hatalom egésze simán képes a
liberális értékrendet megvalósítani, ebben semmi se akadályozza.

Aztán amikor a kormányzat nem liberális lesz, ugyanez a megmondóember b?szen védi, a kormányzat ne
szóljon bele a t?le független liberális hatalmi ágakba és civil szférába.

Amikor erre nem-liberálisok azt mondják, ez így háttérhatalom, hiszen a választott kormányzat nem
képes kormányozni, ha mindenben megkötik a kezét, akkor a liberális megmondóemberek hahotáznak,
kiejelentve, hogy a háttérhatalom csak beteg agyak fantáziája, s hozzáteszik: a választott kormányzat
kezét igenis meg kell kötni, ez így jó, minden más meg diktatúra lenne.

De amikor egy nem-liberális kormányzat sikeresen átveszi a többi hatalmi ágat is, s a civil szférában is
sikeresen kiépít vele egyetért? elemeket, akkor meg a liberális megmindóember hirtelen sopánkodni kezd:
ezt így nem lehet! Mert micsoda dolog, hogy ha pl. megbukik a nem-liberális kormányzat a választáson,
az új liberális kormányzat képtelen lesz kormányozni, hisz meg lesz kötve a keze! Mert hát le kell bontani
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a "mélyállamot" - így hívják a háttérhatalmat ballibául.

Ilyet utoljára els? osztályos koromban láttam, napköziben. A kissé agresszívabb kisgyerekek szokása
volt, hogy amikor nyertek egy társasjátékban, elvárták, mindenki tapsoljon nekik, de amikor meg
vesztettek, akkor durcásan felálltak és szidni kezdték az egész játékot.

_______________________________________________
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Libbant belvillongás

by maxval bircaman - vasárnap, május 09, 2021

https://bircahang.org/libbant-belvillongas/

Nagyszer? mulatság a ballib el?választásról szóló cikkek alatti ballib kommenteket olvasni.

Valaki megemlíti Gyurcsányné nevét, amire a ballib tábor azonnal három részre szakad:

A tábor: igen, éljen, Gyurcsányné a nyer?, mert okos, diplomás, nyelveket beszél? hölgy, valamint
szakember, s Zorbán retteg t?le,
B tábor: nem, Gyurcsányné elvileg ugyan alkalmas, hisz okos, diplomás, nyelveket beszél? hölgy,
valamint szakember, de származása és férjének kiléte miatt nem lesz képes egyesíti az ellenzéki
tábort, plusz Zorbán majd könnyedén lekarektergyilkolja,
C tábor: nem, Gyurcsányné alkalmatlan, személyében is és politikailag is, helyette
kompromisszumosabb ember kell, aki képes megszólítani a kiábrándult fideszeseket is.

Az elején még megy a vita, érvek is elhangzanak. De alig egy óra, s az A tábor valemely tagjánál 
elszakad a cérna, kijelenti, hogy a C tábor tagjai mind fanatikus fideszesek, aki beférk?ztek az
ellenzékbe, menjenek inkább kommentelni a Pesti Srácok oldalára, mert oda valók, a B tábor meg idióták
és kriptofideszesek gyülekezete, akiket majd Zorbán úgyis átver egy-egy zsák krumplival. Mert egyetlen
út van: Gyurcsányné, s aki ellene van, az Zorbán-szavazó, pont.

Erre a C tábor reagál: megállapítják, hogy Gyurcsányékat Zorbán fizeti, éppen azért hogy elrontsa a
körvonalazódó ellenzéki kétharmadot. S mindenki aki nem Jakabot, Karácsonyt, vagy MZP-t akarja, az
zorbánista felforgató vagy agybeteg.

A B tábor ekkor próbál békíteni, de gyorsan egyesül ellene az A és a C tábor, kijelentve, hogy szimpla
idióták, akikt?l el kellene venni a szavazati jogot.
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Kétfrontos harc

by maxval bircaman - hétf?, május 10, 2021

https://bircahang.org/ketfrontos-harc/

Washingtonban a demens Joe Adolf Biden megkezdte el?készületeit a kétfrontos háborúhoz: egyszerre
akarja olyan tökéletes liberális demokráciává bombázni Oroszországot és Kínát, hogy még a CIA-
fiókszervezet Freedom House is kénytelen legyen 100 pontra értekelni ezt a két országot.

Szerencsére az egész csak propaganda, Amerika nem fog harcolni ténylegesen. S ha mégis a
washingtoni legliberálisabb héják gy?znének, azaz katonai akciók indulnának, az csupán az utolsó
ukránig fog tartani, amerikaik vagy NATO-szivárványosok meg se jelennek sehol a frontvonaltól 100 km-
es távolságon belül.

Szóval nincs miért aggódni. Az egész csak egy haldokló, ideges Birodalom halálrángása. Nem kell
komolyan venni.

Ez is az igazi jó hír: Amerikát egyre kevésbé kell komolyan venni.
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Hogyan látják Közép-Ázsiában?

by maxval bircaman - hétf?, május 10, 2021

https://bircahang.org/hogyan-latjak-kozep-azsiaban/

Érdemes néha a dolgokat megnézi más szemszögb?l is. Én pl. ezért olvasok szinte csak ballib médiákat
magyar médiafogyasztásomon belül. De ugyanez igaz a történelemre is.

A közép-ázsiai népek sokkal jobban ismerik a mi, európai nézetvilágunkat, s meglep?dnek, mi mennyire
nem ismerjük ?ket.

Pedig hatalmasak a párhuzamok.

Nálunk - azaz Európában - az a narratíva, hogy volt a Római Birodalom, melynek nyugati része a kés?
ókorban megsemmisült, keleti része pedig ezer évvel kés?bb, s sose állt újra össze, de máig hat: az idegen
népek részben átvették a Római Birodalom kultúráját, de akik nem vették át, azokra is jelent?sen hatott.
Az eredeti latin és görög népek rendjét átvették a teljesen idegenek is, germánok, szlávok, stb., s?t még az
Ázsiából jött volt hódítók is, lásd magyarok, bolgárok. Még az EU alapeszméjében is benne van: ez
valamilyen kisebb, csökkentett formában a Birodalom visszaállítása.

Közép-Ázsiában a Római Birodalom szerepét Kína játssza. Kína a III. században esett szét, azaz kicsit
korábban, mint ahogy a Római Birodalom nyugati fele. Ami nálunk a germán törzsek szerepe volt
Rómában, az Kínában a mongol törzseké. Még abban is egyezés van, ahogy Rómát sikerült ideiglenesen
visszaállítani a VI. században (lásd I. Jusztinianosz császár hódításai nyugaton), úgy ez Kínában is
megtörtént (lásd Szuj-dinasztia 581–618). 

A mindenhol megismétl?dött harc a nomád-félnomád népek és a letelepedett népek között, mely szintén
mindenhol az el?bbiek sikerét hozta el?ször, azonban végül mindig az utóbbiak gy?ztek, vagy leigázva a
nomádokat vagy azokat letepésre kényszerítva.

A f? eltérés Európához képest: Kína tartósan újraegyesült a XIII. században - éppen a Magyarországon
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tatároknak hívott mongolok uralma alatt -, s ez az egység azóta is megvan.

A környez? idegen népek egy része meg vagy kínai identitású lett, vagy maradtak idegenek: mongolok,
türkök, irániak. Máig a lakosság Kínától északra és nyugatra ezekb?l a népekb?l áll. A
keveredés hatalmas, az identitás pedig nyelvfügg?.

Vallásilag a kép nem hasonlít Európára: a térség népeinek ?svallása csak Kínában maradt meg, attól
északra a buddhizmus hatott, nyugatra meg az iszlám.

Az általános képzet az, hogy a Hun Birodalom utódai a teljes régióbeli lakosság. E szerint a hunok
legnagyobb része asszimilálódott a környez? népek - köztük a bolgárok - közé a hun állam
megsz?nésekor, leghosszabb ideig a hun identitás a Kaukázusban maradt meg (?ket nevezik a magyar
források szabíroknak), mai utódaik a kumikok a mai Dagesztánban. Maga a hun identitás megsz?nt a X.
században, a mai kumikok se tekintik magukat hunoknak, csupán bel?lük származó népnek.

A beszélt nyelv esetleges: maga a hun nyelv hovátartozása se biztos (egyesek szerint türk, mások szerint
ugor nyelv, de olyan elmélet is van, mely szerint iráni nyelv volt). Ugyanaz igaz a régió népeir?l is: a
régió déli részén pl. gyakori volt a nyelvváltás az iráni és a türk nyelvek között. 

A mongol hódítás érdekes vonása volt, hogy a mongol nyelvet nem igyekeztek terjeszteni, a régióban pl.
a mongol uralkodók is a türköt használták.

A f? elképzelés szerint a hunok után a türkök, majd a mongolok hozták létre a következ? nagy birodalmat
a térségben, s ennek szétesése a XIII. sz. végén 4 önálló utódállamot eredményezett:

északkeleten, mely teljesen kínai lett, s uralta Kínát a XIV. sz. végéig (Jüan-dinasztia),
délnyugaton az Ilhán Birodalom, mely Perzsiát és környékét uralta a XIV. sz. közepéig,
délkeleten a Csagatáj Kánság, mely részben fennállt a XVIII. sz. elejéig (utolsó megmaradt része a
mai Ujgúria területén),
északnyugaton a XVI. sz. elejéig fennállt Arany Horda.
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A mongolok hódításai során lett megsemmisítve az els? türk állam, ennek keleti maradványa Ujgúria, a
nyugati rész pedig magában foglalta a magyarokat és a bolgárokat is. Ennek a türk államnak a
meghódításával kezd?dött a mongol birodalom kiépítése.

Hogyan lehet, hogy az ugor nyelv? magyarokat és szláv nyelv? bolgárokat a régióban
rokonoknak tekintik? Pontosan azért, mert az emberek tudják, a nyelv változhat, de a származás nem.
Márpedig mind a magyarokat, mind a bolgárokat onnan származóknak tekinti a helyi közvélekedés.
Jellemz?en a bolgárokat a régió délkeleti részér?l, míg a magyarokat inkább északkeletr?l szokás
eredeztetni, de ez máig nem tisztázott kérdés.

S persze a helyiek röhögnek a modern bolgár és magyar ultranacionalista hiedelmeken is, melyek
megpróbálnak azonosítani valamelyik ?si népet egyetlen maival (lásd: hunok=magyarok). Mivel helyi
közvetlen tapasztalat a keveredés és nyelvváltás, senki se gondolja magát azonosnak valamely korábbi
állapottal. A hunok egyik leszármazói a magyarok a helyiek szerint, de van még több tucatnyi egyéb
leszármazott, s hun nép mint ilyen nem létezik ezer éve immár.

Térkép: türk (zöld), mongol (kék), finnugor (piros) államok, valalmint autonómiák Oroszországban és
Kínában:

sárga - egyéb kínai autonómiák 
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Liberalizmus változatok

by maxval bircaman - kedd, május 11, 2021

https://bircahang.org/liberalizmus-valtozatok/

Ellentétben a magyar közhiedelemmel, a szó eredeti értelmében a liberalizmus nemhogy nem baloldali
eszme, hanem egyesen a jobboldaliság alapja. A liberalizmus f? ellentétje pedig nem a
konzervatívizmus, hanem a szocializmus.

Viszont a modern használatban sok eltérés van. Sok helyen mást értenek "liberalizmus" alatt. De az
alapeszme máig ugyanaz, minden verzióban.

A liberalizmus alapeszméje: a lehet? legteljesebb egyéni szabadság kell, hogy legyen a társadalomban
mint f? alapelv. Ez természetesen egy utópia, pontosabban antiutópia, mert ez megvalósítható ugyan, de
az eredményben nincs köszönet. Mert a megvalósult tökéletes liberális társadalom azt jelentené: egy
vékony elit korlátlan szabadsága áll szemben minden más rabságával.

Az ugyanis abszurd utópia, hogy a "szabad piac" megold mindent. Ez nem kisebb utópia, mint a 
marxista, mely szerint az emberek valahogy majd annyira fejlettek lesznek, annyira magas tudatuk lesz,
hogy emiatt er?szakmentesen, racionálisan önszervez? társadalmat lesznek képesek alkotni.

Szóval mivel gyorsan kiderült, az eredeti klasszikus liberalizmus egy m?ködésképtelen (anti)utópia,
jöttek be egymás után a különféle módosítások: keresztény és/vagy szocialista alapú megkötések.

Aki klasszikus liberalizmust akar, az ilyet ma már csak a harmadik világ szegényebb részében talál, ahol
pl. a kisegyerek "szabadon" szerz?dik a t?késsel, hogy tanulás helyett dolgozzon, a feln?tt munkás meg
"szabadon" vállalja a napi 14 óra munkát heti 7 napban éhbérért, a t?kés pedig magánhadsereget szervez a
problémák megoldására, pl. lövet a sztrájkoló munkásokra. Szóval ott ma is teljes az egyéni szabadságok
rendszere, a szerz?dési szabadság tökéletes, s az állam pedig nem "pofázik" bele az egyének szabad
életébe pl. munkajoggal.
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De máshol ma már sehol sincs tiszta liberalizmus. Két opció van a modernitásban:

az er?sebb azt csinál, amit akar - kb. ez a libertárizmus,
van egy túler?s, lehet?leg semleges hatalom, mely mindenkit megver, aki nem fogad szót, így az
egyének közti er?szak korlátok közé van szorítva, de nem szól bele semmi másba ez a hatalom -
ez a klasszikus liberális elmélet.

Ma a klasszikus liberalizmus az áll a legközelebb, amit ma a baloldal szeret "neoliberalizmusnak" szidni.

Az id?k során ugyanis a liberalizmus folyamatosan enyhült, vett fel új elemeket - el?ször keresztény,
majd szocialista alapról -, aztán lett a XX. sz. alatt egy ellenáramlat - mondjuk Mises és Rand -, mely
azonban sose ment át a gyakorlatba. S aztán a 70-es, 80-as években megvalósult részben, lásd Thatcher,
Pinochet, Reagan. Ez a "neoliberális" forradalom éppen arról szólt: vissza a klasszikus liberalizmushoz,
tisztítsuk meg a liberalizmust az idegen - els?sorban baloldali - elemekt?l, lásd: nem kell munkajog,
sztrájkjog, szakszervezet jog, minimálbér, munkaid?-korlát, segélyek, mindezt majd elintézik egymást
közt a szabadon szerz?d? t?kések és bérmunkások, az állam legyen kicsi, csak arra figyeljen, ne legyen
b?nözés, biztosítsa a közrendet, de ne "pofázzon" bele szabad egyének szerz?déseibe,

Ezzel párhuzamosan meg megjelent egy progresszívista áramlat is, mely baloldali alapról indult, de a
baloldalból elhagyta a marxizmust. Hibásan ezt nevezik "neomarxizmusnak", pedig nem az, nincs benne
semmi marxizmus. 

Ma tehát a liberalizmus két aktív alakja:

a "neoliberalizmus" - legyen kis állam, er?s tulajdonjogok, kevés szociális jog,
a progresszívista liberalizmus - legyen er?s állam, de az csak a szociális szférában m?ködjön, a
tulajdonjogokat rendezze továbbra is a "szabad piac".

A libertárianizmus a "neoliberalizmus", azaz a klasszikus liberalizmus széls?séges alakja. A
progresszívista verzióban pedig sokféle árnyalat van, mi is szabályzandó és mi nem.
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Oszkár-öröm Bulgáriában

by maxval bircaman - kedd, május 11, 2021

https://bircahang.org/oszkar-orom-bulgariaban/

Sose néztem a liberalizmus f?ünnepét, az Oszkár-díjak átadását Hollywoodból, az emberiség
pöcegödrének székhelyéb?l. Nem is érdekelt soha, ki nyer, ki veszít. 

Idén azonban kivételt tettem, nagyon vártam az eredményeket.

Mi az oka ennek? Mert idén egy bolgár színészn? volt a jelöltek között. A legjobb n?i mellékszerepl?
kategóriában. Ez Marija Bakalova, aki a Borat-2 cím? iszonyúan rossz és tehetségtelen alkotásban a
f?szerepl? Borat lányát játssza.

Szóval az Oszkár-est el?tti 3-4 hétben az összes bolgár média err?l zengett, képtelenség volt nem
beleütközni ebbe a témába.

Nagyon megutáltam emiatt Bakalovát, pedig valószín?leg ? nem is tehet err?l: kapott egy felkerést egy
szerepre, jó gázsival, s vállalta a munkát, pont.

Tudtam, ha megnyeri a díjat Bakalova, még 2-3 hónapig ez f?hír lesz, ha viszont veszít, akkor 1 héten
belül elt?nik a hír. Szóval nagyon drukkoltam: ne nyerjen Bakalova.

S gy?ztem! Bakalova nem nyert. Mint egy nem éppen amerikapártiságáról ismert bolgár elemez? mondta:
Bakalovának se a nemzetisége, se a b?rszíne, se a vallása, se a neme, se a nemi irányultsága nem
politikailag korrekt, így esélytelen.
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Felel?s-e a bérmunkás?

by maxval bircaman - szerda, május 12, 2021

https://bircahang.org/felelos-e-a-bermunkas/

Hont András (akit egyébként Hontalan Andrisnak szoktam hívni, de most megtisztelem, mert értelmeset 
írt) felveti a médiamunkás felel?sségét a médiáért, ahol dolgozik. A konkrét téma nem érdekes (harc az
ATV és Klub Rádió között).

Én a kérdést kiszélesíteném: egyáltalán mi a bármilyen bérmunkás felel?ssége azért, amit munkáltatója
tesz.

A nyilvánvaló esetekr?l nincs mit vitázni: amikor valaki alkalmazottként morális rosszat tesz, akkor nem
lehet mentség a "parancsra tettem" vagy az "én csak más akaratát teljesítem". Ez nyilvánvaló.

De akkor mi van, ha a bérmunkás feladata az olyan hazudozás, csúsztatás, félrebeszélés, más hasonló
tevékenység, mely nem okoz közvetlen kárt ugyan senkinek, de közvetve igenis rossz
következményekhez vezet.

Én a kérdést úgy döntöttem el a magam számára, hogy a határ közvetlen/közvetett és a
nyilvánvaló/esetleges között van. Ha pl. szobafest? lennék, s arra kapnék utasítást, hogy egészségre káros
festékkel fessek, megtagadnám, de ha csupán az lenne a feladatom, hogy rossz min?ség?, olcsó festéket
használjak, mely hamarosan le fog pattogni a falról, ott nem látok okot morális pánikra.
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Politikai helyzet Bulgáriában

by maxval bircaman - szerda, május 12, 2021

https://bircahang.org/politikai-helyzet-bulgariaban/

Most írok sokadszor az idei bulgáriai választásokról. Ami azt jelenti, a helyzet érdekes. S?t, egyenesen
vicces.

Szóval röviden: az április 4-i parlamenti választás eredményeképpen két furcsa parlamenti tábor alakult
ki a bolgár parlamentben:

az úgynevezett "régi rend" hívei: a GERB párt, a szocialisták, s a török párt - ezek azonban
egymással koalícióképtelenek, a GERB és a szocialisták egymást f? ellenfelüknek tekintik, ahogy
a török pártot is elutasítják:

a GERB párt nagyjából a Fideszhez hasonlít annak középs? szakaszában: egyszemély?
vezetés? középjobb párt, er?sen euroatlantista, szociálisan konzervatív, gazdaságilag
er?sen liberális, mérsékelten nacionalista,
a szocialisták elvileg a magyar MSZP testvérpártja, de gazdaságilag kevésbé liberálisak,
szociálisan pedig egészen másak: szinte a magyar Fidesz elveit vallják (ellenzik az
egynem?ek házasságát, ellenzik a feminizmust, támogatják a hagyományos családmodellt,
ellenzik a migrációt, támogatják a kereszténységet, stb.),
a török párt elvileg liberális, de ez egy etnikai-vallási párt a valóságban (csak mivel a
bolgár alkotmány tiltja az etnikai-vallási pártokat, egy ez nem mondható ki nyíltan), szóval
az ideológiának itt nincs különösebb jelent?sége - magyar párhuzam nincs rá, mert
Magyarországon nem léteznek er?s nemzeti és/vagy vallási kisebbségek - ha
Magyarországon létezne egy er?s független Cigánypárt, az lenne a párhuzam;

az úgynevezett "változás hívei": ezek ismét 3 párt, melyek azonban csak abban tudtak
megegyezni, hogy utálják a "régi rend" pártjait, egyébként utálják egymást, bár valószín?leg
valamilyen egyeszségre jutottak volna ennek ellenére, de így se lenne meg a szükséges többségük:
a bolgár parlamentben a kormányalakításhoz legalább 121 mandátum kell, a 3 pártnak pedig
együtt 92 van csak, nagyságrendben:

"Van ilyen nép" párt: népszer? bolgár tv-s szeméyiség és zenész pártja, máig nem világos
mit akarnak, amit mondanak, hogy "változást" és "korrupciómentességet" akarnak, de
ennél konkrétabb nem derült ki - ez egy annyira abszurd szervez?dés, hogy el se tudok
képzelni magyar párhuzamot rá,
"Demokratikus Bulgária" pártszövetség: az egyetlen a "változás" er?i közül, akikr?l
legalább tudni lehet mi a programjuk, tulajdonképpen a nyugat-európai rendszer másolását
akarják, ez egy hagyományos liberális-konzervatív er?, nagyjából a német CDU-CSU
mintájára, csak egyes szociális kérdésekben nem értenek egyet a nyugattal (pl. ellenzik az
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isztanbuli egyezményt), de egyébként messze a leginkább nyugatpárti er? Bulgáriában -
nagyjából mint a magyar MDF volt annak utolsó szakaszában,
"Állj fel! Kifelé a pofákkal!" párt: egy volt szocialista politikus és a tavalyi GERB-
ellenes országos tüntetéshullám szervez?inek a szervezete, túl az absztrakt követeléseken -
lásd, ne legyen "korrupció", viszont legyen "jólét" - nem tudni mit is akarnak, magyar
párhuzam nemigen van, talán akkor lehetne, ha mondjuk Hadházy Ákos csinálna egy saját
pártot.

A bolgár alkotmány szerint háromszor lehet kormányalakítással próbálkozni, ha a harmadik se sikeres,
akkor a parlamentet fel kell oszlatni, s 2 hónappal kés?bb új választást kell tartani. Azonban - ez a bolgár
alkotmányjog furcsasága - ilyen esetben a kormány megbízása is megsz?nik, helyette úgynevezett
"szolgálati kormány" lép hatalomba ideiglenesen, melyet a köztársasági elnök nevez ki egyszemélyi
felel?séggel és döntéssel.

A helyzet jelenleg pontosan ez. A három kormányalakítási próbálkozás megvolt (ebb?l kett? a
gyakorlatban nem, de jogilag igen: azaz a megbízott kormányf?jelölt azonnal visszaadta a megbízást),
most tehát a júliusi új választásig szolgálati kormány irányít.

A helyzet sajátossága, hogy a köztársasági elnök nem független, még a magyar Ádernél is kevésbé
semleges személy, s?t ? a politikai harc egyik központi szerepl?je. A bolgár köztársasági elnök a
szocialisták jelöltjeként lett elnök 2016-ban (Bulgáriában az egyébként jelképes hatalmú köztársasági
elnököt a nép választja közvetlenül), de id?közben eltávolodott a szocialistáktól, nagyobb ellenzéki lett a
GERB-kormánnyal szemben, mint a szocialisták, s?t majdnem nyíltan támogatja a "változás" pártjait,
különösebben köztük a legkisebbet, a már említett vicces nev?t: a párt neve ugyanis szó szerint "Állj fel!
Kifelé a pofákkal!", a bolgár szlengben a "pofa" jelentése kb. "b?nöz?", "maffiózó", "ver?legény".

A lényeg: idén októberben elnökválasztás is lesz, szóval az elnök simán bukhat most szolgálati
kormánya miatt, ha az valamit rosszul csinál. Érezhet?, hogy az elnök igyekszik óvatos lenni,
elhatárolódni a "változás" er?inek legvadabb ötleteit?l.

A f? "változáspárti" er?, a "Van ilyen nép" azt mondta, nem elegend? a parlamenti támogatottság az "új
rendszerváltáshoz", ezért kellenek új választások. Valójában sokkal valószín?bb fejlemény, hogy a
következ? választáson nem növekedni, hanem csökkenni fog támogatottságuk. Sokak számára
kiábrándító volt, hogy meg se próbáltak kormányt alakítani. Plusz legkisebb potenciális szövetségesük, az
"Állj fel! Kifelé a pofákkal!" a kiesés határán billeg, er?sen elképzelhet?, hogy júlisban már nem jutnak
be a parlamentbe.
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Teljesen elképzelhet?, hogy júliusban a "változás" er?inek már nem 92 mandátumuk lesz, hanem 60-70.

Az új választás kedvezményezettje két er? lesz:

a török párt, mert most megváltoztatták a választási törvényt, tovább könnyítva a szavazást
külföldön, ez pedig a török pártnak nagyon kedvez?, hisz szavazóinak egy része Törökországban
él,
az áprilisban a parlamentb?l kiesett nacionalisták, akik most egyesülni fognak júliusra, így
biztosan számíthanak 7-10 %-ra, a nacionalisták pedig határozottan a "változás" er?i ellen vannak,

szóval az "új er?k" öngólt fognak rúgni.

Úgy t?nik, az események jól haladnak, ez lesz most a leggyorsabban elbukó bolgár messiás.

a messiás 

_______________________________________________
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Fehér fels?bbrend?ség

by maxval bircaman - csütörtök, május 13, 2021

https://bircahang.org/feher-felsobbrenduseg/

Nézem a Bayer-só múltkori adását Demeterrel, s látom: er?sen keverednek az igazságok, a féligazságok,
s a marhaságok.

Demetert nem szívesen kritizálom, mert tevékenysége hasznos, de az igazság még fontosabb.

Két dolgot szeretnék kiemelni.

A "jó fehér ember szemben mindenki más alacsonyrend?vel" hozzállás. Ez egy rendkívül káros elmélet.
Mint mondtam máskor is, minden rosszat, amit produkált az emberiség - reformáció, felvilágosodás,
liberalizmus, ateizmus, az egész modernitás - mind 100 %-ban színfehérek munkája. S ma is látható ez:
szinte minden új rombolás mögött az értelmi szerz?k fehérek. 

S?t, a tapasztalat az, hogy a természetközelibb, primitívebb nem-fehérek között a hülyeség is jóval
ritkább. Még az USA-ban is ez látható: a négerek vallásosabbak a fehéreknél, jobban ellenzik az
abortuszt, a homokosságot, stb.

A dolgokat faji alapon nézni abszurdum, ez nem faji kérdés. Nem a fehér fajt kell megvédeni, hanem a 
normalitást, mely pedig színfüggetlen.

"A Kárpát-medence a nyugati kultúra horgonya" - nos, Isten ments attól, hogy az legyen, s szerencsére
nem is az. Eleve miféle gyerekes dolog azt állítani, hogy x évig jó volt a nyugati kultúra, aztán meg 
megromlott? Tudom, hogy csúnyán hangzik, de a mai nyugati borzalmas kultúra nem az égb?l hullott alá
véletlenül, hanem szerves következménye a korábbi nyugati kultúrának.
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Szóval tessék örülni annak, hogy a Kárpát-medence nem része, s sose volt része a nyugati kultúrkörnek.
Ahogy Bayer is mondta finoman, az Ady-féle nyugatnyalás elvetend?.

Azért viszont le a kalappal Demeter el?tt, hogy az ortodox kereszténységet dicséri. Erre kevés romániai
magyar képes, az ottani alaphozzáállás az ortodoxia szidása nemzetiségi alapon.

_______________________________________________
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Kórházban Kubában

by maxval bircaman - csütörtök, május 13, 2021

https://bircahang.org/korhazban-kubaban/

1985. október 27-t?l november 1-ig kórházban voltam, Havannában. Ez legközelebbi személyes
élményem a kubai egészségüggyel.

A kubai rendszer állandóan két vívmányára hivatkozik: az oktatásra és az egészségügyre.

Most elmondom, ezt mit jelent a valóságban. A kommunizmus el?tt Kubában az az egészségügyi
rendszer m?ködött, ami az USA-ban, azaz magánbiztosítási rendszer, minden piaci alapon, s aki a
rendszeren kívül van, azoknak pár jótékonysági - els?sorban egyházi - intézmény rossz min?ség?
szolgáltatása. Tehát embertelen rendszer, ahogy az a mai USA-ban is van.

A kommunista diktatúra a teljes szektort államosította, egyedül kis orvosi rendel?k maradtak meg
magánkézben, ahol kizárólag egy ember - maga a tulajdonos orvos - dolgozhatott pénzért, államilag
engedélyezett tarifák alapján. Ezek a magánorvosok így gyakorlatilag igen kis szerepet játszottak.

Az államosított szektor 100 %-ban ingyenes lett mindenki számára. Mivel Kubában nem létezik adózás a
legtöbb ember számára (csak a magánvállalkozók adóznak), így állampolgársági alapon megy az
ingyenesség.

Érthet?, hogy mindenki hatalmas eredménynek tekinti ezt.

A kubai egészségügy legnagyobb hiányossága, hogy nincs általános ment?szolgálat, azaz a beteget
valahogy el kell vinni a kórházig magánúton. 

Minden többi probléma pénzhiányból ered. A kubai korházak jellemz? állapota: sok orvos (Fidel Castró
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mániája volt az orvosképzés), viszont anyaghiány miatt sokszor az orvos nem tud mit tenni a beteggel.

Amikor egyszer? segédeszközök hiányoznak, az még nem gond. Ez Magyarországon is ismert jelenség: a
betegnek be kell vinnie magával különféle tárgyakat.

Az igazi probléma a gyógyszerhiány. S részben a m?szaki eszközök hiánya. 

Szóval Kubában nem azért kell várólistára kerülni, mert nincs elég orvos, hanem mert az orvos éppen
nem tud mivel dolgozni.

A jellemz? helyzet az, hogy nagyon nagy presztízsérték? m?téteket simán megoldják, ezekre ugyanis
megvan minden ami kell, hiszen ez politikai kérdés is: lám, sikeres szívátültetés! Ha valakinek ilyen
súlyos problémája van, akkor semmi gond.

Az alapszint? dolgokat is megoldják, hiszen ezekre van eszköz, s ezekhez nem is kell annyira speciális
berendezés.

Ami probléma, az a középrész. Nagyjából: ha új szív kell, az nem gond, az se, ha szimpla kéztörést kell
rendbe hozni, de ha valakinek tüd?gyulladása van, ami akár bele is halhat a várakozás miatt, míg lesz
gyógyszer. Szóval Kubában az orvosi várólista valójában a gyógyszerre várakozás listája.

Jellemz? jelenet a kubai orvosnál, hogy az orvos megkérdezi a beteget "van rokonod az USA-ban?", s ha
igent válaszol a beteg, akkor az orvos leírja, mit küldjenek a gyógykezeléshez az USA-ból. (A Kuba
elleni amerikai embargó nem vonatkozik magáncélú gyógyszerexportra, szóval mindez csak az USA-ban
él? rokon pénzügyi helyzetének függvénye.) S ha nincs rokon, aki tudna küldeni, akkor jön a várólista: ha
szerencsés a beteg, akkor nem hal meg a gyógyszer érkezéséig.

Az orvosi eszközöknél a probléma szintén pénzügyi. Egyszer?en nem tartják karban az eszközöket, mert
ez drága.
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Összességében mégis a kubaiak elégedettek az egészségüggyel, mert az összehasonlítási alap egyes latin-
amerikai országok, ahol pénz nélkül semmilyen szolgáltatás nincs, valamint az USA, ahol meg minden
hatalmas összegekbe kerül.

A kubai egészségügy f? bevétele a pénzes külföldiek kezelése. El lehet végeztetni egyes bonyolultabb
m?téteket Kubában, jellemz?en az USA-beli ár harmadáért, negyedéért. 

Ami érdekes: a hálapénz szinte ismeretlen, azaz valóban csak hála jele lehet és sokkal inkább tárgyi
ajándék, nem pénz, semmiképpen se magyar módra, hogy gyakorlatilag kikényszerített díjról van szó.

Ami pedig a kubai elitet illeti, ?ket a rendszer fizet?s külföldiekként kezeli, persze ingyenesen.

így néz ki ma az a kórház, ahol voltam 

_______________________________________________

                                405 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Elnöki köztársaság

by maxval bircaman - péntek, május 14, 2021

https://bircahang.org/elnoki-koztarsasag/

A ballib mitológia szerint az elnöki köztársaság diktatúra. De lássuk a valóságot.

Az elnöki köztársaság tulajdonképpen az alkotmányos (értsd: nem parlamentáris) monarchia
köztársasági verziója.

Mik az elnöki köztársaság el?nyei:

a végrehajtó hatalom fejét a nép közvetlenül választja meg, ez nem parlamenti alku eredménye,
a végrehajtó hatalom független a törvényhozó hatalomtól,
nagyobb stabilitás, a kormányt nem lehet megbuktatni parlamenti szavazással.

Persze vannak hátrányai is:

ha az elnök mögött nem áll parlamenti többség, az elnök képtelen bármilyen törvényjavaslatot
átvinni a parlamenten,
nincs parlamenti konszenzuskényszer.

Akik liberális szemszögb?l ellenzik az elnöki köztársaságot, azoknak: valójában a hatalmi ágak
megosztása liberális elvének éppen az elnöki köztársaság felel meg a legjobban.

A világ 204 országából 45 parlamentáris köztársaság, 72 pedig elnöki köztársaság. (Van még 26
félelnöki köztársaság is, mely egyfajta átmenet a kett? között. A félelnöki köztársaságban a végrehajtó
hatalom megoszlik a közvetlenül választott államf? és a parlament által választott kormányf? között,
kompromisszumkényszer van a 2 hatalom között.)
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Ha hozzáadjuk a 45 parlamentáris köztársasághoz a 29 parlamentáris köztársaságot is (ezek de facto
ugyanis köztársaságok), akkor a parlamentáris rendszerek összes száma 74. Azaz az elnöki és
parlamentáris rendszerek aránya kb. fele-fele.

Az elnöki köztársaságoknak van 2 f? altípusuk:

az elnök állam- és kormányf? egyben,
az elnök csak államf?, nem kormányf?, de a kormányf?t ? nevezi ki saját döntés alapján, s ez a
kormányf? egyfajta kettes számú adminisztratív vezet?je a végrehajtó hatalomnak.

Léteznek még egyéb típusok is, de minden más ritka: 3 ilyen ország van. Ezek Bostwana, Dél-Afrika, s
Svájc - itt a parlament választja meg az elnököt meghatározott id?re, ? a végrehajtó hatalom feje és
leválthatatlan mandátuma vége el?tt.

_______________________________________________
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Egy elmebeteg a kubai vezetésben

by maxval bircaman - péntek, május 14, 2021

https://bircahang.org/egy-elmebeteg-a-kubai-vezetesben/

Sokszor megesik, hogy egy politikus elveszti a kapcsolatot a valósággal, s elkezd elmebajosként
viselkedni. De ez azért ritkaság, hogy egy orvosi értelemben vett tényleges elmebeteg politikai hatalmat
szerez. Kuba ilyen ritka hely.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy immár azt is megírhatom, amit korábban személyiségi
okokból titkolnom kellett.

Ugyanis tavaly ?sszel meghalt az az ember, aki f? forrásom volt azzal kapcsolatban, amir?l írok. A
hírhedt argentín elmebetegr?l, Ernesto Guevara de la Sernáról (1928-1967) - közismertebb neve: Ernesto
Che Guevara. A "Che" nevet kubai ismer?sei adták neki el?ször gúnynévként, de aztán rajta ragadt, s ?
maga is használni kezdte - a "che" szó magyarul kb. "izé" vagy "aha", amolyan beszédtöltelék, de mivel
csak egyes dél-amerikai spanyol nyelvjárásokban - s különösen az argentín-uruguayiban - használatos,
így a karibi spanyol nyelvjárást beszél? kubaiak számára vicces volt, s err?l a szóról nevezték el ?t.

Ismer?söm vele együtt dolgozott vele fiatal szakemberként Che kubai pályafutása idején, még a 60-as
években.

Amit tudni kell Cher?l: magát kommunistának vallotta, de ez olyannyira radikálisan értelmezett
kommunizmus volt, hogy Che mindenképpen kilógott a kommunista eszme f?sodrából. Sok tekintetben
ellene volt a szovjet hivatalos kommunista eszmének, részben inkább Trockij felé mozgott, de valójában
radikálisabb volt nála is - kés?bb Che legnagyobb híve a kambodzsai Pol Pot lett, aki ténylegesen meg is
valósította a Che-féle kommunista álmot. Talán ma már ezt kevesen tudják: a kambodzsai Pol Pot
rendszer er?sen szovjetellenes volt, a szovjet rendszert "burzsoának" és "ellenforradalminak" tekintette -
végül Pol Pot rendszerét éppen a szovjetpárti Vietnám döntötte meg 1979-ban.

Che korai életér?l annyit érdemes tudni, hogy az argentín fels?osztályból származik, mindkét szül?je az
argentín elit része volt, tehát ? maga unatkozó dúsgazdag gyerekként n?tt fel.
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Szóval az unatkozó milliárdoscsemete esete, aki képtelen magának életcélt találni, ezért elhatározza:
messiás lesz, megmenti az emberiséget, akár akarja az, akár nem. De kellett egy eszme. Erre a célra
Marxot választotta ki a fiatal Che, bár Marxot valahogy túl mérsékeltnek, lagymatagnak találta. 

26 évesen végre találkozott a kés?bb gy?ztes kubai forradalom vezéralakjaival, a Castro-fivérekkel és
Camilo Cienfuegossal, lassan ? - Che - lett a négyes számú vezet? a mozgalomban. A mozgalom
vezet?sége egyébként heterogén volt még akkor: Cienfuegos hív? katolikus volt amolyan
keresztényszocialista eszmékkel, Raúl marxista volt szovjet mintára, Fidel pedig szimplán csak
amerikaellenes nacionalista.

Amikor 1956-ban elkezd?dött a fegyveres harc Kubában a forradalmi mozgalom és a kubai kormányzat
között, Che lett a 9 legfels?bb katonai vezet? egyike, ? irányította a fegyveres harcot Kuba nyugat-közép
részében.

Így ? is a "forradalom parancsnoka" rangot birtokolta, ami Kubában máig a legf?bb katonai tisztség. Ez a
rang egyenesen kívül áll a normál kubai rangokon, tehát több a "normál" tábornoknál. A 9 "forradalom
parancsnoka" közül ma már csak hárman élnek, érdekesság, hogy az egyik az USA-ban, ugyanis az illet?
a Forradalom gy?zelme és annak kommunista irányba fordulása után szembeszállt a vezet?séggel,
bebörtönözték, majd az USA-ba menekült.

A forradalom gy?zelme után Che el?bb a Kubai Nemzeti Bank elnöke lett (bármilyen szakirányú ismeret
nélkül), innen Fidel leváltotta ?t, miután Che meg akarta semmisíteni a pénzrendszert. (Ezt Che nagy
utóda Pol Pot megvalósította: Kambodzsában 1975-1979 között nem létezett pénz.)

Arról, hogy hogyan lett Che a kubai jegybank elnöke, van egy vicces - de állítólag igaz - történet. Fidel
összegy?jtötte a vezérkart és megkérdezte "van köztünk közgazdász?", mire Che feltette a kezét - mint
kiderült a spanyol "economista" (közgazdász) szót úgy hallotta, hogy "comunista" (kommunista).

Ezután a bakelnökséget követ?en Che megkapta az ipari miniszter tisztséget, amihez szintén nem értett.
(Che egyébként orvosi diplomával rendelkezett.) Ismerösöm itt dolgozott vele.
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Itt három történetet mesélt nekem.

1961 - Che döbbenten konstatálta, hogy az Ipari Minisztériumban dolgoznak emberek, akik már a
forradalom gy?zelme el?tt is ott dolgoztak. Az új hatalom ugyanis csak a vezet?ket cserélte le. Ekkor Che
elrendelte, gy?jtsék össze az udvarra az összes "ellenforradalmárt", azaz mindenkit, aki a régi hatalom
alatt is ott dolgozott. Che kijelentette: az ellenforradalmárokat azonnal ki kell végezni sort?zzel ott
helyben. Ez végülis elmaradt, mert az egyik józanabb forradalmár sikeresen meggy?zte Chet, az
ellenforradalmárokat inkább bíróság elé kell állítani, mert esetleg fontos információkat birtokolnak,
melyek hasznosak lehetne a Forradalom ügye számára.

1963 - Amikor a kubai gazdaság egyre nagyobb válságba került, Che azonnal "megtalálta" a válság okát:
szabotázs! Mégpedig a szabot?rök a minisztériumban vannak, hiszen onnan nem forradalmi lelkesedést
propagálnak a gyárakba, hanem mindenféle terveket küldenek ábrákkal, grafikonokkal. Che
összegy?jtötte az összes ilyen ábra- és grafikonkészít? embert, lelövést már nem helyezett kilátásba (ezek
már mind a Forradalom után kinevezett emberek voltak, köztük az én ismer?söm, aki Lengyelországban
volt kubai ösztöndíjas, s mint friss diplomás éppen 1963-ban kezdett dolgozni a minisztériumban), de
fegyverrel hadonászva elmagyarázta: a dokumentum mint olyan burzsoá szokás, semmi szükség ilyen
dolgokra egy forradalmi államban: a forradalmárok tudata ugyanis annyira fejlett, hogy spontán módon
termelnek, amit kell. Azaz az Ipari Minisztérium feladata nem felesleges, burzsoá íz? számokkal
foglalkozás, hanem lelkesít? forradalmi el?adások tartása a gyárakban, üzemekben.

1965 - Szovjet szakért?k jöttek Havannába, bemutatni hogyan kell átszervezni a gazdaságot szovjet
módra. A szovjetek azonban elkövették azt a hatalmas hibát, hogy forradalmi lelkesedés helyett
mindenféle papírokat vettek elé, tervekkel, grafikonokkal, ábrákkal. Ett?l Che bevadult, majd kitépte a
szovjet delegáció tagjaitól a táskáikat, azok tartalmát pedig fegyverrel hadonászva kidobta az ablakon,
közben artikulálatlanul üvöltve "emberek, a szovjet burzsoá imperialisták gyarmatosítani akarnak
minket!". 

Ez utóbbi volt az a helyzet, ami után Moszkvából üzentek Fidelnek: ezentúl csak katonai segélyt kap
Kuba, gazdaságit nem, s ebben addig nem lesz változás, míg Che bármilyen hatalmi szerepet tölt be
Kubában, ugyanis dühöng? ?rültekkel nem szeretnének együttm?ködni.

A többi ismert: Che 1965 áprilisában "önként" elhagyta Kubát, fegyveres felkelést kezdeményezve
Kongóban és Bolíviában. 1967 októberében ölte meg ?t a bolíviai rend?rség terrorizmusellenes egysége -
a meg nem er?sített infók szerint a szovjet KGB közölte a CIA-val Che pontos elérhet?ségét, a CIA pedig
az akkori amerikabarát bolíviai kormánnyal megosztotta ezt, gyakorlatilag utasítva a likvidálását.
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A sors legnagyobb csapása: a Che által mélyen gy?lölt kapitalizmus mára sikeresen kapitalista árut
csinált bel?le. A túlvilágon Che valószín?leg dühösen fetreng emiatt, meg a sok debil miatt, akik a
"jópofaság" jelképeként hordják az ? képmásával ellátott ruhadarabokat.

Egy dolog biztos: ha lehet?sége lenne erre, Che a túlvilágról azonnali sortüzet rendelne el a Che-pólós
idióták ellen. Ebben mindenképpen egyet kell értenünk vele.

_______________________________________________
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Orosz zsidók

by maxval bircaman - szombat, május 15, 2021

https://bircahang.org/orosz-zsidok/

Számomra az egyik legmegdöbbent?bb változás az utóbbi fél évszázadban az orosz zsidók
állapotában ment végbe.

Valójában az "orosz zsidó" kifejezés nem is helyes, ez "oroszajkú zsidó". Oroszországban van ugyanis
orosz és van zsidó, a kett? együtt kizárt. Aki asszimilálódik az oroszok közé, az megsz?nik zsidó lenni,
aki pedig nem, az meg nem lesz orosz. Az "oroszajkú" azt jelenti, ezek az emberek nyelvileg, kulturálisan
oroszok, de identitásban nem. Ugyanis az oroszországi zsidók eredeti nyelve - a jiddis - ma már a kihalás
szélén van, történelmi okokból: a nyelv területe egyezik azzal, ami német megszállás alatt volt a II. vh.
alatt, s onnan a németek a zsidók kb. 99 %-át kiirtották, azaz csak mutatóba maradtak jiddis
anyanyelv?ek.

Az orosz-zsidó viszony pedig a történelem során hagyományosan rossz volt. A kommunizmus el?tti
korban is, a szovjet korban is, talán még Sztálin alatt volt a legkevesebb probléma, mert Sztálin egyes
népeket veszélyesnek tekintett, de a zsidók pont nem voltak közöttük. Sztálin antiszemitizmusa kései
fantázia, nem igaz.

Az oroszajkú zsidók, amint elmentek Oroszországból, igyekeztek elfelejteni minden orosz köt?dést. S
persze az oroszok meg nem közösködtek az oroszajkú zsidókkal. Kb. fal húzódott a két csoport között.

Ehhez képest sokkoló változás ment végbe a Szovjetúnió vége óta. El?ször is az Oroszországban
megindult zsidó reneszánsz (a zsidósággal régóta aktívan nem foglalkozók is hirtelen érdekl?dnek,
nyelvet tanulnak - ma már persze hébert, nem jiddist), s mégis olyan oroszpártiság lett közben, ami sose
korábban. Olyan szinten, hogy az Izrael zsidó lakosságának negyedét kitev? oroszajkúak is ma már
masszívan oroszpártiak.

Ha nekem valaki ezt megjósolta volna 1985-ban, azt mondtam volna, teljes képtelenség, hamarabb lesz
ember a Marson, mint oroszpártiság Izraelben.
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ez nem fantázia, ez egy izraeli park II. vh-s gy?zelmi emlékm?vel, feldíszítve orosz és izraeli zászlókkal
(a harmadik zászló Netanja város zászlaja) 

A legújabb divat felvonulni május 9-én, párhuzamosan az oroszországi ünnepléssel, oroszajkú zsidók
felvonulnak veterán rokonaik képeivel, a nevekb?l látható, csupa zsidó veteránokról van szó:

https://www.youtube.com/watch?v=Z4r3h5ZPgeo 

a videó készít?je borzasztó orosz akcentussal beszél héberül (van egy kis rész, ahol egy nem oroszajkú
zsidó n?nek magyaráz 10:30-tól)

Korábban titkolták az Izraelbe kivándoroltak korábbi, szovjetkori életüket, ma egyesen ünneplik a
szovjet-zsidó veteránokat:

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

Közérdek? reklám:

https://www.youtube.com/watch?v=KgSrUMF9UH0 

Számomra megdöbbent? mindez a fejlemény.

_______________________________________________
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Szemfelnyitó

by maxval bircaman - szombat, május 15, 2021

https://bircahang.org/szemfelnyito/

Szemfelnyitó videó. Nem nekem, én ezt hosszú ideje így mondom, de Bogár nálam jóval több embert ér
el.

https://www.youtube.com/watch?v=8Ud76RLMzsk 

S f?leg fideszeknek jó az anyag, mert rámutat, az általános fideszes képzet csak részigazság, mely
azonban nagyobb, szélesebb keret nélkül egyenesen hazugság.

Ha Bogárnál is szélesebben nézzük az alapkérdést, akkor a lényeg: lehet-e a rossz rendszeren belül jónak
lenni? A válasz természetesen "nem": a rendszer nem egyéni magatartások alapján m?ködik, így a
barátságos viselkedés még er?síti is a rendszert, nem gyengíti. Ez már bele van eleve számítva. Egyedül a
szabotálás segíthet egyéni magtartásként, de ez se teszi jóvá a rendszert.

Ami további fontos eleme az el?adásnak - amit mind terjesztek évek óta:

a renderszkritikus baloldaliakat figyelni kell, mert hasznosak, s akkor is azok, ha helyes
kérdésekre helytelen válaszokat adnak - ez még mindig jobb, mint a liberális f?áram, mely
helytelen kérdésekre helytelen válaszokat ad - igazi ellenségeink nem a kommunisták, hanem a
liberálisok,
nincs jó liberalizmus: ezt ismételgetni kell folyamatosan, mert ez a legnagyobb fideszes
tévképzet, mely szerint a mai liberalizmus álliberalizmus, mely meghamisította a jóságos nemzeti
klasszikis liberalizmust,
a rendszert er?sítjük mind a benne való emelkedéssel, mind a rendszeráldozatok elleni hamis
hitünkkel.
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Le a kalappal! Nagyon hasznos, csak félek, kevesen értik meg.

_______________________________________________
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Nincs bocsánat

by maxval bircaman - vasárnap, május 16, 2021

https://bircahang.org/nincs-bocsanat/

Napjaink gyakori liberális híre: XY ki lett átkozva, el lett bocsátva, minden szerz?dés meg lett vele
szakítva, mert kiderült róla: nagycsoportos óvodásként 30 éve kimondta a "néger" szót vagy er?szakkal
puszit adott egy vele egykorú kislánynak.

A liberálisok tapsolnak: lám, a nyugat nem egy következmények nélküli társadalom.

Még a szovjet kommunista rendszer is megbocsátóbb volt ennél. 

_______________________________________________
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Ballib diplomácia

by maxval bircaman - vasárnap, május 16, 2021

https://bircahang.org/ballib-diplomacia/

Termékeny hetet zárt a ballibológia, különösen annak diplomáciai szakága.

Kiderült: a miniszterelnöki pozícióhoz felesleges a nyelvtudás, egyáltalán nem kell tudni pl. angolul,
semmilyen szinten.

Viszont a tökéletes testalkat elengedhetetlen követelmény, továbbá a divat követése is, pl. Zorbán
alkalmatlan, mivel alacsony, kövér, s a nadrágja buggyos.

még egy alkalmatlan kormányf? - se nem manöken alkat, se nem divatos, szerintem fasiszta diktátor... 

_______________________________________________
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A netellenesség

by maxval bircaman - hétf?, május 17, 2021

https://bircahang.org/a-netellenesseg/

A legfrissebb liberális kampány szerint vegyük vissza életünket, ne legyünk közösségi hálókon, ne
netezzünk, inkább találkmozzunk barátokkal, sétáljunk, beszélgessünk, kiránduljunk.

Sokszor ezt mág kifejezetten antiliberális szövegekkel próbálják eladni. 

Az egész kampány lényege azonban átlátszó.

Miután Soros gazda és filantróger haverjai képtelenek kontroll alatt tartani a netet, így most a
netellenességet kezdték propagálni. Ha már nem lehet az övéké, másé se legyen.

A kisemberek azonban átlátnak ezen a szánalmas próbálkozáson.

_______________________________________________
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Majd 2026-ban

by maxval bircaman - hétf?, május 17, 2021

https://bircahang.org/majd-2026-ban/

Jó mulatság a ballibbant el?választás, pedig még csak a kezdetei zajlanak.

A legostobább vezérek

Kari Geri(nctelen), aki demokrata mivoltát azzal bizonyítja, hogy nem tud idegen nyelveken,
viszont edzi testét és nem vesz fel fasiszta gy?rött gatyát,
Jakab, a brüsszelita kishitler,
az emberarcú Soros - MZP,
Mindenfeketeéletszámít-Gy?r, aki a töprengésen is töpreng,

komolyan azt hiszik, hogy nyerni fognak.

A háttérben meg nagyokat röhög rajtuk Gyurcsány és felesége, akik értik a valóságot, s képesek
eligazodni benne. Csak ?k tudják, jöv?re nem lesz leváltva a Fidesz, hanem a DK-n kívül mindenki más
lesz leváltva.

Így tehát ez is a cél minden más ballib er? legy?zése. A Jobbik és az LMP már megölték magukat, jöv?re
le is húzzák a rólót. Most az MSZP van hátra, Kari Geri(nctelen) idióta viselkedése csak segít az MSZP
leradírozásában.

Gyurcsánynak az is jó, ha Kari Geri(nctelen) lesz a kormányf?jelölt-jelölt, akkor majd ? lesz a hibás,
hogy nyert a Fidesz!

Ha meg a saját felesége lesz a jelölt, akkor pedig mindenki más lesz a hibás, hogy "gyurcsányozott", ezzel
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segítve a Fideszt.

Szóval ezt a csatát nem vesztheti már el Gyurcsány. 

u. i.: Múlt hét csütörtökön és pénteken érdemes volt hallgatni Bolgár Gyuri bácsi m?sorát. Én egy percet
se hagytam ki az adásból. A betelefonáló civilek és a felhívott "független" szakért?k egymással verekedve
igyekeztek bizonygatni, hogy egy kormányf?nek teljesen felesleges nyelveken beszélnie.

Hatalmas kabarémester BG Gyuri bácsi!

_______________________________________________
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A nyelvtudásról

by maxval bircaman - kedd, május 18, 2021

https://bircahang.org/a-nyelvtudasrol/

Mivel az emberek 99 %-a képtelen idegen nyelvet helyes kiejtéssel megtanulni, így eleve csak a helyest 
megközelít? kiejtés része a jó nyelvtudásnak.

Miért nehéz a helyes kiejtés megtanulása? Nos, az ok nyelvészeti és biológiai.

A világ hangjainak száma több száz, s a legtöbb hangot tartalmazó nyelvben sincs 150-nél több hang. Ez
az egyik akadály. De van egy sokkal nagyobb: az egyes hangok csoportosítása, azaz annak
meghatározása, hogy mi számít fonémának, ugyanis ez minden nyelvben egyedi. Talán úgy lehetne ezt
érzékeltetni, mint a színlátást: nem minden ember látja azonosan a színeket, az egyes színek határai nem
rögzítettek, s így megesik, hogy ugyanazt X egy adott színnek hiszi, míg Y másnak: lásd, egy halvány
narancsszín sokak szerint sötétsárga, vagy a kék és zöld határa se egyértelm?.

Az pedig, hogy míg a hangok határai és milyen alapú a csoportosításuk az egyedi, nyelvenként változik.
Csak 3 példa erre:

a magyar ember számára az angol "man" és "men" szó ugyanúgy hangzik, kis eltérés hallatszik
csak, míg az angol anyanyelv? számára ez 2 önálló fonéma (most arra nem térnék ki, hogy a mai
normál brit ejtésben a két szó ejtése egészen más, szóval vegyük az amerikai ejtést),
a magyar "a" hangot a legtöbb idegen vagy "á"-nak vagy "o"-nak hiszi,
az orosz kemény/lány párokat az átlag magyar nem hallja meg, csak a d/gy, n/ny, t/ty-t, ugyanis
ezek magyarul is vannak - egy orosz számára meg rejtély, hogy ha valaki képes hallani a t/ty-t,
akkor miért nem képes a kemény b és lágy b "párt" is.

Az anyanyelv megtanulásakor a gyerek megtanulja az adott nyelv határait és csoportosításait, ez
rögz?dik 5-7 éves kor között, beáll mind a nyelvi központ az agyban, mind az egyes hangképz? szervek, s
onnan nem változnak. Az adott nyelvb?l hiányzó, "felesleges" hangokat már nem képezi a hangképz?
apparátus, az egyes hangok azonosítása pedig az adott nyelv rendszere szerint történik.
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Mi van a többnyelv? gyerekekkel? Az ? agyuk és hangképzésük több nyelvre áll be. De bármilyen más
nyelvre az ? rendszerük is zárt lesz.

Két fiamat pl. szándékosan és kifejezetten kétnyelv?eknek neveltük. Az eredmény: képesek mind a
bolgár, mind a magyar nyelv rendszerének tökéletes, anyanyelvi szint? reprodukálására. Agyuk
egyszer?en az átlagember szerint azonos, de a valóságban jelent?sen különböz? hangokat külön kezeli.
Az angolban létezik kétféle "l" hang: ezt az angolok "dark l" és "clear l" néven nevezik, az el?bbi a
szavak vége felé szokott lenni, míg az utóbbi a szavak eleje felén - pl. a "black" szóban az l az "clear",
míg a "milk" szóban "dark". Na most, a magyarban kizárólag "clear l" van, míg a bolgárban csak "dark l"
- legalábbis a normál köznyelvben. (Magyar füllel a dark l kb. olyan, mintha valaki "normál" magyar l-t
akarna mondani, de közben a nyelvét rossz helyre teszi, hátradugja azt, mintha lenne valami falat a
szájában, amit meg akarna piszkálni.) A két hang egyértelm?en l-nek hallatszik, de mégis: azonnal
felismerhet? eltérésük. Aki a magyar l helyett bolgár l-t mond, az csak kicsit furcsán hangzik magyar
füllel, míg aki a bolgár l helyett magyar l-t mond, az bolgár füllel egyenesen humoros.

Amikor nagyobbik fiam már olyan korban voltam, hogy képes volt megérteni egy tudományos kérdést,
nagyjából 9 éves volt, meg is interjúvoltam mint nyelvész: "nem okoz gondot a kétféle l, nem kevered
?ket esetleg?", mire ? megadta a választ, amire egyébként számítottam "ne viccelj, miért keverném ?ket,
ez 2 külön hang!".

Ilyen dologból azonban nagyon sok van az ember anyanyelve és a tanult idegennyelv között. S bizony
nagyon, nagyon nehéz ebben átállni. Ezért van az, hogy szinte nincs idegennyelvet anyanyelvi szinten
beszél? ember.

Ezt csak arra az idióta érvre, hogy lám, Orbán beszél folyamatosan angolul, de borzasztó a kiejtése.

_______________________________________________
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Perverz öröm

by maxval bircaman - kedd, május 18, 2021

https://bircahang.org/perverz-orom/

Lelkendezik a ferencista blogger: megvan végre az els? transznem? püspök az evangélikus egyházban.

Csodálkozom: mi ennek a hírértéke?

Hiszen ennél mégiscsak nagyobb hír pár éve, hogy megvan az els? ateista római pápa a katolikus
egyházban.

_______________________________________________
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Épít?kockák

by maxval bircaman - szerda, május 19, 2021

https://bircahang.org/epitokockak/

Van a Mátrix els? részében egy rész a vége felé, amikor Neo hirtelen kódokként látja a valóságot, így a
valóság immár nem hat rá: meglátja ugyanis a látszólagos valóság valódi alapját.

Ugyanilyen a keresztény világnézet: a vele felfegyverkezett ember körülnéz, s meglátja a látszólagos
valóság mögött rejl? isteni valóságot.

_______________________________________________
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Az ellenzéki tábor

by maxval bircaman - szerda, május 19, 2021

https://bircahang.org/az-ellenzeki-tabor/

Az ellenzéki tábor (nem a pártok, hanem a szavazók, ideértve a potenciális szavazókat is) több egymással
nem kompatibilis csoportra oszlanak, ezek durván a következ?k, ballibaista eltökéltség szerint
csökkenve rangsorolva:

a harcos gyurcsányista, más szóval hagyományos ballib keménymag, aki nem akar mást mint
1990-2010 visszahozatalát, minden mást engedménynek, legfeljebb ideiglenes célnak tekint,
a mérsékelt ballib, aki hibáztatja a 2010 el?tti kort is, bár a mait annál rosszabbnek tekinti,
számára a gyurcsányista kimenet csak ideiglenes célként fogadható el,
a nedvesen álmodó, aki még mindig valami nyugati, európai izét akar, ? jelenleg még bárkire
szavazna a ballib táborból kisebb rossz alapon,
a kiábrándult fideszes, aki nem akarja Orbánt, de Gyurcsányt se, ha csak a kett? között lehetne
választani, nem menne el szavazni,
a bizonytalan, aki unja Orbánt, de ha helyette rosszabbnak vélt jönne, akkor mégis inkább
maradna Orbánnál.

Ha olyan ember vezeti majd a ballib stratégiát, aki ért is hozzá, akkor Kari Geri(nctelen) fog nyerni
?sszel. Majd kézbe veszi ?t, s kioktatja, hogyan próbáljon úgy tenni, mintha komoly ember lenne.
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Vörös köd

by maxval bircaman - csütörtök, május 20, 2021

https://bircahang.org/voros-kod/

Elolvastam/meghallgattam a Vörös Imre féle mestertervet, hogy kell alkotmányozni jogosultság nélkül,
mert ez a "jogállam" visszaállításának módja. Érdemes, mert e mestertervr?l zeng manapság minden
fanatikus ballib.

Az elmélkedés sarokköve  a hatályos alkotmány C) cikk (2) bekezdésén alapszik, mely szerint "Senkinek
a tevékenysége nem irányulhat a hatalom er?szakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos
birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.". 

Mi is a gond ezzel? Az, hogy ha a "hatalom kizárólagos birtoklása" elvet sz?ken értelmezzük, akkor
Orbán ezt nem sérti meg sehogyan se, hiszen nem birtokolja kizárólagosan a hatalmat. Ha pedig - ahogy
Vörös szeretné értelmezni - szélesen nézzük, akkor viszont minden létez? kormányzat kizárólagosan
birtokolja a hatalmat, gyakorlatilag csak 100 %-os parlamenti támogatottsággal lehet kormányt alakítani,
hiszen minden más mód "kizár" valakit, s?t - ad absurdum - a parlementen kívül maradt pártok
egyetértése is szükséges lehet kormányalakításhoz. Eleve ha ezt komolyan vesszük, akkor ezentúl 
tilos elsöpr? gy?zelmet aratni egy választáson, hiszen ezzel megsérthetjük a kizárólagos hatalombirtoklás
tilalmát. Tulajdonképpen választásokat se kell ezentúl kiírni, egyszer?en össze kell hívni az összes
pártot, aztán meg azok jussanak konszenzusra, hiszen a többség nem hivatkozhat többé többségére, hiszen
ez alkotmánysért? lenne.

Aztán Vörösék további elmélkedése: a ballib gy?zelem után a parlament felszólítja az
Alkotmánybíróságot, lépjen annak érdekében, hogy a Fidesz alkotmányellenes hatalomgyakorlása alatt
hozott jogszabályokat semmisítse meg. De ha az Alkotmánybíróság nem fogad szót? Semmi gond, ebben
az esetben a parlament magához vonja az alkotmánybíráskodás jogát, s maga nyilvánít mindent
alkotmányellenessé és semmissé. Mindegy, hogy nincs kétharmadom, elegend? az egyszer? többség,
csak meg kell állapítanom egyszer? többséggel, hogy a kérharmados felhatalmazáshoz kötött szerv nem
hajlandó nekem tetsz? módon cselekedni.

Kb. olyan ez, mintha beadnék egy feljelentést a szomszédom ellen, majd miután a hatóság - rend?rség,
ügyészség, bíróság - nem nekem ad igazat, akkor kijelenteném: mivel a hatóság nem hajlandó akaratom
szerint cselekedni, így én mnt állampolgár és ezen szervek megbízója magamhoz vonom a büntet?jogi
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hatáskört, majd betörök a szomszédhoz és igazságot teszek, saját elképzeléseim szerint.

Vörös bácsi, ezért téged megbuktattak volna már els? évfolyamon jogász szakon...

A mésik bukfenc meg persze az önellentmondás: az egyszer? parlamenti ballib többség mindezzel a
cselekedetsorozatával megvalósítaná a tiltott kizárólagos hatalomgyakorlás elvét.
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Mi a modernitás?

by maxval bircaman - csütörtök, május 20, 2021

https://bircahang.org/mi-a-modernitas/

A magyarázatnak szintjei vannak. Van amikor szellemi szint kell, amolyan elméleti-filozófiai alapon.
Van amikor közéleti magyarázat kell. S van - ez a legalacsonyabb - hétköznapi, bulvárszintre kell levinni
a magyarázást.

Sokszor írtam az els? 2 szinten a modernitásról.

De mit mondok azoknak, akik ennél egyszer?bbet akarnak?

Nos, én azt szoktam mondani, a modernitás legf?bb jelen a nagyipari állattartás. S nem, nem vagyok se
vegetáriánus, se állatijogok híve. Igenis az állat az embernek van, semmi gond a megölésével.

A modernitás el?tt a háziállat megölésének egyetlen célja az élelem biztosítása volt. Az ember tisztában
volt cselekedetével, tudta annak tartalmát, s?t b?nös lényegét is - emlékeztet?: a keresztény tanítás szerint
a húsevés ideiglenes jelenség, nem kötelez? része az emberi természetnek, az újjászületett ember a
jöv?ben növényev? lesz.

A modernitásban viszont a háziállat megölésének célja a profit. Immár nem azért öljük meg pl. a csirkét,
mert levest szeretnénk bel?le készíteni, hanem mert a szabad piac láthatatlan keze azt parancsolja, hogy
öljük meg, hiszen így lesz több pénzünk.

Ez a különbség jól érzékelteti a modernitás mocska és a pre-modern szakralitás eltérését.

kép egy harcos állatijog-véd? videóból, amivel nem értek persze egyet, de a kép pont jó 
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Karikó

by maxval bircaman - péntek, május 21, 2021

https://bircahang.org/kariko/

A Karikó Katalin narratívája az állatorvosi ló a ballib hülyeségre.

Íme a sztori lépései.

Els? szakasz: a ballib propganda megpróbált Karikóból Zorbán által elüldözött tudóst faragni. Gyorsan
kiderült: még Kádár alatt hagyta el az országot. Hát ez nem jött össze!

Második szakasz: Zorbán megsértette Karikót, mert nem nevezte nemváltó szivárványembernek, hanem 
asszonyságnak. H?ha, most Karikó meg fog sért?dni, a ballibek oldalára áll emiatt, lehet még bel?le akár
közös ellenzéki listavezet? is! Kiderült: Karikó nem sért?dött meg. Na, ez se sikerült!

Harmadik szakasz: Karikó a jó járványkezelés, Zorbán meg a rossz járványkezelés. Most majd Karikó 
lerántja a leplet Zorbánról! Kiderült: Karikó nem ránt le semmin sehonnan, apró megjegyzései akadtak
csak. A fenébe!

Negyedik szakasz: Karikó nem fog elmenni Zorbánhoz, mert ? független civil amerikai szakember és
nincs szüksége a diktatúra támogatására. Kiderült: Karikó elfogadta Zorbán meghívását. Kezd kínos
lenni!

Ötödik szakasz: oké, elment Karikó Zorbánhoz, de karakán módon viselkedett, a földbe 
döngölte Zorbánt, míg ? a tudományról értekezett a bunkó cigány paraszt Zorbánnak, Zorbán meg csak a
disznósajtról beszélt. Zorbán összeomlott, megnyertük a 2022-es választást! Kiderült: kedélyesen
beszélgettek, a disznósajtot is Karikó hozta szóba. Atya Isten, ez a Karikó egy fasiszta, nem kellene
tüntetést szervezni ellene???
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Szerencsére a munkanélküli amerikai állampolgár Bartus blogjára mindig lehet számítni, ? már
megérezte az új id?k szelét:

_______________________________________________
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SZDSZ-MIÉP

by maxval bircaman - péntek, május 21, 2021

https://bircahang.org/szdsz-miep/

Aki mai fiatal, az valószín?leg nagyon meg van lep?dve azon, milyen sok korosztályombeli - azaz
mondjuk a 60-es években születettek nemzedéke, akik a rendszerváltozáskor 20-29 évesek voltak - járta
be azt a furcsa utat, hogy a két egymástól legtávolabbi 90-es évekbeli párt híve is volt egymás után, az
ultraliberális SZDSZ-é és a nemzeti radikális MIÉP-é.

Sokan eleve már nem is tudják mik voltak ezek a pártok. A MIÉP a rendszerváltó MDF népi szárnyából
lett 1993-ban. Az els? széls?jobb magyar parlamenti párt volt, mely a második széls?jobb párthoz - a
Jobbikhoz - képest jelent?sen mérsékeltebb: hiányzott mind a náci-nosztalgia, mind a cigányozás. Ennek
f? oka a pártalapító Csurka István volt, akinek példaképe Szabó Dezs? volt, aki egyszerre ellenezte a
liberalizmust, a nácizmust, s?t Horthyt is. Szabó tipikus népi író volt, aki egyszerre utálta a németeket és
a zsidókat. Ma sokan megdöbbennek ezen, de a Horthy-rendszer jellemzésére a "görénykurzus" kifejezést
nem egy kommunista vagy liberális személyiség találta ki a 20-as években, hanem Szabó Dezs?.

Természetesen az eredeti SZDSZ se az volt, ami kés?bb lett. A kezdeti SZDSZ - a Fidesszel együtt - a
legradikálisabb rendszerváltó párt volt. Míg az MDF jó viszonyt ápolt az MSZMP/MSZP népi
szárnyával, addig az SZDSZ ellenezte határozottan a volt kommunistákat - ez csak 1992-ben változott
meg.

Az SZDSZ-ben voltak szocdemek, liberálisok, polgáriak is, de nem ez számított, hanem a radikális
antikommunizmusa. Az SZDSZ alapállása az volt, hogy radikális, teljes szakítás kell a Kádár-rendszerrel.
Ez, azt hiszem, magyarázza, miért volt sok fiatal a hívük.

Aztán a párt népszer?sége köreinkben elpárolgott, alapvetpen 3 okból, melyek közül nem mindegyik volt
azonban meg mindenkinél:

a párt közeledése az MSZP-hez,
a párt eredeti célja - a nyugat követése - immár sokunk számára nem t?nt megoldásnak,
a párt lenéz?s, "mi vagyunk a mindentudó szakért?k" stílusa.
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A MIÉP pedig a kor egyetlen rendszerkritikus pártja volt. Azaz ott volt még a Munkáspárt is, de az
kommunista volt, így a régi rendszerhez köt?dött.

S így lettek tömegesen ex-SZDSZ-es MIÉP-esek.

_______________________________________________
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Független bíróság

by maxval bircaman - szombat, május 22, 2021

https://bircahang.org/fuggetlen-birosag/

Mit jelent független bíróságnak, más határozathozó szervnek lenni?

A válasz egyszer?: a ballibek javára kell dönteni.

Ha pl. egy nem-ballib megsért egy ballib közéleti személyt, akkor a bíróság akkor független, ha
elmarasztalja a sért? felet.

De persze egészen más a helyzet, ha egy ballib sért meg egy nem-ballib közéleti személyt. Ebben az
esetben akkor független a bíróság, ha nem marasztalja el a sért? felet.

Ha bármelyik fenti esetben másképp dönt a bíróság, akkor az a bíróság a hatalom kézivezérelt csicskása!
Persze csakis, ha a hatalom nem-ballib.

_______________________________________________
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Amikor magukat is unják

by maxval bircaman - vasárnap, május 23, 2021

https://bircahang.org/amikor-magukat-is-unjak/

Az idei eurovíziós dalfesztivál vicces momentuma a német versenyz? volt.

A németek fanatikus emberek, mindegy mi éppen az ideológia, de abban ami az adott pillanatban
hatályos, abban fanatikusak.

Szóval adott egy heteroszex srác, aki homokosnak öltözik, majd jelszavakat énekel a színpadról.
Mondanivalója, hogy ? árja fels?brend?, akarom mondani, szivárványliberális fels?bbrend?, aki
mindenkit lenéz, s ezt a "nem érzek gy?löletet" mondattal magyarázza.

https://www.youtube.com/watch?v=1m0VEAfLV4E 

Azt hittem, valahol a csúcs közelében fog végezni ezzel, de kellemes meglepetés: a zs?rit?l kapott 3
pontot, a közönségtól meg 0 pontot, így 25. lett a 26-f?s mez?nyb?l. Tessék mondani, ezek szerint
antiliberális a zs?ri és a közönség is?

Persze volt még más mélyrepülés is. A svéd versenyz? természetesen egy menekült volt - mi más is
lehetne? -, de úgy néz ki, ez nem t?nt elégnek, így pluszban még nemváltónak is maszkírozták. 

Az oroszellenes bojkott er?s volt, még az se segített, hogy Oroszországot egy Putyin-ellenes,
homoklobbista aktivista képviselte. 

Az est röheje a pizsomás bolgár versenyz?, akinek sikerült olyan csúnyán felöltöznie, hogy az énekét már
nem is nézte senki, mindenki az idétlen ruháját bámulta. Azt mondta utólag, így akart elütni a szexisen
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öltözött többi énekesn?t?l. Ez sikerült is, de nem világos, ennek mi értelme van.

Hogy kik énekeltek jól? Az mindegy, nem ez a dalfesztivál lényege, így ezt nem is írom le.
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Viva la Mexico!

by maxval bircaman - vasárnap, május 23, 2021

https://bircahang.org/viva-la-mexico/

15 éve volt, hogy az egyik budapesti üzletközpontban azt láttam "mexikói ételek", hát kiváncsian
elmentem amerre a nyíl mutat. Oda is jutottam.

Aztán megláttam a létesítmény nevét: "Viva la Mexico!" - gyorsan meg is fordultam, s nem kóstoltam
meg semmit. Okfejtésem lényege: ha még a saját nevüket se képesek leírni helyesen, akkor valószín?leg a
mexikói konyhához se értenek.

Pedig azt a spanyolul nem tudó emberek is tudják, ez talán a spanyol nyelv egyik abszolút egyedi vonása,
hogy a kérd?jelet és a felkiáltójelet nem csak a mondat végére, hanem elejére is ki kell tenni, szóval
legalább azt vártam volna, hogy ¡Viva la Mexico! legyen kiírva. 

S ez tényleg spanyol sajátosság, nem ismerek más nyelvet, ahol ez létezne még. Európában talán még a 
görög sajátos ebben, a kérdést nem kérd?jellel, hanem pontosvessz?vel jelölik (s ezt vette át az egyházi
szláv is, de az nem él? nyelv, az él? szláv nyelvek pedig kérd?jelet használnak), de ott is csak a végét
jelölik, a kezdetét nem.

Aztán, a sok latin-amerikai szappanoperából annyi azért lejött, hogy a "la" az n?nem, míg az o-ra
végz?d? nevek meg hímnem. Szóval: ¡Viva el Mexico!, a ¡Viva la Mexico! alak egyszer?en röhejes
spanyolul. Kb. mintha elmenve Mexikóba, ott magyar ételeket hirdetne valaki egy hatalmas "MAGYAR
ETELOK" felirattal. Rögtön tudnánk, hogy az illet?nek fogalma sincs a magyar konyháról.

Egyébként ha teljesen helyesek akarunk lenni, akkor a felirat ¡Viva el México!, de feliratokban nem
számít hibának az ékezetek ki nem írása.

Viszont aztán eszembe jutott valami: honnan gondolta a felirat kiírója, hogy nével? kell Mexikó elé,
mikor magyarul egyetlen országnév el?tt sincs nével? (hisz nem mondjuk, hogy pl. "a Magyarország",
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"az Ausztria").

Ez meglep?, hiszen a könnyebbet nem tudja, de a nehezebbet igen! Magyarul nem mondunk olyat, hogy
"éljen a Mexikó". Magyarul egyetlen országnév el?tt sincs nével?, hacsak az nem összetett név vagy
annak rövidítése (lásd "az Egyesült Királyság", "az USA", ez mind helyes) - egyetlen kivétel az "a
Szovjetúnió" volt, de ezt az magyarázza, hogy ezt a magyar nyelvérzék összetett névnek érzékelte. 

Spanyolul viszont van egy furcsa hagyomány: a legtöbb országnév el?tt nincs nével?, de ez alól van
10-15 kivétel - Afganistán, Argentina, Brasil, Camerún, Canadá, Chad, Congo, China, Ecuador, Gabón,
Guinea, India, Líbano, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Salvador, Senegal, Sudán, Togo, Uruguay -, bár
a használat csökken, én pl. Kanadát sokkal többször hallottam nével? nélkül, mint nével?vel, s Mexikót is
az esetek 95 %-ában nével? nélkül használják (Google-statisztika: nével? nélkül 50-szer gyakoribb!). De
pl. Argentína és Peru esetében fordítva van: ott a nével?s változat az általános - különösen Latin-
Amerikában, viszont Spanyolországban nem annyira -, Salvador esetében pedig egyenesen 100 %-os a
nével?s verzió, én még sose hallottam az ország nevét spanyolul nével? nélkül.

ugyanazon az oldalon egy internetes argentín napilapban: egyszer nével?vel, aztán nével? nélkül 

Persze sejtem a megoldást. A felirat készít?ja nem mélyedt el a spanyol nyelv rejtelmeiben, hanem azt
gondolhatta, hogy a "viva la" az azt jelenti, hogy "éljen", egyfajta kifejezésként.

Egyébként egy spanyol anyanyelv? ember azt mondaná: ¡Viva México!. A nével? modorosnak, régiesnek
hat itt, egy mai spanyol anyanyelv? fiatal egyenesen hibásnak gondolja a nével?s verziót. De ez más
kérdés.

_______________________________________________
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Bióökovegánezotérikus

by maxval bircaman - hétf?, május 24, 2021

https://bircahang.org/biookoveganezoterikus/

Volt a rendszerváltozás után két teljesen abszurd szubkultúra.

Az egyik, a széls?jobbos közismert, mára nagyrészt elt?nt. Lényege az volt, hogy aki nemzeti érzelm?,
az egyben kötelez?en éljenzi Horthyt, a kedvenc írója Wass Albert, plusz hisz ?smagyar
álnyelvészkedésben (lásd szumír-magyar, Húsvét-szigeteki magyarok, egyiptomi-magyar hieroroglifák,
stb.) és délibábos mesetörténelemben (lásd Jézus a pártus-magyar herceg, stb.). 

A másikról írnék. Az politikamentes. Mivel bioboltunk volt, a legközelebbi kapcsolatban álltam vele. 

Van több szféra, melyek egymástól teljesen függetlenek, felsorolom a 10 leginkább relevánsat:

keleti vallások,
ezotéria és annak hazudott álezotéria,
miszticizmus,
gyógynövények ismere és használata,
keleti orvoslás.
homeopátia,
asztrológia, numerológia,
jóga, rejki, hasonlók,
biotáplálkozás,
vegetarianizmus.

Ezeket lehet egyenként szeretni vagy elvetni, mindegy, de ezeknek egymáshoz nincs közük. De nem ám
a 90-es évek magyar bióökovegánezotérikus szubkuktúrájában, ahol mindenb?l össze lett gyúrva egy
egységes hitvilág.
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Pl. egy gyógynövény-tea egy teljesen egzakt, materiális valami. Akár egy hith? ateista is fogyaszthatja,
nem szükséges része a hatásmechanizmusának se az imamondás, se az, hogy mondjuk csak teliholdkor
érdemes a teát inni fehér ruhában. S persze ha közben húst fogyasztunk, az nem rontja a hatását.

Valójában ez a szinkretikus kvázivallás nagy kárt okozott minden résznek, mely önállóan akart híveket
toborozni.

_______________________________________________

                                440 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Mit csinál az expat?

by maxval bircaman - kedd, május 25, 2021

https://bircahang.org/mit-csinal-az-expat/

Az "expat" egy modern kifejezés. Legtágabb értelmében mindenki expat, aki hazáját elhagyta. De ez
esetben azonos jelentés? lenne a "migráns" szóval, azaz felesleges lenne.

Vegyük hát a sz?k értelmét a szónak. Úgy sz?kítsük le, hogy nézzük mi ki nem expat! Nos, nem expat:

a menekült - ? ugyanis nem jószántából költözött,
a diplomata és minden más hivatalos képvisel? - ? ugyanis hazájától nem szakad el sehogy, s?t
éppenhogy azt képviseli,
a bevándorló - ? ugyanis éppenhogy be akar tagozódni új országában.

Az expat tehát az, aki másik országba megy, önszántából és nem az ott való integrálódás céljából. Mik is
lehetnek az ilyen emberek, alapvet?en a leggyakoribbak  a következ? csoportok:

vendégmunkás - elment valahová, mert ott talált munkát, de végcélja a kés?bbi hazaköltözés,
ennek a csoportnak a legfels? szegmense a multicég magasrangú alkalmazottja, aki kimegy egy
másik országbeli részlegbe vezet? beosztásba, alsó szegmense pedig a feketemunkás, aki
külföldön jobb anyagi feltételet kap, mint hazájában,
kváziturista - aki elment egy szegényebb országba tartósan, mert ott többet ér a pénze, mint
otthon,
diák, tudós - aki tanulni megy máshová,
családegyesít? - aki kimegy helyi partneréhez lakni.

Európában az expatok aránya a legkisebb Albániában. Érthet? okokból, az életszínvonal a magyar fele,
egyszer?en nem érdemes oda menni vendégmunkásnak, márpedig ez a f? expat-ok. A legnagyobb az
arányuk pedig Monacóban, ahol a lakosság zöme expat, ott egyenesen többen vannak, mint a helyiek.
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Ha valahol az expatok aránya minimális, az azt jelenti: ott rendkívül alacsony az életszínvonal.

Ha valahol az expatok aránya túlteng, akkor ez 2 dolog valamelyikét jelentheti:

az illet? hely egy identitásmentes, kozmopolita rakás,
az illet? helyen apartheid m?ködik, egyszer?en a lakosok jogfosztott szolgákat importáltak.

_______________________________________________

                                442 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Pornóhatalom?

by maxval bircaman - szerda, május 26, 2021

https://bircahang.org/pornohatalom/

A Partizán megpróbálja elemezni a pornót. Persze ismét sikertelenül: álmarxista, újbalosnak hazudott
liberalizmussal nem is lehetséges ez.

Az elemzés lényege kb. az, hogy nagyot csökkent az életszínvonal Magyarországon a rendszerváltozás
után, s a n?k még jobban áldozatai voltak ennek, ezért aztán a magyar n?kb?l tömegesen pornószínészn?
lett.

Röhejes marhaság. El?ször is, én azért elég sok magyar n?t ismertem akkor is, s - csoda! - egy se lett
közülük pornószínészn?, pedig volt aki munkanélküli lett akkoriban. 

Mi is a valóság? Az, hogy a prostitúció - mert ennek része a pornó is - mindig sokkal könnyebb
megélhetést biztosít, mint a rendes munka, így aki hajlamos erre, az akkor is ezt fogja választani, ha nem
esett le életszínvonala.

S miért lett olyan sok pornós Magyarországon a 90-es években? Mert akkoriban a liberálisok a n?k
szabad önrendelkezésér?l harsogtak, meg "szexmunkásokról". Úgy volt az egész beállítva, hogy mindez
végülis semmi különös, csak egy munka a sok közül.

Egyébként Kelet-Európában Magyarország nem a f? pornóhatalom, az els? helyen messze
Csehország áll. Magyarország talán a második helyezett.

Az egész Partizán-m?sort egyetlen dolog miatt érdems megnézni: a Hajdú Péteres rész miatt - ez
18:20-nál kezd?dik. Jól bemutatja ez: mennyire hamis a bulvárvilág. Amikor az egyébként is undorítóan
nyálas Hajdú Péter úgy tesz, mintha valóban vonzaná ?t a nála kb. 25 évvel id?sebb Cicciolina, de
annyira rossz színész Hajdú, hogy azonnal látszik rajta: a valóságban undorodik.
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Egyébként az adás tömény marhaság. Gyöngyszeme a csikló és a kapitalizmus viszonyáról való 
fantáziálás. Nyilván Gulyás Marci mint homokos nem rendelkezik saját tapasztalattal e téten, dehát
biztos akadnak azért nem-homokos haverjai, akiket megkérdezhetett volna...
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Éghajlat

by maxval bircaman - csütörtök, május 27, 2021

https://bircahang.org/eghajlat/

Az éghajlat jelent?sen kihat a közérzetre is, de - s ez kevésbé ismert - az egyes éghajlati jelenségek is 
máshogy értekel?dnek.

A meleg éghajlaton kevesebb a depresszió, mert a viszonylagos állandóság csökkenti a stresszt.

De lássuk a természeti jelenségek értelmezését.

Európában a mennydörgés és a villámlás vészjósló jelenségek. Az ?si vallásokban a mennydörgés és a
villámlás valamiféle isteni elégedetlenséget jelez. Azaz mindenképpen rossz jelek.

Miért? Mert Európában a csapadék egyenletes, nincsenek se igazán nedves, se igazán száraz id?szakok,
egész évben van csapadék. Az egyes évszakok között az eltérés gyakorlatilag csak a h?mérséklet: meleg
nyár, hideg tél, s a kett? közti id? tavasszal és ?sszel. Így ha nagy vihar támad, az abnormális, hiszen
ilyen esetben túl sok csapadék lesz. A túl sok csapadék pedig nem áldás, hanem probléma.

Vannak azonban a világnak olyan tájai, ahol az egyes évszakok drasztikusan eltérnek egymástól. Ilyen
pl. India, annak különösen a középs? és déli része: gyakorlatilag az év fele - októbert?l májusig - tél, ami
meleg száraz id?járást akar, a másik fele meg nyár, ami meleg és nedves id?járást jelent. Áprilisban,
májusban már fatális mérték? a száraszság, ebben az id?ben az iparosodás el?tti id?kben tömeges
emberhalál is bekövetkezhetett a szegényebb rétegekben. Aztán megjelennek a hatalmas felh?k május
végén, június elején, villámlik és mennydörög, majd megállíthatatlanul esni kezd.

Nem véletlen, hogy az indiai mitológiában a mennydörgés és a villámlás nem az isteni elégedetlenséget
jelzi, hanem ellenkez?leg: az isteni jóakaratot, hiszen végre van víz, n?ni kezd a természet, lesz étel
b?ségesen.
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az es?: Európában probléma, Indiában áldás 
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Boszorkányüldözés

by maxval bircaman - péntek, május 28, 2021

https://bircahang.org/boszorkanyuldozes/

Olvasom a pedofilellenes tv. tervezetét. Szerintem nevetséges. 

Az még rendben van, hogy a pedofil b?ncselekmények súlyosabb szankcióval fognak járni. 

Az el nem évülés viszont indokolhatatlan. Ez a legsúlyosabb b?ncselekmények közé emeli az aktív pedó
tevékenységet. Jelenleg csak olyan b?ncselekmények nem évülnek el soha, melyek életfogytiglani
börtönnel büntethet?k, miközben nincs terv arra, hogy a pedó b?ncselekményekért életfogytiglani járna. 

De szerintem a legrosszabb újítás a nyilvános lista az elítéltekr?l. Amerikában van ilyen, s az eredménye
negatív. Ítéletet kapni ugyanis lehet úgy is, hogy az ember nem követ el semmi erkölcstelent, de aztán így
is felkerül a listára, ami örök megbélyegzést jelent. Pár éve hír volt: egy 50 éves "pedofil b?nöz?"
képtelen normális életet élni a lista miatt, pedig b?ne abban áll, hogy 18 évesen szexelt egy 17 éves
lánnyal, aki egyébként azóta is a felesége.

Eleve abszurd ez az egész hisztéria. Ez olyan, mint a boszorkányüldözés párszáz éve: minden, kicsit is
furcsább embert azonnal boszorkánynak nyilvánított a közvélemény. Ennek egyetlen valós eredménye: a
valódi boszorkányok könnyedén megbújnak a sok kamuboszorkány között.

A kutatások szerint az emberek 0,1 % pedofil nemi orientácójú, s nagyobb részük passzív. Kb. minden 
kétezredik ember aktív pedó. Ezzel szemben az ügy úgy van kezelve, mintha legalábbis minden sarkon
állna legalább 2-3 akcióra kész pedó.

Az egész persze a választási kampány része, jól tudom, de hosszú távon abszolút káros a hatása
mindennek.

                                447 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

_______________________________________________

                                448 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Ismét támadás

by maxval bircaman - szombat, május 29, 2021

https://bircahang.org/ismet-tamadas/

Ez rövid lesz. Csak le akartam ismét szögezni valamit, amit eddig többször is.

Ismételt támadás Belarusz népe ellen Washington irányításával.

Nagyon nehezen emészthet? tény a liberálisok számára, hogy van egy nagyhatalmi státusz nélküli állam
Európában, mely immár 25 éve nem hajlandó a liberális mércék szerint ugrándozni.

Egyébként meg mi van, Nahalnij elvtárs már nem is haldoklik?

ugyanez belaruszul: ???? ???? ?? ???????? - magyarul: El a kezekkel Belarusztól 
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Persze hogy nincs középosztály

by maxval bircaman - vasárnap, május 30, 2021

https://bircahang.org/persze-hogy-nincs-kozeposztaly/

Persze hogy nincs középosztály. Ill. van, csak nem úgy, ahogy ezt a liberális propaganda állítja. Az
újbalos - tényleg újbalos, azaz nem balosnak hazudott liberális - szerz? cikke meglep?en korrekt a
Mércében.

Ehhez f?znék pár gondolatot.

Alapvet?en a "középosztály" az a szöveg, melyet minden oldal nyomat a rendszerváltozás óta. Lényege
pár abszolút téves elképzelés:

létezik tisztességes módon elérhet?en olyan állapot, hogy egy társadalom legnagyobb része
gondmentesen megél, magas szinten: kb. úgy, ahogy az amerikai filmekben a milliomosi szintet
közvetlenül alulról súroló réteg, azaz dolgozni jár az ember (tehát nincs elegend? t?kejövedelme,
az legfeljebb csak kiegészítés a családi költségvetésben), de a bére olyan, hogy abból simán
fenntart a család egy szép, nagy, jó helyen lév? házat, van 2 gépkocsi, nem gond orvoshoz menni
(Amerikában ez jellemz?en gond az átlagember számára), ha van is hitele, azt simán törleszti, a
ház be van rendezve a legmodernebb módon, a gyerekek mind jó iskolába járnak, mindnek saját
szobája van teljesen berendezve, a 16 éves fiúnak már saját kocsija is van, mindenki divatos, a
család simán jár kirándulni bárhová, s a hónap végén még marad is pénz, stb.,
a fenti állapot a természetes állapot, s ha nem ez van, azért hibás valaki, jellemz?en a csúnya
kormány,
ha a kormány nem csúnya, akkor csak az nem éri el a fenti szintet, aki drogos lumpen, lusta
disznó, más destruktív egyén.

Az már csak politikai oldal alapú eltérés, hogy a "baloldal" szerint a középosztálybeli "nyitott", míg a
"jobboldal" szerint "polgár". Ahogy a szerz? írja: "Egyesek inkább a világra nyitott, liberális, illetve
városi „középosztályért” lelkesednek, mások a nemzeti, keresztény, konzervatív, illetve polgári
„középosztályt” kívánják meger?síteni vagy inkább újrateremteni.".
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De mi is a valóság? Az, hogy a középosztály mérete, aránya minden társadalomban szimpla politikai
kérdés: minden attól függ, az illet? ország milyen pozíciót tölt ne a nemzetközi pénzügyi-kereskedelmi
rendszerben. A magállamokban a középosztály széles, mert egyszer?en ezek az országok a f? nyertesei a
világrendszernek, míg a periférián alig van középosztály, mert ezek az országok adják át pénzüket a
magállamoknak. Mi - Kelet-Európa - meg a kett? között vagyunk, jóval gazdagabbak vagyunk a
perifériánál, de jóval szegényebbek a magállamoktól, így nálunk a középosztály létezik, de nem széles.

A gyakorlatra lefordítva:

a periférián kevés pénz marad, a fels? osztálynak nem marad pénze, amit át tudna adni
másoknak, így középosztály sincs gyakorlatilag, mindenki vagy szupergazdag vagy nyomorog,
talán csak a fels?osztály közvetlen környezete képes ezt az áhítitott "közép" státuszt elérni (fels?
menedzseri réteg),
a magállamokban b?ségesen van pénz, hisz az egész világ pénze oda áramlik, így a fels? osztály
b?ven tud adni másoknak is, kénytelen is adni a társadalmi béke miatt - akár elég egy jó
munkahely és egy jó szakma, s a kisember is simán középosztálybeli lenni (lásd a fenti amerikai
filmes példámat),
nálunk pedig, a félperiférián, kevés szakma és kevés munkahely adja meg a
középosztálybeliséget, de azért ez lehet?ség mégis létezik, s nem kell feltétlenül gyárigazgatónak,
menedzsernek lenni hozzá - akár egy alacsony rangú, semmilyen vezet? szerepet nem betölt?
tehetséges programozó is képes eljutni ide.

A lényeg: a "széles középosztály" abszurd cél, mert nem érhet? el. Ugyanis be kellene kerülni a
magállamok közé a megvalósításához, ami viszont:

nem megvalósítható, a magállamok közé bekerülni nagyon nehéz, de kiesni viszont ki lehet
onnan,
eleve kérdés, erkölcsös-e erre egyáltalán törekedni.

Mindig jobb egy rossz rendszer áldozatának lenni, mint nyertesének. Ráadásul mi Kelet-Európában nem
is igazán panaszkodhatunk: áldozatok vagyunk, de ezen belül az elit. Mondjuk ezt úgy képzelhetjük el: a
világ 80-85 %-a kint dolgozik az ültetvényeken, verik ?ket a munkafelügyel?k, mi meg házi rabszolgák
vagyunk, könny? munkát végzünk, s sokkal jobb az ellátmányunk is. 
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Lehet perre arra vágyakozni, hogy fogadjanak be minket magunk közé az urak, dehát ez mindig csak
kevesek számára lehet reális cél. Számomra sokkal vonzóbb cél belülr?l támogatni az ültetvényen
robotolókat. 

Alapvet?en értékrend kérdése, hogy mi "középen" az urakkal vagyunk szolidárisak a kintiek ellen, vagy
a kintiekkel az urak ellen.

Egy biztos: az a terv, hogy minden ültetvényes rabszolgából legyen házirabszolga abszurd (ezt jelentené
konkrét esetben a "széles középosztály" tervezete), mert akkor ki dolgozna végs?soron?
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Els? kapcsolat

by maxval bircaman - hétf?, május 31, 2021

https://bircahang.org/elso-kapcsolat/

Els? kapcsolat alatt azt értik, amikor két faj el?ször találkozik egymással. Nyilván ez sci-fi téma, hiszen
nem tudunk eddig dokumentáltan ilyen esetr?l. De földi els? kapcsolat is van, amikor két nép el?ször
találkozik egymással.

Az a tévhit van általánosan - s ez szinte minden ilyen sci-fi film üzenete is -, hogy minden azon múlik,
hogy a "fejlettebb", pontosabban er?sebb félnek mi a szándéka: ha békés, akkor semmi gond, ha meg
nem, akkor bizony baj van.

Ez narratíva szerint ha az er?sebb fél "gonosz", akkor elveszi mindenünket, az éghajlatot megváltoztatja
a neki kedvez?re, leöl minket, jobb esetben csak rabszolgát csinál bel?lünk, míg ha az er?sebb fél
"jóságos", akkor megsimogatja a buksinkat, gyógyszert ad minden létez? betegségünkre, az átlagos
életkort felviszi 120 évre, s csak akkor alkalmaz er?szakot, ha valaki olyan gonosz közöttünk, hogy nem
hajlandó elfogadni mindezt a jót t?lük.

Mindezt elvetem. Valójában sokkal jobb egy nálunk kicsivel er?sebb és "gonosz" faj, mint egy nálunk
sokkal er?sebb és "jóságos". Minél "fejlettebb" az idegen faj, annál rosszabb, s teljesen mindegy, hogy
céljai jók vagy rosszak.

A nagy történelmi találkozások során a legagresszívebb gyarmatosítás, az európai gyarmatosítás a
leggyengébbeket megsemmisítette. Lásd Amerika felfedezését. Az eltérés csak annyiban volt, hogy az
angol típusú gyarmatosítást fizikai megsemmisítést is jelentett, míg a spanyol típusú csak asszimilációt.
De mindkét esetben az eredeti kultúra megsemmisült. Az amerikai ?slakosok mai utódai kulturálisan
európaiak. 

Ahol az er?fölény az európaiak javára megvolt ugyan, de kisebb mérték? volt (lásd Afrikát), ott nem
semmisült meg a helyi emberek kultúrája, egyfajta keveredés alakult ki. Ott pedig, ahol az er?fölény
minimális volt (lásd India és Kína), ott a gyarmatosítók kultúrája nem volt képes a helyi szokásokat
eltörölni.

                                453 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Most gondoljunk bele mit teszünk az állatokkal. Az ember és az állat között az eltérés a sokszorosa, mint
két emberi társadalom, egy magasan fejlett ipari civilizáció és egy ?sk?kori törzs között. 

A távolság akkora, hogy eleve fel se merül, hogy valami jó-e vagy rossz. Eldöntjük pl., hogy építünk egy
kórházat - nyilvánvalóan egy jó cél -, aztán hozzálátunk. Az építési területen él számtalan állat. Nyilván
ha van ott egy számunkra szimpatikus állat, pl. kóbor kutya, macska, akkor azt nem bántjuk, s?t esetleg
még akad gazdájuk is, továbbá ha van más értékesebbnek t?n? lény, pl. madarak, sündisznó, méhecske,
stb. azokat id?ben elzavarjuk, nem fogjuk leönteni ?ket betonnal. De arra már nem fogunk oda se
figyelni, hogy mi lesz a rágcsálókkal, rovarokkal. Ha szerencséjük van, id?ben elmenekülnek, ha nem,
akkor így jártak. Bármennyire is csodáljuk a hangyák várépítási és önszervez?dési képességeit, attól még
meg lesz építve a kórház, akárhány hangyaboly is van az építési területen.
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Furcsa hatás

by maxval bircaman - kedd, június 01, 2021

https://bircahang.org/furcsa-hatas/

A német nyelv nem tudta a magyart kiszorítani, bár erre minden esélye megvolt a XIX. sz. elején.

Van viszont máig számos vonás, ahol a német - bár az angol miatt egyre gyengül?bben - hat a magyar
nyelvhasználatra.

Régi szokásom, hogy néha az emberek beszédébe úgy hallgatok bele, hogy nem a szavak értelmét nézem,
hanem csak a kiejtést.

Három legfontosabb megfigyelésemet osztanám meg.

Az els? kihalóban van, de id?sebb nemzedékeknél még aktív. Az st-/sp- kezdet? idegen szavakat ma már
- angol hatásra - a magyar fiatalok [szt]/[szp] alakban ejtik. De az id?sebbek bizony [st]/[sp]-t mondanak,
akkor is, ha ez helytelen. Magyarázat: a németben ez így van, de csak a németben. Régebben bejött
idegen nevek esetében ez mára rögz?dött is, lásd Svédország f?városa minden más nyelven [sztokholm]
vagy valami ehhez hasonló, csak magyarul [stokholm]. 

A németnek van egy olyan sajátossága, hogy gyakrabban zöngésít, mint a magyar. A magyar kizárólag
akkor zöngésít egy zöngétlen mássalhangzót, ha az zöngés mássalhangzó el?tt áll, s az illet? zöngétlen
hangnak van zöngés "párja" (kivéve ha ez utóbbi hang a "v" - ez nem zöngésít), pl. a "képzel" szó ejtése
[kébzel].

A németben viszont a zöngétlen réshangok zöngésednek magánhangzók között is (a magánhangzók
mindig zöngések). Pl. a német "utaz" szó gyöke "reis", itt az "s" ejtése [sz], míg a reisen alakban már [z],
mivel magánhangzók között van.
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A magyarban mindez teljesen ismeretlen, simán lehetnek magánhangzók között zöngétlen réshangok,
lehet "f", "s", "sz", ezekb?l nem lesz soha "v", "zs", "z" a magánhangzók hatására. S?t egyszerre lehet
mind a kett?, jelentésmegkülönböztet? szereppel, lásd "ezek" és "eszek", ezeket él? magyar ember sose
keveri össze.

Viszont az idegen szavak bejövetele esetében már aktiválódik a német modell tudat alatt. Talán a legjobb
példa erre 20 évvel ezel?tt volt, amikor megjelent a boltokban a Dosia márkanev? mosópor. Ejtése nem
lett [dosia], mert a magyar ember felismeri, ez valami idegen szó, azaz az "s" az nem [s], viszont az
elvárható [sz] se lett az ejtése, hanem [z], ráadásul még az a német sajátosság is mejelent, hogy a nyitott
szótagok meghosszabbodnak (ami szintén nem jellemz? a magyarra), így az ejtés egyenesen [dózia] lett.
Pont ahogy nagyjából az átlag német ember mondaná.

Hozzáteszem: a korábbi id?kben a s-zs átmenet is gyakori volt, ennek bizonyítéka pl. a bibliai
Józsua/Józsué próféta magyar neve, mely az eredetiben nem [zs], hanem [s]. Ma már ez azonban nem
aktív, az új idegen szavaknál nem zajlik ez le, pl. az Auchan neve a cég bejövetelekor kis vacilálás után
[ósan] lett, nem lett bel?le [ózsan].

A harmadik jelenség szintén aktív. A "néma h". A németben a "h" szerepe négyes:

a magyar h-t jelöli,
a megel?z? magánhangzó hosszúságát jelzi,
néma, csak történelmi okokból írják ki (leginkább a "th" kombináció részeként),
"ph" kombináció része, csak idegen szavakban.

Na most, amikor egy magyar idegen szóban h-t lát, német módra gondolkodik róla. Ha "szokatlan"
helyzetben lát h-t, akkor azt hiszi, az a h néma. Erre két vicces példa:

az összes létez? indiai név: az indiai nyelvek egyik sajátossága a sok hehezetes mássalhangzó,
gyakorlatilag minden "normál" mássalhangzónak van hehezetes "verziója" is, ezek önálló
fonémák - Mahatma Gandhi vezetéknevének ejtése tehát [gandhi] és nem [gandi],
amikor 2008-ban dúlt az oszétiai háború, sokszor el?került a dél-oszét f?város neve: Chinvali
vagy Chinval (oszétül: ???????) - nos, itt 2 tábor alakult ki, a fiatalabbak azt mondták, angolos
alapon, hogy [csinvali], míg az id?sebbek azt, hogy ez [cinvali], páran továbbgondolva egyenesen
a [kinvali] alakra jutottak, pedig a tényleges ejtés [chinvali].
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Mindez azért is érdekes, mert ma a német nem egy igazán beszélt idegen nyelv a magyarok körében.
Mégis van valamilyen minta, ami máig hat, a német nyelv ismerete nélkül is.

emlékm? Chinvalban 

_______________________________________________
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1997

by maxval bircaman - kedd, június 01, 2021

https://bircahang.org/1997-2/

Életemben eddig 4 országban éltem életvitelszer?en. Ebb?l Magyarországon 1967-1970, 1973-1980,
1992-1993, s 1997-2007 között. Elterveztem, megírom röviden mi volt ezekben az években a
rendszerváltozást követ? id?szakban Magyarországon, kezdem az 1997-2007 közti id?szakkal. Célom
nem az események pontos leírása (erre vannak enciklopédiák), hanem akkori és mostani - ha ezek
eltérnek - viszonyom az akkori eseményekhez.

*

El?ször 1997. Ekkor tértünk vissza Magyarországra 4 év Bulgária után.

Politikai nézeteim széls?jobbosak voltak akkoriban. S ebben az évben lettem hivatalosan is keresztény,
ekkor keresztelkedtem meg 29 évesen, nem sokkal 30. születésnapom el?tt, bár már 2 éve hittem a
kereszténységben.

Aki ma a sajtószabadságról halandzsázik, annak érdekesek lesznek 1997-es magyar élményeim. Ekkor
összesen 1 azaz egy darab nem liberális napilap volt, az Új Magyarország, egyébként elég unalmas lap
volt, én csak a szombati hosszabb számot vettem meg rendszeresen. A hetilapok közül pedig csak a
Demokrata és a Magyar Fórum volt nem liberális. 

A Demokrata elég gagyi volt egyébként, túltengett benne a magyarkodó fantáziálás (kb. dákoromán
receptre), s nagy hatással volt a lapra a rendszerváltozás utáni legrosszabb magyar nemzeti érzelm?
újságíró, Lovas István, aki zsidóként képtelen volt feldolgozni saját zsidóságát, így aztán minden
cikkében vagy a zsidókról vagy Izraelr?l írt, jellemz?en marhaságokat. Máig értetlenül állok
kultusza el?tt (lásd Lovas István emlékdíj).

A Magyar Fórum volt az, ahol komoly cikkek is megjelentek. De Csurka esetében ég és föld volt az írása
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és a beszéde. Sajnos egyszer találkoztam vele személyesen is, akkor vettem észre, hogy pont ugyanaz a
viszonya a kisemberekhez, mint a liberálisoknak: azaz elitistaként mindenkit mélyen lenéz. Ett?l
függetlenül, cikkei tartós értéket képviselnek ma is.

A havilapok terén kicsit jobb volt a médiahelyzet, ot volt pár, minimális példányszámú nem liberális lap.
Egy havilapot mindig sokkal könnyebb megfinanszírozni, ott jellemz?en nincsenek munkaviszonyban
állandó munkatársak.

S a korra jellemz?: egy csomó helyen, ahol liberális lapokat árultak, a nem liberális lapok nem voltak
kaphatóak. Ekkor ez úgy volt magyarázva, hogy nincs rájuk "kereslet", meg persze az eladóhelyek 
magáncégek, azaz nem kötelesek mindent árulni. Emlékszem, a benzinkutak közül csak a MOL-nál volt
kapható az Új Magyarország.

Egyébként az év végére immár minden napilap liberális lett, az Új Magyarország ennek az évnek a végén
sz?nt meg.

Az ember amikor nem liberális lappal volt a kezében közterületén, komolyan úgy érezte magát, mintha 
szamizdat lenne a kezében.

A kor másik érdekessége a "nemzeti érzelm? könyvesbolt", mivel a normál könyvesboltokban egyszer?en
nem voltak bizonyos könyvek! Ezek a könyvesboltok a széls?jobbos szubkultúra részei voltak, így
bizony sok marhaságot is árultak (lásd kamunyelvészek baromságait a magyar "?snyelvr?l"), de emelett
értékes, máshol nem kapható könyveik is voltak. Legnagyobb választék két helyen volt: a ma is létez?
Püski Könyvesbolt az I. kerületben és a ma már nem létez? Fehérlófia Könyvesbolt a VIII. kerületben,
szemben a Központi Antikváriummal. Ez utóbbiban vettem meg 1997-ben Adolf Hitler német szerz?
Harcom c. könyvét is, akkoriban ezt a könyvet annyira üldözték és tiltották a liberálisok, hogy csak emiatt
kénytelen voltam beszerezni. (Egyébként csalódás volt a m?, azt hittem van annyi eszük a libbantaknak,
hogy legalább valami remekm?vet tiltanak ekkora er?bedobással.)

Szóval 1997-es médiatapasztalatom alapján tudom: a mai ballib panaszkodás 100 %-os hazugság. Ma
médiapluralizmus van Magyarországon, akkor 95 %-os ballib túlsúly volt - s tessék megkapaszkodni,
akkor az összes "független" "nemzetközi" szervezet szerint minden rendben volt a sajtószabadsággal, ma
viszont nincs. Következtetésem: amit ezek a "függtelenek" gágognak azt egy másodpercre se szabad
komolyan venni, nekik a sajtószabadság azt jelenti, hogy minden az övék, s mindenki másnak meg kuss
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van.

Az év els? nagy médiaeseménye a gazdák tiltakozása volt. Err?l a hivatalos ballib vélmény az volt kb.,
hogy kapzsi kulákok többmilliós traktorokkal hisztiznek, mert már megvették tavaly az els? Mercedes S
600-asukat, de másodikra nem tellik.

A Fidesz 1998-as sikerét azonban leginkább az 1997-es Postabank-botrány segítette. Itt volt minden,
milliárdos lopások, de a kisemberekre legjobban az úgynevezett VIP-betétek és VIP-hitelek ügye hatott:
egyes kiválasztott ballib megmondóemberek, személyiségek speciális, kedvez? kamatfeltételekkel kapták
ezeket a banki termékeket. Ez sokkal jobban hatott, mert az emberek közvetlenül értették: hiszen az,
hogy XY milliárdos ellopott még pár milliárdot, az a kisember számára kb. lényegtelen, távoli, zavaros
adat, de az már valóban felháborodást okoz, hogy XY ballib újságíró úgy kap hitelt, hogy az átlagemberre
érvényes kamat harmadát fizeti.

Az év fontos eseménye volt a NATO-népszavazás, amin természetesen nemmel szavaztam.

Ebben az évben indult meg a kereskedelmi televíziózás az országban. Gyyorsan kiderült: szart se ér se a
TV2, se az RTL Klub. A jó hír az volt, hogy az er?sen Soros-köt?dés? TV3 nyerését
megakadályozta közös megállapodással az MSZP és a Fidesz, az MSZP ügyesen átverte saját koalíciós
partnerét, az SZDSZ-t, így a TV3 maradt kábéltévé státuszban, aztán lassan el is t?nt.

Eleinte még úgy gondoltam, lehetnék politikus. Közel kerültem a MIÉP-hez és a KDNP-hez, de végül
nem lettem aktivista, csupán elmentem pár rendezvényre. Valahogy taszított mind a demagógia, mind a
pártfegyelem.

itt a múzsám a kerti padonkon ül - végülis 2006-ig éltünk ott 

Ebben az évben családi házba költöztünk, aminek én nagyon örültem, de végül ez zsákutcának bizonyult
a napi utazások miatt. Pátyra (Pest megye nyugati fele) költöztünk, ahonnan Budapestre bemenni
csúcsid?ben másfél óra - mind a két lehetséges útvonal (Budakeszin keresztül Budapest II. ker. felé és
Biatorbágyon/Budaörsön keresztül Budapest XI. ker. felé) folyamatosan be volt dugulva. Hozzáteszem:
máig sajnálom a házat, s különösen a kertet.
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Lehet-e id?utazással lottón nyerni?

by maxval bircaman - szerda, június 02, 2021

https://bircahang.org/lehet-e-idoutazassal-lotton-nyerni/

Népszer? téma: a mai tudással visszamenni a múltba, majd ebb?l anyagi hasznot húzni. A legegyszer?bb
módja: a nyertes lottószámok ismeretében kitölteni lottószelványt a húzás el?tt.

De lehetséges-e ez? Mármint feltételezve, hogy már ismerjük az id?utazás módját. A helyzet az, hogy
nem lehetséges.

Az id? elképzelhet? 2 módon: mint egyedi, egységes vonal és mint folyamatosan szétágazó id?vonalak.
Az el?bbi a hagyományos elképzelés a XX. sz. elejéig, az utóbbi a kvantumelmélet egyik értelmezése.

Az el?bbi esetben az ami már elmúlt, az rögzített, utólag nem változtatható meg. Azaz minden
próbálkozás a múlt megváltoztatására egyszer?en sikertelen lesz. 

Az utóbbi esetben a jöv? ismerete pedig nem fog segíteni a múltban, mert amint változtatunk bármin a
múltban, annak a múltnak a jöv?je már nem lesz azonos az általunk ismert jöv?vel.

Tehát két eset lehetséges. Vagy nyertünk volna a lottón id?utazás nélkül is. Vagy pedig számtalan jöv?
valósul meg, több millió, s az egyikben mindig nyerünk, a többiekben meg soha, s ismét teljesen 
hatástalan az id?utazás.

Az id?utazás egyetlen célja az elfeledett múlt megismerése tehát.

_______________________________________________
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Belvillongás a szólásszabadság miatt

by maxval bircaman - szerda, június 02, 2021

https://bircahang.org/belvillongas-a-szolasszabadsag-miatt/

Komoly ballib belvillongás az ATV miatt.

A ballib megmondóember, holdudvar 2 táborra oszlik:

vannak a keménykötés? feketeövesek, akik máig a 90-es évek médiaviszonyival álmodnak, s
abban hisznek, hogy minden "független" média szent feladata a Ballib Agytröszt éppen hatályos
üzenetével való egyetértés, a legjobb példa erre a Klub Rádió, annak is emblematikus 
Megbeszéljük cím? m?sora, ahol immár majdnem 3 évtizede minden nap elmagyarázza Bolgár
Gyuri bácsi, miért szent és tévedhetetlen igazság amit a ballib vezetás éppen mond, akkor is, ha
korábban a tévedhetetlen igazság a mai ellentéte volt,
van azonban egy fiatalabb nemzedék, aki belátta, a szólásszabadság tiltása kontraproduktív, s
sokkal hasznosabb annak engedélyezése, ha az ember sokféleképpen lehet ballib - az ATV Öt
cím? m?sora jó példa erre.

Egyébként a ballibek egyetlen komoly el?nye éppen ez: engedik a saját táborukban a többszólamúságot.
A Fidesznek meg ez a f? hátránya: a fideszes médiák között gyakorlatilag nincs semmilyen
véleményeltérés.

Aztán id?nként a 2 ballib csapat összekap: az els? csapat a másodikat fideszesnek gyalázza, a második
meg erre lehülyézéssel válaszol.

_______________________________________________
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Ballib taktika

by maxval bircaman - csütörtök, június 03, 2021

https://bircahang.org/ballib-taktika/

Annak idején, még a távoli 80-as években jártam pszichológia szakra. Aztán abbahagytam, nem tartottam
magamat alkalmasnak a szakmára. De szerint ahhoz, amit írok, nem is kell pszichológusnak lenni,
elegend? átlagos intelligencia és élettapasztalat.

Van egy üzleti tárgyalási taktika, a túlzás, ami rendkívül sikeres, s?t abszolút szükséges: többet kérünk,
hogy aztán megkaphassunk kevesebbet, ami azonban pont annyi, amennyit valójában akartunk. A
magánéletben is hasznos ez a taktika.

Amikor azonban negatív módon túlzunk, ez akkor is m?ködik, csak természetesen immár fordítva. Azaz
ha valakit olyannal vádolunk, aminek csak a felét, harmadát, negyedét követte el, azzal nem magunkat
segítjük, hanem ?t.

Ha pl. egy ismer?sünk angoltudása szerény szint?, azzal tudjuk megvédeni, ha azt állítjuk róla: egy szót
se tud angolul. Ezek után az illet?nek csak prezentálnia kell szerény tudását, s nyert ügye van, mi pedig
veszítünk. Ha valóban ártani akarnánk ugyannek az ismer?snek, a valósággal vádolnánk, ez számunkra
nyertes ügy lenne.

Aki nem érti, hogyan lehet Orbán sikeres a járványkezelésével, miközben a magyar halálozási számok
rendkívül rosszak, annak tudnia kell: a ballib narratíva adta Orbánnak meg a sikert. Mert túlzóan
vádolták, az egész egészségügy összeomlását jósolták, tömeghalált vizionáltak. Ami persze nem
következett be.

Egy dologra azért kiváncsi lennék: a ballib megmondóemberek direkt segítik Orbánt vagy tényleg
ennyire hülyék?
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Szerz?i jog lopása

by maxval bircaman - csütörtök, június 03, 2021

https://bircahang.org/szerzoi-jog-lopasa/

A torrentezés, az ingyenes illegális letöltés ellen gyakori érv, hogy ez lopás, de legalábbis a másik
megkárosítása, hiszen így mib?l is fog megélni a tartalom készít?je - a zenész, az el?adó, az író, stb. -,
amib?l az a gyakorlati kifejlemény következik, hogy a végén senki se fog semmit el?állítani, hiszen nem
fog kapni érte semmit.

Ez az érvelés persze hibás, hiszen egy nagy alkotó nem azért alkot, mert pénzt szeretne, hanem számára
az alkotás kényszer és élvezet. De annyiban igaz, hogy helyes lenne, ha az alkotó mégiscsak kapna
valamit munkája ellentételezéseként, miközben az ingyenes letöltésb?l nulla összeget kap, ami biztosan
nem tisztességes.

Én a magam részér?l olyan digitális könyvtárral rendelkezem, hogy ha 120 éves korig is élnék, akkor is
képtelen lennék mindent elolvasni. Egyrészt gy?jtök ingyenesen legálisan letölthet? anyagokat, ha azok
figyelemre érdemesek, másrészt tag vagyok több torrent rendszerben. Harmadrészt, még az is megesik,
hogy valamit legálisan megveszek: jellemz?en akkor, ha az nagyon kell, de sehol se tölthet? le. Ez nem
olyan gyakori, de megesik, s ha megesett, az illet? anyagot feltöltöm torrentre másokra gondolva.

Munkahelyemen +200 % bérpótlék jár, ha munkaszüneti napon dolgozik az ember. S mivel
munkahelyem három m?szakban m?ködik, ez gyakran megesik. A múlt hónapban ez többször is
megesett, így a szokásosnál magasabb bérhez jutottam. Ilyenkor aztán szoktam extra dolgokra költeni.
Többet között vettem egy magyar e-könyvet legálisan. Itt szembesültem most ismét azzal az élménnyel,
hogy a papíralakban 5699 Ft-ba kerül? könyv elektronikus alakban 4190 Ft, azaz az eredeti ár 74 %-a. Ez
abszolút nevetséges tekintve, hogy az e-könyv esetében a kiadó és a terjeszt? költsége nulla körüli. S ez
nem valamiféle abszurd magyar gyakorlat, mert Amerikában er?sen hasonlók az arányok, nem ennyira
durván, de ott is igaz, hogy az e-könyv csak kicsivel olcsóbb a papíralapúnál.

A megoldás pedig kézenfekv?. Ahelyett, hogy az iparág ragaszkodna foggal körömmel egy korábbi
privilegizált helyzethez, újítani kellene. Hiszen már a könyvnyomtatás feltalálása 500 éve is súlyosan
károsította a korábbi privilegizált réteg érdekeit. Gutenberg el?tt hatalmas pénzeket lehetett keresni
másolással: az ember kölcsönkérte az ?t érdekl? könyvet, azt bevitte egy másoló mesterhez, aki azt kézzel
lemásolta pár nap munkával. Egyes egyházi intézmények is szépen ki tudták egészíteni jövedelmüket
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azzal, hogy a papok amikor nem láttak el papi feladatokat, "másodállásban" megrendelésre másoltak.

Manapság a másolás immár másodperces munka, nyomdagép se kell, s a "másolat" azonos az eredetivel. 

A megoldás egyszer?en a legális torrent lenne, ahol alacsony el?fizetési díjért az ügyfél letölthet. Nyilván
a szerz? egy-egy letöltésért nevetséges összeget kapna így a normál könyvterjesztésben elérhet?
jutalékhoz képest, de ez mennyiség ez részben kompenzálná. Csak a legnagyobb szerz?k számára lenne
ez el?nytelen.

Egyes lapok esetében már létezik ilyen m?köd? ötlet, lásd pl. Lap Tapír, de korlátozottabban a Digitál
Stand is (bár ez utóbbi irreálisan drága), csak ezt a modellt kellene kiszélesíteni.

_______________________________________________
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1998

by maxval bircaman - péntek, június 04, 2021

https://bircahang.org/1998-2/

1998 els? nagy médieseménye a Feny?-gyilkosság volt. Személyes elem: a gyilkosság helyszínén jártam
annak megtörténte el?tt fél órával!

A Horn-kormány kifizette a teljes magyar adósságot az IMF-nek. Ezt minden ballib média hatalmas
lelkendezéssel fogadta, ami vicces azt tudva, hogy amikor Orbán ugyanezt tette 2012-ben, ugyanazok
mélyen fel voltak háborodva. 

Aztán nyert a választáson Orbán, annak köszönhet?en, hogy a 2 forduló kööztt paktumot kötött
Torgyánnal. (Egyébként listán az MSZP nyert.) Emiatt hatalmas médiakampány lett ellene, pedig hát
tudni lehetett, a kisgazdák nem fognak az egészb?l különösebben profitálni.

Én egyébként a MIÉP-re szavaztam. A Fidesz nekem túl liberálisnak t?nt, s nem igazán éreztem nagy
váltást Hornhoz képest.

ett?l az táblától 80 méterre laktam akkor - 1998-ban hatalmas botrány volt ebb?l az utcanévb?l -
egyébként sose voltam a Horthy-kultusz híve 

Egyébként persze a MIÉP-nek se voltam feltétlen híve. Alapvet?en 3 f? problémám volt velük:

Csurka személye, aki láthatóan írónak, közírónak kiváló volt, de politikusként nagyon
tehetségtelennek bizonyult,
a sok teljesen abszurd zsidózás,
az egész ?smagyarkodó légkör a dákoromán stílusú marhaságaival: a magyar a világ "?snyelve",
Jézus a pártus-magyar herceg, Dobogók?n csakra, stb.
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A Fidesz-kormány elleni els? támadás a TB-önkormányzat megszüntetése miatt volt, pedig az MSZP is
ugyanezt tervezte: az önkormányzati modell ugyanis hatalmas veszteségekhez vezetett.

Ekkor történt meg el?ször az, ami azóta százszor: a ballibek nemzeti h?ssé kiáltottak ki valakit, mert az
éppen konfliktusba keveredett Orbánnal. Akkor ez Cser Ágnes volt, aki a TB-önkormányzat vezet?je
volt, s védte az önkormányzati modell fennmaradását. Évekkel kés?bb a ballib közvélemény Cser Ágnest
orbánistának kiáltotta ki, mert kiderült róla: nem hajlandó ballib zászlóvív? lenni. 

Ami különösen vicces a fekete-fehér ballib keretezésre: a teljesen azonosan viselked? Cser Ágnes
magatartása egyszer pozitívnak, majd negatívnak lett mondva. A nagyasszonyi stílusú Cser 1998-ban
mint "elegáns hölgy, aki szembeszáll a mucsai paraszt Orbánnal" lett keretezve, majd amikor ki lett
tagadva a szalonból hirtelen "rongyrázó vénasszony, Orbán bábja" lett. 

Nagyon jó volt a ballibeket ismét ellenzékben látni, mert kimutatták mindenben egész szellemiségük
romlottságát. Akkor éreztem, mindez vissza fog hullani rájuk. Akkor tévesen azt hittem, 2006 körül, a
dátumban tévedtem, de egyébként igazam lett.

A következ? m?botrány Simicska Lajos APEH-elnöki tevékenysége volt, a ballib értelmezés szerint
Simicska adatokat "lopott" kihasználva pozícióját.

A Fidesz egyre jobban be volt szorítva a sarokba - ne feledjük, a Fidesznek akkor nem voltak médiái, az
állami médiákat se tudta leuralni, minden ballib kézben maradt. Orbán akkor még nem jött rá, hogy nem
lehet politizálással harcolni az ellenséges médiák ellen, s hibát hibára halmazott: mivel nem tudta saját
narratíváját érvényesíteni, így még azzal is nevetségessé vált, amiben nyilvánvalóan igaza van.

Talán a legjobb példa erre az ?szi Tisza-árvíz keretezése. A ballib médiák egyszerre harsogták, hogy
"Orbán nem segít" és hogy "Orbán zavarja a munkálatokat". Nekem ekkor lett szimpatikus Orbán, mint
mondtam, nem rá szavaztam, túl liberálisnak tekintettem, s ebben csak az változtatott meg, hogy láttam a
gusztustalan és igazságtalan támadásokat ellene a médiákban.

A teljes közvélemény - a ballib irényítású médiák jóvoltából - egyre negatívabban viszonyult Orbánhoz.
Ahogy 1990-1994 között Antallék és Borosék "kriptofasisztákként" és a legjobb esetben "tehetségtelen,
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múltba réved?knek" voltak keretezve, úgy Orbán esetében jött a "nagyvárosba beszabadult parasztfiú, aki
most tanul késsel-villával enni" toposz, id?nként súlyosbítva azzal, hogy Orbán nem is magyar, hanem
cigány (egyébként a ballib körökben tabu azt mondani, hogy a cigány az nem magyar, de itt kivétel volt
téve) - míg ezzel szemben a Horn-kormány a "nemzetközileg elismert szakemberek" voltak.

Szóval azon vettem észre magamat, hogy Orbánnak drukkolok, s nem azért mert különösebben
kedveltem volna, hanem mert az ?t támadók egyre elllenszenvesebbek lettek számomra.

Az év szégyene: Magyarország nevében Orbán aláírja az agresszív katonai tömbhöz való csatlakozás
okmányát. Máig súlyos folt NATO-tagnak lenni. Elhiszem, hogy kényszer, s nincs más választás, s
különösen 1999-ben nem lehetett nem belépni (Szerbia megtagadta a belépést, cserébe hetekig
bombázták), de minden er?vel szabotálni kell ezt avéreskez? gazember szervezetet, s amint lehet azonnal
kilépni, s ha lehet, akkor jelent?s kárt okozva nekik.

Személyes sorsomat illet?en ez volt az utolsó év, amikor volt normális munkahelyem Magyarországon,
ez ebben az évben sz?nt meg, amikor kirúgtak a bankból, ahol dolgoztam, sokakkal együtt
létszámleépítés címszó alatt. Aztán soha többet nem voltam képes munkahelyet találni az országban,
egészen 2007-ig, amíg Magyarországon éltem: aztán folyamatosan csak kényszervállalkozó voltam.

_______________________________________________
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Félretájékoztatás

by maxval bircaman - szombat, június 05, 2021

https://bircahang.org/felretajekoztatas/

Szovjet Pravda típusú cikk a Mércében: a tények hiányoznak, de az értékelés megvan tízszeresen.
Hisztérikus cikk a spanyol Vox párt ellen, mert annak elnöke Budapesten vendégeskedett.

Olyan szinten abszurd a cikk, hogy érdemes foglalkozni vele.

A Vox párt történetét jól ismerem. Sok mindenben tipikus újjobbos párt, de a spanyol specifikumok miatt
mégis egyedi jelenség.

A spanyol modern történelem annyiban hasonlít a magyarra, hogy ugyanúgy volt benne egy 40-éves 
diktatúra, csak az nem baloldali, hanem jobboldali volt. 

A Franco-diktatúra után ismét bevezetésre került a liberális demokrácia. Az els? választás 1977-ben volt
(Franco alatt is voltak választások, de azok a szó polgári demokrata értelmében nem tekinthet?k azoknak,
ugyanis nem volt pártok közti versengés, s a legfels?bb hatalom független volt a választás eredményét?l,
azaz ugyanúgy, ahogy Kádár alatt Magyarországon, bár a Franco-rendszer azért kicsivel demokratikusabb
volt a Kádár-rendszernél, a parlament kicsit több volt, mint formális, nem m?köd? díszlet). 

Lassan kialakult Spamyolországban aztán a helyzet, hogy lett két er?s, egyre inkább liberális tömb - egy 
enyhén jobboldali és egy enyhén baloldali. A jobboldal a Franco-kor állampártjának reformereib?l lett,
míg a baloldal az illegális ellenzék mérsékeltjeib?l. (Ezek legstabilabb alakulatai a Néppárt - Partido
Popular - és a Spanyol Munkás Szocialista Párt - spanyol rövidítésével PSOE.) Mellettük pedig regionális
- els?sorban katalán és baszk - pártok, valamint kisebb marginális pártok, köztük hagyományosan a
leger?sebb párt a kommunisták voltak.
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1982-ig a jobboldal kormányzott, aztán a baloldal, majd többször váltották egymást. Más er? - leszámítva
a regionális pártokat - nemigen rúgott labdába. A legnagyobb kispárt, a kommunisták 5-10 % között
mozgott, aztán lassan mikropárt lett bel?lük.

Amikor a rendszer kezdett kifáradni - ahogy az egész nyugati világban, az ezredforduló után -,
Spanyolországban is kezdtek megjelenni az új er?k. Mivel azonban itt a jobboldal a rossz múlt jelképe, a
volt diktatúra miatt, így az erjedés baloldalon kezd?dött. Az újbal berobbant, egy id?ben 20 %
fölötti eredményt tudott elérni és képes volt magába integrálni a volt kommunistákat is - ez az újbal a 
Podemos párt ("podemos" spanyolul = kb. "képesek vagyunk").

Mára kifáradtak. Végül ahelyett, hogy leváltották volna a szocialistákat (PSOE), a kisebb partnerük
lettek. Ezzel lassan vesztik el hitelüket, hiszen az egyértelm?en liberális szocialisták támogatásával
nehezen egyeztethet? össze az újbalos program. 

Éppen a napokban történt meg velük a migránsválság miatti új csapás. A Podemos eredetileg
migránspárti, a spanyol kormány (melynek része a Podemos is) szeret jelképes akciókat végrehajtani, pl.
befogadni olyan "menekülthajókat", melyeket Olaszország nem enged kikötni. Ehhez képest, amikor
közvetlen válság alakult ki, lásd idén májusban a marokkói hatóságok megharagudtak Spanyolországra, s
ezt azzal fejezték ki, hogy a marokkói-spanyol közös szárazföldi határ védelmét abbahagyták a marokkói
oldalon - az eredmény: több ezren másztak be spanyol területre. Persze a spanyol kormány - amiben a
Podemos elnöke miniszterelnök-helyettes! - most hirtelen józan észr?l tett tanulságot, azaz igyekezett
megvédeni a határt a hadsereg bevetésével. Amivel nincs is semmi gond, csak éppen teljesen az 
ellenkez?je, mint amit a Podemos mondani szokott e kérdésr?l.

Szintén problémát okozott a Podemos-vezér magánélete. Azzal meg nem lett gond, hogy a párt egy fiatal
funkcionáriusával, egy nála 10 évvel fiatalabb pszichológus hölggyel titkos kapcsolata lett, amit aztán
nyilvánosságra is hozott. A botrány abból indult, hogy összeköltöztek, majd vettek egy házat egy
kifejezetten jó környéken 600 ezer euróért. Bár semmilyen vád nem merült fel a pénz eredetével
kapcsolatban, pénzügyileg minden teljesen tiszta, ez mégis disszonáns elemnek tünt az addigi "éhes
proletárvezér" képhez képest. S az se segített, hogy a koalíciós kormányban, ahol Iglesias miniszterelnök-
helyettes, miniszter lett az élettársa is (a de facto házaspár azzal bizonyítja "baloldaliságát", hogy
hivatalosan nem házasok), mégpedig az er?sen kamuszagú "egyenl?ségügyi minisztérium" vezetését
kapta.

https://www.youtube.com/watch?v=TJkzorhAzlo 
a spanyol médiák hónapokig az Iglesias-család házával foglalkoztak - a legviccesebb kampányelem, hogy
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valaki egy "refugees welcome" táblát akasztott a kerítésre 

Aztán persze a jobboldalon is elindult a változás. Lett a Ciudadanos nev? párt (a szó jelentése:
Polgárok), mely tulajdonképpen pont ugyanaz, mint ami a magyar Momentum akart volna lenni a ballib
egyesülés el?tt: fiatalos, friss, klasszikus liberális párt. Persze azzal a jelent?s eltéréssel, hogy ez
Spanyolországban természetesen jobboldal, de itt már a magyar politikai élet a furcsa, hogy klasszikus
jobboldali szöveggel baloldalinak lehet számítani. A Ciudadanos is elért 15 %-ot, bár azóta a párt
összeomlott, eltaktikázták magukat, az eredeti cél végülis a Néppárt helyére lépés lett volna, de a Néppárt
vezetése sokkal ügyesebbnek bizonyult. Ezután megpróbálták a Néppártot immár jobbról támadni, de ezt
viszont nem vette be a szavazótábor. 

S megjelent a Vox is ("Vox" latinul "hang", a párt nevének spanyolos ejtése "boksz", ami spanyolul nem
asszociál a boksz nev? sportra), amihez hatalmas áttörés kellett. Nem is tudom ezt igazán lefordítani
magyarra, de kb. olyan ez, mintha Magyarországon megjelenne egy új párt, mert azt állítaná, Kádár
Jánosnak alapvet?en igaza volt, s bár követett el súlyos hibákat, mégis: a kommunizmus egy nagyszer?
cél. S mindez m?ködne, mára ez a párt lenne a legnagyobb kispárt a parlamentben, a harmadik leger?sebb
párt lenne! 

Nyilván a konkrét esetben nem Kádár, hanem Franco a támpont. De érzékeltetni akartam a hatást. 

A Vox 2015-ben indult el?ször választáson, akkor még az 1 % is elérhetetlennek t?nt, aztán 2019-re
hirtelen 10 % feletti parlamenti párt lett, a szavazótábora 60-szorosára n?tt. A legutolsó választáson
immár 15 %-ot szerezve a harmadik párt.

Alapvet?en több tényez? is segítette a Voxot:

eltelt egy nemzedék Franco után, s ma már nem automatikusan tabu a Franco-korszak,
a 2008-as világválság, melyre se a középbal, se a középjobb, se a kommunisták/újbalosok nem
tudtak választ adni,
szakítás a francóizmus id?tmúlt formájával, s részben tartalmával is,
az általános kiábrándulás a 2 nagy spanyol politikai er?b?l, azok titkos egyeszségeib?l és korrupt
gyakorlatából,
üres tér lett a spanyol közéletben: nem volt er?, mely kifejezte volna az antiprogresszivista
nézetvilágot,
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s végül az internet, melynek hála megtalálták egymást olyan emberek, akik korábban nem merték
nyíltan hangoztatni véleményüket, de így egymásra találva, rájöttek: nincsenek egyedül - a 
Magyarországon is aktív CitizenGo internetes mozgalom, mely társadalompolitikai kérdésekben
nyíltan szembeszáll a progresszivista értékrenddel volt a legfontosabb er? a Vox mögött.

Vannak dolgok, melyekben a Vox hasonlít a hasonló újjobbos európai pártokra, de van pár 
specifikus elem is, ezek:

a Vox gazdaságpolitikailag nem populista, s?t egyenesen ultraliberális, a kapitalizmus problémáit
több kapitalizmussal akarja megoldani - ennek oka az, hogy az antikapitalizmus annyira
összefonódott Spanyolországban a baloldallal, hogy egyszer?en nem-baloldaliként képtelenség
ezzel egyetérteni,
a Vox er?sen nacionalista, az ilyen pártoknál megszokottnál er?sebb mértékben - ennek oka az,
hogy a spanyolországi autonómiák ellen csak így lehet fellépni,
a VOX támogatja az USA-t, az amerikaellenesség szinte teljesen hiányzik,
a Vox támogatja a spanyol monarchia intézményét abban a formában, ahogy az ma m?ködik.

A spanyol politikai élet pozitív eleme a humor. Az egymás kigúnyolása ugyan els? látásra negatívumnak
t?nhet, de mégis, ezzel emberközeli lesz az ellenfél. Mind a Vox, mind ellenfelei kiválóan alkalmazzák
ezt. Nekem a kedvencem ebben a TV3 katalán állami tv-csatorna Polònia cím? szatirikus m?sora. A
katalán nyelvet sajnos csak 30-40 %-ban értem meg, de a szatírikus m?sor szkeccseinek zöme spanyolul
van, nem katalánul, a spanyol pedig egykor anyanyelvem volt, s bár már nem az, ma is jól értem, Ez a tv-
csatorna katalán függetlenségpárti, így érthet? módon az autonómiák eltörlésével kampányoló Vox a
legádázabb ellenségük. 

De lássuk magát a cikket! A cikk szerint a Vox "nem hajlandó az egyetlen héten partnere által
meggyilkolt öt n? (és egy gyermek) emléke el?tt néma csenddel tisztelegni a madridi Kongresszusban" és
"azokban a régiókban, ahol erre lehet?sége van, megpróbálja felszámolni a n?k jogegyenl?ségét és
védelmét el?mozdítani hivatott intézményeket, a finanszírozás vagy a m?ködés ellehetetlenítésével". Mi is
a valóság? Az említett 5 megölt n? esetében a Vox javasolta, legyen néma felállás minden családi
er?szak áldozata miatt, ne csak a heteroszexuális férfiak által megölt n?k miatt. Ezt a baloldal elutasította,
s ez után tagadta meg a részvételt a megemlékezésben a Vox. Kb. mint a "black lives matter" és "all lives
matter" sztori el?adva spanyol verzióban. Ami pedig a n?ellenes intézkedéseket illeti, egyszer?en arról
van szó, hogy a Vox leépíti a feminista ihletés? szabályokat, melyek súlyosan diszkriminálják a férfiakat.

A kovetkez? állítás: a párt "kísér? nélküli menekült gyerekek befogadása ellen kampányol, esetenként a
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kiskorúak szállása el?tt, leend? b?nöz?knek, falkának titulálva ?ket kísér? nélküli menekült gyerekek
befogadása ellen kampányol, esetenként a kiskorúak szállása el?tt, leend? b?nöz?knek, falkának titulálva
?ket". A valóság: a Vox ellenzi az illegális migrációt, abban az alakban is, hogy egyesek a gyerekeiket
el?re küldik, majd "családegyesítés" címszóval csatlakoznak hozzájuk immár legálisan. 

A cikk fokozza a szörnytetteket: a Vox nem csak n?ket és gyerekeket üldöz, de még arra gonosztettre is
képes lenne, hogy elintézi, a spanyol iskolákban spanyol zászló és spanyol himnusz legyen! Bizonyára ez
hatalmas botrány minden prpgresszívista számára, de józan ésszel nem világos, mi is ezzel a konkrét
probléma.

Amir?l szó van valójában az a Magyarországon jól ismert jelenség, amit immár Spanyolországban is ki
mernek mondani egyesek: a kett?s mérce. Ha az egyik oldal - konkrét esetben az ultraprogresszívek - a
saját ügyeiket terjesztik a társadalomban, akkor az "fejl?dés", amit mindenki köteles kérdés nélkül
megtapsolni, míg ha az ellenvéleményen lév?k is elmondják akaratukat, az "fasizmus". 

A cikk végkövetkeztetése: Santiago Abascal - a Vox vezet?je - "emberellenes politikákat szorgalmazó
megélhetési gy?lölköd?". Bár sok mindenben nem értek egyet Abascallal, els?sorban liberális gazdasági
elképzeléseivel, meg a kisebbségellenességét is kontraproduktívnak tartom, de nem látok benne se
emberellenességet, se gy?lölködést, az egész Vox jelenség arról szól, hogy megjelent egy olyan er?, mely
képes kifejezni azok véleményét is, akik szerint nem egy agresszív kisebbségnek kellene meghatároznia
az ország politikáját. A szerz? szerint "alulról szervezked?" mozgalom lehetne a Vox ellenszere,
miközben a Vox éppenhogy abszolút "alulról szervezked?" - ezért is ennyire mérgesek rájuk,
gyakorlatilag átvették a baloldal hálózatépítési technikáját, majd azzal egy a baloldali szervezeteknél
sokkal sikeresebb mozgalmat alakítottak ki.

Abascal és a felesége 

_______________________________________________

                                475 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A nap hülyéje

by maxval bircaman - vasárnap, június 06, 2021

https://bircahang.org/a-nap-hulyeje/

A kínaiellenes hisztizés hülyéje címet az MSZP alelnöke, Komjáthi Imre nyerte el.

Lássuk miket mondott a tüntetésen a Mércének:

"különbséget kell tenni a marxista ideológia és az elnyomó államkapitalizmus között",
"neki nem az egyetem ideológiájával van problémája, hanem azzal, ahogyan a Fudan egyetem
területet vesz el a Diákvárostól, ráadásul mindezt a magyar adófizet?k pénzéb?l finanszíroznák"
"sokakban zavart okoz a kommunistázás, mivel a kommunizmus sehol sem valósult meg".

Próbáljuk ezeket kibogozni. Komjáthi szerint tehát a marxizmus jó dolog, a kapitalizmus meg rossz
dolog. Oké, ez a véleménye, amihez joga van (persze ez a vélemény marhaság, de most ez hagyjuk!),
viszont ha így gondolja, akkor ? miért van egy kapitalizmust pártoló, antimarxista pártban, s f?leg miért
tölt be ott egyenesen alelnöki posztot?

A következ? kövekeztetés: Kínában a rendszer nem marxista, hanem államkapitalista. S mivel Kína
"szörny? diktatúra", így nyilván az egyetem is a hivatalos állami ideológiát követi. Tehát a kínai egyetem
államkapitalista. De miért nincs vele baj, ha Komjáthi 30 másodperccel korábban még azt mondta, baj
van vele? 

A kommunizmus nem valósult meg? Persze olcsó szójáték egy szó több jelentésével érvelni. Lásd,
?sszel nem hullottak le a fákról a levelek, mert nem láttam egy postai borítékot se a fák alatt. De eleve mi
köze az egésznek ahhoz, hogy megvalósult-e a kommunizmus, még ha el is fogadjuk, hogy az nem
valósult? (Most hagyjuk azt, hogy nem valósult meg, mert megvalósult.) Nyilván az antikommunizmus
nem els?sorban a - szerinte sose megvalósult - kommunizmus elutasítását jelzi, hanem eleve az eszme
ellenzését.
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Persze a dúsgazdag ballib miliomosokkal "éhségmenetel?" Komjáthitól valóban nem várható el túlzott
logika és értelem, dehát ez a szint még a kamuéhezésen is túlmegy.

A röhej persze az, hogy Komjáthit saját gazdái fogják a sz?nyeg szélére állítani. Ugyanis éppen elkészült
az "antikommunista ellenzék a kommunista Fidesz ellen" narratíva, mire Komjáthi beleköp a levesbe.

_______________________________________________
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1999

by maxval bircaman - hétf?, június 07, 2021

https://bircahang.org/1999-2/

Itt van egy esemény, mely számomra minden mást elhomályosít: a háború Szerbiában. Ez tartósan hatott
rám, s alapjaiban megváltoztatott.

Az éppenhogy NATO-tag Magyarország azonnal bekapcsolódik a Szerbia elleni agresszióba. Hatalmas 
szégyen. Minden este láttuk az agresszív katonai tömb gépeit, s imádkoztunk pilótáik és azok családja 
haláláért.

Azt mindenesetre láttuk: mi is ilyen bombázást kaptunk volna, pl. a NATO humanitáriusan lebombázta
volna a Városliget az ottani földalatti iszlamista vegyifegyverek miatt, ha ellenállunk, s nem lépünk be az 
euroatlanti  pöcegödörbe "önként".

Mindesetre ez az esemény vitt oda, hogy szakítsak a MIÉP-pel örökre, s minden széls?jobbbal. Történt
ugyanis, hogy megemlítettem MIÉP-eseknek, hogy a szerbeknek van igazuk a nyugattal szemben, mire
szitkozódást kaptam válaszként, vagy olyan érvelést, hogy "tényleg igazuk van, de nem baj, mi most
vegyük vissza a Vajdaságot!".

A Demokrata képes volt még cikket is közölni a témában a beszámíthatlan idióta Lovas István tollából,
aki szerint "ég? szerb háztet?k - gyönyör? látvány". Írtam is egy levelet Lovas ellen a szerkeszt?ségnek, s
megdöbbententem, mert ugyan levelem nem jelent meg a lapban, de érdemi választ kaptam a
f?szerkeszt?t?l, Bencsik Andrástól. Szóval Bencsik megírta nekem, érti álláspontomat, részben egyet is
ért vele, szerinte is szerencsétlen volt Lovas cikke, s?t ? a közlése ellen volt, de a szerkeszt?ségi ülésen
leszavazta ?t a többség, így végül bekerült a lapszámba. Azóta tudom, Bencsik rendes ember.

Egyébként nem voltam egyedül a MIÉP hirtelen jött NATO-pártisága miatti felháborodásban. Akadt
több MIÉP-szervezet az országban, mely feloszlott emiatt: többen kiléptek. Az én hozzáállásom persze
nem nyomott sokat a latban, hiszen sose voltam tagjuk, csak amolyan pártoló szimpatizáns.
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Hír csak egy megyei szint? MIÉP-vezet?b?l lett. Sajnos már nem emlékszem a nevére, de egy
magyarországi szerb volt, azt hiszem Baranyában volt megyei alelnök vagy hasonló beosztásban a MIÉP-
nél. Amikor a MIÉP Amerika oldalára állt a kérdésben, ? hangosan kilépett. Aztán még egy gusztustalan
rövid cikk is született róla a Magyar Fórumban, hogy lám ilyenek ezek a befurakodott idegenszív?ek: 300
éve vándoroltak be az ?sei Szerbiából menedéket kapva a török üldözés el?l, magyar hazafinak hazudja
magát, de az els? éles helyzetben lehull az álarc: kiderül, hogy benne még most is szerb és nem magyar
szív dobog.

A széls?jobb nacionalizmusa addig is zavart, de ez volt az, hogy rájöttem, maga az alapeszme a hibás:
ugyanis a nacionalizmusok kizárják egymást. Ma már meg is tudom ezt alaposan indokolni, akkor még
csak ösztönösen éreztem meg.

Mindenetre mindez visszabillentett a liberális táborba, bár immár nem annak progresszív, hanem
konzervatív áramlatába. Mai szemmel persze ez csöbörb?l vödörbe hatás volt, de akkor ezt nem láttam át.
Ma már szégyellem, de tény: odáig jutottam, hogy még Ayn Randot is kezdtem komolyan venni, s?t
komolyan azt hittem, hogy Bokros Lajos egy jó politikus.

Oroszországban meg közben Putyin az új elnök. Akkor még úgy t?nt, egy jelentéktelen bürokrata az
illet?, aki semmin se fog változtatni. Talán ez volt legtévesebb el?rejelzésem.

hazafelé: országút Budakeszi és Páty között 1999-ben 

Az év f? médiaeseménye egyébként nem a NATO-agresszió volt, hanem a viszkis rabló elfogása. Amit
akkor se értettem.

_______________________________________________
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Büszke hónap

by maxval bircaman - kedd, június 08, 2021

https://bircahang.org/buszke-honap/

A legújabb liberális ?rület a homokbüszkeség hava. Immár egy teljes hónapon keresztül kell ütemesen
tapsolni egy embercsoportnak, melynek egyetlen ismertet?jele az, hogy szexuális orientációja beteges
(udvariasabban megfogalmazva: szexuális orientációja alternatív).

Annak idején 5 teljes évet jártam orosz iskolába, ott is érettségiztem. Még a szovjet kor alatt, a Brezsnyev-
éra végén, majd az átmeneti Andropov- és Csernyenko-intermezzóban, aztán még elkaptam a Gorbacsov-
kor legelejét is (Gorbacsov márciusban lett az új szovjet vezér, én májusban érettségiztem).

A szovjet rendszer rendkívül profi volt a propagandában, kiváló apparátus létezett minden
propagandaesemény megtervezéséhez: szerintem a legjobbak a zenében voltak egyébként, a szovjet
propaganda olyan dalokat, dallamokat teremtett meg, melyek abszolút megállják a helyüket teljesen
politikamentes módon. A szovjet himnusz is erre remek példa, ha nem figyelünk oda a butuska szövegre,
ez a tökéletes himnusz: nem véletlen, hogy vissza lett állítva az ezredfordulón, persze immár rendes
szöveggel.

Tele volt a tanév mindenféle eseménnyel: a Vörös Hadsereg napja, n?nap, Gagarin-nap, Lenin
születésnapja, május 1., az októberi forradalom napja - ezek voltak a f? ünnepek. S a legf?bb f?, mindent
elhomályosító ünnep pedig természetesen május 9. volt, a II. világháborús szovjet gy?zelem napja (máig
is ez a legfontosabb, a mostani Oroszországban is). Úgy nagyjából egy hétig volt intenzív téma ez. 

Az a legvadabb szovjet propagandistának se jutott eszébe, hogy mondjuk májust kinevezze a "gy?zelem
havának". Ha más nem, tudta, ezzel meguntatna mindenkit, márpedig végülis ez az ünnep - ha lebontunk
róla minden politikát - egy teljesen normális ünnepnap, hiszen arról szól: a hazánkat idegen agresszió
érte, majd azt 4 év küzdelemmel sikerült legy?znünk totális módon, hisz a végén mi t?ztük ki a
zászlónkat az ? f?városuk központjában, s nem ?k a miénkben. Szóval abszolút hazafias ünnep, mellyel
az is azonosult, aki egyébként nem is kedvelte a rendszert.
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A mai liberálisok szerencsére nem profik, ?k orrvérzésig nyomatják hülyeségeiket. Amit nehéz elviselni,
de megvan az a járulékos haszna, hogy legalább sok embert feldühít.

Személyesen én egyébként rendkívül szerencsés helyzetben vagyok. Bár amerikai cégnél dolgozom,
nálunk a homokbüszkeség úgy van ünnepelve, ahogy a klasszikus szovjet-orosz-zsidó viccben:

Rabinovics pártagitátornak áll. Becsenget vadidegenekhez, majd amikor ajtót nyitnak neki, ezt
mondja: - Jó napot! Csak annyit akartam mondani, hogy a szovjet rendszer nagyon jó. Elnézést
kérek a zavarásért, viszontlátásra!

Szóval az én munkahelyemen is így zajlik a homokhónap: május utolsó napján kapunk egy körímélt,
hogy júniusban "büszkeség hónap" van. Slussz, más nem történik ez után. Bevallom, ez a típusú
"ünneplés" még engem se zavar különösebben.

https://www.youtube.com/watch?v=MwzYMzT9-Zk 
a Szovjetúnió megsz?nése után pár héttel született verzió, abszolút gyöngyszem 

_______________________________________________
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A pápa nem alkuszik

by maxval bircaman - szerda, június 09, 2021

https://bircahang.org/a-papa-nem-alkuszik/

A római pápa jelezte, tervezett magyarországi látogatása során nem kíván találkozni a magyar állami
vezet?kkel.

Szerintem ez teljesen érthet?: ha én megveszekedett ateista lennék, mint ami a római pápa, én se szívesen
találkoznék keresztényekkel.

A római pápa valószín?leg a magyar katolikus vezetéssel se szívesen találkozik, bár velük kénytelen,
mert a magyar katolikus f?papok legnagyobb része nem tartozik Ferike krisztusgy?löl? frakciójába.

Szivárvány Ferenc valójában egyáltalán nem illik a katolicizmusba. Neki skandináv evangélikusnak
kellene lennie, ahol a kereszteket tiltják, homokosokat tapsolnak mise helyett, s térdepelnek az iszlám
el?tt.

Pár éve az a balszerencse ért, hogy 200 méterre tartózkodtam a jelenlegi római pápától. Ez a távolság is
kevés volt, hogy a szél eloszlassa a bel?le áradó kénköves gy?löletet.

Aki épesz?, annak javaslom kerülje messzir?l a cápalátogatás - használva a Magyar Narancs 90-es
évekbeli kifejezését, mely azonban most jogos - alkalmával azokat a helyszíneket, ahol nevezett eretnek
makákó vihorászva celebkedik.

_______________________________________________
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2000

by maxval bircaman - csütörtök, június 10, 2021

https://bircahang.org/2000-2/

2000 annak az éve volt, amikor a Fidesz rádöbbent: el fogja veszteni a következ? választ. Azonban nem
a helyes következtetés lett ebb?l levonva, hogy szükség van saját médiákra.

Két részben kezdett a kormányzat tevékenykedni. 

El?ször is jelképes politizálás a nemzeti érzelm? tábor felé. Erre azért volt szükség, mert e tábor számára
a Fidesz még mindig liberálisgyanús volt. Ez a kampány teljesen sikertelen lett, éppen a médiaháttér
hiánya miatt, hiszen az ellenséges médiák így csak a hibákat emelték ki.

Másodsorban pedig elindult az egységes jobboldal kialakítása, amib?l azonban csak Kisgazdapárt
ledarálása sikerült, a folyamat 2000-ben kezd?dött el. Többek között el lett felejtve az 1998-ban még a
Kisgazdapártnak ígért köztársasági elnöki pozíció.

A legidiótább a polgározás volt, valaki kitalálta, hogy a "polgár" egy varázsszó.

A kormány kampánya minden tekintetben sikertelen lett, minden közvéleménykutatás szerint hatalmas
lemaradásban volt a Fidesz az MSZP-hez képest.

ebben a házban vásároltunk lakást 2000-ben 

Az év f? médiaeseménye a nyári napfogyatkozás volt.
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A f? kamuvita pedig arról szólt, hogy 2000 az a XXI. sz. els? éve vagy a XX. sz. utolsó éve. Err?l az
akkor már m?köd? netes fórumokon a hozzászólók napokig képesek voltak vitázni.

_______________________________________________
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Vatikáni PR-cs?d

by maxval bircaman - péntek, június 11, 2021

https://bircahang.org/vatikani-pr-csod/

Avagy hogyan kell rosszul meccsezni.

Ezt a meccset Feriék a Vatikánban elbukták.

Túl nagyot akartak mondani, aztán saját csapdájukba estek.

Hogyan kellett volna ezt az egészet csinálni? Nem találkozni Orbánnal, arra hivatkozva, csak pár órára
jött, nincs id? erre, plusz eleve ez nem hivatalos látogatás. Aztán lehetett volna híresztelni, hogy ez
valójában finom jelzés akart lenne a gonosz Orbán felé.

De nem, ?k ezt keveselték. Így el?re elhíresztelték, hogy ez tiltakozás lesz Orbán ellen. Ezzel id?t
hagytak az ellenfélnek, az pedig lépett. Az eredmény: kénytelen lesz Feri találkozni Orbánnal.

Úgy t?nik, Feri csapata nem b?velkedik PR-szakért?kben.

Ezért még Ferit a sz?nyeg szélére állítják a f?nökei New Yorkban...

elszaladt a szivárványtélapó szánkója 
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Ingatom a fejemet

by maxval bircaman - szombat, június 12, 2021

https://bircahang.org/ingatom-a-fejemet/

A Partizán szerdai adása ismét szenzáció lett. Nem gúny, komolyan mondom.

Az adásból megtudtam:

nem a GDP számít, fontosabb nála, hogy kinél realizálódik,
jobb a hazai tulajdonos, mint a külföldi tulajdonos,
hiba volt a magyar modell, a cseh modell volt a nyer?, mely lassan privatizált,
az állam nem rossz gazda,
szükséges lett volna a kommunista nomenklatúra lusztrációja,
a hazai gazdaság fejlesztése nélkül nincs kibontakozás.

S mindez egy magát baloldalinak nevez?, a ballib összefogást támogató m?sorban. 

A f?szerkeszt? Gulyás Márton nálam 19 évvel fiatalabb, szóval akkor kezdte az általános els? osztályát,
amikor éppen dúlt az ádáz szellemi harc Csurka és a Demokratikus Charta között. Szóval nem lehet err?l
személyes élménye.

Vajon tudja-e, hogy akkoriban ilyen vélemények mint a fentiek egyedül Csurka lapjában, a Magyar
Fórumban jelenhettek meg. S ezekre a véleményekre a korabeli "demokrata" értelmiség és
szakért?sereglet reakciója kétféle volt:

röhögés: Csurka nem ért a közgazdasághoz, a pénzügyekhez, ezért mond ilyen nyilvánvalóan
szakmaitlan dolgokat,
Csurka fasiszta, s?t ez a szöveg kódoltan antiszemita.
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Le is írom mi volt a fenti pontokra a tévedhetetlen ballib független szakért?i ellenvélemény 20-30 éve:

"nem a GDP számít, fontosabb nála, hogy kinél realizálódik" - hihi, nem lehet azt felosztani, ami
nincs, márpedig a haza t?kés szegény és nem rendelkezik megfelel? tudással,
"jobb a hazai tulajdonos, mint a külföldi tulajdonos" - hahaha, nem fogja kivinni a külföldi
befektet? a gyárat a hátan, érdekes, hogy az jól m?ködjön,
"hiba volt a magyar modell, a cseh modell volt a nyer?, mely lassan privatizált" - huhuhu, igazi
tulajdonosok nélkül nincs kibontakozás, a cseh megoldás csak elódáz mindent, eredménye a lassú
fejl?dés, míg lám mi a régió éltanulói vagyunk,
"az állam nem rossz gazda" - haha-hihi, az állam mindig rossz gazda, mert elválik a tulajdonos
személye az irányító személyét?l, továbbá hiányzik az egyéni kockázatvállalás,
"szükséges lett volna a kommunista nomenklatúra lusztrációja" - húúúúú, nem lehet
visszamen?legesen jogalkotni, nem lehet nem jogállami módszerekkel jogállamot építeni,
"a hazai gazdaság fejlesztése nélkül nincs kibontakozás" - hehehe, a hazai gazdaság mucsaibunkó,
fejlesztése csak pénzkidobása, tapasztalt nyugati befektet?k kellenek.

Én egyébként a fejingatáson túl örülök anmnak a fejleménynek, hogy a korábban megbélyegzett
antiliberális eszmék ma már megjelennek a ballib nyilvánosságban is, akkor is, ha csak a perifériáján.
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2001

by maxval bircaman - vasárnap, június 13, 2021

https://bircahang.org/2001-2/

A Kisgazdapárt utolsó éve volt ez, Torgyán József el lett távolítva a kormányból, majd megkezd?dött a
Kisgazdapárt darabokra esése. Egyes részeket a Fidesz felfalt, másak mentek a szemétdombra.

A Fidesz közben rájött, anyagiak is kellenek. Ennek nevében sose látott, 55 %-os 
minimálbér-emelés következett be. Ez azonnal kiborított minden ballibet a béket?résb?l: hetekig
óbégatott minden ballib megmondóember, "független" szakért?, s még Bolgár Gyuri bácsi betelefonálói
is versenyszörnyülködtek Orbán vérlázító intézkedése miatt, aminek eredménye teljes cs?d, hiperinfláció,
101 %-os munkanélküliség, a nyugdíjak megsz?nése, az ország teljes rombad?lése lesz. A legnevesebb
szakért?k alaposan elmagyarázták, egy igazi demokráciákban a minimálbért a szabad piac láthatatlan
keze emeli, s ebbe beleszólni a politika részér?l nem európai, s?t fasisztoid magatartás.

A januári minimálbér-emelésr?l még márciusban is beszéltek a ballib médiák. Csak áprilisban maradt
abba a m?felháborodási hullám, mikorra kiderült: egyik jóslat se jött be.

A ballibek komolyan megrémültek, ez nem fog-e ismételt Fidesz-gy?zelmet hozni 2002-ben.

Ráadásul Orbánék folytatták ezt a politikát: Széchenyi-terv, nyugdíjemelés, béremnelés az állami
szférában.

A ballib propaganda ezt a korrupciós témával igyekezett ellensúlyozni: székházügy, id?sebb Orbán
k?bányája, valamint Kaya Ibrahim és Josip Tot ügye. (Aki nem tudja melyik mi, lásd Google, nem írom
le.)

A Fidesz a kultúrharcban is igyekezett tenni valamint, nem sok eredménnyel. Pl. elkezd?dött a
Hídember cím? film forgatása - er?sen közepes min?ség? alkotás. 

                                488 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A Fidesz egyetlen médiaintézkedése egy darab hetilap, a Heti Válasz létrehozása volt. Az ellenzék ezt a
témát is felvette a "korrupciós" ügyek közé.

Személyes érdekeltségem ebben az ügyben: én nyertem 2001-ben a Heti Válasz el?fizet?i
nyereményjátékát, a f?díjat, ami egyébként egy koreai gyártmányú tv-készülék volt - már nincs meg, de
m?ködött kb. 10 évig. Volt is egy kép a lapban rólam, ahogy kezet fogok Elek István lapigazgatóval,
amint átveszem a nyereményemet. Sajnos a képet nem ?riztem meg.

A sokféle intézkedés hatására a Fidesz ledolgozta népszer?ségi hátrányát az MSZP-vel szemben, de ez
csak az egyenl? pozíció elérését jelentette. Szóval minden azt mutatta: a 2002-es választásokat bárki
megnyerheti, sokszor hibahatáron belüli eltérést mutattak a felmérések a Fidesz és az MSZP között.

S az év nemzetközi eseménye, a New-York-i terrortámadás? Megmondom ?szintén nem érdekelt
különösebben, semleges voltam ebben, egyik fél híve se voltam ebben a harcban. Amikor el?ször
hallottam egyébként a támadás hírét, azt hittem, csak vicc az egész.

Budapest központja 2001-ben 

Én inkább a MDF híve voltam, nem a Fideszé, de ez a két párt 1998-2006 között együttm?ködött teljes
mértékben.

Ami személyes sorsomat illeti, ebben az évben indult el biotermék-üzletünk. Utáltam. Nem is szférát,
mert semmi bajom a biotermékekkel, hanem magával az eladással: mindig utáltam vállalkozó lenni. Az
egész valójában abszolút kényszer volt, mert egyébként megbízásos alapon tolmács-fordító voltam, de ez
nem hozott elegend? bevételt.
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Mire fel a térdepeltetés?

by maxval bircaman - hétf?, június 14, 2021

https://bircahang.org/mire-fel-a-terdepeltetes/

Nincs jobb terepe a politikai vagy világnézeti harcnak, mint amikor mi állapítjuk meg mi legyen a terep,
hogy nézzen ki. Lásd a focimeccsen adottság, hogy mik a játék szabályai, hol van a kapu, mik a méretei,
stb., mindezen senki se harcol, mert aki játszani kezd, az eleve ezekkel az adottságokkal számol.

Aztán a csapatok persze harcolnak egymással, de nem azon, mik legyenek a szabályok. Hanem a
szabályok alapján elérhet? gy?zelemért.

Vegyük mondjuk a zászlófelvonást, a himnuszt. Az is tiszteletet tanúsít, aki esetleg az adott ország ellen
érzelmekkel bír. Vagy azon se illend? gúnyolódni, hogy az amerikaiak rendszeresen szívre teszik a
kezüket az amerikai himnusz alatt, pedig nálunk ez furcsán hat.

A BLM-térdepeltetés valódi célja: a térdepelést a normalitás, a semleges magatartás részévé tenni. Azaz
legyen egy szimpla normális szokás, amin akkor se szabad felháborodni, ha nem értünk egyet vele. Aztán
egy id? múlva mindenki letérdel, hiszen ez illemszabállyá válik, mint ahogy akkor is sapkát veszünk fel a
zsinagógában, ha nem is vagyunk zsidók.

Azaz itt magát a pályát akarják megváltoztatni az érdekeltek. Ezért is rendkívül alattomos ez a játék. S
erre csak agresszívan lehet reagálni, azaz demonstratívan nem teljesíteni az elvárást, s?t gúnnyal élni. 

Pontosan ezért támogatandó a kifütyülés. Hamis az a népszer? többségi magyar álláspont, hogy "én
ellenzem mind a térdelést, mind annak kifütyülését", ez ugyanis a b?n és a b?nellenesség egybe mosása.
Igenis fütyülni kell, míg szabad. Mert ha hagyjuk beépülni a térdepeltetést a normalitásba, már nem lehet
fütyülni.

Mondok egy teljesen politikamentes példát arra, amikor valaki megpróbált új divatot teremteni. Amikor
20 éve még nem volt a rögzített magyar telefonszolgáltatás tulajdonosának mobilhálózatos érdekeltsége
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is, reklámkampányt indított a cég, hogy kimutassa, a rögzített telefon "valahogy" jobb, mint a mobil
telefon. Ennek egyik eleme egy olyan tv-reklám volt, melyben egy 40 év körüli hölgy a mobilján beszél,
majd hirtelen azt mondja "ez a téma nem mobilra való", aztán vágás, ugyanaz a hölgy immár otthon ül
egy karosszékben és boldogan beszél a vezetékes telefonján. A kampány persze nem lett sikeres, hiszen
azt még megérti az ember, mi az, hogy "nem telefontéma", azaz beszéljük meg személyes találkozó
keretein belül, de ahhoz már nagyon ostobának kell lenni, hogy bárki elhiggye, vannak olyan témák,
melyekhez nem jó a mobil, hanem vezetékes telefon kell.
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Idegenellenesség

by maxval bircaman - kedd, június 15, 2021

https://bircahang.org/idegenellenesseg-2/

Ami a magyar idegenellenességet illeti, két végletes álláspont szokott lenni. A "jobbos" álláspont szerint
nem létezik, mert a magyar befogadó nemzet. A "balos" szerint meg a magyar a világ leggonoszabb
kirekeszt? népe.

Az igazság meg éppen középen van. Magyarországon er?s az idegenellenesség, ennek vannak pozitív és
negatív következményei is, s az egésznek semmi köze a politikai állásponthoz. A "baloldalon" nincs se
kevesebb, se több idegenellenes, mint a "jobboldalon".

Az idegengy?löletet elméletleg elutasító ballibek pl. mindig készek az idegengy?lölet befogadására
amikor ez érdekeiket szolgálja. A mostani kínaiellenes hisztizés pontosan másolja a 2004-es ballib
kampányt az állampolgársági népszavazás kapcsán.

2004-ben a határontúli magyarok akarták sáskamódra lepusztítani az országot, most a kínaiak. Semmi
újdonság. Csak akkor Gyurcsány okádott, most meg a nála fokozattal gusztustalanabb KariGeri(nctelen).
Miért gusztustalanabb? Mert Gyurcsány legalább nem vádolható hiteltelenséggel, ? komolyan hiszi saját
baromságait. Míg KariGeri(nctelen) - ahogy neve is mutatja - csak egy gerinctelen karrierista báb.

A hatályos ballib álláspont nagyjából ez tehát: a határontúli magyarok takarodjanak, ahogy az ukrán
vendégmumkások is, velük a kínaiak, de korlát nélkül jöjjenek a kamumenekültek az iszlám államokból.
"Érdekes" álláspont...

Kiegészítésként - hogy legyen min röhögni is - egy épületes vita fanatikus ballib kommentel?kt?l, csak a
lényeget emelem ki. A vita alapja egy mihazánkos politikus megszólalása Trianon kapcsán.

Az els? kommentel? megjegyzi: "Nem engedhetjük ennek a beteg állatnak, hogy háborúba sodorja
Magyarországot!".
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A másik igyekszik rátenni egy lapáttal: "A románok pár óra alatt bevonulnak Budapestre.".

Jön egy harmadik is, aki túl kevésnek tartja az eddigieket: "Ezúttal maradjanak is ott! De, mint az utóbbi
pár évtized történelme mutatja, annál sokkal több eszük van, hogy ott maradnának abban a pöcegödörben
sokáig. Ki akarna több millió habzó szájú veszett, vagy gerinctelen gyáva magyart az országában?".

A kommentár felesleges. Beteges öngy?lölet, amihez képest még a vad idegenellenesség is jobb. Az
idegenellenesség gyógyítható, enyhíthet? észérvekkel, az öngy?lölet csak a beteg eutanáziájával.

_______________________________________________
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2002

by maxval bircaman - szerda, június 16, 2021

https://bircahang.org/2002-2/

Az MDF-Fidesz koalíció elvesztette a választásokat 55 ezer szavazattal az MSZP mögött. S hiába nyertek
több egyéni mandátumot, mint az MSZP.

S hiába nyert az MDF-Fidesz 188 összmandátumot az MSZP 179 mandátumával szemben, a Fidesz
egyetlen lehetséges partnere se jutott be a parlamentbe, miközben az SZDSZ pedig bejutott. Így az MSZP
és az SZDSZ alakíthatott kormány, közösen a mandátumok 51 %-át birtokolták.

A választás két fordulója között totális hisztéria volt. A Fidesz próbált masszívan mozgosítani,
sikertelenül - ekkor volt a híres kokárdás kampány, azaz aki "polgár" (értsd: az MDF-Fidesz híve), az
viseljen kokárdát. Én direkt nem vettem fel kokárdát, mert utálom az ilyen csordaíz? dolgokat, pedig én is
rájuk szavaztam, bár inkább az MDF, mint a Fidesz miatt. Sok kokárdás furcsán nézett rám, hogy "lám,
egy komcsi".

A Fidesz kampánya elbukott, csak a megtett intézkedésekkel kampányoltak (pl. az ismételt drasztikus 25
%-os minimálbér-emelés január 1-t?l), dehát ellenséges médiakörnyzetben ez abszurd vállalkozás volt,
gyakorlatilag minden média az MSZP-nek és az SZDSZ-nek kampányolt.

Az új kormányf? Medgyessy Péter lett, aki betartotta választási ígéretét a béremelésre. Ett?l sok ballib
megmondóember dührohamot kapott. Bolgár Gyuri bácsi betelefonálói is két ellenséges csoportra
oszlottak Medgyessyt illet?en. De szerencsére alig 1 hónappal kés?bb kiderült, Medgyessy
titkosszolgálati munkatárs volt Kádár alatt, ez összekovácsolta a betelefonálókat Medgyessy oldalán. Az
eltitkolt titkosszolgálati múltat illet?en a legröhejesebb magyarázat az volt, hogy Medgyessy a KGB
ellen küzdött, valamint azért nem árulta ezt el Medgyessy a választás el?tt, mert nem volt joga államtitkot
kiadnia.

Veresége után a Fidesz amolyan népmozgalmat szervezett (polgári körök), ezt röhejesnek tartottam, nem
vettem részt benne. Az MDF kezdett a Fidesz ellen fordulni, hagyományos liberális-konzervatív iránnyal,
amivel két szék között a földre esett. Hozzá kell tennem: én az MDF-fel értettem egyet, akkor még hittem
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a hagyományos jobboldali politikában, ezt pedig az MDF hitelesebben és h?ebben képviselte.

Medgyessy közben folyamatosan zuhant lefelé. Mégpedig nem a Fidesz támadásai, hanem sajátjai egyre
növekv? undora miatt. Az objektív ok az volt, hogy kiderült Medgyessy emberi alkalmatlansága, hogy
képtelen értelmesen beszélni, nem tud kerek mondatokat mondani, ha a szöveg nincs leírva, s?t néha az
írott szöveget se képes felolvasni. A másik súlyosabb volt: kiderült róla, hogy bankár létére szimpatizál a
szocdem értékekkel, ami miatt egyre nagyobb lett a feszültség közte és a kormányzat "független"
ultraliberális szakért?i között.

Mádl Ferenc köztársasági elnöknél 

Én lettem a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház elnöke (valójában már 2001 végén), s ekkor derült ki
végleg, hogy alkalmatlan vagyok emberek vezetésére, bár egyébként f? feladatomat, ami miatt
megválasztottak, elvégeztem sikeresen: az Egyház jogi képviselete zavarainak rendezését.

_______________________________________________
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Bátor döntés

by maxval bircaman - csütörtök, június 17, 2021

https://bircahang.org/bator-dontes/

Rendkívül bátor döntés hozott a magyar parlament. Ez gyakorlatilag teljes szembemenés a nyugaton
egyre inkább kötelez? érvény? genderkurzussal.

Magyarország ezzel nyíltan harcott hirdetett az Európai Unió és általában a nyugati liberális civilizáció
egyik alapkövének.

Én személyesen nem hittem volna, hogy ezt meg meri tenni Orbán. Tévedtem.

Le a kalappal!

_______________________________________________
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Megbuzul a gyerek a reklámtól?

by maxval bircaman - péntek, június 18, 2021

https://bircahang.org/megbuzul-a-gyerek-a-reklamtol/

A legújabb árnyékbokszolás: akkor most be lesz tiltva Csajkovszkij, mert homokos volt, továbbá:
elkapja a gyerek a homokosságot a tv-b?l?

Kellemes vitamódszer: azt mondani amit senki se állított, majd azt fölényesen cáfolni. Ennek a neve 
árnyékbokszolás.

Mi is a valóság? Természetesen nem lehet elkapni egy genetikai eredet? betegséget. Senki se lesz
homokos vagy pedofil, attól hogy ilyesmit lát. S persze egy homokos vagy pedofil szerz? m?ve meg
végképp nem okoz homokosságot vagy pedofíliát. A homokos Csajkovszkij egyik m?ve se okoz
ilyesmit, ahogy a pedofil Thomas Mann írásai se képesek ilyen hatást elérni.

pedig még a tematika is pedó, mégse fert?z (a színpadi verzióban a színész direkt id?sebb, hogy ne
okozzon botrányt manapság, de az eredetiben kisfiú van, tessék elolvasni, nagyon jó m?) 

Dehát akkor mi a tiltás értelme, vet?dik fel. Ugyanaz, mint hogy vannak korhatáros filmek is. Senki se
gondolja, hogy bárki er?szakos lesz egy er?szakos filmt?l, de mégse adjuk oda kisgyereknek, hiszen még
túl fejletlen ahhoz, hogy a helyén értelmezze a látottakat.

Egy nem eléggé fejlett agy esetleg mindent helyesnek és normális lát, amit megmutatnak neki, még nem
képes belátni a dolgok hátterét.

Nyugaton egyre gyakoribb, hogy gyerekek nagy tömegben homokosnak mondják magukat, esetleg
trensznem?nek. Olyan arányban, ami egyszer?en képtelenség. Miért? Mert minden média azt sugározza
feléjük: mindez teljesen normális, s?t egyenes "kúl" dolog. A gyerek meg utánozni próbál, s bebeszéli
magának: ? is ilyen fantasztikusan kúl ember.
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100 éve a kisgyerekek hadvezérek akartak lenni, 50 éve ?rhajósok, 25 éve zenész sztárok manapság meg
transzgender szörnyszülöttek. Mindig alkalmazkodva az adott kor elvárásaihoz. Csak a hadvezér,
?rhajós, zenész álom elmúlik nyom nélkül, károsodás nélkül, míg a perverz nemiség súlyos bajt okoz a
gyerek lelkében.

https://www.youtube.com/watch?v=Yue6Cb5OULM 
én a barokk zene kedvel?je vagyok, de a kés?bbi kor egyik legjobb darabja éppen Csajkovszkij m?ve 

Az a társadalom, melyik nem termel utódakat, s azokat nem védi meg, szart se ér. 

A Nagy Normalizáció - mely mindenképpen be fog következni - után fontos feladat lesz nürnbergi típusú
törvénykezés: szigorú büntetés vár majd mindenkire, aki manapság aktív részt vállal a gyerekek
megrontásában. 
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2003

by maxval bircaman - szombat, június 19, 2021

https://bircahang.org/2003-2/

A f? esemény az EU-s népszavazás volt, ezen igennel szavaztam, s azt hiszem, ez nem volt hiba -
kényszerhelyzet volt a belépés.

A politikai helyzet lényeg: a Fidesz részvétele nélkül a kormányzó er?k lassan fel?rölték saját magukat.
Ekkor lépett fel el?ször Gyurcsány Ferenc, aki jobban támadta saját kormányf?jét, mint az ellenzék.

A kés?bb hatalmas problémát okozó devizahitelezés ekkor kezdett terjedni - amit egyébként még az
Orbán-kormány vezetett be, de már a Medgyessy-kormány alatt lett népszer?. Még nekem is volt
devizahitelem, bár én vissza tudtam fizetni.

elmentünk megnézni a t?zijátékot ebben az évben 

_______________________________________________
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Nemzetépítés Dél-Ázsiában

by maxval bircaman - vasárnap, június 20, 2021

https://bircahang.org/nemzetepites-del-azsiaban/

Írtam már a közép-ázsiai ex-szovjet térség nemzetépítésér?l. Most az attól délebbre és keletebbre fekv?
térség pár érdekessége.

A térség demográfiailag 3 típusú országra osztható:

etnikailag homogén országok, ahol a lakosság 90+ %-a azonos nemzetiség?: Banglades, Dél-
Korea, Észak-Korea, Japán, Kambodzsa, Kína, Maldív-szigetek, Mongólia, Tajvan, Vietnám.
etnikailag heterogén országok, ahol sokféle etnikum él együtt: Afganisztán, Fülöp-szigetek, India,
Indonézia, Pakisztán, Szingapúr,
a kett? közötti helyzet - van ugyan domináns etnikum, de a lakosság jelent?s része más
etnikumhoz tartozik: Bhután, Brunei, Laosz, Malájzia, Mianmar, Nepál, Srí Lanka, Thaiföld.

A homogén államokban fel se merül kérdésként a nemzetépítés mikéntje, hiszen a nemzet a szinte teljes
lakosságot kiadó többségi etnikum alapján áll, ahogy ez pl. Magyarországon is van. 

Kína annyiban kivételes, hogy bár a kínai etnikum aránya 92 %, sok kisebbség területileg elhatároltan él,
továbbá a kínai nyelv kölcsönösen nem érthet? nyelvjárásokra oszlik.

A kínai nyelv valójában - nyelvészeti szempontból - nyelvcsalád. Az egyes nyelvjárások közti eltérés
jelent?s, kb. úgy lehet elképzelni, mintha Európában az összes újlatin nyelvet egyetlen nyelv
nyelvjárásának tekintenénk, így a román, az olasz, a spanyol, a francia, a portugál mind a latin
nyelvjárásaként lenne számon tartva. S ahogy egy román se tud szabadon kommunikálni egy franciával,
úgy két kínai "nyelvjárás" beszél?je se. A kínai megoldás: a szabványosított kínai, mely a mandarin
nyelvjáráson alapszik mint kötelez? nyelv, bár nem a többi nyelvjárás helyett, hanem mellettük. Ez a
hivatalos politika évtizedek óta mind Kínában, mint Tajvanon. (Bár a fiatal tajvani nemzedék körében
létezik egy irányzat, mely önálló tajvani identitást vall, de ez kisebbségi irányzat.) Egyedül két, a XX. sz.
végéig európai gyarmatként m?köd? területen más a helyzet: Hongkongban és Makaóban, ahol a nagy
többség egyáltalán nem beszél mandarinul, mivel ott sose volt hivatalosan használatban. 
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A kínai nemzettudat viszont egységes nyelvfüggetlenül. Ezt a közös írás is er?síti. A kínai írás egységes
minden nyelvjárásban. Itt az eltérés alapvet?en az, hogy a hagyományos vagy az egyszer?sített írást
használják. Az átlag m?velt kínai azonban mind a kett?t ismeri. 

A koreai esetében érdekes, hogy Észak-Koreában kizárólag a koreai ábécét használják írásra, míg Dél-
Koreában a koreai ábécét legnagyobb részben, de kínai eredet? írásjegyeket is. A következménye ennek:
aki Észak-Koreában n?tt fel, majd átkerül Dél-Koreába, az külön tanulás nélkül nem tud minden dél-
koreai szöveget elolvasni. Ez a probléma csökken?ben van egyébként, mert Dél-Koreában is
folyamatosan egyre kisebb mérték? a kínai írásjegyek használata. 

Egy id?ben Észak-Koreában egyenesen tiltották a kínai írást, ma már nem, s?t tanítják az iskolákban, de
nincsenek aktív használatban.

Egyébként az észak-koreai irodalmi nyelv kicsit eltér a dél-koreaitól, de az eltérés nem nehezíti a
kölcsönös értést. Mindkét országban a hivatalos állami politika része az újraegyesítés, ezért egyik
országban se vezetnek be komolyabb nyelvi reformokat, mert ez nehezítené a kölcsönös megértést.

A 99 %-ban bengáli Banglades esetében érdekes megjegyezni, máig két darab párhuzamos bengáli
identitás létezik. Történelmi okokból úgy alakult, hogy a történelmi Bengália keleti felén a lakosság
felvette az iszlám vallást India muszlim korszakában, míg nyugati felén megmaradt a hindu vallás. India
függetlenné válásakor, mely vallási alapon zajlott, így Nyugat-Bengália a mai India része lett, míg Kelet-
Bengália pedig Pakisztán része. Pakisztán megalakulásakor a lakosság 65 %-a bengáli volt, de ennek
ellenére nem a bengáli lett a hivatalos nyelv: ennek kés?bbi eredménye a Pakisztánon belüli bengáli
szeperatizmus, mely sikeresen elvezetett Banglades megalakulásához 1971-ben. Tehát az iszlám identitás
Bangladesben másodrend? az etnikai identitáshoz képest. 

Létezett ugyan törekvés egy egységes bengáli nemzet létrehozására - mindkét oldalról -, ez azonban
mindig marginális volt. Ez ma is így van. Jelenleg az arány nagyjából 2:1 a muszlim bengáliak és a hindu
bengáliak között. Bangladesben a lakosság 99 %-a bengáli (ebb?l 90 % muszlim, 9 % hindu), míg Nyugat-
Bengálban - ami az egyik indiai állam - 87 % a bengáliak aránya, ebb?l 25 % muszlim, 75 % hindu. 

Ami egységes az a nyelv, azonos nyelvet beszélnek mindkét területen. Az írás is azonos, azaz a muszlim
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bengálik is a szanszkrit eredet? bengáli ábécét használják.

Mind a hindu, mind a muszlim bengáliak között az iskolázottság egyik fontos jele a gyarmati múltból
megmaradt angol nyelv ismerete. Valamilyen szinten gyakorlatilag mindenki beszél angolul, magas
szinten persze csak az iskolázott. m?velt réteg. Bangladesben az angol ugyanúgy hivatalos nyelv, ahogy a
bengáli is, viszont a bengáli teljesérték?, minden területen használt nyelv, ténylegesen is bengáliul folyik
az élet, ez nem csak afféle jelképes nyelv. Az identitás fontos eleme a nyelvtudás, végülis éppen a
nyelvért való harc az alapja annak, hogy lett független Banglades.

dúl a választási kampány Banglades f?városában: a jelöltek plakátjai az utca felett kifeszített ruhaszárító
kötelekr?l lógnak (forrás) 

A következ? legyen Pakisztán, hiszen már szóba került. Pakisztán az eredeti Nagy-India muszlim része
volt. A mai Pakisztán ennek a nyugati fele. A pakisztáni nemzeti öntudat alapja a vallás. Tulajdonképpen
?k muszlim indiaiak, különböz? nemzetiségekb?l, akiket egyesít a közös iszlám kultúra indiai változata.
Az indiai muszlimok közös nyelve az urdu, mely valójában a hindival azonos nyelv, de arab ábécével, s
er?s arab-perzsa hatással - ez kb. úgy képzelhet? el, mint a szerb-horvát viszony, Ezért is Pakisztán
nemzeti nyelve az urdu, annak ellenére, hogy a lakosság kevesebb mint 10 %-ának az anyanyelve, de
idegen nyelvként szinte mindenki beszéli. 

Az urdu nyelvet egyébként a britek terjesztették el. India brit meghódításakor a perzsa volt a f? hivatalos
nyelv, bár ez senkinek se volt az anyanyelve - a perzsa a muszlim hódítás eredménye volt. Ezt a britek
felváltották az urduval, a helyi muszlim elit anyanyelvével, így "nemzetibb" színt adva uralmuknak, majd
pedig behozták az angolt második nyelvként.

India más úton indult. Bár itt is voltak törekvések etnikai-nyelvi alapú nemzeti identitás kialakítására, ez
szinte azonnal megbukott. A kezdeti elképzelés az volt, hogy a nemzeti nyelv legyen a hindi, s azt tanulja
meg minden nem-hindi nyelv? lakos is anyanyelve mellé, s így a hindi váltsa fel az angolt. Ezt a tervet
azonban még Észak-Indiában se fogadták el, ahol a hindivel rokon nyelveket beszélnek, Dél-Indiában
pedig egyenesen bojkottálták a tervet. Amikor pl. törvény született, hogy a hindi kötelez? tantárgy
minden indiai iskolában, a tamil nyelv? régióban egyszer?en megszüntették a hindi tantárgyat még
azokban az iskolákban is, ahol addig tanították, s az angolt vezették be helyette kötelez? jeleggel. A
tamilok azt mondták, nekik a hindi ugyanannyira idegen, mint az angol, de utóbbinak nagyobb a
használati értéke.
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A 60-as évekre kiderült: az angol nem helyettesíthet?, máig is az a közvetít? nyelv Indiában, az egyes
indiai államok pedig saját hatáskörben döntik el mi a helyi hivatalos nyelv és az oktaaás nyelve. Jelenleg
India lakosságának kb. 48 %-a hindi/urdu anyanyelv?, s további 14 % beszéli a nyelvet idegen nyelvként.

India államai: zöld - a hindi/urdu hivatalos nyelv, piros - a hindi/urdu nem hivatalos nyelv 

Szóval az indiai nemzeti identitás alapja a terület, a közös múlt, de nem valamely nép, vallás, nyelv.

Afganisztán esete annyiban hasonló, hogy a névadó nép (a pastuk, akik a sz?k értelemben vett afgánok) a
lakosság alig 40 %-a. Történelmileg a régió közvetít?nyelve a perzsa, mely Afganisztánban a lakosság 30
%-át kitev? tadzsikok anyanyelve. 

A perzsa nyelvnek 3 változata van: az iráni perzsa, a tadzsikisztáni tadzsik, s a dari (afganisztáni tadzsik).
Ezek között az eltérés kb. mint a brit, az amerikai, s az ausztrál angol között. Egyedül az írásban való
érintkezés nehéz: mert míg az iránit és a darit arab ábécével írják, addig a tadzsikot cirill ábécével.

Az afgán állam igyekezett a pastu nyelvet is felemelni a dari szintjére, de máig a dari a közvetít? nyelv
Afganisztánban. Hivatalos szinten kétnyelv?ség van, aki nem beszéli mind a két nyelvet, az nem tölthet
be állami állást.

Szingapúr a többnyelv?séget választotta identitása alapjának. Minden négynyelv? (maláj, kínai, tamil,
angol), de az utóbbi id?k fejleménye, hogy az angol kezdi a másik három nyelv szerepét elvenni. Ma már
a lakosság harmada kizárólag angol anyanyelv?.

Indonézia a sikeres váltás példája. A volt gyarmattartó nyelve (a holland) gyakorlatilag ki lett törölve.
Többnyelv?ség helyett az egynyelv?ség a hivatalos politika, de nem valamelyik nagyobb etnikum nyelve
lett kiválasztva, hanem a térség közvetít?nyelveként korábban is használt maláj nyelv (ezt hivatalosan
indonéz nyelvnek nevezik, de gyakorlatilag azonos a malájziai malájjal), mely kiválasztásakor a lakosság
alig 5 %-ának volt az anyanyelve (s ez az arány most is 20 % körüli). Az állami élet és az oktatás
kizárólag indonéz nyelv?, minden más nyelv csak a magánéletben használatos.

                                503 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Pár éve volt egy malájziai kollégám. Kérdezgettem ?t, szokott-e átjárni Indonéziába, s hogy áll a
nyelvvel. Mondta, persze szokott átmenni, mert Indonézia olcsóbb ország, s a nyelvet pedig 99
%-ban érti, csak néha vannak furcsa szavak, melyeket Malájziában másképp mondanak.

A megoldatlan identitás példája a Fülöp-szigetek. A terv az volt, hogy a legnagyobb etnikum nyelvét, a
tagalogot - mely jelenleg a lakosság negyedének anyanyelve - egyedüli hivatalos nyelvvé teszik. Ennek
érdekében átnevezték a tagalogot "filippino nyelvnek". Er?sen sikertelen lett a projekt, az ország nagy
része máig nem beszél fillipinóul, s a kormányat a gyakorlatban az angolt használja a nem-fillipino
nyelv? térségekben.

A két himalájai állam - Bhután és Nepál - esete hasonló. A névadó etnikum kisebbségben van -
Bhutánban 20 %, Nepálban 40 % -, s mindkét ország megpróbált mégis a névadó etnikumra 
építve nemzetet létrehozni. 

Nepálban ez teljes cs?dött mondott, a hatalom belebukott: ez a f? ok, ami miatt Nepál királyságból
köztársaság lett 2001-ben. 

Bhután esetében a hatalom er?s, sikeresen megtartotta a rendet. (Persze a két ország más adottságú:
Nepál 28 millió lakosú, míg Bhután népessége 750 ezer f?, ritkán lakott ország.) Az egységítés egyik
módszere: a bhutáni hatóságok az ország negyedét alkotó nepáliakról megállapították, állampolgárság
nélküli illegális idegenek, s nagy részük deportálva lett.

Srí Lanka az indiai szubkontinens legproblémásabb országa az etnikai kérdés szempontjából. Ez az az
ország, ahol polgárháború dúlt etnikai alapon. Az ország lakosságának negyede tamil, ?k többséget
alkotnak északon és keleten, míg délen és nyugaton a lakosság háromnegyedét kirev? szingalézek élnek.
A probléma ráadásul vallási is: a tamilok hinduk, a szingalézek buddhisták.

A szingalézek hajlamosak Srí Lankát kizárólag szingaléz földnek, továbbá buddhista mintaállamnak
tekinteni. Ami tény: Srí Lanka az indiai szubkontinens egyetlen országa, ahol a budhhizmus megmaradt -
mindenhol máshol a hinduizmus kiszorította -, s itt jött létre a buddhizmus egyik f?ága is. 
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A függetlenség elérése után az angol nyelv folyamatos kiszorítása zajlott, felváltása a szingaléz nyelvvel.
A tamil kisebbség részér?l ellenállás bontakozott ki, ez 1983-ban polgárháborúhoz vezetett, a tamilek
saját országot kiáltottak ki Srí Lanka északi és keleti részén Tamil Eelam néven - ez az ország nem kapott
nemzetközi elismerést, de tartósan fennállt 26 éven keresztül, egészen 2009-ig. 

Mindenképpen meg kell említeni még a 4 maláj nyelv? állam közül 3-ban létez? bumiputera elvet.
Bruneiben, Indonéziában, s Malájziában létezik az állampolgárok jogi megkülönböztetése: vannak
?shonos és nem-?shonos állampolgárok, el?bbiek a bumiputerák (a szó jelentése: földlakó). Mindenki
bumiputera, aki vagy maláj nemzetiség? vagy az illet? ország ?slakosa. Mindenki más meg nem az, akkor
is, ha esetleg több nemzedék óta élnek ott az ?sei. 

Indonéziában ma már nem jár speciális jogokkal a bumiputera-státusz, de Bruneiben és Malájziában máig
komoly megkülönböztetés van. A rendszer logikája: a brit uralom idekán a britek sok kínait és indiait
telepítettek be, ezeket el?nyben részesítették az eredeti lakossággal szemben, így a független államiság
elérése után most az ?slakosok hátrányos helyzetét pozitív diszkriminációval kell helyre hozni.
Gyakorlatilag a magyar numerus clausus logikája, de nem csak a fels?oktatásban, hanem szinte
mindenhol. Malájziában pl. az állami lakáshitel programban a bumiputerák alacsonyabb kamatú hitelt
kapnak, de még a t?zsdére is vonatkozik ez: nem szerepelhet a malájziai t?zsdén olyan cég, melyben
nincs elegend? arányú bumiputera f?részvényes, s ez a külföldi cégekre is vonatkozik. De pl. még egy
lakópark építésekor is köteles az épít? ügyelni, hogy ne fordulhasson el?, hogy minden vev?je nem-
bumiputera. Magyarországon a hasonló rendelkezés leginkább a zsidókat érintette negatívan, míg
Malájziában a kínaikat. A szupergazdag - az éeltszínvonal magasabb a svájcinál - Bruneiben valamivel
enyhébbek a szabályok: ott els?sorban az állami állásokra való pályázásnál ad el?nyt a bumiputera-
státusz.

Az etnikai arányok a 3 országban:

Brunei: 66 % maláj, 21 % indiai, 10 % kínai, 3 % nem-maláj ?slakos,
Indonézia: 4 % maláj, 0 % indiai (1 % alatt), 2 % kínai, 93 % nem-maláj ?slakos,
Malájzia: 55 % maláj, 7 % indiai, 23 % kínai, 14 % nem-maláj ?slakos.

Laoszban a lakosság alig fele laoszi nemzetiség?. Viszont sokkal több laoszi nemzetiség? él Thaiföldön,
mint Laoszban - a laoszi etnikum négyötöde Thaiföldön él. Ami nehezíti a helyzetet: Thaiföldön a
laosziakat thai nemzetiség?eknek tekintik. Ami tény: nem világos a thaiak és a laosziak közti elkülönülés,
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a két nyelv viszonya kb. mint a cseh és a szlovák, azaz kölcsönösen érthet?ek. 

A Laosz és Thaiföld közti eltérés, hogy míg Thaiföldön létezik sikeres nyelvszabvánuosítás, mely
nyelvet a nem-thai lakosság is beszél, addig Laoszban máig nyelvjárások vannak csak, az ország egyes
részei között még a fizikai kapcsolat is nehézkes. Jellemz?, hogy Laosz egyes részeinek lakossága jobban
ismeri Thaiföldet, mint saját országa más részeit.

Mianmar a félig sikeres egységesítés példája. A többségi burmai lakosság az ország középs? részén él, a
határvidékeken er?s kisebbségi etnikumok vannak. Az er?s burmaisítási törekvésen annyit értek el, hogy
a nyelvet szinte mindenki beszéli, egységes nemzet viszont máig nincs.

Az el?bbiekb?l látható sikeres nemzetépítés ott lett, ahol eleve megvolt a homogenitás, ill. ott is, ahol
nem volt meg ugyan, de sikerült valamilyen nem-etnikai közös alapot találni.

Mi az egyes említett országok átlag életszínvonala? Íme:

magyar szint duplája felett: Brunei, Szingapúr,
magyar szint duplája: Dél-Korea, Japán,
magyar szinttel azonos: Malájzia, Tajvan,
magyar szint fele: Kína, Maldív-szigetek, Thaiföld,
magyar szint harmada: Bhután, Indonézia, Mongólia, Srí Lanka,
magyar szint negyede: Fülöp-szigetek, Laosz, Vietnám
magyar szint ötöde: India, Mianmar, Pakisztán,
magyar szint ötöde alatt: Afganisztán, Banglades, Észak-Korea, Kambodzsa, Nepál.
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Nem vagyok homofób, de...

by maxval bircaman - hétf?, június 21, 2021

https://bircahang.org/nem-vagyok-homofob-de/

A magyar "jobboldal" lassan belesétál egy csapdába.

El?ször is elkezdte használni a "meleg" szót, bár még nem teljeskör?en, de egyre nagyobb gyakorisággal.
A "meleg" viszont egy fert?zött, nem semleges szó, nem szabadna használni. Van helyette "homokos", ha
pedig teljesen semlegesek és hivatalosak akarunk lenne, akkor "homoszexuális".

A "meleg" szó ugyanis egy pozitív szó, eredetileg a h?mérsékletre utal, "meleg ruha", "meleg szoba",
"meleg víz", csupa jó dolog, továbbá átvitt értelemben: "családi meleg", "meleg érzés", stb., ki lenne ezek
ellen? S így ki lenne "melegellenes" is? A jó ellen lenni miféle dolog?

Itt sajnos visszaüt a magyar nyelv sajátossága, hogy igyekszik az idegen szavakra magyar megfelel?t
találni. A "meleg" ugyanis az angol "gay" fordításaként lett kitalálva (eredetileg az angol "gay" jelentése
egyébként "vidám"). Más nyelvekben - ahol kevésbé szorítják ki az idegen szavakat - egyszer?en átvették
az angol szót (pl. spanyolul "gay", oroszul "???"), ami kisebb rossz, így megmarad az a tudat, hogy ez
valami "idegen" dolog.

A másik a "homofóbia" szó. Egyre több egyébként normális embert?l hallom: "nem vagyok homofób,
de", majd elmagyarázza más szavakkal, hogy ? homofób. Dehát miért kellene átadni a "homofóbia" szót a
homoklobbinak? Miért kellene elfogadni, hogy azt jelenti "homokosok gy?lölete"? Erre az égvilágon
semmi ok nincs.

Mivel most van a foci EB, íme egy focihasonlat: a fentiekben leírt magatartás olyan mintha egy
focicsapat folyton csak reagálna az ellenfél játékára, s egyedül arra számítana, hogy majd egyszer csak
figyelmetlen lesz az ellenfél, de sose szervezne saját támadást, ki se dolgozna saját játéktervet. Ez az
esetek 99 %-ában a biztos vereség receptje.
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2004

by maxval bircaman - kedd, június 22, 2021

https://bircahang.org/2004-2/

Ebben az évben két szavazás is volt.

A népszavazáson igennel szavaztam az állampolgársági kérdésre, s nemmel a kórházi kérdésre. Az EU-
választáson az MDF-re szavaztam. Itt a Fidesz egymagában legy?zte az MSZP és az SZDSZ összesített
eredményét.

Medgyessy Péter kormányf? kezdte elveszteni minden tekintélyét, ebben az évben sajátjai - Gyurcsány
vezetésével - meg is puccsolták. A végén Medgyessy már ?rült marhaságokat beszélt, pl. hogy induljon
az összes magyar párt közös listán az els? magyar EP-választáson.

A Fidesz minden népszer?ségi listán immár vezetett, ez ellen született - immár az új kormányf?,
Gyurcsány - vezetésével a népszavazási gy?löletkampány. Az MSZP olyan piszkos módon kampányolt a
kett?s állampolgárság ellen, hogy a kett?s állampolgárságot szinte ellenz? SZDSZ-esek is már
panaszkodni kezdtek a szocialisták xenofóbiája miatt. Volt egy "kedvenc" óriásplakátom, mely el?tt
naponta átlag 4-szer elhaladtam, ezen egy hajléktalan kinézet? sokgyerekes család volt látható, mellette a
szöveg "felel?s döntést!", magyarul: ne adjunk állampolgárságot a szemét román koldusoknak. Emellett
anoním röplapokkal is tele volt Budapest, melyek jobban uszítottak a határontúli magyarok ellen, mint a
levadabb migránsellenes kampány 2015-ben. A suttogó propaganda is hatott. Mivel akkor volt egy
boltunk, sok emberrel találkoztunk, így a legfantasztikusabb sztorikat hallhattuk, pl. a buszokkal várakozó
"román" sáskahadakról, akik a népszavazás után azonnal indulnak is ingyen megoperáltatni magukat
Magyarországon, aztán felvesznek minden létez? segélyt, majd hazamennek a zsákmánnyal, kifosztva
Magyarországot. Gyurcsányék gyakorlatilag átvették a Jobbik összes cigányellenes szövegét, csak a
"cigány" helyére "határontúli magyar" került.

Sose voltam nacionalista, akkor se, de ez az egész h?börgést egyszer?en elfogadhatatlannak tartottam.

Egyébként Gyurcsány számítása bejött, a lakosság nagy része egyetértett a "jöttmentek" elleni
szövegekkel, s messze nem csak az MSZP-SZDSZ hívei. Az év végére az MSZP le is dolgozta
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lemaradását a Fideszhez képest.

múzsám a boltunkban 2004-ben 

Mi eladtuk a boltunkat Pátyon, s Budapesten csináltunk boltot. Az se ment jól, szóval anyagilag
maradtunk korábbi rossz helyzetünkben.

_______________________________________________
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A Jobbik és a homoklobbi

by maxval bircaman - szerda, június 23, 2021

https://bircahang.org/a-jobbik-es-a-homoklobbi/

Mondtám már, hogy sose szerettem a Jobbikot, egyik korszakában se. De nem szabad, hogy az érzelem
elhomályosítsa az értelmet.

Szóval a Jobbik bátor tettét, hogy nem csatlakozott a ballib gyermekmegrotási paktumhos, 
mindenképpen el kell ismerni.

Valami maradhatott Jakab lelkében. S ultragyurcsánynéista meggy?z?dése ellenére érezte, amikor a
gyerekekr?l van szó, nem szavazhat pártérdekek alapján. Így végül a Jobbik-frakció megszavazta a
gyermekmegrontást nehezít? új törvényt.

Le a kalappal!

_______________________________________________
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Résnyi szusszanás

by maxval bircaman - csütörtök, június 24, 2021

https://bircahang.org/resnyi-szusszanas/

A legnagyobb önkifejezési szabadság a megszilárdult rendszerek közti id?szakban van.

1986-1992 között Bulgáriában éltem, azaz átéltem a kommunizmus bukását. A kommunizmus bukása
Bulgáriában sokkal látványosabb dolog volt, mint Magyarországon. Magyarországon az egész egy lassú
rothadás volt, nem volt közben semmi látványos pillanat. A leglátványosabb magyarországi tüntetés a
magyar rendszerváltozás folyamat két tüntetés volt: a romániai falurombolás elleni és a Nagy Imre
újratemetés, egyik se volt közvetlenül kapcsolatban a rendszerváltozással. Eleve a magyar kommunizmus
lassan elvesztette kommunista jellegét. Így a rendszerváltozás el?tti és utáni id?szak összefolyik, nincs
igazán éles váltás. Voltak ugyan próbálkozások mesterséges fordulópontok kitalálására - pl. a
"köztársaság" kikiáltása 1989. október 23-án -, de ezek sikertelenségét éppen az jelzi, hogy az átlagember
nem is emlékszik mi volt akkor.

A magyar embernek sose volt meg a szabadság élménye, mert el?tte se érezte már magát nem szabadnak,
az új rendben meg ez az érzés nemigen növekedett, s?t inkább a problémák n?ttek.

Bulgáriában egészen más volt. A régi, kommunista rendszer a utolsó napjáig k?kemény volt, semmi
engedmény nem mutatkozott. Jól emlékszem 1989. november 9-re, a berlini fal "leomlására", aznap este a
bolgár híradó valami teljesen abszurd módon számolt be err?l, nagyjából "az NDK állami- és pártvezetése
utazási könnyítéseket vezetett be" stílusban, nulla konkrétummal.

Aztán másnap délben megd?lt a rendszer. Igaz, csak palotaforradalom volt, Todor Zsivkovot
megpuccsolta pár társa, Gorbacsov és a szófiai szovjet nagykövet beleegyezésével, de maga a hír
elindított azonal egy olyan folyamatot, hogy az új vezetés képtelen volt az eseményeket kontroll alatt
tartani.

Hirtelen minden szabad lett. Sokszor teljesen abszurd módon. Pl. vállalkozó kedv? emberek csak úgy
elkerítettek közterületet, majd ott felhúztak valamilyen bódét, s árusítani kezdtek, bármiféle engedély,
adózás, vagy bármi más nélkül.
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Az új rendszer megkeményedéséhez 8 év kellett nagyjából, az 1989-1997 közti id? nagyon szabad volt
az államhatalom szemszögéb?l, de különösen az 1989-1991 közti id? volt az, amikor nemhogy
államhatalom nemigen volt, de semmilyen hatalom, még a maffia se szilárdult meg addigra.

A zenében pl. ez nagyon látványos volt. A bolgár kommunista rendszerben kemény engedélyek kellettek
a zenészeknek, aztán hirtelen nem kellett semmi, s még a nagy zenei cégek se jöttek el, akik aztán ismét
kontrollt vezettek be, persze már nem ideológiai, hanem "piaci" alapon. Szóval volt másfél év, amikor az
ment, ami népszer? volt, spontán módon.

De kedvenc példám az erotika mint jelenség. A bolgár kommunizmus már a nudizmust is nagyon
rosszallóan nézte, s bizonyos t?rés csak a keletnémet turisták miatt volt, akik nem értettek, miért lenne
burzsoá elhajlás a nudizmus, mikor az NDK-ban az állami politika kifejezetten támogatta a nudizmust: a
hivatalos neve FKK volt. Valójában sose voltam a nudizmus híve, s?t nem is tartom az egészet
egészségesnek, de csak úgy heccb?l voltam párszor "illegális" nudista bolgár strandon. 

A nudista strandon döbbentem rá, elég kevés a lelkes nudista, aki beveszi ezeket "szabad test" és hasonló
szövegeket, valójában a diszkrét bámészkodás a f? motiváció, a n?k részér?l pedig a minden n?ben
valamilyen mértékben jelen lév? exhibicionizmus. A nudista strandok csúcspillanatai mindig az új
strandolók érkezése volt. A koreográfia: megjön a lehet?leg minél jobban felöltözött hölgy, aztán szép
lassan meztelenre vetk?zik. Az igazi nudista n?ket arról lehetett felismerni, hogy gyorsan, törülköz?t?l
takarva vetk?ztek le. Az álnudisták viszont gyakorlatilag látványos sztriptízt prezentáltak.

Szóval ez volt a kiinduló pont. A végpont meg 1991 közepét?l a dübörg? szexipar, immár teljesen
nyugatkonform módon. 

A köztes id?szak viszont érdekes volt. Bár sose voltam bulizós típus, párszor mentem ilyen helyekre. Az
egyik ilyen élményemr?l már írtam korábban, de most a Szófia központjának perifériáján található
Rodina szálló erotikus vetélked?jér?l. A szálló ma is létezik, egy hatalmas beton épület, stílusa valahol a
kései szocreál és Le Corbusier irányzata között.

Annyira kezdeti kapitalizmus volt, hogy még belép?jegy se volt, egyszer?en a hatalmas bárba kellett
beülni, ahol persze volt kötelez? fogyasztás minimális összeggel. 
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Amire máig emlékszem, egy "Air Erotica" becenev? versenyz?. A név arra utalt, hogy a hölgy
utaskísér?nek akart kinézni, ezt az jelezte, hogy volt rajta sapka, s vékony kesztty? meg vékony sál.
Totál pirosban volt. Aztán a m?faj szabályai szerint levetk?zött, de amikor már csak fehérnem? volt rajta,
a fények kialudtak, félhomály lett, így csak az volt látható, hogy leveszi a fehérnem?jét is, de maga a
meztelen test nem. Ha ma ezt leadnák a tv-ben, még 14-es korhatár se lenne rajta.

Aztán közönségszavazás döntött ki nyer. S egy olyan versenyz? nyert, aki le se vetközött meztelenre.
Csak félsztriptízt csinált. Egyszer?en vicces volt az egész el?adása, s ezzel megnyerte a közönséget.

Persze lehet mindezt úgy értelmezni, hogy a közönség még nem tudta mi a helyzet, így gyerekes volt. De
én úgy éreztem, egyszer?en az érvényesült, amit az emberek spontán kedveltek, még nem volt meg a
"piaci" nyomás.

nem a helyszínen készült, de kb. ez a kategória 

_______________________________________________
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2005

by maxval bircaman - péntek, június 25, 2021

https://bircahang.org/2005-2/

2005 arról szólt, hogy az MSZP az új vezetés - Gyurcsány - alatt sikeresen visszavette a vezetést a
Fideszt?l. El?ször is, el?ször lett az MSZP-nek Fidesz-korosztálybeli vezet?je, másodsorban pedig
Gyurcsány született PR-tehetségnek bizonyult. Ami viszont probléma: az is kiderült, hogy ezen kívül
semmi máshoz nem ért, többet között a kormányzáshoz se.

Míg 2004 végén még mindenki biztos volt benne, hogy a Fidesz biztosan nyeri a 2006-os választást,
addig 2005 végére már hibahatáron belül mozgott a két párt.

Plusz, míg az MSZP-nak megvolt a biztosa partnere az SZDSZ személyében, a Fidesz és természetes
partnere, az MDF között a viszony egyre rosszabb lett. A végére az MDF eljutott oda, hogy ?k a
centrum Gyurcsány és Orbán között. Most már szégyellem, de én az MDF híve voltam. A 2006-os
résznél ki is fogom fejteni, hogy miért.

Szóval arról szólt a politikai csata, hogy a 2 f? er? egyformán er?s, s tartósan senki se képes a másikat
legy?zni.

Az MSZP-SZDSZ belcsatájának fontos jele volt a köztársasági elnök választása. Gyurcsány az MSZP
immár marginális népi szárnyának képvisel?jét, Szili Katalint jelölte köztársasági elnöknek, ezzel
valamiféle gesztust próbálva gyakorolni az ellenzék felé. A Fidesz azonban felismerte a csapdát, s saját
jelöltet állított, pontosabban az MDF-es Sólyom László mögé állt be. De végül a Fidesznek nem is kellett
semmit tennie, mert az SZDSZ akadályozta meg Szili elnökségét. Ennek mellékhatása: 2005-2010 volt az
egyetlen id?szak a rendszerváltozás után, amikor a köztársasági elnök nem volt az éppen hatalmon lév?
kormányzat pártkatonája.

az Oktogon 2005-ben 
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Ami személyes sorsomat illeti, inerciaszer?en szenvedtünk. Egyre rosszabbul álltunk anyagilag. 

_______________________________________________
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Hogyan sz?ntek meg a ruszinok

by maxval bircaman - szombat, június 26, 2021

https://bircahang.org/hogyan-szuntek-meg-a-ruszinok/

A ruszinok kérdése két okból is érdekel. Egyrészt ez a bolgár-macedón kérdés sajátos fordított esete.
Másrészt személyesen is érintett vagyok, lévén 1/8 ruszin.

A ruszin mitológikus történelem szerint a ruszinok Kárpátalja ?slakossága, ?k az szlávság gyökere, onnan
vándorolt ki minden más szláv, aztán ?k a kijevi Rusz Kárpátoktól nyugati népe, akik már Árpádék
bejövetelekor helyben voltak. A másik f? elmélet szerint a ruszinok a XIV. sz. végén kerültek a
Kárpátaljára, tudatos telepítés eredményeként: 1393-ben Teodoras Karijotaitis litván herceg
(magyarosan: Korjatovics Tódor) 40 ezer szláv telepessel a térségbe költözött, miután megvásárolta a 
munkácsi várat.

A "ruszin" vagy "rutén" név akkoriban Litvánia szláv lakosságát jelentette, ez a Litvánia - ellentétben a
maival - hatalmas állam volt, a Balti-tengert?l a Fekete-tengerig terjedt, magában foglalta a mai
Belaruszt, Ukrajna legnagyobb részét, de részben még a mai Oroszország nyugati részét is.

Aztán a kijevi Rusz állam szétesése következtében a "ruszin" immár csak a nyugati rész lakosságát
jelentette, míg a keleti "orosz" lett. Szlávul a két szó gyökere ugyanaz (rusz). A XIX. sz el?tt a magyar
nyelv is felváltva használta a "ruszin" és "orosz" szavakat, lásd pl. "kárpátorosz".

Valószín?leg maradt is volna ez a ketté ágazás. Csak Litvánia lassan szétesett, s az immár új orosz állam
megkezdte a XVI. századtól a kijevi Rusz - orosz értelmezés szerint - elvesztett területeinek 
visszaszerzését. Ez szinte teljesen sikerült is a XVII. század középére, amikor Ukrajnában felkelés tört ki,
Bogdan (ukránul: Bohdan) Hmelnyickij vezetésével, s a felkel?k 1654-ben kimondták csatlakozásukat
Oroszországhoz. Az új orosz területek lakossága orosz értelmezés szerint "kisorosz" volt.

A terület legnyugatibb része viszont osztrák lett (Galícia), de itt is lakosság két különböz? irányt vett:
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a rutén irányzat: mely szerint a galíciai szláv lakosság önálló szláv nép,
az ukrán irányzat: mely szerint a galíciai szlávok az osztrák-orosz uralom által kettészakított ukrán
nép része, a végcél az egyesülés.

A közhiedelemmel ellentétben az „ukrán” szó tehát nem az orosz politika találmánya, hanem éppen
ellenkez?leg: az osztrák uralom alatt állóké. Az orosz gyakorlatban az „ukrán” szó csak a szovjet korban
vált egyedülállóvá, mivel a szovjet állam ezt az elnevezést kizárólagossá tette, kijelentve, hogy a
„kisorosz” pejoratív, orosz soviniszta íz? elnevezés.

Ami a ruszinokat illeti, egyszerre voltak hívei minden létez? irányzatnak, de jellemz?en csak a felszínen,
az átlagembert nemigen érdekelte mindez:

oroszpárti irányzat: a ruszinok az orosz nép legnyugatibb része, mely Magyarország határain
belülre került,
ruténpárti irányzat: a rutén nép ketté van szakítva, a galíciai ruténekre és a kárpátaljai ruszinokra,
ukránpárti irányzat: a kárpátaljaiak, a galíciaiak és a kisoroszok egy nép - az ukrán - részei.
ruszinpárti irányzat: a ruszinok a többi szláv népt?l önálló nép.

Az osztrák hatalom ruténpárti volt, de magyar nyomásra ezzel felhagyott. A magyar hatalom pedig 
természetesen mindig a ruszinpárti irányzatot támogatta. Az I. vh. után se változott a hozzáállás: vicces,
de az egymással ellentétben lév? magyar és csehszlovák hatalom ebben ugyanazt mondták: mindkét állam
ruszinpárti volt. 

A sokféle irányzat egyike se tudott népszer? lenne a ruszinok körében, tulajdonképpen folyamatos viták
voltak, s egyik irányzat se tudta magát a többi felé emelni. 

A kérdést a II. vh. döntötte el. Lett egy er?s hatalom, mely nem engedett semmiben véleménysokaságot,
s ez eldöntötte mi legyen. Amikor a Kárpátalja szovjet lett, a szovjet hatalom el?tt ismét ott állt 3 opció:

a ruszinok legyenek önálló nép - ez abszolút nem lett volna idegen a szovjet nemzetiségi
politikától, a szovjet rendszer imádott népeket gyártani,
a ruszinokat oroszoknak nevezni, orosz népcsoportnak - ez eléggé sajátos döntés lett volna a nagy
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területi eltérés miatt,
elfogadni az ukrán álláspontot, hogy a ruszinok ukránok.

Az hogy ez utóbbi lett a döntés valószín?leg pillanatnyi érdekek miatt lehetett. Egyrészt, a
Lengyelországtól 1939-ben megszerzett új területek esetében is az volt a hivatalos szovjet érvelés, hogy a
területek lakossága nem orosz, hanem belarusz és ukrán, itt ez a modell lett másolva. Másrészt pedig
nyelvészeti tény, hogy a ruszin legközelebb a nyugat-ukrán nyelvjárásokhoz áll.

Azóta eltelt majdnem 80 év. Hiszen a szovjet uralmat az ukrán követte, mely nyilván e tekintetben egy az
egyben a szovjet irányt követte, azaz a "ruszinok = ukránok" álláspontot.

A mai helyzet az, hogy a kárpátaljai ruszinok ukránok, az emberek 99 %-a annak vallja magát,
természetesen ezzel együtt ruszinnak is, hiszen az ukrán álláspont szerint a ruszin egy ukrán alcsoport.
Csak egy vékony értelmiségi réteg van, mely a ruszinség önállóságát hangoztatja. 

1910-ben az egyes magyar megyékben a többségi etnikum: rózsaszín - ruszin, piros - román, sötétzöld -
német, sárga - szerb, szürke - olasz, sötétkék - horvát, világoskék - szlovák, világoszöld - magyar 

Ma önálló - azaz ukrántól független - ruszin öntudat csak Kárpátalján kívül van, a legnagyobb csoport a
szlovákiai ruszin kisebbség, kb. 100 ezer f? ruszin források szerint, de ennek kétharmada ma már
asszimálódott szlovák valójában. Itt van az a rendkívül furcsa helyzet, hogy a szlovák-ukrán határ két
oldalán ugyanaz a ruszin népesség - sokszor egymás rokonai - ukránnak és nem-ukránnak tartják
magukat. Hasonló van a bolgár-macedón határ két oldalán: mindenki macedónnak tekinti magát, de az
egyik oldalon ez egy önálló nép, míg a másikon a bolgár nép alcsoportja. Ezért kezdtem azzal, hogy ez a
bolgár-macedón eset sajátos fordított verziója.

Személyes elem. Szerepelek pár genealógiai adatbázisban, mert komolyan foglalkoztam saját ?seim
kutatásával. Fél éve írt nekem az USA-ból egy tök ismeretlen ember, szín angol névvel, s azt állítja, arra
gyanakszik, a rokonom. Pár ímél váltása után kiderül: tényleg rokon, az illet? anyám
másodunokatestvére.

Szóval ruszin dédnagyapám neve Georg Turjanin volt (ez a csehszlovák uralom alatti hivatalos neve,
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amikor megszületett 1890-ben, még magyar uralom volt, s a magyar anyakönyvi kivonatában
mint Turján György szerepel). Neki volt egy öccse, Jan (János) névvel, aki 2 évvel volt fiatalabb nála. ?
17 évesen kivándorolt az USA-ba, ahol egy Monessen nev? kisvárosban telepedett le (Pennsylvania
állam), majd mivel angolul egy szót se tudott, csak fizikai munkát tudott vállalni, szóval szénbányászként
dolgozott Pennsylvania északnyugati részén, ahol egészen a XX. sz. 60-as éveiig komoly szénbányászat
m?ködött. Aztán lett neki egy szintén ruszin felesége, majd több gyerekük, s az egyik lányuk fia ez a
Barry nev? ember, aki ímélt küldött nekem. Barry persze nem beszél már semmilyen nyelven az angolon
kívül, de azt elmesélte, hogy amikor kisgyerek volt, a nagymamáját "babuskának" szólította, aki készített
galuskát és kolbásszal meg káposztával töltött pirogot.

a ruszin zászló 

ez a ruszin dédnagyapám, éppen az olasz fronton fényképezve az I. vh. alatt 

_______________________________________________
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Nyugat-Afrika nyelvileg

by maxval bircaman - vasárnap, június 27, 2021

https://bircahang.org/nyugat-afrika-nyelvileg/

Afrika sajátossága, hogy a legtöbb ország esetében még csak közös nyelv se létezik az adott országban, s
a hivatalos államnyelv nem anyanyelve a lakosság zömének, s?t a lakosok nagy része nem is beszéli. 

Ez egy hatalmas térség: összlakossága 350 millió f?. S a világ 10 leggyorsabb természetes
népessegnövekedés? országa közül 4 itt található! A legszerényebb növekedést felmutató Zöld-foki-szk.
népességnövekése is +1,4 %/év (a magyar adat -0,4). Jelenleg Nyugat-Afrika lakossága Európa
lakosságának kb. 45 %-a, de az el?rejelzések szerint 2100-ben már a 210 %-a lesz.

Íme a térség vázlatos térképe (az arab országokat Észak-Afrikához számítom, ezért nem színeztem be
Mauritániát, melyet egyes források szintén Nyugat-Afrikához sorolnak):

piros - volt brit gyarmat, zöld - volt francia gyarmat, sárga - volt portugál gyarmat, szürke - speciális eset
(Libéria) 

A térség minden országára igaz: a hivatalos nyelv a volt gyarmattartó nyelve, azaz angol, francia, vagy
portugál. (Libéria esetében az angol, Libéria az USA-beli rabszolgafelszabadítási mozgalom furcsa
mellékterméke. Egyes amerikai körök a XIX. században komolyan gondolták, hogy a felszabadított
rabszolgákat "haza" kellene küldeni Afrikába, így a mozgalom földet vásárolt Afrikában, majd oda át lett
telepítve pár tízezer volt rabszolga. Az eredmény egyébként katasztrofális lett: a volt rabszolgák lettek az
új ország elitje, s gyakorlatilag rabszolgasorba taszították a helyieket. 1980-ig ?k vezették az országot,
jelenleg a lakosság 5 %-át teszik ki az USA-származásúak, akik máig külön etnikumnak számítanak.
Fajilag is külöböznek az amerikai-libériaiak az ?slakosoktól: ugyanis a USA néger lakosságának
túlnyomó része eredetileg nem innen, hanem jóval délebbr?l származik.) 

Mi a hivatalos nyelv tényleges helyzete azonban, ez nagyon változó országonként.
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Ami a volt francia gyarmatokat illeti:

francia anyanyelv? lakosság gyakorlatilag nincs, egy 1 % alatti nagyvárosi elit van csak egyes
országokban, mely francia anyanyelv?,
idegen nyelvként a lakosság kisebb része beszél franciául, változó szinten - ahol a leger?sebb a
francia nyelv a térségben, ott is csak a lakosság kb. harmada beszéli.

De mi is az a nyelv, amin a nem azonos nyelv? emberek kommunikálnak országon belül? Melyet vagy
beszélnek, vagy legalábbis ezen a nyelven keresztül tolmácsolnak. Íme:

francia:
Benin - egyszer?en nincs olyan helyi nyelv, mely kiemelkedne számbelileg a többi közül,
így a francia - a lakosság kb. harmada beszéli - máig a közvetít? nyelv - aki nem beszéli,
az is támogatja, mert máig ez a m?veltség egyik jele, az oktatás nyelve minden szinten a
francia, így az iskolázottság egyben a francia nyelv ismeretét is jelenti (nyilván nem
azonos szinten),
Burkina Fasso - a lakosság 20 %-a beszél franciául, a lakosság fele mosszi anyanyelv? (a
niger-kongói nyelvcsalád fels?-voltai ágának legnagyobb nyelve), az oktatás nyelve a
francia,
Elefántcsontpart - a legfranciapártibb ország a térségben, a benini helyzet van itt, még
fokozottabban, a közvetít? nyelv a francia, annak több szintjén, a m?veltebbek irodalmi
franciát beszélnek (a lakosság kb. 5 %-a), s?t a f?városban van egy kisméret? francia
anyanyelv? elit is, az átlagember pedig helyi nyelvjárási verziót beszéli (ezt további 30 %),
mely azonban nem tekinthet? pidzsinnek, az oktatási nyelv az iskolarendszerben kizárólag
a francia, a helyi nyelvek tantárgyak alsó tagozaton,
Guinea - térségenként léteznek helyi közvetít? nyelvek, de országosan csak a francia
játszik ilyen szerepet, a lakosság 20 %-a beszéli, a f?városban van egy minimális elit réteg,
mely francia anyanyelv?,
Niger - az oktatási rendszerben alsó tagozaton használatosak helyi nyelvek is, a
legnagyobb a hausza nyelv (mely afroázsiai nyelv), ez a lakosság felének anyanyelve, de
csak az ország déli és középs? részén használatos, így a közvetít? nyelv országos szinten a
francia, melyet a lakosság 20 %-a beszél,
Togo - térségenként léteznek helyi közvetít? nyelvek, de országosan csak a francia játszik
ilyen szerepet (a lakosság 40 %-a beszéli, els?sorban helyi nyelvjárási verzióban), ráadásul
a helyi nyelvek írásban egyáltalán nem használatosak;

helyi nyelv:
Mali - a lakosság 40 %-a bambara anyanyelv? (a niger-kongói nyelvcsalád mandé ágának
legnagyobb nyelve, egyébként az amerikai Gyökerek cím? sorozatból ismert Kunta Kinte
is mandé anyanyelv?, bár nem bambara), s még 50 % beszéli idegen nyelvként,
gyakorlatilag csak az ország gyéren lakott, északi, berberek által lakott részén nem
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beszélik tömegesen, így itt a hivatalos életen kívül a közvetít? nyelv a bambara, nem a
francia (melyet a lakosság 15 %-a beszél), ma már az iskolák alsó tagozatában is ezt a
nyelvet használják, de a francia hivatalos státuszának megszüntetésér?l nincs szó, ez
ugyanis ellenérzést okozna a nem bambara anyanyelv? lakosságnál (a helyiek egyébként a
"bambara" nevet sért?nek tekintik, európai torznévnek, s ragaszkodnak, hogy a nyelvet
európai nyelveken is nevezzék helyi módon, azaz "bamanankan" alakban),
Szenegál - a lakosság 40 %-a wolof anyanyelv? (a niger-kongói nyelvcsalád atlanti ágának
második legnagyobb nyelve, s még 50 %-a beszéli idegen nyelvként, szerepe olyan szint?,
hogy - ez a francia Nyugat-Afrikában egyedülálló -, hogy mára beszivárgott a kormányzati
szférába is, ereje akkora, hogy Szenegálban a nem-wolof anyanyelv? lakosság is wolof
anyanyelv?vé válik, amint beköltözik a nagyvárosokba, tulajdonképpen itt egy kezd?d?
európai típusú nemzetállamiság van, a franciát alig 10 % beszéli.

Vajon hogyan lehet az, hogy emberek nem akarják saját nyelvük felemelését állami szintre? A f? ok az,
hogy az európai gyarmatosítás megszakította a szerves fejl?dést Afrikában, s ennek következményeként a
helyiek identitástudata gyakorlatilag premodern maradt, emiatt:

vidéken a törzsi identitás a f? tényez?, simán megesik, hogy 2 különböz? nyelv? törzs baráti
viszonyt ápol egymással, míg 2 azonos nyelv? meg ellenséges viszonyban van, a nyelv és az
etnikum nem a f? identitásképz? elem,
a nagyvárosokban már fontosabb a nyelv, de ott se meghatározó, a vallás pl. fontosabb elem,
míg Európában alapjognak t?nik, hogy mindenki anyanyelvi oktatást adó iskolába küldhesse a
gyerekeit, Afrikában éppen ellentétes a hozzáállás: az átlag szül? azt várja az iskolától, az tanítson
meg a gyereknek új nyelvet, s ne azt oktassa neki, amit már úgyis beszél.

A volt brit gyarmatokon - és Libériában - a helyzet annyiban más, hogy az angol népszer?bb nyelv a
franciánál. Így itt a hivatalos nyelv ismerete rendszerint magasabb, mint a francia esetében. Íme az egyes
országok:

Gambia - van egy sz?k angol anyenyelv? elit, a lakosság több helyi nyelvet beszél, az ország
elhelyezkedése miatt - három oldalról Szenegál határolja, mely egyetlen szomszédja, a
Szenegálban beszélt francia és wolofot nagyon sokan beszélik,
Ghána - az angol a közvetít? nyelv, van egy angol alapú pidzsin is, a kru, de csak a f?városban
beszélik,
Libéria - a lakosság kb. 3 %-a angol anyanyelv?, els?sorban az amerikai-libériaiak
leszármazottjai, az általuk beszélt libériai angol - egyedülálló módon Afrikában - nem a brit
angolhoz, hanem az amerikaihoz áll közelebb, a lakosság további 70 % beszéli idegen nyelvként a
kreyol nev? pidzsint, ez az általános közvetít? nyelv - iskolázottság függvényében változik az
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angol használata, az iskolázott réteg képes beszélni mind "normál" angolul, mind kreyolul, a
legkevésbé iskolázottak csak a kreyolt ismerik, az iskolarendszer célja éppen az, hogy növelje az
el?bbi ismeretét,
Nigéria - 3 f? nagy helyi nyelv van (hausza, igbo, joruba), melyek regionálisan közvetít? szerepet
is játszanak, de az országos közvetít? nyelv az angol - a lakosság 75 %-a beszél vagy angolul vagy
angol alapú nigériai pidzsinül, ez utóbbi valójában kreol nyelv, a lakosság 15 %-ának egyenesen
ez az anyanyelve, ez els?sorban a nagyvárosi lakosságra jellemz? - iskolázottság függvényében
változik az angol használata, a m?velt réteg képes beszélni mind a 3 regiszterben (brit angol,
nigériai angol, nigériai pidzsin), a legkevésbé iskolázottak csak a kreolt ismerik, de senki se
törekszik a kreolt fejleszteni, azt a beszél?k "romlott" angolnak tekintik, anyanyelvi beszél?i is
pidzsinként viszonyulnak hozzá,
Sierra Leone - térségenként léteznek helyi közvetít? nyelvek, de országosan csak a krio játssza
ezt a szerepet: a krio angol alapú kreol, ez a lakosság kb. 10 %-ának az anyanyelve, de még 80 %
beszéli idegen nyelvként, ahogy Libéria és Nigéria esetében a "normál" angol és a kreol között itt
is folyamatos átmenet van iskolázottság és helyzet függvényében: kiemelt helyzetben mindenki
igyekszik szabványos angolt használni, míg hétköznapi helyzetben a kreol használatos.

A pidzsin az a nyelvállapot, amikor egy adott, nyelvileg heterogén lakosság megtanul, pontosabban
kialakít egy közös új nyelvet, mely azonban csak kiegészít? szerepet játszik, senkinek se az anyanyelve.
Itt jellemz?en ez az európai gyarmatosító nyelvének helyi nyelvekkel kevert, egyszer?sített verziója. A
kreol pedig a pidzsin továbbfejl?dése, amikor a pidzsin immár sajátjogú nyelvvé válik.

A legsajátosabb a térség 2 volt portugál gyarmata. Míg a franciák egyáltalán nem terjesztették nyelvüket
kis helyi hivatalnokok képzésén kívül, az angolok pedig terjesztették ugyan a nyelvet, de nem
közösködtek a helyiekkel, addig a portugálok telepeseket küldtek gyarmataikra és aktívan asszimilálni
akartak. Ennek következménye: a portugál nyelv szerepe a volt portugál gyarmatokon jóval er?sebb,
mint az angolé és a franciáé a volt angol/francia gyarmatokon. Íme a helyzet a 2 volt portugál gyarmaton:

Bissau-Guinea - a lakosság 20 %-ának anyanyelve a helyi portugál alapú kreol, további 50 %
idegen nyelvként beszéli, a szabványos portugál nyelvnek kevés anyanyelvi beszél?je van,
ismerete az iskolázottságtól függ,
Zöld-foki-szk. - itt egyenesen a teljes lakosság kreol anyanyelv?, a helyi portugál alapú kreol
neve kriolu vagy kabuverdianu, s lakosság kb. 80 %-a beszél sztendert portugálul is, a két nyelv
párhuzamosam használatos, helyzetfügg?en.

Ami az életszínvonalat illeti, a térség minden országa mélyszegény, a magyar szint ötöde alatt vannak, a
legszegényebb Libéria. Kivételt 2 ország képez: Nigéria a magyar szint ötödén van, míg a térség
leggazdagabbja, a Zöld-foki-szk. pedig a magyar szint negyedén.
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2006

by maxval bircaman - hétf?, június 28, 2021

https://bircahang.org/2006-2/

Az év f? eseménye nem a választás, hanem az ösz?di "igazságbeszéd". Ez furcsa, de tény.

A Fidesz ismét 50-60 ezer szavazattal kevesebbet kapott az MSZP-nél a választáson, ahogy 2002-ben is,
de ezúttal a végeredmény rosszabb lett, ugyanis az MSZP egyéniben is több helyen tudott nyerni. Az
MSZP-SZDSZ koalíció nemhogy nem veszített, de még javított is 2002-hez képest.

Ráadásul bekerült negyedikként az MDF is, mely immár a Fidesz ellenében politizált. S én rájuk
szavaztam. Miért is?

Elmondtam már, 1999-ben szakítottam a széls?jobbal, s ismét liberális lettem, annak konzervatív
verziójában. Ehhez pedig az MDF közelebb állt, mint a Fidesz. 

A kor játszámája az volt az MSZP és a Fidesz között is, hogy ki hitelesebben liberális és ki európaibb.
Az ellentét nem a liberalizmusban volt, hanem az identitáspolitikában: a Fidesz magyar nacionalizmussal
akarta f?szerezni a liberalizmust, míg az MSZP globalizmussal. Mert akkor az MSZP se volt még
progresszívista, ez hozzá kell tenni, ez csak az SZDSZ-re volt igaz.

Viszont az MDF mindenképpen az az er? volt, mely a legjobban kombinálta  a gazdasági liberalizmust a
kulturális konzervatívizmussal. Lásd erre akár a 2004-es népszavazást is: csak az MDF adott 
hagyományos középjobbos választ, azaz igen az állampolgárságra, s nem a kórházügyre.

Én csak 2008 körül kezdtem kételkedni a hagyományos középjobb kereszténydemokrata értékrend
igazában.
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fideszes választási plakát 2006-ban - akkoriban Pelczné Gáll Ildikó volt a "Varga Judit", azaz a Fidesz
szexszimbóluma 

Szóval, az MSZP-SZDSZ nyert, 54 %-os mandátumaránnyal (4 évvel korábban még csak 51 %-uk volt),
azonban sokáig nem tudtak örülni ennek. Jött a Gyurcsány-féle "igazságbeszéd", amir?l meg vagyok
gy?z?dve, hogy maga Gyurcsány szivárogtatta ki, csak egyszer?en elszámolta magát, ezúttal becsapta ?t
egyébként mindig jó PR-szimata. 

Jöttek a tiltakozások Gyurcsány ellen, ezeket sose támogattam egy percig se. Két okból: 

nem gondolom, hogy pártízezres tüntetések jogosan leválthatnak egy kormányt,
a tüntetések magva a Jobbik volt, s az általuk képviselt széls?jobbos eszméket mélyen utáltam
(most is utálom), talán leginkább azért, mert korábban magam is ilyen eszmékben hittem.

Mindenesetre itt derült ki el?ször Orbán államférfi min?sége: képes volt a helyzetet átlátni, majd saját
hasznára átfordítani. Minden ballib elmélettel szemben ugyanis, a Fidesz nem volt a tüntetéssorozat
kezdeményez?i között. Már kinézetre látni lehetett, hogy a keménymag a Jobbikból áll. Azon a híres
napon, amikor a "szemkilövetés" zajlott, én a kutyáimmal direkt arra sétáltam, ahol már gyülekeztek a
Fidesz hívei (a nagygy?lést?l 1 km-re laktam), majd kés?bb megnéztem a kemény utcai harcosok táborát
is, persze csak tisztes távolságból - ránézésre látni lehetett, hogy ez két teljesen különböz? társaság.

Orbán mit is tett? Leszerelte a Jobbik-tábort, mely azonnali kormánybukást akart, de úgy, hogy közben
folyamatosan szidta Gyurcsányékat. Olyan helyzetet hozott létre, melyben az MSZP és az SZDSZ
kénytelen volt beállni Gyurcsány mögé, annak ellenére, hogy pártérdekük egy új kormányf? kijelelölése
lett volna. Ugyanis ha az ellenség támad, akkor nem cserélhet? le a hadvezér, mert ez a gyengeség jele
lesz. Orbán pedig ezt kiválóan átlátta: azért támadta az ellenséges vezért, hogy az ne legyen lecserélve
semmiképpen. 

S számítása be is jött. Három évig szenvedett sarokba szorítva a kormány, s csak három év után cserélték
le Gyurcsányt, pedig azonnal le kellett volna. Ezzel sikerült elérni a korábban elképzelhetetlent:
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az SZDSZ kiesett a parlamentb?l, örökre, magával rántva az MDF-et is,
az MSZP annyira leesett, hogy a Fidesznek kétharmada lett.

Ha nem lett volna Orbán bölcs taktikája 2006-ban, a Fidesz csak egy sima 55 % körüli gy?zelmet ért
volna el 2010-ben. Pedig ókori kínai hadtudományi alap, hogy a gyenge ellenséget hagyni kell tovább
gyengülni, semmi értelme dönt? csapást mérni rá, míg még gyengül magától - Gyurcsány ezt
valószín?leg nem olvasta.

Szóval Orbán pár hónappal a 2006-os választás után megnyerte a 2010-es választást. Az ösz?di ügy után
ugyanis már minden mindegy volt.

Személyes sorsunkban két fontos változás állt be. Egyrészt elköltöztünk Pátyról Budapestre, ez sokban
csökkentette költségeinket. Másrészt felfedeztem az onlájn pókert, s sikerült ezzel plusz jövedelemhez
jutnom. Kiderült: az átlagosnál jobb játékos vagyok, de az is aztán, hogy a havi ezer dolláros jövedelem
fölé nem tudok eljutni, annyira ugyanis mégse vagyok jó.

Anyagi helyzetünket mindenképpen javította az, hogy a devizahitelünket visszafizettük. Volt egy projekt
egy haverral, hogy beszállunk az erotikus üzletágba, de ezt végül nem csináltam, úgy ítéltem meg, hogy -
bár nem volt benne semmi pornográfia - nem illene hozzám az ilyen tematikával való üzletszer?
foglalkozás. Meg valahogy furcsának éreztem, hogy idegen n?ket fényképezek erotikusan, akkor is, ha
azok nem meztelenek. (Azóta mások - s?t, többen is - megcsinálták ugyanazt a projektet egyébként.) Én
mindig fényképeztem a saját múzsámat szofterotikusan, de az más dolog: ez nem sérti értelmezésem
szerint a házastársi erkölcsöt.

_______________________________________________
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Arab identitás és nyelv

by maxval bircaman - kedd, június 29, 2021

https://bircahang.org/arab-identitas-es-nyelv/

Az arab identitás rendkívül sajátos. Minden arab egyszerre két nemzet tagja: az arabé és saját arab
országáé.

A nyelv esetében a párhuzam a latin és az újlatin nyelvek esete lehet. Képzeljük el, hogy a románok, a
franciák, az olaszok, a spanyolok, stb. mind azt vallanák, ?k a latin nemzet részei, s nyelvük pedig nem
igazi nyelv, csak nyelvjárás, mégpedig "romlott, hibás" nyelvjárás. Nos, az arab helyzet pontosan ez.

Az arab nyelv nyelvészetileg nyelvek csoportja, melyek nem is kölcsönösen érthet?ek teljes mértékben,
de mind a kb. 25-30 arab "nyelvjárás" beszél?je hisz abban, hogy egy nyelvet beszél.

Az egyes nyelvjárás-csoportok és az azokat használó arab országok:

maghrebi: Algéria, Líbia, Marokkó, Mauritánia, Tunézia,
egyiptomi: Csád, Egyiptom, Szudán,
levantei: Jordánia, Libanon, Palesztína, Szíria,
mezopotámiai: Irak, Szíria,
Arab-félszigeti: Arab Emirátusok, Bahrein, Jemen, Katar, Kuvait, Omán, Szaúd-Arábia.

Ami közös jellemz?:

csak beszédben használatosak,
az élet minden területén használatosak, kivéve a magasabb rend?nek tekintett helyzeteket,
anyanyelvi beszél? alacsony nyelvjárásnak tekintik.
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De akkor mit használnak az arabok íráshoz és milyen nyelven folytatnak magasabb tevékenységet? Nos,
ez a senki által anyanyelvként nem beszélt szabványos arab, népszer? arab nevén "fusah". A fusah a
klasszikus arab nyelv modernizált, egyszer?sített verziója.

Tehát - visszatérve az újlatin példához - mintha Spanyolországban az emberek hétköznapi helyzetben
spanyolul beszélnének, de írásban és fontosabb helyzetekben a középkori latint használnák.

De honnan tudnak az arabok fusahul? Hát onnan, hogy minden arab országban az oktatási rendszer a
fusahot használja kizárólagos oktatási nyelvként és ez a hivatalos kormányzati nyelv is. Nyilván a fusah
ismerete iskolázottság-függ?, minél kevésbé iskolázott valakit, annál inkább csak a saját "nyelvjárását"
ismeri. A felmérések szerint az arabok 70 %-a képes kielégít? szinten beszélmi fusahul, a maradék pedig
csak alacsony szinten.

Olyan arab, aki csak a saját "nyelvjárását" ismeri, de a fusahot egyáltalán nem, csak nem-arab és nem-
muszlim országokban él? arab kisebbségek esetében fordul el?.

A helyzet viszont fordítottan is igaz. Ahogy senki beszél "nyelvjárási" arabul fontos helyzetben, úgy
senki se beszél fusahul hétköznapi helyzetben. Aki mondjuk egy arab országban hétköznapi helyzetben
fusahul szólal meg, arról azonnal tudja mindenki: idegen, esetleg más arab országból származú arab, aki
nem ismeri a helyi "nyelvjárást".

Egyetlen kivétel van: van egy arab nyelvjárás, mely független lett, s magát önálló nyelvnek tekinti. Ez a
máltai nyelv. A maghrebi, s azon belül különösen a tunéziai arab nyelvjárás beszél?i megértik a
máltaikat, s azok is ?ket.

Nincs igyekezet a saját nyelvjárások felemelésére, a fusah kiszorítására, ahogy ez történt mondjuk
Spanyolországban? A spanyol nyelv történetében kb. a következ? helyzet volt:

300-ig: latin nyelv, egyes nyelvjárási sajátosságokkal,
300-800: latin nyelv, de hétköznapi szinten er?s?d? vulgarizáció, helyi elemekkel,
800-1300: latin és spanyol párhuzamosan, a spanyol írásban szinte soha,
1300-1800: spanyol írásbeliség, a latin marad a fels?oktatás, a kormányzat nyelve, ünnepélyes
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alkalmakra,
1800-tól: minden spanyol, a latin egyértelm?en idegen nyelv.

Az arabok tehát maradtak a 800-1300 közti spanyol állapotban, s miért nem akarnak "fejl?dni"?
Alapvet?en a f? ok, hogy így megsz?nne a közös arab identitás, továbbá: mivel a beszélt nyelv csak
nyelvjárásnak számított mindig, senki se végezte el a szabványosításukat, ami pedig elengedhetetlen
lenne, ha ténylegesen használható nyelveket akarunk.

Nemhogy nincs nép nyomás a fusah feladására, hanem éppen az ellenkez? folyamat van. Amikor pl. 3
éve Marokkóban kiadtak egy egyébként fusah nyelv? alsós iskolai tankönyvet, de bele lett téve pár
marokkói-arab szó is, országos botrány tört ki, a tankönyv szerz?je arabellenes aktivistának lett kikiáltva,
aláírásgy?jtés indult, hogy legyen állami állásából eltávolítva, a végén a kormányf? is kénytelen volt az
ügyben megszólalni.

_______________________________________________
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Ortodox egyházszervezet

by maxval bircaman - szerda, június 30, 2021

https://bircahang.org/ortodox-egyhazszervezet/

Pár adat az ortodox egyház szervezetér?l.

El?re bocsátom: itt "ortodox" alatt csak a magyarul sokak által, tévesen "görögkeletinek" nevezett
egyházat értem, azaz azokat, melyek 7 egyetemes zsinatot fogadnak el. Tehát nem fogok írni a magukat
szintén ortodoxnak nevez? 2 vagy 3 egyetemes zsinatot elfogadó egyházakról.

Az ortodox egyház f? sajátossága katolikus szemmel, hogy nincs központi szervezete. Van ugyan
egyházi vezet? - a mindenkori konstantinápolyi pátriárka -, de ez csupán tiszteletbeli rang, nem jelent
semmilyen hatalmat az egész egyház felett, még csak nem is képviselheti mások el?tt az egész egyházat.

A rendszer lényege: vann 14 autokefál (adminisztratív értelemben független) részegyház. Az egyes
részegyházak maguk döntik el bels? struktúrájukat. Lehetnek autonóm - amolyan fél-autokefál -
szervezeti egységek is.

Mivel nem létezik pontos mechanizmus arra mi vagy ki jogosít fel az autokefál vagy autonóm státuszra,
így ebb?l viták szoktak lenni. A jelenleg létez? jelent?sebb vitás ügyek listája:

Észtország - az észtországi ortodox egyházközségek egy része Moszkva alatt van, más rész
Konstantinápoly alatt (a hív?k aránya nagyjából 80:20). Alapvet?en politikai ügyr?l van szó, a két
világháború között az észtországi ortodoxok nem akartak az akkor kommunista uralom alatt álló
Moszkva pátriérkátus alatt maradni, így elszakadtak, majd amikor Észtország a II. vh. alatt szovjet
lett, a döntés hatósági er?vel vissza lett csinálva. Aztán amikor a Szovjetunió megsz?nt, ismét
vissza-vissza lett csinálva, de hívek többsége h? maradt Moszkvához. Ma etnikai elem is van az
ügyben, a "konstantinápolyi észt" egyházban a hívek szinte csak észtek, míg a "moszkvai észt"
egyházban észtek és oroszok is vannak. (Észtország lakosságának kb. negyede orosz
nemzetiség?.) Ennek ellenére egyéni szinten jó viszonyban vannak egymással a két hivatalosan
ellenséges csoport tagjai, a f? összeköt? er? az egyre er?sebb észt ateizmus elleni szembenállás.
Az észtek többségi vallása egyébként a protestantizmus (evangélikus egyház), de létezik egy kb.
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5-6 %-os etnikailag észt, de ortodox kisebbség.
Moldávia - itt a bukaresti pátriérka és a moszkvai pátriárka áll vitában. A helyzet hasonló az
észthez, az arány 80:20 Moszkva javára. Bár az ellentét kisebb fokú, a két adminisztráció együtt
szokott m?ködni gyakorlati kérdésekben.
USA - a legnagyobb USA-beli ortodox csoport az Orosz Egyház helyi szervezete volt, autonóm
státusszal. 1970-ben Moszkva autokefál státuszt adott ennek a szervezetnek, ezt Konstantinápoly
nem ismeri el. Máig ahelyzet: a 14 ortodox részegyház egy része elismeri az autokfeáliát, a többi
máig autonóm orosz egységnek tekinti.
Abházia - a grúz-oszét háború után a teljes abház egyház kimondta autkefál státuszát. Ez azonban
egyel?re senki se ismeri el, a moszkvai pátriárka se támogatja.
Montenegró. Az egyházközségek egy része kikiáltotta az autokefál Montenegrói Egyházat. Másik
rész maradt a belgrádi pátriárka alatt. Az arány 70:30 Belgrád javára.
Macedónia - itt az egész észak-macedóniai egyházszervezetr?l van szó. Eredetileg - a terület
törükuralma alatt, azaz 1912 el?tt - az egyházszervezet megosztott volt Konstantinápoly és Szófia
pátriárkái között. Amikor szerb uralom lett, minden átkerült Belgrád alá. A szerb pátriárka
1958-ban autonóm státuszt adott a macedóniai egyháznak. Majd az macedón egyház 1967-ben
autokfeálnak nyiláníyotta magát, de ezt máig senki se ismeri, még a Szerb Egyház se. Egyébként a
hivatalos elismerés hiánay ellenére kapcsolatokat tartanak fenn minden környez? ortodox
egyházzal.
S végül a legismertebb eset, Ukrajna. Itt kánonjogi vita indult, Konstantinápoly szerint az ? joguk
az autokefália megadása, így azt megadták 2019-ben, pedig az ukrán egyház nem az ? részük volt.
A konstantantinápoolyi érvekre nemigen van történelmi indok, az ortodox részegyházak zöme
máig nem fogadta el az új státuszt. A hívek körében az arány 3:1 az autokefálok javára.

Fontos hozzá tenni, a fenti esetekben a "nem elismerés" minden esetben a szervezeti, kánonjogi nem
elismerést jelenti, sose a szentségi, teológiai értelm? nem elismerést. Azaz pl. egy el nem ismert
egyházközség általi házasságkötés, keresztelés, stb. ugyanúgy érvényes az azt nem elismer?
egyházközségben is, hiszen itt nem az illet? szentség ortodox jellege a vitatott, hanem csupán az
adminisztratív státusz. Ez a papokra is vonatkozik: amikor egy pap átmegy két vitában álló szervezet
esetében az egyikb?l amésikban, nem szentelik ?t újra pappá, hiszen az eredeti felszentelése általánosan
érvényes.

Íme a bels? rend a 14 általánosan elismert ortodox részegyházban + Amerika és Ukrajna (a senki által
elismerteket kihagyva).

Az egyházvezet? megnevezése:

a vezet? rangja: pátriárka - Alexandriában ehhez járul a pápa rang, míg Grúziában a katolikosz
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rang - a 4 történelmi pátriárkátus (Alexandria, Antiochia, Jeruzsálem Konstantinápoly) és a
"nagy" nemzeti egyházak a görög kivételével (tehát: bolgár, grúz, orosz, román, szerb),
a vezet? rangja: érsek - Albán Egyház, Ciprusi Egyház, Görögországi Egyház - ennek oka
jellemz?en az, hogy ezek az egyházak így fejezik ki tiszteletüket anyaegyházuk pátriárka rangjú
vezet?je iránt, hogy nem veszik fel ugyanazt a rangot,
a vezet? rangja: metropolita - Amerikai Egyház, Cseh-Szlovák Egyház, Lengyel Egyház, Ukrán
Egyház.

Maga az egyes egyházak területi beosztása többféle modellt követ:

a metropolita magasabb rang, mint az érsek:
pátriárka - metropolita - érsek - püspök: ez van a grúz egyházban, az orosz egyházban, a
román egyházban,

ugyanez pátriárka nélkül, tehát metropolita - érsek - püspök: ez van az amerikai
egyházban, a cseh-szlovák egyházban, a lengyel egyházban, az ukrán egyházban,

pátriárka - metropolita - püspök: az érsek rang önállóan nem használatos, így a
metropolitát sokszor érsek-metropolitának is nevezik, ez van a bolgár egyházban,

az érsek magasabb rang, mint a metropolita:
pátriárka - érsek - metropolita - püspök: ez van az alexandriai egyházban, az antiókiai
egyházban, a jeruzsálemi eghjázban, a konstantinápolyi egyházban,

ugyanez pátriárka nélkül, tehát érsek - metropolita - püspök: albán egyház, ciprusi
egyház, görög egyház,

egyik se:
pátriárka - püspök: egyes kiemelt egyházmegyéket érsekségeknek neveznek, így vezet?jük
érsek, azonban ez nem jelent magasabb tisztséget, ez van: szerb egyház.

Fontos tudni, minden ilyen f?papi rang kánonjogilag egyenl?: püspök. Az egyes további rangok csupán 
tisztségek.

Pár adat a 16 említett részegyházról:

többségi vallás törzsterületén: bolgár, ciprusi, görög, grúz, orosz, román, szerb, ukrán egyház:
a legnagyobb arány a Grúziában, ahol az etnikailag grúzok 99 %-a ortodox vallású, a 
legkisebb Ukrajnában, ahol kb. 75 %,

eredetileg többségi vallás, de a történelem során a hívek elpártoltak:
albán egyház: eredetileg az albánok ortodoxok voltak, egy jelent?s katolikus kisebbséggel
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Észak-Albániában, azonban a török uralom alatt jelent?s áttérés ment végbe az iszlámra,
így ma már az albánok 80 %-a muszlim, 10-10 % pedig ortodox és katolikus,

kisebbségi eredet? vallás:
lengyel egyház: a lakosság kb. 1 %-a ortodox, alapvet?en a hívek ukrán vagy belarusz
nemzetiség?ek, vagy ilyen gyökerekkel rendelkez? asszimilálódott lengyelek,
cseh-szlovák egyház: a lengyelhez hasonló eset, alapvet?en a kelet-szlovákiai ukrán
kisebbségb?l van a hívek zöme,

eredetileg kisebbségi eredet?, ma már annak nem tekinthet? vallás:
amerikai egyház: eredetileg egyértelm?en ortodox országokból való migráció volt az
egyház alapja, ma már azonban a hívek nagyobb része nem-ortodox származású áttért, ez a
legsikeresebb missziós egyház az ortodox egyházak között, fantasztikus munkát végezték,
pl. abszolút mindent lefordítottak angolra, ma már a f?papok között is többségben vannak
a nem-ortodox származásúak, mind a jelenlegi, mind az el?z? amerikai egyházf? az
anglikán vallásból áttértek, nem volt családi kapcsolatuk az ortodoxiával,

az egyházszakadások miatt súlyukat vesztett egyházak:
alexandriai egyház: az V. századi egyházszakadás után a hívek kb. egytizede maradt
ortodox, a nagy többség az antikhalkedóni irányzathoz csatlakozott, aztán az iszlám
hódítás alatt a hívek 80 %-a áttért az iszlámra mindkét irányzatban - jelenleg Egyiptom
lakosságának kb. 10 %-a keresztény, ebb?l az ortodox kb. 1 % (a katolikusok aránya 0,5
%, a anti-khalkedóni egyházé pedig 8 %),
antiókiai egyház: az el?bbihez hasonló eset, de itt kb. egyötöd maradt ortodox az V.
században, az iszlám hódítás hatása hasonló - jelenleg az eredeti törzsterületen (Szíria,
Libanon, Irak) a keresztények aránya összesen 6 % körüli, ebb?l 1 % ortodox (2 % pedig
katolikus, 3 % meg anti-khalkedóni és nesztoriánus), a legnagyobb keresztény arány
egyébként Libanonban van, ahol ez 40 %,

az iszlám miatt jelent?ségüket vesztett egyházak:
jeruzsálemi egyház - ezt a területet alig érintette az V. századi egyházszakadás, viszont az
iszlám hatása drasztikusnak bizonyult, gyakorlatilag keresztény szigetek maradtak egy
hatalmas muszlim tengerben, az eredeti törzsterületen (Izrael, Jordánia) ma a lakosság kb.
3 %-a keresztény, ebb?l 2,5 % az ortodox,
konstantinápolyi egyház - az eredeti törzsterület nagy része ma nem tartozik hozzá (a
görögországi egyház elszakadt t?le politikai okokból: nem akarták a görög f?papok, hogy
vallási vezet?jük egy muszlim országban éljen), a megmaradt részen pedig 0,1 % körüli az
ortodox keresztény arány, az eredeti területb?l keresztény többség csak amiatt van pár
részen, hogy a görög egyház egyes görögországi területeket meghagyott
Konstantinápolynak (ezek: az Athón-félsziget, Kréta, Rodosz-szigetcsoport), szóval az
egyházhoz tartozó kb. 5 millió hív? 95 %-a emigráns közösségekben van, els?sorban
görög egyházközségek az USA-ban és Ausztráliában (meg pár ezer f? Magyarországon).

https://www.youtube.com/watch?v=IsR3qnzbLQQ 
az Amerikai Egyház feje: Tihon, Philadelphia érseke, az USA és Kanada metropolitája (polgári neve:
Marc Raymond Mollard, 23 évesen tért át az anglikán vallásból az ortodoxiába) 
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Álarcok

by maxval bircaman - csütörtök, július 01, 2021

https://bircahang.org/alarcok/

Végülis most az EU leleplezte magát. 

Egyetlen eddigi ügynél se reagált olyan keményen Magyarország ellen, mint most. 

Látszik, mi igazán fontos nekik: a szivárványos kérdés.

_______________________________________________
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2007

by maxval bircaman - csütörtök, július 01, 2021

https://bircahang.org/2007-2/

Ami a politikai helyzetet illeti, volt egy sarokba szorított MSZP-SZDSZ kormány, mely immár nem mert
semmit se lépni, s volt a Fidesz, mely folyamatosan rúgdosta a kormányt, de óvatosan, nehogy az tényleg
megbukjon. Közben az MSZP és az SZDSZ is egyre keményebben összevesztek egymással. Az
országnak nagyon rossz volt ez a 3 év patthelyzet, de a Fidesznek sokat segített.

Nincs mit írni más a 2007-es magyar politikai helyzetr?l, mert egyszer?en más tényleg nem történt.

Az év nemzetközi eseménye természetesen Putyin februári beszéde Münchenben, melyben felmondja a
konszenzust a nyugattal. Hozzáteszem: nem akarom azt állítani magamról, hogy "én már akkor tudtam",
mert nem tudtam, akkor azt hittem, ez csupán egy protokolbeszéd, semmi más. Csak 2008 augusztusában
derült ki: Putyin komolyan gondolta. Én is kb. ekkor lettem Putyin híve 2008 augusztusában. De ez már
egy másik történet.

budapesti utcakép lakásunk ablákából fényképezve - a pénzváltó iroda el?tt a múzsám halad el 

2007 tavaszán már eldöntöttük, hogy elmegyünk az országból. Tervünk pontosan nem volt, de mivel
magyarországi anyagi helyzetünk nem volt jó, úgy gondoltuk: majd csak lesz valami.

Amikor kérdezik, miért mentem el, azt szoktam viccesen mondani, hogy a Gyurcsány-diktatúrából
menekültem el, de ez persze csak vicc. A valóságban semmilyen politikai elem nincs az
országváltásunkban. Egyszer?en nem tudtunk sehogy se olyan jövedelemforrást találni Magyarországon,
amib?l megélhettünk volna nagyjából rendesen. Így logikus lépés volt Bulgáriába menni, ahol legalább
olcsóbb az élet.

Ráadásul ma már nem sokat számít a lakóhely. Amióta nem vagyok Magyarországon, ugyanúgy
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foglalkozom a magyar közélettel, mint korábban, s ugyanúgy naprakész vagyok a történésekb?l.
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Panelek

by maxval bircaman - péntek, július 02, 2021

https://bircahang.org/panelek/

Hosszú ideje figyelem a ballib szakért?i újságírás rejtelmeit. Íme lassan összegyüjtöttem a 12 alapvet?
panelt. Ha csak ezeket alkalmazzuk, már teljesen "független", szakért?i, civil, szakmai, azaz más szóval
párth? ballib cikket tudunk írni.

Els? pont. A magyar kormány és a külföld viszonya. Itt, ugye, két eset lehetséges: a kormány ellenkezik
vagy egyetért valamelyik külföldi tényez?vel. Mindkett? könnyedén kommunikálható "szakért?ileg":

a kormány nem azt teszi, amit a külföldi tényez?: Orbán szembegy a konszenzussal, nem-európai
viselkedés,
a kormány azt teszi, amit a külföldi tényez?: Orbán becsicskult, felmosták vele a padlót.

Persze a fentiek csak akkor érvényesek, ha a külföldi tényez? "jó", azaz ballib. Ha nem az, mert pl. orosz,
kínai, stb., más gonosz állam, akkor az ellentétet nem szabad kommunikálni, csak az egyetértést, ilyen
esetben: Orbán becsicskult, zsarolják, megvették, stb.

Második pont. Választási kampány alatti kormányzati tevékenység.

Az intézkedés az átlagembernek:

pozitív: Zorbán szavazatot vásárol,
negatív: Zorbán elnyomja a népet.

Harmadik pont. Pénzügyileg kedvez? intézkedés születik. Itt csak egy opció van, ez könny?, ilyenkor az
elemzés mindig ugyanaz az intézkedésr?l:
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megkésett / túl korai,
megondolatlan, nem volt egyeztetés el?tte,
túl kicsi a mértéke,
miért nem vonatkozik több emberre, mint amennyire vonatkozik.

Negyedik pont. Bírósági ítéletek.

Az ítélet ballib szemszögb?l:

kedvez?: a független bíróság döntött, a jogállam utolsó maradványa!,
kedvez?tlen: a kézivezérelt bíróság politikai döntést hozott.

Ötödik pont. Népszer?tlen intézkedéstervezet születik. A kormányzat:

megvalósítja az intézkedést: az emberek lenézése, arrogáns kormányzati politika,
visszavonja a tervezetet: az ellenzék gy?zelme, tele a gatya, kiborult a bili.

Hatodik pont. Orbán nem megy el valahová, pedig arra lehetett számítani, hogy elmegy. Alapeset, a
megoldás mindig:

Zorbán megijedt, megfutamodott.

Hetedik pont. Leleplez? cikk született.

A cikk célpontja:

                                541 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

fideszes személy: bátor, oknyomozó cikk,
ballib személy: karaktergyilkosság, mocskos propaganda.

Nyolcadik pont. A kormányzat változtat külpolitikai álláspontján. A változtatás ballib szemszögb?l:

pozitív: Zorbán pávatáncol,
negatív: újabb mélység.

Kilencedik pont. Verekedés tör ki átlagemberek között, vagy más fizikai er?szak zajlik, politikai
felhanggal:

fideszes ver ballibet: kormányzati szinten szervezett er?szak, fasiszta rohamosztagok
garázdálkodása,
ballib ver fideszest: civil kurázsi, polgári engedetlenség.

Tizedik pont. Egy médiában nem jelenik meg egy cikk, újságírót elbocsátanak:

fideszes média: a sajtószabadság eltiprása, hallatlan önkény, cenzúra,
ballib média: a sajtószabadság érvényesülése, a szabad piac normál m?ködése, szerkesztési
szabadság.

Tizenegyedik pont. Bármilyen pozitív adat jelenik meg az országról. Ez egyszer?, itt csak egy megoldás
van ugyanis:

nem igaz, hamis adat,
az EU-nak köszönhet?,
nem fenntartható.
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Tizenkettedik pont. Választások. A nyertes:

a liberálisok: öntudatos polgárok megfontolt szavazása, a demokrácia gy?zelme,
mások: megvezetett bunkók, alacsony képzettség?, unintelligens csürhe tombolása, a demokrácia
alkonya.

_______________________________________________
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Elbeszélés

by maxval bircaman - szombat, július 03, 2021

https://bircahang.org/elbeszeles/

A bolgár nyelv egyik sajátossága nemcsak a sok igeid?, de ezen túl a sok igemód is.

A magyarban 3 igemód van: kijelent?, feltételes, felszólító. A bolgárban e 3 mellett van még 3: 3 darab
elbeszél? igemód.

Az elbeszél? igemód egyébként ?si jelenség, a legtöbb nyelvész egyetért, hogy ilyen volt a legkorábbi
id?kben az indoeurópai nyelvekben, de mára csak maradványai lelhet?k fel, pl. az angolban és a
németben, de használatuk opcionális, továbbá nem alkotják a nyelvtan részét, sokkal inkább kifejezések. 

Ugyanez igaz az uráli és altáji nyelvekre is. De az altáji nyelvekben és az uráli nyelvek egy részében
megmaradt az elbeszél? igemód teljes érték? nyelvtani kategóriaként. 

A magyarból ez a kategória kihalt, nem tudni mikor. A Balkánon viszont megmaradt részben. Vitás a
jelenség eredete: ma ez a nyelvtani kategória az albánban, a bolgárban, s a törökben van meg a régióban.
Az egyik elmélet szerint ez albán jelenség, független a törökt?l (az albánt a Nyugat-Balkán egykori
?snyelve, az illír nyelv folytatásának tekintik). A másik elmélet szerint ez szimplán török hatás, mely a
mai albán-bolgár területekig terjedt, északabbra viszont már nem.

A mai bolgárban 3 elbeszél? mód van:

megállapító,
elbeszél? kijelent?,
elbeszél? megállapító.
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A megállapító és a megállapító kijelent? mód alakjai azonosak 1. és 2. személyben, csak 3. személyben
térnek el.

A 9 darab igeid?b?l 8 szerepel ezekben a módokban, de közülük egy régies, kihaltnak tekinthet?. Voszont
több igeid? azonos ezekben a módokban, így tulajdonképpen csak 4 igeid? van aktív használatban az
elbeszél? igemódokban:

jelen (befejezetlen jelen) és befejezetlen múlt.
befejezett múlt,
határozatlan múlt (befejezett jelen) és régmúlt,
egyszer? jöv? és múlt-jöv?.

Ezek az alakok viszont abszolút kötelez?ek. Keverésük a kijelent? móddal komoly hiba, egyes esetekben
mosolyt vált ki. Nem egyszer megesett ez velem is. Bár a bolgár majdnem az anyanyelvem, mégis a
"majdnem" szó aláhúzandó, szóval hajlamos vagyok magyaros hibákat véteni, ha nem figyelek oda. 

Magyarul teljesen lényegtelen, hogy egy eseményt láttam-e személyesen, vagy nem láttam, de biztos
vagyok megtörténtében, vagy nem vagyok benne biztos, de semleges a hozzállásom a megtörténtét
illet?en, vagy nem vagyok biztos benne, s arra hajlok, nem is történt meg. Bolgárul viszont ez mind
nagyon fontos:

az adott eseményben biztos vagyok, mert személyes tudomásom van róla = kijelent? mód,
az adott eseményben biztos vagyok, mert következtetek rá valamilyen körülményb?l =
megállapító mód,
az az adott eseményben nem vagyok se biztos, se bizonytalan, csak úgy elfogadom = elbeszél?
kijelent? mód,
az az adott eseményben nem vagyok biztos, s hajlok arra, hogy nem is történt meg = elbeszél?
megállapító mód.

Bolgárul egyenesen értelemzavaró egyes esetekben ezek keverése. Ha mondjuk azt mondom "a kolléga
ebédelt", az bolgárul kijelent? módban mondva azt jelenti, láttam a saját szemeimmel a kollégát, hogy ült
az asztalnál és evett. Ha mondjuk láttam kijönni a kollégát az gyorsétkezdéb?l, de ebédelni nem láttam
konkrétan, viszont arra gondolok, nyilván ebédelni volt bent, akkor az megállapító mód. Ha a kollégát
nem is láttam, de valaki más mondta nekem róla, hogy ebédelt, akkor az elbeszél? kijelent? mód. Ha
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viszont arra gyanakszom, a kolléga csak kamuzott, valami mást csinált éppen, szóval nem is ebédelt,
akkor az elbeszél? megállapító mód.

Nyilván magyarul is ki lehet ezt fejezni:

láttam a kollégát ebédelni,
úgy t?nik, a kolléga ebédelt,
azt mondják, a kolléga ebédelt,
állítólag ebédelt a kolléga;

de magyarul ez teljesen opcionális körülírás, pontosítás.

Bolgárul viszont nem mondhatom ezt kijelent? módban, ha nincs saját tapasztalatom róla. S végképp nem
használhatok kijelent? módot, ha nem is lehettem az esemémy szemtanúja. Lásd, magyarul semmi gond
azzal a mondattal, hogy "apám kisgyerek korában szeretett zongorázni", míg bolgárul ez nem mondható
kijelent? módban, hiszen nyilvánvalóan én meg se voltam még születve, aikor apám kisgyerek volt,
szóval nem lehettem szemtanú se.

Egyedül történelmi tények esetében lehetséges kijelent? mód használata, ezzel aláhúzva az esemény
biztos jellegét. De a választékos beszédben ez nem javasolt itt sem, de ez nem okoz legalább félreértést.
Saját nem-reprezentatív felmérés: a kijelent? mód használata történelmi eseményekre 4-5-ször ritkább,
mint valamely elbeszél? mód használata.

Ellenvetés szokott lenni: a bolgár (és persze macedón) médiák miért használnak szinte csak kijelent?
módot múltbéli történésekre? Az ok egyszer?: ezzel húzza alá az adott média, hogy els?kézb?l van
ismerete az adott eseményr?l, az nem csak valamiféle hallomás vagy következtetés. Lásd a lap azt mondja
"Biden rendkívüli állapot hirdetett ki", kijelent? módban, pedig valószín?leg a lap tudósítója nem volt
jelen a kihirdetéskor, de ezzel a lap azt akarja sugallni, gyakorlatilag jelen volt, s az infó halálbiztos.

bolgár cikk, a cím kijelent? módban: "Épület Floridában való összeomlása után: Biden rendkívüli
állapotot hirdetett ki" 
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Ugyanaz azonban hétköznapi eseményeknéál kizárt. Akkor se beszélhetek kijelent? módban
személyesen nem tapasztalt dolgokról, ha alá akarom húzni teljes bizonyosságomat.

S legyen egy macedón példa is:

macedón cikk, a cím kijelent? módban: "Strandok felosztásáról való vita halálos kimenetel? fegyveres
leszámoláshoz vezetett Albániában" 

_______________________________________________
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1992

by maxval bircaman - vasárnap, július 04, 2021

https://bircahang.org/1992-2/

1992-ben kezd?dött el a jugoszláv háború második, legvéresebb szakasza, Szerbia és Horvátország,
valamint Bosznia-Hercegovina 3 nemzete között.

Egy id?ben egyenesen veszélyes volt Szerbián keresztül utazni, még az autópályán is katonaság volt.

A f? magyar esemény a médiaháború er?södése volt. Antall miniszterelnök elszánta magát, hogy valamit
tegyen azzal a helyzettel, hogy szinte minden magyar média SZDSZ-es irányítás alatt áll, s a kormány
képtelen megszólalni, így megpróbálta leváltani az akkor mág hatalmas nézettség?/hallgatottságú Magyar
Televízió és a Magyar Rádió ellenzéki köt?dés? elnökeit, de ennek aláírását a szintén ellenzéki köt?dés?
Göncz Árpád köztársasági elnök megatagadta. Eleinte még kormánypárti alelnökök kinevezését is
megtagadta Göncz. Az Alkotmánybíróság nem döntött érdemben az ügyben, de annyit kimondott: Gönvz
nem tagadhatja meg az aláírást. Mégis, patthelyzet alakult ki, az els? jele volt ez annak a kés?bb
általánosan elterjedt mítosznak, hogy a liberálisok a független szakért?k, minden más meg pártkatona,
valamint, hogy egy "igazi" média csakis ellenzéki lehet.

A Fidesz - mely akkor még ballib párt volt - igekezett a helyzetet kihasználni, valamiféle harmadik
er?nek beállítva magát, mely távolságot tart mind az MDF-t?l, mind az SZDSZ-t?l. Végülis ez a terv
kudarcba fulladt, de mindenképpen ez az év, amikor a Fidesz felmondta "SZDSZ ifjúsági szervezete"
státuszát.

Antall kormányának közben egre csökkent a népszer?sége. Els?sorban a népi támogatás csökkent le, mert
az életszínvonal nemhogy nem lett osztrák, de még zuhant is a korábbihoz képest. A liberálisok kb.
fasisztának kiáltották ki Antallt - a kor egyik jellemz? liberális álhíre az volt, hgy Antall diktatúrát készül
kikiáltani, s 1994-ben már nem is lesznek választások -, közben pedig az MDF radikális szárnya (a
kés?bbi MIÉP) pedig határozatlannak, megalkuvónak, a lberálisokkal kollaborálónak min?sítette.

A Kisgazdapárt hivatalosn kilépett a kormánykoalícióból, de a kisgazda képvisel?k többsége szakított
pártjával, s bent maradt a parlamentben függetlenként, a kormányt támogatva. E nélkül megbukott volna
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a kormány még ebben az évben.

Torgyán József megtartotta "féregirtós" beszédét, err?l a lapok hetekig cikkeztek, mintha legalábbis
Hitler hirdette volna a végs? megoldást. Egyébként személyes elem: Torgyán a szüleim szomszédja volt
akkoriban, a XII. kerület hegyvidéki részén (Tállya utca).

Ez volt a Demokratikus Charta csúcséve, képesek voltak több tízezres tüntetéseket szervezni. A Charta
volt az a szerv, mely többek között megalkotta a "ballib" szót, azt állítva, hogy az MSZP volt
reformkommunistái és az SZDSZ nyugatpárti antikommunistái között valójában sokkal több a közös,
mint az eltér? elem, így együtt kell küzdeniük a fasiszták, klerikalisták, antiszemiták, más gonosz
retrográd er?k ellen.

Én nagyjából 1993-1994-ig ballib nézeteket vallottam, bár els? kételyeim még 1990 ?szén jelentek meg a
taxisblokád miatt. A médiaharc, s különösen a Demokratikus Charta demagógiája volt a következ? pont,
mely eltaszított a ballibekt?l megint kicsit távolabbra. De hozzáteszem, az MDF nem vonzott cseppet
sem, teljesen idegen volt számomra az ájtatós, népies, tépel?d?s stílusuk. Szóval amolyan "kiábrándult
ballib" voltam, aki még nem állt át ugyan az ellenoldalra, de már a "saját" oldalban se hitt. Jól
emlékszem, amikor 1992 szeptemberében hívtak ballib ismer?sök, menjek én is a Charta tüntetésre a
"szürke es? ellen", már határozottan azt mondtam: nem támogatok hülyeségeket. Amikor furcsán néztek
rám emiatt, azt válaszoltam "elhatároztam, inkább fasiszta leszek", persze viccnek szánva.

A Fidesz számomra nem volt opció, bár hivatalos még tagja voltam 1993-ig, mert az ? irányvonalulat kb.
SZDSZ-esnek tartottam, csak mérsékeltebb kiadásban.

A ballib médiák az év végén hetekig azzal foglalkoztak, hogy b?rfej?ek kifütyülték Gölcz Árpádot
október 23-i beszéde alatt. Err?l kb. úgy beszéltek, mintha legalábbis a jöv? héten vonatok indulnának
Auschwitzbe. Akkor se értettem, mi akkora baj van egy kifütyüléssel, bár a b?rfej?eket én se kedveltem.
Viszont Göncz Árpádot se szerettem, akkor csúcsra járó kötelez? személyi kultuszát képtelen voltam
elfogadni.

A vicces sztori a kifütyüléssel kapcsolatban: Molnár Zsolt jelenlegi MSZP-s parlamenti képvisel? volt az
egyik szervez?je a Göncz-kifütyülésnek, ugyanis akkoriban Molnár még aktív b?rfej? volt.
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a múzsám a nagyobbik fiammal Zuglóban 1992-ben 

Személyes sorsunk: 4 és fél év Bulgária után mentünk Magyarországra, s nem találtuk meg helyünket.
Plusz elkövettem azt a hibát, hogy munkakeresés helyett hallgattam apámra, s elmentem tanulni. Err?l
már írtam külön cikket.
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Tilos a rasszizmus a pályán

by maxval bircaman - hétf?, július 05, 2021

https://bircahang.org/tilos-a-rasszizmus-a-palyan/

Az UEFA azt mondja, a szivárványos zászló nem politikai jelkép. Ezt már az Eurovízió is meglépte,
mely tiltja a részt nem vev? országok zászlaját, továbbá a politikát, de a szivárványos zászlót nem, mert
"az nem politika". Természetesen mindez marhaság, hiszen a szivárványos zászló a homoklobbi jelképe, s
a homoklobbi pedig egy politikai szervezet.

De most nem ez a téma, hanem a rasszizmus kérdése. Mindjárt ki is derül mi a kapcsolat.

A játékosok kötelesek elfogadni a rasszizmus elvetését, antirasszista jelképek vannak a pályán. Persze
lehet egy játékos titokban rasszista, ha közben látszólag leteszi az esküt az antirasszizmusra. Dehát ez
teljesen abszurd. Ezen az alapon az is el?írható lenne, hogy minden játékos tegyen hitet a
vegatarianizmus mellett. Mi értelme ennek? Valójában racionális módon egyetlen dolog kötelez?: a
labdarúgás szabályainak betartása.

Hiszen mi a köze a labdarúgásnak az antirasszizmushoz? Semmi. Tegyük fel: XY játékos rasszista. Mi
történne emiatt, hogyan hatna ez ki a játékra? Sehogy.

Persze ilyenkor jön az ellenérv: különböz? fajú (rasszú) játékosok játszanak, így egy olyan játékos nem
fogadható el, aki ellenérzéseit kimutatná más rasszal szemben. Nos, az érvelés hibás. A játékban az
jelentene problémát, ha egy játékos tegyük fel sértegetne más játékost rassz alapon, hiszen a játékosok
kölcsönös tisztelete alapvet?. Azaz a magatartás tiltandó, de nem ilyen vagy olyan meggy?z?dés. Egy
nem-rasszista játékos tiszteletlen viselkedése problámát okoz, míg egy rasszista játékos tiszteletteljes
viselkedése pedig problémamentes.

Az ellenérv: a rasszista ember képtelen tiszteletet tanúsítani olyan ember iránt, aki más rasszhoz tartozik.
Ez azonban természetesen nem igaz. Egyrészt, az ember nem ösztönlény, nem állat, így képes arra, hogy
ne élje meg bels? gondolait küls? cselekedetekben. Másrészt pedig, a rasszizmusnak nem feltétlen eleme
a más rasszúak elleni cselekvés, lehet a rasszista meggy?z?dés tisztán elméleti is.
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Azaz a kötelez? antirasszimus teljesen indokolatlan. Ez megalázó minden rasszistával szemben, hisz
arra kényszeríti, vagy ne játsszon, vagy hazudjon, hogy játszhasson.

Szóval már maga az kötelez? antirasszizmus egy rossz precedens. S láthatjuk, ma ezen a példán
keresztül akarják behozni a homoklobbizmust is, hiszen ha azt lehet mondani, hogy az antirasszizmus
nem politikai kérdés, akkor joggal mondhatja a homoklobbi: az ? ideológiájuk se az.
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A hazudozás rendszere

by maxval bircaman - kedd, július 06, 2021

https://bircahang.org/a-hazudozas-rendszere/

A kommunizmus bukásának egyik bels? oka a hazudozáskényszer. Még a legmérsékeltebb kommunista
rendszer se engedte meg a hivatalos narratíva nyílt ellenzését. 

Aminek eredménye a rendszer lassú rohadása.

Ha ugyanis látszólag mindenki a rendszer híve, a végén az a paradox helyzet áll el?, hogy nemcsak hogy
értékét veszti a rendszereszme, de a hatalom a végén már azt se tudhatja, ki a híve és ki nem az. Az
eredmény: a valóban rendszerh? javító szándék is elsikkad, hiszen nem tudható, hogy az ami.

Kaliforniában él?, de a kommunista Magyarországon szocializálódott, magyar ismerösöm mondja, náluk
ma már a szólásszabadság olyan szint?, mint a Kádár-rendszerben volt a 70-es években: rokonok,
haverok között pofázhatsz bármit, de ha bárhol máshol ellentmondasz az hivatalos állami eszmének, jól
megnézheted magadat. Ha krizálsz, annak mindenképpen rendszerh? kritikának kell t?nnie, s kell bele
"vörös farok", azaz a rendszer alapvet? dicsérete is. Ha nem így teszel, véged van: ha alkalmazott vagy,
kirúgnak, ha pedig vállalkozó vagy, hirtelen minden üzleti partnered megszakít veled minden kapcsolatot.
Csak ha az ember nagyon vagyonos, akkor engedheti meg magának a tényleg szabad
véleménynyilvánítást.

Tudom, ebben élni szörny? lehet. Nekünk, a szólásszabadság Kelet-Európájában könny?. De a dolog
pozitív oldala: az a rendszer, mely teljes egyetértést követel, rendkívül gyenge, s egyre gyengül.
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1993

by maxval bircaman - szerda, július 07, 2021

https://bircahang.org/1993-2/

Kezdetben ez a Fidesz éve volt, a Fidesz lett a legnépszer?bb párt. Ennek oka az MDF gyengülése volt.
De aztán az év végére az MSZP visszavette a vezetést.

Ebben az évben szakadt az MDF. Kilépett a párt népi szárnya, MIÉP néven. Gyorsan a hívük lettem, bár
se a nacionalizmussal, se a zsidózással soha nem értettem egyet, nem beszélve az ?smagyarkodós
szubkultúrával. Mégis: a MIÉP volt az els?, mely alapjaiban volt kritiikus, s nem pártkritikát, hanem
rendszerkritikát gyakorolt. Nekem pont jól jött, mert nagyjából éppen addigra ábrándultam ki a ballib
eszmevilágból.

Máig ez a magyar újbal legnagyobb bánata: hogy Magyaroszágon a rendszerkritikusság jobboldali, s nem
baloldali jelenség.

A MIÉP indulását segítette a magyar-ukrán alapszerz?dés aláírása, ezt a MIÉP árulásnak tekinti ugyanis,
úgy vélve, itt lett volna az esély Kárpátalja visszaszerzésére, amit a kormány elmulasztott.

Közben kialakult végleg a máig létez? 2 nagy tömb: a liberális és a nemzeti. A Fidesz éppen amiatt
szenvedett kudarcot, mert egyikhez se állt be, hanem amolyan nemzeti-liberális centrumot szeretett
volna, amire azonban nem akadt kereslet. Kezdetben az SZDSZ még kiáll a Fidesz mellett ebben, de
hamarosan a Charta-szellemiség gy?z: az SZDSZ az MSZP-hez közeledik, s a Fidesz marad a két szék
között a földön. (Végülis 1994-ben a Fidesz éppenhogy bekerül a parlamentbe, ez után dönti el Orbán,
hogy átigazol a nemzeti táborba.)

Antalléknak sikerül végre leváltania a liberális MTV- és MR-vezetést, de immár kés? a közhangulat
megfordításához. Különösen a Fidesz népszer?ségének drasztikus csökkenése után már érezhet? volt az
MSZP jöv? évi gy?zelme. 
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?sszel megtörténik Horthy újratemetése az országban. Ez hatalmas hisztériarohamot vált ki a médiákban
- a ballib megmondóemberek fasiszta diktatúrát hallucinálnak, s megjelenik ismét a demagóg szöveg a
bepakolt b?rönd toposszal gyors menekülés céljából. Az akkor már ballib pártkatona Hofi Géza
egyenesen halottgyalázó m?sort ad el? ez alkalomból. Nem mintha Horthy híve lettem volna (most se
vagyok az, rossz politikusnak tartom), de az ellene való mocskolódás olyan mértéket öltött, hogy kezdett
már-már szimpatikus lenni.

Egyébként ebben az évben indul az internet, mai ismert alakjában (azaz böngészhet? honlapok
formában), nekem saját PC-számítógépem ekkor pont 1 éve van.

múzsám fent a Várban

nagyobbik fiammal Csopakon 

Végül az év folyamán elköltöztünk Bulgáriába. Alapvet?en családi okokból, amik alapja az anyagiak
voltak.

Ami pedig eszmei fejl?désemet illeti, jól látható az eddigiekb?l, hogy nem azért hagytam el a ballibeket
(akiknek 1990 végéig határozott, majd még 1993-ig vonakodó híve voltam), mert megtetszett egy másik
er?. Egyáltalán nem tetszett meg más er?. A ballibekkel lassan szakító Fidesz nem volt számomra
szimpatikus, az ? eltávolodásuk a ballibekt?l számomra túl mérsékelt volt. Az MDF pedig teljesen idegen
volt nekem nem csak eszmeileg, de leginkább stílusában. A MIÉP aztán tetszett valamelyest, de nem a
MIÉP miatt szakítottam a ballibekkel.

Az én nemzedékben egyébként nagyon gyakori volt az SZDSZ-MIÉP váltás, egy rakás korombeli járta
ezt az utat.
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Az ember a magas várban

by maxval bircaman - csütörtök, július 08, 2021

https://bircahang.org/az-ember-a-magas-varban/

Mondtam már, hogy amolyan sci-fi rajongó vagyok. Nagyon sokat olvastam e tematikában, s szinte
minden ilyen filmet megnézek, legalábbis elkezdem a nézést, mert ha iszonyatosan rossz, akkor
abbahagyom, lásd Mátrix 2. és 3 része.

Philip K. Dick eleve az egyik kedvencem, így nyilván a bel?le készült filmeket is láttam, többet között a
40-részes Az ember a magas várban sorozatot. 

Nem mondom el a sorozatot, a lényeg itt, hogy a 30. részben a náci hatalom megsemmisíti az amerikai
történelem legfontosabb m?emlékeit, többek köztt felrobbantja a Szabadság-szobrot New Yorkban,
miközben zeng az Európai Unió himnusza! Aztán az esemény miatt fellelkesült náci fiatalság szétszéled
az utcákon, majd tör-zúz, többek között könyvtárat gyújt fel.

Eszembe ötlött: még jó, hogy a sorozat 2019-ben be lett fejezve, mert egy évvel kés?bb már lecsapott
volna rá a cenzúra. 2020-ben ugyanis mindez a legbutább néz? számára is a néger rasszista BLM-
mozgalom kemény kritikájának t?nt volna.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6fC5cMSoZg 
a jelenet: remekm? 
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Puzsér szépségkirályn?i jópofi beszéde

by maxval bircaman - péntek, július 09, 2021

https://bircahang.org/puzser-szepsegkiralynoi-jopofi-beszede/

Puzsér új ATV-s m?sora legutóbbi kiadásában a részvénytársaságok károsságát elemzi. Semmi gond
ezzel, megállapításai helyesek. Partnere, Schiffer még pontosabban fogalmaz.

A probléma az egész vége, amikor elmondja a "megoldást", hogy szerezzük vissza jogainkat, legyenek a
cégek számonkérhet?ek. Ez kb. olyan, mint amikor a szépségkirályn? azt mondja legyen világbéke, majd
a pontosító kérdésre kb. azt válaszolja, ezentúl senki se fegyverkezzen.

A probléma nem a részvénytársaságokkal van, s?t, ha bármilyen más cégforma lenne helyettük, akkor se
lenne jobb. A probléma rendszerszint?: ezt a problémát törvényszer?en ki fogja termelni ugyanis a
kapitalizmus, a liberalizmus (leánykori nevükön: piacgazdaság és polgári társadalom). A piacgazdaság
alapelve, hogy a piac leuralja az embert, ezek után abszurdum azon csodálkozni, hogy jé, milyen
borzasztó, a piaci érdekek fontosabbak az embereknél. A polgári társadalom alapelve pedig az, hogy
formális egyenl?séggel van elrejtve a valós egyenl?tlenség, mely természetesen pénzalapú. Ezek után
elég furcsa azon csodálkozni, hogy minél több pénze van valakinek, annál több a tényleges joga.

Az alapkérdés nem tudomásul vétele olyan, mintha folyton fájdalomcsillapítót szednénk fájó fogunkra,
de sose mennék el a fogorvoshoz.
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Keleti katolikusok

by maxval bircaman - szombat, július 10, 2021

https://bircahang.org/keleti-katolikusok/

Ha már megírtam mi az ortodox egyházszervezet, íme a katolikus is. Katolikus alatt az értend?: aki a
római pápa vezetése alatt áll.

Figyelem: "ortodox" szóval csak a khalkedóni ortodoxokat értem itt, míg a nem-khalkedóni ortodoxokat
"ókeleti" néven nevezem, az egyszer?ség kedvéért.

A katolicizmus két nagy részb?l áll, nyugatiból és keletib?l. A nyugati az a rész, mely a nagy
egyházszakadáskor (1054) a római pápa alá tartozott, a keleti pedig minden más. Az arány a hív?k számát
illet?en kb. 95:5.

A keleti részhez pedig azok tartoznak, melyek valamely egyházszakadás idején (431, 451, 1054) külön
váltak, majd valamely kés?bbi id?pontban csatlakoztak a római pápához. Ez összesen 23 keleti katolikus
részegyház. Együtt ?k a keleti katolicizmus. Teológiai értelemben nincs eltérés a nyugati és keleti
katolikusok között, teljesen azonos a hitvallás, de más kérdésekben vannak fontos eltérések:

a nyugati részegyházban valamely nyugati rítus van használatban (els?sorban a latin), míg a
keletiekben valamelyik keleti (bizánci, szír, örmény, káldeus, kopt),
míg a nyugati egyházrészben a hatalmi struktúra közvetlen, addig a keleti egy részében jelent?s
autonómiát élveznek egyes részegyházak (a nagyobbak jellemz?en),
külön egyházi törvénykönyv van a nyugati egyházrészre és a keletiekre, apróbb eltérésekkel:

az el?bbib?l következik a leglátványosabb eltérés: míg a nyugati egyházrészben kötelez?
papi n?tlenség van, addig a keletiekben nem, ennek megfogalmazása az, hogy míg
nyugaton minden pap kötelez?en szerzetes (s a szerzetesek mind n?tlenek), addig keleten
van szerzetes pap és világi pap, s természetsen csak az el?bbi kötelez?en n?tlen, így a
keleti katolikus papok 90+ %-a n?s.

A magyar közbeszédben a "keleti katolikus" szó helyett a "görögkatolikus" használatos, ez azonban
téves. Valójában igaz ugyan, hogy minden görögkatolikus keleti katolikus, de nem minden keleti
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katolikus görögkatolikus. A 23 keleti katolikus részegyházból 14 görögkatolikus. A "görög" jelentése: a
használt rítus a bizánci

A másik népszer? tévhit: a keleti katolikusok valamiféle ortodox-katolikus keverék, a két felekezet
között középen van. Nos, nem, ebb?l semmi se igaz, a keleti katolikusok 100 %-ban katolikusok, s az
összes olyan vitás kérdésben, melyben vita van a 2 felekezet között, minden esetben a katolikus 
álláspontot fogadják el.

Mivel a részletes statisztika az egyes keleti katolikus csoportokról olvasható számtalan helyen, nem ezt
ismételném meg, hanem rendszerezném ?ket történeti szemszögb?l.

A katolikus egyház célja az volt, hogy a római pápától független egyházak sz?njenek meg, azaz menjenek
be a római pápa alá. A firenzei zsinaton (1439-1445) eltervezett újaregyesülés ugyanis kudarcba fulladt,
bár az ott résztvev? nem-katolikus f?papok többsége beleegyezett az egyesülésbe, elfogadva a római pápa
egyetemes egyházf?ségét, azonban ez a gyakorlatban sose valósult meg, a papság és a hív?k tiltakoztak a
zsinat ellen, így a zsinati döntéseket az illet? egyházak hamarosan fel is mondták.

Ezután az új megoldás az lett, hogy a meglév? nem-katolikus egyházakról részek legyenek leszakítva,
majd ezek egyesítve Rómával.

Az egyesülés menete gyakorlatilag az jelentette, hogy uniót elfogadó egyházi struktúrák megtartották
szervezeti felépítésüket, a papok megtartották rangjukat, megmaradtak az egyes specifikus szokásaik is
(persze csak ha azok nem ellenkeztek a katolikus hitelvekkel), megmaradt a rítus, azaz a katolizálás nem
jelentette a latin rítus átvetelét, viszont az összes vitás katolikus-ortodox hitelvi kérdésben a katolikus
álláspontra kell áttérniük, melyek között természetesen a legfontosabb a római pápa egyházf?ségének az
elismerése.

Ha mondjuk az ember elmegy egy bizánci rítusú ortodox misére, majd egy görögkatolikus misére, a
figyelmetlen néz? azt hihetné, ugyanazt hallotta. S tényleg: a szöveg 99 %-ban azonos, csak ott tér el,
ahol teológiai eltérést?l függ a pap beszéde: a hitvallás szövegében a katolikus verzióban van egy szó
betoldás, s a f? egyházi elöljáró említése más (a katolikusban a római pápát említik, míg az ortodoxban az
adott autokefál egyház vezet?jét).
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Íme az egyes esetek régiónként.

Az alapmodel Kelet-Európában: a breszti unió

Az el?zmény az, hogy a kijevi metropolita áthelyezte székhelyét a XV. sz-században keletebbre (a végs?
székhely Moszkva, ennek kés?bbi eredménye a moszkvai pátriárchátus), viszont a papság egy része
folytatta a kijevi metropolitai címet Kijevben (egy id?ben Vilniusban), így létrejött két
párhuzamos hierarchia: egy orosz befolyás alatt, egy másik pedig lengyel-litván befolyás alatt. 

1596-ban a Vilnusban székel? kijevi metropolita aláírta az uniót Rómával. A hív?k és a papság jelent?s -
nagyobb - része nem fogadta el a döntést, aminek következtménye lett az 1620-ban visszaállított ortodox
kijevi metropolita, kezdetben a jeruzsálemi pátriárka alatt, majd átkerült Moszkvához, mivel a két
párhuzamos ortodox hierarchia id?közben egyesült.

Ami a sikerességet illeti, a breszti unió sikeresnek mondható, mert bár nem tudta az egész régió
ortodoxiáját katolizálni, de egy jelent?s kisebbséget siketesen elszakított, nagyjából az illet? korban 1:4
körül volt a katolizáló otrtodoxok és az azt elusítók aránya.

A breszti unió közvetlen leszármazottja a mai Ukrán Görögkatolikus Egyház, mely többségi vallás 3
nyugat-ukrajnai megyében ma is, de Ukrajna más részein a lakosság 1-2 %-a csak a tagja (kivéve
Káropátalját, ahol a lakosság 20 % görögkatolikus, de ennek más az oka: az ungvári unió, err?l mindjárt).

A breszti unió magyarországi verziója az ungvári unió (1646) és a gyulafehérvári unió (1698), melyek
célja a Magyarországon él? ortodox ruszinok, ill. románok katolicizmusra áttérítése volt. A románok
esetében ez csak részsikernek bizonyult, nagy többségük maradt ortodox, viszont a ruszinoknál az arány
fordított lett: a nagy többség katolizált. Így lett a mai Ruszin Görögkatolikus Egyház és a Román
Görögkatolikus Egyház.

A ruszin egyházból származik a magyar és a szlovák görögkatolikus egyház, de ezek már XX. századi
fejlemények. A Magyar Görögkatolikus Egyház gyakorlatilag a magyar nyelv? görögkatolikusokat fogja
össze. Eredetileg a magyar nyugati-katolikus egyházszervezet része volt, 2015 óta önálló, közvetlenül
Róma alá rendelt részegyház. A jelenlegi Magyarországon a görögkatolikusok aránya a legmagasabb
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de ott se ?k a legnagyobb feleket.

Fontos adat: több kommunista államban a görögkatolicizmus be volt tiltva:

Csehszlovákiában: 1950-1968 között,
Romániában: 1948-1990 között,
a Szovjetunióban: 1946-1989 között.

Jelenlegi taglétszám:

ukrán görögkatolikusok: 8 millió f?,
belarusz görögkatolikusok: 10 ezer f?,
orosz görögkatolikusok: 8 ezer f?,
magyar görögkatolikusok: 270 ezer f?,
román görögkatolikusok: 750 ezer f?,
ruszin görögkatolikusok: 600 ezer f?,
szlovák görögkatolikusok: 370 ezer f?.

Igazi siker egyik esetben se mondható el katolikus szemszögb?l, mindegyik esetben csak kis részt sikerült
áttéretíni véglegesen. A legnagyobb katolikus sikere a ruszinok esete, ahol kezdetben a lakosság 90 %-a
katolizált. Azonban itt is létezett folyamatos visszamenés az ortodoxiához. A jelenlegi helyzet pedig az,
hogy a ruszinok kb. fele ortodox és fele görögkatolikus, Kárpátalján pedig egyenesen 1:3 az arány az
ortodoxia javára. 

A balkáni görögkatolikusok - 5 kislétszámú részegyház

A próbálkozás a Balkánon az ortodox lakosság körében minimális sikerrel járt, a hív?k 99 %-át sehol se
sikerült áttéríteni a katolicmusra. Viszont mindenhol lettek kis létszámú katolikus csoportok. Ma létezik
itt 5 darab görögkatolikus részegyház: az albán, a bolgár, a görög, a horvát, s a macedón - a legrégibb és
legnagyobb a horvát kb. 40 ezer f? tagsággal. Ennek története a következ?.
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A 15-éves oszmán-habsburg háború (1591-1606) alatt a szerbek fellázadtak az oszmán uralom ellen,
azonban a háború vége (zsitvatoroki béke – 1606) után a szerbek tömegesen menekülni kezdtek a
Habsburg területekre, így el?ször jelent meg jelent?s ortodox vallású lakosság a Habsburgok irányítása
alatti területen. A katolikus egyház igyekezett ?ket áttéríteni, ezért 1611-ben megalapításra került a
zágrábi püpöknek alárendelt Stara Mar?ai Egyházmegye (Stara Mar?a – jelenleg Horvátországban),
melyb?l 1771-ben hozta létre a római pápa a horvát latin szertartású katolikus egyházi közizgazgatástól
független, közvetlenül az esztergomi, majd a zágrábi érsek alá tartozó bizánci szertartásrend? Körösi
Egyházmegyét (Körös – jelenleg Križevci, Horvátország).

Az Egyházmegye tevékenysége totális kudarcnak bizonyult, sosem sikerült a tömeges áttérítés a
katolikus hitre. Aminek f? oka nemzetiségi: a katolikus szerb horváttá válik el?bb-utóbb, így a
vallásváltás a nemzetiségi hovatartozást is megváltoztatja. A Körösi Egyházmegye mai utódja a horvát
görögkatolikus egyház, mely egyesíti a horvátországi és szerbiai görögkatolikusokat. Jelenleg a hív?k
zöme a Vajdaságban van, s ruszin nemzetiség?.

A bulgáriai katolicizmus eredete XIX. századi, amikor alapvet?en politikai okokból a konstantinápolyi
bolgár diaszpóra egy része áttért a katolicizmusra: így számítottak nyugati segítségére Bulgária török
uralom alóli felszabadításához. A történet másik eleme, hogy 1872-ben a bolgár papság önhatalmúlag - és
a török állam segítségével - megalakította az autokefál bolgár egyházat, mely addig a konstantinápolyi
része volt. Ez a lépés egyházjogialg természetesen törvénytelen volt, a bolgár egyház egyházjogi helyzete
csak 1945-ben rendez?dött, amikoris Konstantinápoly elismerte azt. Ez a zavaros helyzet is segítette a
katolikussá válást. Kés?bb azonban a folyamat megfordult, a katolizált bolgárok legnagyobb része
visszatért az ortodoxiába. A katolikus hiten megmaradt bolgárok száma ma kb. 50 ezer f?, ebb?l kb. 10
ezer görögkatolikus.

A görög és macedón görögkatolikusok száma ennél is kisebb, pár ezer f?. Ugyanez igaz Albániára is, de
ott a katolikusok száma magas - a lakosság 10 %-a -, viszont ezek nagy többsége nyugati katolikus, de
ezek eredetileg is katolikusok voltak, azaz nem kés?bbi katolikus térítés eredménye.

Olaszországban

Speciális eset az italo-albán görögkatolikus egyház, mely eredetileg a dél-olaszországi görögök egyháza
volt, azonban kés?bb – a XV. sz. során – az albánok bevándorlása miatt albán jelleg?vé vált. A VIII.
századtól a római pápa hatalma alatt állnak, azaz ez nem is nevezhet? a szó eredeti értelmében unitus
részegyháznak. Speciális státusza annak köszönhet?, hogy a bizánci szertartásrendet használja. A hívek
száma kb. 60 ezer.
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Nyugat-Ázsiában

Az egyetlen ázsiai központú görögkatolikus részegyház a melkita egyház, Damaszkusz (Szíria)
székhellyel. Híveinek száma 1,3 millió.

Az ?si antiochiai patriárkátus területén a szakadás 451-ben kezd?dött meg. A szakadás 518-ban lett
végleges, ett?l az id?ponttól lett két antiochiai pátriárka: egy “görög” és egy “szír” ókeleti: az arány kb.
1:4 a "szírek" javára. 

Az 1054-es nagy egyházszakadás után a római pápa igyekezett innen is részeket átcsábítani magához. Ez
1724-ben sikerült is. Viszály támadt az egyházon belül, s a vetélked? frakciók közül az egyik Rómához
fordult, s Róma természetesen segített is katolizálás fejében. Így lett a Melkita Görögkatolikus Egyház.
Ez egy jelent?s egyház, a régióban ma a katolikusok és az ortodoxok között az arány 1:2. Tehát katolikus
szemszögb?l ez a legsikeresebb görögkatolikus egyház. 

Mindegyik felsorolt egyház ma már a helyi nyelvet használja, plusz a szláv egyházak még az egyházi
szlávot is. Tehát pl. a melkiták arabul miséznek, ami rendkívül érdekes. A felületes szemlél? itt nagyon
meg szokott lep?dni, amikor az "Allah" szót hallja egy katolikus templomban, pedig az "Allah" szó - a
közhiedelemmel ellentétben - nem valamiféle muszlim istenség neve, hanem szimplán annyit jelent
arabul, hogy "Isten".

https://www.youtube.com/watch?v=UyWIa_caH70 
melkita ének 

A nem görögkatolikus keleti katolikusok 

S a 9 nem-görögkatolikus katolikus egyház.  
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Nyugat-Ázsia

Ezeknél a katolikus missziók sokkal nagyobb sikert értek el, mint Európában. A térségbeli
keresztényeknek ma kb. a harmada katolikus.

Az örmények esetében a lakosság 10 %-a katolikus, 90 % ókeleti. A libanoni örmények egy csoportja
1742-ben csatlakozott a Vatikánhoz, így jött létre az örmény katolikus egyház. Jelenleg is Bejrútban van
az egyház központja. Libanonban az örmény kisebbség kb. ötöde katolikus, a nagy többség ókeleti.

Ahogy a szír ortodoxiából lett egy rész katolikus, ugyanez történt a szír ókeletieknél is: ez a Szír
Katolikus Egyház, 1781-ben jött létre, a hívek száma kb. 100 ezer. Ez külön áll a melkitáktól, mivel
ennek az egyháznak a rítusa nem bizánci, hanem nyugati-szír.

Speciális csoport a maroniták. Saját elmomdásuk szerint mindig a római pápa alá tartoztak, de erre
nemigen van bizonyíték. A maroniták egy vallási csoport, akik az iszlám hódítás során a mai Libanon
északi részére menekültek, itt egy sajátos zárt közösséget létrehozva. A keresztes hajáratok sorám
fogadták el hivatalosan a római pápa f?hatalmát. ?k ma Libanon keresztény lakosságának legnagyobb
felekezete, a gyakorlatban ma már a "maronita" etnizálódott, azaz nem szimpán egy vallás.

Indiában

Indiában a kereszténység már az I. században megjelent. Az indiai keresztények kisebb része a nyugat-
szír rítusú ókeleti irányzathoz tartozott, nagyobb a keleti-szír "nesztoriánus" irányzathoz.

Az indiai keresztények nyugati-szír részének egy része 1930-ban csatlakozott a Vatikánhoz. Ez
a szír-malankara egyház. Központja: Trivandrum, Kerala állam f?vára. A hívek száma kb. 400 ezer. A
hívek nagyobb része viszont nem csatlakozott a Vatikánhoz, az ? létszámuk jelenleg kb. 2 millió. Azaz az
arány 1:5. Ma már a malajalam nyelvet használják a templomban is.

Afrikában
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Afrikában a katolikus sokkal kisebb sikerrel jártak, mint Nyugat-Ázsiában. A katolikus próbálkozások
eredményei a kopt rítusú katolikusok. (Egyiptom "kopt" alatt, így jelz? nélkül az ókeletieket értik, ami
jogos is, hiszen ?k vannak a legtöbben. Az ortodox koptokat "görög kopt", míg a katolikus koptokat "latin
kopt" névvel illetik.)

A Kopt Egyház egy kis frakciója (alig kétezer f?) a római pápa oldalára állt 1741-ben sikeresen a maga
oldalára állított, az így létrejött kopt katolikus egyház. A mai helyzet a térségben: a keresztények 95 %-a
ókeleti, 3 %-a ortodox,  2 %-a katolikus.

Ugyanez igaz Etiópiára és Eritreára. A portugálok próbálták el?ször áttéríteni az ókeleti lakosságot a
katolicizmusta, még a XV. században. Az akció sikertelen lett, s?t az etióp állam a következ?
századokban betiltotta  a katolikus misszionáriusi tevékenységet. A XIX. sz. során engedélyezték a
katolikus missziós tevékenységet, de csakis az etiópiai muszlimok körében, de ez sem járt sok sikerrel. A
XX. sz. során már sikeresebb volt a katolikus missziós tevékenység. Ennek eredményeként ma Etiópia
lakosságának kb. 1 %-a katolikus. Ez az etióp katolikus egyház. Összhasonlításképpen: Etiópia
lakosságának 45 %-a ókeleti.

Eritrea függetlensége miatt az eritreai katolikusok ma már szintén önálló részegyházat alkotnak, ez az 
eritreai katolikus egyház. Itt a lakosság kb. 2 %-a katolikus, 60 % pedig ókeleti. 

A nesztoriánusok ága

Nesztoriánusoknak azokat a keresztényeket nevezik, akik csak az els? két egyetemes zsinatot ismerik el.
Itt a katolikus misszók szinte teljes sikert értek el, ma már a keresztények zöme katolikus, egy kis rész
maradt csak meg nesztoriánusnak.

1692-ben jött létre a mai Irakban a kelet-szír rítusú Káldeus Katolikus Egyház, a nesztoriánusokból. Ma
az arány 1:6 a katolikusok javára, kb. 2,5 millió káldeus katolikus van, míg alig 0,5 millió ember maradt
meg a nesztoriánus káldeus egyházban (hivatalos nevén: Asszír Keleti Egyház). Aki érdekel a történet
részletesebben, annak ajánlom a magyar Wikipédia vonatkozó cikkét - ezt én írtam 95 %-ban, amikor
még Wikipédia-szerkeszt? voltam. 
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a lgehíresebb modernkori káldeus: Tarik Aziz, Szaddam Huszein helyettese és külügyminiszter volt 

A nesztoriánusok indiai ágánál még inkább ez a helyzet. A hív?k 95 %-a elfogadta az uniót Rómával, ez
ma a kelet-szír rítusú Szír-Malabár Egyház. 4 millió tagjuk van, szemben az uniót nem elfogadó
nesztoriánusokkal, akik alig 100 ezren vannak.

Én személyesen nagyon haragszom a Vatikánra a nesztoriánusok szinte teljes bekebelezése miatt, de ez
az én egyéni problémám.

*

S egy kis kiegészítés. Amikor a felületes kutató rákeres anyagokra, könnyen összezavarodik. Ugyanis a
"katolikus" és az "ortodox" szó teológiai jelentése más, mint a hétköznapi jelentés. Minden hagyományos
keresztény felekezet katolikusnak (azaz egyetemesnek) és ortodoxnak (azaz hith?nek) nevezi magát, a
t?le különböz?ket meg nem. Egy kis ízelít? ebb?l:

a katolikusok számára az ortodoxok "görögkeletiek", s?t egyenesen "nem egyesült görögök", az
ókeletiek pedig "monofiziták", míg a nesztoriánusok meg nesztoriánusok,
az ortodoxok számára a katolikusok "latinok", az ókeletiek pedig "monofiziták", míg a
nesztoriánusok meg nesztoriánusok,
az ókeletiek számára a katolikusok "latinok", az ortodoxok pedig "görögök", míg a nesztoriánusok
meg nesztoriánusok,
a nesztoriánusok számára a katolikusok "latinok", az ortodoxok "görögök", az ókeletiek pedig
"monofiziták", s mind a három együtt meg a "nyugatiak".

Miközben mind a 4 saját magát "az Egyháznak" tekinti, mindenki mást meg bel?le kiszakadt részeknek. 

_______________________________________________
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Pedig ez egy sarokk?

by maxval bircaman - vasárnap, július 11, 2021

https://bircahang.org/pedig-ez-egy-sarokko/

Azt mondják a ballib médiák - s ebben nem hazudnak -, hogy sok nyugati, egyébként a Fidesszel sok
mindenben hasonló nézeteket valló párt már nem homofób, s?t íme a "náci" AFD egyik vezet?je nyíltan
homoszexuális, s ki is áll az "alternatív nemiség" jogaiért (bár az egynem?ek házasságát ? is ellenzi).

A gond ezzel az, hogy ez így hamisság. Az "alternatív nemiség" elismerése ugyanis felborítja az egész
rendszert. Ez kb. olyan, hogy vegetáriánus vagyok, de minden szombaton rántott húst eszek. Vagy
kommunista vagyok, de nem látok bajt a magántulajdonban, ha az nekem szimpatikus szexi t?késn?k
kezében van. Vagy keresztény vagyok, de minden harmadik héten abban hiszek, hogy Isten nem létezik.

Egyszer?en vannak kötelez? elemek, ahhoz hogy valami az legyen ami. Arisztotelésszel mondva, a nemi
normatívitás nem ??????????, hanem ?????, azaz nem járulékos, hanem lényegi tulajdonság. (Ez az el?bbi
mondat amolyan TGM-paródia, ? imádja felesleges idegen szavakkal telet?zni cikkeit. De a mondatom
mondanivalója természetesen nem vicc.) A normalitás alapja a természetes jó, az emberi társadalomban
pedig jellemz?i: Isten központi helye, a közösség az egyén el?tt, s a család. A család pedig nem létezik
nemi normatívitás nélkül. 

Ez kb. olyan, mintha lefaragnánk egy háromlábú asztalka egyik lábát, majd meglep?dnénk, miért nem áll
meg, pedig a másik két lábát milyen szépen is gondoztuk, s?t a harmadik is csak félig lett lefaragva, most
az egy "alternatív" asztalláb.

Megmondom ?szintén: én jobban szeretem a normalitás nyílt ellenségeit, mint a normalitás olyan
önjelölt harcosait, akik "alternatív" módon harcolnak. 

Az az ellenérv pedig, hogy "oké, dehát mégis majdnek normálisok" rendkívül veszélyes.

az Európai Liberális Néppárt persze menthetetlen, de ez mindenkinek nyilvánvaló 2-3 éve 
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Bolgár választási eredmények

by maxval bircaman - hétf?, július 12, 2021

https://bircahang.org/bolgar-valasztasi-eredmenyek/

Az áprilisi eredményekhez képesti változások a tegnapi választáson. 

Lényegi változás nem zajlott, továbbra sincs senkinek kormányalakításhoz szükséges többsége.

Az els? két helyezett helyet cserélt, azaz a volt kormánypárt tehát második lett, de esése mininális, 1
%-on belüli: maradt 24 %-on. Azaz a helycsere oka, hogy a volt második több szavazatot tudott vonzani,
24 %-a lett.

Maradt a 6 párt, újak nem jöttek be.

Minden más változás apró: a szocialisták ismét picit lejjebb mentek, a Demokratikus Bulgária párt
viszont 3 %-pontot javított.

A táblázat értelmezéséhez segítség, íme a pártok neve bolgárul és magyarázat magyarul – a friss
eredmény egyébként itt látható (ez a csak bolgár nyelv? hivatalos bolgár választási bizottsági honlap):

?? ??? ????? ????? – Szlavi Trifonov pártja,
????-??? – GERB,
??? ?? ???????? – szocialisták,
???????????? ???????? – ?????????? (?? ????????, ???, ?????? ????????) – Demokratikus
Bulgária,
???????? ?? ????? ? ??????? – ??? – török-muszlim párt,
??????? ??! ????? ???! – ez a “tüntetéspárt”,
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??????????? ???????? – ????. ???? ? ???? – nacionalista párt,
?????????? – nacionalista párt,
?????????? ????????? ????????? ???? – ez egy kamupárt, egy bolgár milliárdos szervezte.

_______________________________________________
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Bolgárok EP-szavazása

by maxval bircaman - kedd, július 13, 2021

https://bircahang.org/bolgarok-ep-szavazasa/

Hogyan szavaztak a bolgár EP-képvisel?k a Magyarországot elítél? EP-nyilatkozat kapcsán?

Európai Néppárt: 5 nem, 1 tartózkodás, 1 nem vett részt a szavazáson,
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége: 2 igen, 3 nem vett részt a szavazáson,
Újítsuk meg Európát: 3 igen,
Európai Konzervatívok és Reformisták: 2 nem.

A többi frakcióban nincs bolgár tag.

_______________________________________________
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Mir?l ismerszik meg a kiábrándult fideszes?

by maxval bircaman - szerda, július 14, 2021

https://bircahang.org/mirol-ismerszik-meg-a-kiabrandult-fideszes/

Mir?l ismerszik meg a kiábrándult fideszes, másszóval az "igazi konzervatív"? Ez jutott eszembe a
Soros Magyar Hangja által produkált Kötöttfogás múltkori adásáról.

https://www.youtube.com/watch?v=pnVu3sDeiKA 

Alapvet? dupla er?vel orbánozni az átlag ballib megmondóemberekhez képest. A Soros Magyar Hangja
köréhez képest kifejezetten racionális viselkedésnek t?nik amit egy átlag nem ex-fideszes ballib
megmondóember szokott produkálni. Továbbá: a lehet? legultraliberálisabb elveket kell fejet és öklöt
rázva, enyhén falcett sápítozással képviselni.

A legszánalmasabb alak Pörzse, aki 25 éve még kivont karddal zsidókat akart irtani, mert a csúnya zsidók
mind magyarellenesek (persze a haverját, Lovas Istvánt leszámítva). Ma pedig mélyen átélve tombol,
hogy nem engedi Orbán a gyerekek megrontását homokaktivisták által.

Bevallom, ez a kedvenc viccm?sorom az utóbbi id?ben, sose szalasztom el, s az eléjét?l a végéig
megnézek minden adást.

_______________________________________________
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Zenei meglepetés

by maxval bircaman - csütörtök, július 15, 2021

https://bircahang.org/zenei-meglepetes/

Amikor egy adott területre jellemz? zenei m?faj váratlanul második hazára lel egy olyan területen is,
melynek semmi köze az eredeti területhez. Íme két sajátos eset.

A tangó a spanyol gyarmati uralom alól felszabaduló Argentínában és Uruguayban született meg, a Río
de la Plata folyó torkolata vidékén, ahol a két ország f?városa található: délnyugaton Buenos Aires,
északkeleten pedig Montevideo. A helyi, sokféle térségb?l összejött lakosság egyik identitásképz?je lett a
helyi alsóosztályok sajátos új zenéje, a tangó, mely szintén sokfajta zenei stílus sajátos keveréke. A XX.
sz. elejére a tangó már túln?tt városi és alsóosztályi jellegén, gyakorlatilag ez lett az argentín és uruguayi
nemzeti zene és tánc. A tangó eredeti nyelve a spanyol argentín-uruguayi nyelvjárása. A dalok tematikája
pedig enyhén szomorkás stílusban nosztalgia a múlt iránt, az id? múlásának kérlelhetetlensége, szerelem,
férfiak-n?k közti kapcsolatok bonyolultsága, szinte sosincs társadalmi, politikai üzenet.

https://www.youtube.com/watch?v=XxzGc5dDSaU 
klasszikus argentín tangó 

https://www.youtube.com/watch?v=qvLLD71q2bQ 
modern argentín tangó 

Persze a tangó elterjedt lassan az egész világon. De valószín?leg nem akadt volna él? ember, aki
megjósolta volna, hogy a tangó második hazája a világ másik végén lesz, Finnországban. Ott társadalmi
értelemben fordított folyamat zajlott le, az fels? osztályok zenéjeként indult, majd nemzeti zene lett
bel?le. Egyesek azt mondják, a szomorúság az, ami megfogta a finneket.

https://www.youtube.com/watch?v=1IsNFO6hRQQ 
modern finn tangó 
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A dzsessz az USA-ban jött létre, Louisiana államban, alapvet?en a néger zenei alapok keveredése az
európai klasszikus zenével. Legfontosabb eleme a spontán önkifejez?dés, az improvizáció. A f? tematika
a nagy kérdések kerülése, hanem helyettük a hétköznapi élet.

https://www.youtube.com/watch?v=1ggcQk67Mco 
klasszikus dzsessz 

Itt megint lett egy második haza, ami ismét teljesen szürreális: egy teljesen fehér és muszlim ország, 
Azerbajdzsán. Az I. vh. után jelent meg a dzsessz Azerbajdzsánban, majd folytatódott a szovjet id?kben
is. Egy id?ben majdnem tiltás alá került mint "amerikai" zene, de végül mindig maradt a "t?rt"
kategóriában, s?t id?nként "támogatott" zene is volt: a legkeményebb sztálini id?kben lett engedélyezve
egy állami dzsessz zenekar alapítása, majd Sztálin után egyenesen dzsessz szak lett létesítve a szovjet
zenei f?iskolákon. Amikor Azerbajdzsán független lett 1992-ben, az államhatalom egyenesen megtalálta
a dzsesszt mint az azeri nemzeti identitás egyik elemét. Manapság a legfels?bb azeri vezetés - az ?liyev-
család, mely majdnem 30 éve irányítja az országot - védnökségével zajlanak állami dzsessz fesztiválok.

https://www.youtube.com/watch?v=4-jRKQiobp0 
?ziz? Mustafazad?, az azeri zene egyik sztárja, mellékesen a szovjet dzsessz egyik f?alakja, Vaqif
Mustafazad? lánya 

_______________________________________________
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A létbetegség fokozatai

by maxval bircaman - péntek, július 16, 2021

https://bircahang.org/a-letbetegseg-fokozatai/

A lélekbetegség/létbetegség az egyén szakralitás iránti tudatalatti vágyakozásának a tünete. A modernitás
ketrecében ide-oda vet?d? egyén el?bb-utóbb rádöbben a nagy hiányra.

Mi hiányzik neki? Az, hogy teljesérték? helye legyen a világban. S ennek be nem teljesülése
boldogtalansághoz vezet.

Sokan észreveszik, a szegényebb ember boldogabb. De ebb?l téves következtetés lenne az, hogy a pénz,
a vagyon az okozója a hiányérzetnek. Egyszer?en ez egy járulékos jelenség. Íme hogyan.

Van 4 f? szint:

biológiai szükségletek kielégítése,
szociális szükségletek kielégítése,
lelki szükségletek kielégítése,
szellemi szükségletek kielégítése.

Minél nehezebb az alacsonyabb szintek elérése, annál inkább van az egyén elmerülve a hétköznapi
életben. Ennek pedig sajátos mellékhatása: nem ér rá mással foglalkozni. S fordítva: minél több van
elérve az adott egyén által, annál több szabad gondolata marad, s ezek mindenképpen eljutnak oda, hogy
megjelenik a nagy hiány érzete.

A modernitás többféle gyógyszert kínál:

a vallást annak pozitív vagy negatív alakjában: azaz lehet ez istenhit és annak hiánya, azaz
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ateizmus: az istenhív? hisz, reménykedik abban, hogy a túlvilágon megkapja a teljes életet a földi
deszakralizáltság helyett, az ateista pedig meggy?zi magát, az ami van, valójában tökéletes, s
ennek tökéletes kiélvezése a megoldás,
a test manipulálását, mely elvezet a lélek elhomályosításához: azaz alkohol, drogok.

Valójában itt a vallás is csak pótszer, mert nem képes megoldást adni a földi életre. Hiszen azt mondja:
várj, de nem ad receptet a földi élet helyrehozására. A legmélyebben hív? ember se képes magának
szakrális környezetet teremteni, mert egyszer?en nem csak t?le függ ez.

_______________________________________________
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A sz?zesség

by maxval bircaman - szombat, július 17, 2021

https://bircahang.org/a-szuzesseg/

Nem akarok erkölcscs?sz szerepbe kerülni. Eleve történelmileg nézve egy folyamat a modernista
Európában a sz?zesség elvesztésének korhatárában a változás.

Ma a sz?zesség elvesztésének átlag életkora 15 év. Amikor pedig én voltam ebben az érzékeny korban -
80-as évek els? fele - ez még 17 év volt.

Alapvet?en én azt hiányolom, hogy a mai kamaszoknál kimarad egy fontos id?szak: a semmi és a szex
közti állapot. Mintha ismét a XIX. században lennénk, ahol a lopott csók és a házasságon belüli szex
mellett más nem maradt tisztességes emberek számára.

Amikor a 80-as évek elején elmentem moziba a Barátn?vel, s anyám kérdezte, mikor jövök vissza. Aztán
csodálkozás, miért nem leszek otthon 6-7 órán keresztül a 2-órás film miatt. Mert éppen a mozin kívüli
id? a lényeg: sétálgatni, rejtett helyet keresni, "beszélgetni".

Szóba se jöhetett semmilyen szex, bármilyen ilyen próbálkozást az átlag lány sértésnek vett volna, s akár
még a kapcsolat végét is eredményezhette volna. Nem csak a szex, de bármilyen kvázi-szex is tabu volt. 

Ami viszont abszolút elvárt volt minden lány részér?l: átölelés, csók arcon, nyakon, vállon, simogatás
minden nem erotikus részen (azaz mell és ágyék kizárva), s persze hosszadalmas csókolózás.
Visszagondolva nem is értem, hogyan voltunk képesek néha másfél órás hosszan csókolózni, minden
unalom nélkül.

Az már el?rehaladott szerelmes viszony volt, hogy a lány a fiú ölébe ölt, s az végképp ha engedte a
mellei simogatását ruhán keresztül. Az pedig, hogy meztelenül lehessen simogatni egy lány melleit, az
nagyon-nagyon komoly dolog volt. Amikor egy találkára a Barátn? szokatlan módon nem testhez álló
öltözékben jött, hanem tág pulóverben, el?ször csalódott voltam, csak aztán derült ki a mesterterv: a
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szokásos csókolózás közben felszólított, nyúljak a pulóver alá.

Nyilván manapság is zajlik ugyanaz a fiataloknál, csak korábban, sokkal inkább a gterekkor végén, nem
a kamaszkor elején. Ami ahhoz vezet, hogy nem eléggé kifejlett érzékkel jön az élmény. Mint amikor a
gyereket elviszik olyan színdarabra, amit nem képes teljesen megérteni. Ez pedig érzelmi veszteséghez
vezet.

Alapvet?en ez a kifogásom a korai szex ellen.

_______________________________________________
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1994-1996

by maxval bircaman - vasárnap, július 18, 2021

https://bircahang.org/1994-1996/

Megírom a "lyukakat" is, mert bár ebben az id?szakban nem éltem Magyarországon, minden eseményt
követtem, s volt is hozzájuk viszonyom.

1994

Ez volt a Fidesz átmeneti id?szaka. Már nem volt progresszív-liberális, de még konzervatív-liberális se
volt. Ez az az eszme, amit máig dics?ítenek a "harmadik oldal" hívei. A Fidesz alapeszméje azon a fatális
téveszmén alapult, hogy egyrészt vannak a csúnya komcsik, másrészt meg a múltban rekedt
konzervatívok, mind a kett? rossz, így liberális harmadik oldalra van szükség. Persze látványosan meg is
bukott az egész, hiszen a "csúnya komcsik" éppenhogy már liberálisok voltak, így az er?sebb liberális
párt - az SZDSZ - velük paktált le, nem a Fidesszel. Ez persze utólag öngyilkosságnak bizonyult az
SZDSZ számára, de ez már más téma. Pozitívuma pedig az, hogy e csalódás hatására indult el a Fidesz
lassú távolodása a liberalizmustól.

Mai szemmel, amikoris a ballib megmondóemberek egyik kedcenc szövege a csúnya
"összeszerel?üzemek" elleni küzdelem, vicces, hogy az els? ilyen üzemet éppen ?k, a Horn-kormány
hozta be, 1994 végén: ez a gy?ri Audi.

A kor "nolimpiája" a bécsi-budapesti világkiállítás volt. Máig se értem miért, de ballib oldalról az Antall-
kormány egyik f?b?nének lett kikiáltva az 1996-os világkiállítás terve. Ezt vissza is mondta az új
kormányzat a választások után. A választásokon totális MSZP-gy?zelem született, bár a 2010-es fideszes
gy?zelemhez képest azért valamivel kisebb arányú.

A választások idején már nem voltam ballib, s?t a MIÉP-nek drukkoltam. Amit tudtam már akkor: az
MSZP-SZDSZ olyan esztelen tombolást fog véghez vinni, aminek eredménye totális zuhanásuk lesz.
Abban viszont tévedtem, hogy én ezt a zuhanást már 1998-ra vártam, miközben csak 12 évvel kés?bb
következett be.
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Mi volt a "jobboldal" totális vereségének az oka? Az, hogy ?k voltak kormányon éppen. Ha a "baloldal"
lett volna kormányon, ?k zuhantak volna le. Hiszen egyik oldal se mondta el a valóságot az embereknek,
azt, hogy a rendszerváltozás hatalmas gazdasági és életszínvonalbeli esést fog okozni, ehelyett mesék
lettek el?adva, hogy 1995-re osztrák életszínvonal várható.

A kormányzat egyoldalúan, az ellenzékkel és civilekkel való konzultáció néklkül, megváltoztatta a
választási törvnyt. Teljesen legitím módon, megvolt a szükséges kétharmadjuk. Ez csak annak fényében
érdekes, hogy 2010 óta folyton az "ellenzékkel és civilekkel való konzultáció hiánya" lett az egyik ballib 
vezérmotívum.

1995

A vidámságot a kormányon belüli viszály okozta. Az SZDSZ és a hozzá közeli kvázi-SZDSZ-es MSZP-
sek totális liberalizálást akartak, míg az MSZP zöme érzekelte, ez öngyilkosság lenne, az emberekre is
oda kell azért figyelni, így ellenállt. Végül azonban az er?sebb fél, az SZDSZ gy?zött, s jött Bokros.
Ezzel végleg, mindenki számára nyilvánvalóvá vált: a Horn-kormányzat nem a rendszerváltás el?tti
id?ket hozza vissza, hanem éppenhogy gyorsítja a piacosítási folyamatokat. Azaz baloldal = gazdasági
liberalizmus. Míg a jobboldal az, mely ehhez kritikusan viszonyul. Tehát nem a nyugat-európai model,
ahol a jobboldal több piacot akar, a baloldal meg kevesebbet.

Ma már viccesen hangzik, de a f? ellenzék a Kisgazdapárt volt. A Fidesz jelentéktelen volt akkor. A
MIÉP-nek meg olyan rossz volt a sajtója, hogy ez gátolta népszer?ségének növekedését.

A pozitívum: alapvet?en megd?lt az a nézet, hogy 1990-1994 között azért csökkent az életszínvonal,
mert hozzá nem ért? emberek, muzeológusok, folklórkutatók, halbiológusok, történészek vezették az
országot, de lám, most jönnek a közgazdászok és pénzügyi szakemberek, akik mindent tudnak, így
gyorsan helyre is hoznak mindent.

1996

Az MDF haláltusája: az egyébként is kis párt kettészakad, kiválnak a "nemzeti liberálisok", MDNP név
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alatt. Az már két évvel kés?bbi emlékem, az 1998-as kampányból, hogy az MDNP röhejes
óriásplakátokkal kampányolt, melyeken 10-14 % közötti "tudományos" el?rejelzéseket hangoztatott (a
tényleges eredmény egyébként 1,4 % lett). 

Közben az SZDSZ aktivizálja a kamunácijaikat. Ez Szabó Albert operettnáciskodásának csúcspontja.

A megmaradt MDF viszont ekkor kezd közeledni a Fideszhez, mely lassan kezdi magát elhatárolni a
liberalizmustól, ekkor kezd?dik a "polgári alternatíva" hangoztatása. Ugyanez zajlik a szintén
kettészakadt KDNP-ben: az egyik szárny az MDF-hez és a Fideszhez közeledik, a másik a MIÉP-hez.

A legnagyobbik segítséget a Fidesz körül formálódó tömbnek és a többi ellenzéknek a Tocsik-ügy adja.
Tocsik Márta 804 millió Ft jutalékot kapott azért, mert közvetítette a semmit két állami szerv között, ez
hatalmas felháborodást okoz.

a Jantra folyó Draganovo határában (Veliko Tarnovo megye, Bulgária) 

Én e 3 év alatt Bulgáriában voltam, ez id? alatt alig kétszer utaztam Magyarországra. Az id?t
kihasználtam ?skutatásra is, ellátogattam többek között Draganovóba, apai nagyapám szül?falujába. 

Munka szinten egyébként el?ször szabadúszó tolmács-fordító voltam, majd számítógépes programokkal
kereskedtem, végül egy libanoni cég szófiai képviseletén voltam segéd-rendszergazda.

S persze a f? esemény, megszületett második fiam 1996-ban.

második fiammal 

_______________________________________________
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F? irányzatok

by maxval bircaman - hétf?, július 19, 2021

https://bircahang.org/fo-iranyzatok/

Sokféle politikai irányzat van, de alapvet?en pár f? csoportba sorolhatók. Egy elnagyolt leírás ezekr?l.

A modernitás legf?bb eszméje természetesen a liberalizmus. Ennek egyenes következménye az, amit
hagyományosan jobboldalnak neveznek. Az alapgondolat az, hogy szabad egyének társadalma kell, ahol
jogi egyenl?ség van minden ember között, racionális módon képesek a lehet? legjobb társadalmat
létrehozni. Az ilyen társadalomban nincs semmilyen ideológia, pontosabban az egyetlen kötelez?
ideológia a szabadság, abban az értelemben, hogy az egyének szabadsága a vezérl? elv, minden más
eszme pedig az egyének magánügye.

Van persze a jobboldalból 3 alaptípus:

mely mindent a szabadság eszméjének rendel alá,
mely a szabadság eszméje mellett a hagyományokat is megtrataná bizonyos mértékben,
mely a szabadságot közösségi szintre helyezi.

Tulajdonképpen az el?bbiek a klasszikus liberálisok, aztán jönnek a konzervatívok (más
néven: liberális-konzervatívok), s az utóbbiak a különféle széls?jobb irányzatok.

Vele szemben áll a baloldal, mely a fentieket elfogadja, de azt vallja, a szimpla egyéni szabadság nem
elegend? az igazságos társadalomhoz, ehhez valamilyen szint? vagyoni egyenl?ség is kell, továbbá a
versenyben lemradtak számára valamiféle kompenzáció.

Két verzió van:
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mérsékeltek: akik elégedettek a liberális rend reformjával,
radikálisok: akik rá akarnak építeni a liberális rendszerre.

El?bbiek a szociáldemokraták, utóbbiak a kommunisták.

Új jelenség az újjobb és az újbal, mindkett?nek van több, egymásnak ellentmondó verziója.

Újjobb:

újkonzervatívok: akik valamiféle visszatérést akarnak a klasszikus liberalizmushoz,
tradicionalisták: akik az egész liberális eszmét hibásnak vallják.

Újbal:

a kommunista eszme valamiféle felújított verziója,
a liberalizmus elfogadása, azt kombinálva progresszívista identitáspolitikával.

_______________________________________________
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Magyar magánhangzókról

by maxval bircaman - kedd, július 20, 2021

https://bircahang.org/magyar-maganhangzokrol/

Pár megfigyelésem a mai magyar kiejtésr?l a magánhangzók terén.

A magas nyelvállású magánhangzók - i, í, u, ú, ü, ? - esetében egy eleve létez? jelenség er?södését látom
(hallom): 

egyre inkább elvész a megkülönböztetés a rövid és hosszú párok között a hétköznapi kiejtésben:
egyre több hosszú magánhangzót töviden ejtenek a magyarok - kedvenc példám a
"H?vösvölgy" helynév, amit a magyarok 99 %-a ü-vel ejt,
viszont van pár ellenpélda, ahol következetesen hosszabbodás van - lásd "kör" ejtése mint
/k?r/,
egyedül a szóvégi magánhangzók esetében áll fenn a következetes megkülönböztetés -
rendkívül jól jellemzi ezt pl. a "híradó" szó, ahol az általános ejtés /hiradó/, azaz az í-b?l i
lesz, de az ó marad ó,
s máshol pedig ott ahol ennek jelentésmegkülönböztet? szerepe van (pl. "zug" és "zúg"),
de egyes esetekben még ott se (lásd "áru" és "árú", szinte sose hallani az ú-s ejtést),

természetesen mindez nem igaz a m?velt ejtésre, de az eleve egy korábbi nyelvállapotot tükröz,
másrészt mesterkélt, azaz ez az ejtés rendkívül ritka (tulajdonképpen csak tv-bemondók, rádió-
bemondók, szónokok, kampányoló politikusok szoktak így beszélni).

A középs? nyelvállású magánhangzóknál - é, o, ó, ö, ? - a párok esetében:

szóvégi helyzetben gyakorlatilag teljesen hiányoznak a rövid magánhangzók, ez olyan er?s
tendencia, hogy bármilyen új idegen jövevényszó esetében is hat - "konteó", "portfólió", idegen
nevek esetében is, pl. "Diego Armando Maradona" - /diegó armandó/ lesz magyarul, pedig az
eredetiben mindkett? rövid, ráadásul hangsúlytan, azaz emiatt sincs valamiféle hosszabodás

Az alsó nyelvállású magánhangzók esetében - a, á, e - a helyzet stabil. Itt nyilván az ok az, hogy az a/á és
az e/é pár sokkal er?sebben különbözik egymástól, mint a többi 5 pár.
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Az az érzésem, 20-30 év múlva az fog állni a magyar nyelvkönyvekben, hogy a magyarban nem 14,
hanem 9 magánhangzó van: a, á, e, é, i, o, ö, u, ?. A többi mostani magángangzó nem fonémának (önálló
hangnak), hanem allofónnak (hangváltozatnak) fog min?sülni. Ahogy ma is van ?, ?, ?, ë mint ilyen
hangváltozat (hosszú a, rövid á, hosszú e, rövid é).

Ami a kett?shangzókat illeti, a magyar köznyelv annyira elutasító velük szemben, hogy semmilyen
idegen hatás nem képes ezt megváltoztatni. Az összes i-s vagy u-s hangkapcsolat sorsa, akár idegen
szóról, akár magyar szóról van szó:

a leggyakrabban: a kett?shangzóból a magyarban két szótag lesz, lásd "trauma" /tra-u-ma/,
ritkán: a kett?shangzó "i" tagja "j"-vé változik, mindig csak idegen szavaknál fordul el?, de ott se
feltétlenül, "normál" magyar szavaknál pedig sose, lásd "szeizmikus" jellemz?en nem lesz "j", de
"kaleidoszkóp" jellemz?bb a "j"-s ejtás, viszont magyar családneveknél - ahol gyakori az "ai"
végz?dés - soha, pl. "Szalay" az egyetlen lehet?ség a /sza-la-i/,
még ritkábban, egyes csak u-s kett?shangzók esetében: az "u" kiesik, s az el?tte lév?
magánhangzó meghosszabodik: talán az egyetlen ilyen eset az "augusztus" szó, melyet a nagy
többség /?-gusz-tus/ alakban ejt, valamit az "Európa" szó, melyet azonban csak a magyar beszél?k
egy része ejt így: /?-ró-pa/, a legtöbben szimplán /e-u-ró-pa/ alakban mondják (az augusztust én is
hosszú a-val ejtem, az Európát viszont e-u alakban, engem személyesen kifejezetten idegesít a
hosszú e-s ejtés),
tulajdonképpen az egyetlen eset, amikor a magyarok zöme valódi kett?shangzót ejt, az az "auto"
tartalmú idegen szavak, lásd "automata", de itt is egy kisebbség két szótagként ejti az "au"-t,
nagyon marginálisan - amolyan sznobságként - megesik még az "Európa" és "euró" szavak
kett?shangzós ejtáse, de még az értelmiség körében se általános,
amikor gyerek voltam, a 70-es években még hallható volt a "Svájc" szó sajátos ejtése
kett?shangzóval azaz /sveic/ az akkori nálam kett?vel id?sebb nemzedék egy részét?l, de ez mára
gyakorlatilag teljesen kihalt.

_______________________________________________
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1985-1991

by maxval bircaman - szerda, július 21, 2021

https://bircahang.org/1985-1991/

Feln?ttkorom eléréset?l 24 éves koromig Magyarországon kívül éltem. Most err?l az id?szakról.

A technika maihoz képesti fejletlensége miatt akkor az ember nehezen jutott információhoz. 1985-1986
között szinte csak a rádió, aztán már egyes lapok is. Szófiában akkor még m?ködött a Magyar Kulturális
Intézet boltja (intézet ma is van, de bolt már nincs), ahol magyar lapok is voltak.

1985

1985 nagy eseménye Gorbacsov megválasztása volt a Szovjetunió élére. De hazudnék, ha azt
mondanám, akkor tudtuk, hogy ez nagy esemény. Valójában csak 1987-ben kezdett érz?dni, hogy valami
változik. 

Személyes emlékem 1985 nyaráról, hogy Madridban kommunista aktivisták aláírást gy?jtenek az EU-ba
való belépés ellen. Nem igazán értettem, hogy mi is ennek a jelent?sége.

Szóval mi abban a tudatban voltunk, hogy a szovjet és a kommunista rendszer ha nem is örökké, de
évtizedekig tart még. S aki más rendszert akar, annak egyetlen lehet?sége nyugatra vándorolni.

1986

A meglév? rendszerrel való elégedetlenség meg hát a fiatal életkor arra késztetett minket, hogy átessünk
az ellenkez? végletbe, azaz maximálisan idealizáltuk a nyugatot. Ennek egyik jele, hogy pl. keményen
kiálltunk az USA mellett, mikor az bombázta Líbiát 1986-ban.
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Nem hittünk Gorbacsovnak se, s mindenben a nyugatnak adtunk igazat. Szóval a folyamatos híreket a
szovjet reformokról nem vettük komolyan.

Személyesen persze ez a legfontosabb évünk: márciusban eldöntöttök, nem fog szétválni soha, s
októberben össze is házasodtunk.

1987

1987-ben kezdett érz?dni, hogy valami változás kezdpdik. Le lett váltva a magyar államf?, Losonczi Pál,
aki persze semmilyen valós hatalommal nem rendelkezett, de ? már akkor ezen a poszton volt, amikor én
megszülettem 1967-ben, szóval maga a változás ténye mutatott valamit. A kormányf? személye is
változott - fiataloknak megjegyzés: a kormányf?i tisztség a Kádár-rendszerben nem a f? állami tisztség
volt, ahogy ma, hanem annál jóval alárendeltebb -, az antiferormista hírében álló Grósz Károly lett az új
miniszterelnök.

Grósz talán legnépszer?bb lépése a kiutazási engedély megszüntetése: 1988. január 1-t?l külön engedély
nélkül utazhat minden magyar állampolgár külföldre, maximum 30 napig utazásonként. Korábban csak 5
országba lehetett kiutazási engedély nélkül utazni: NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia,
Bulgária.

Egyébként Grósz nem volt antireformer, csak ? kínai típusú reformokat szeretett volna, azaz a gazdaság
megnyitását, de a politikai hatalom megtartását.

Nemzetközileg két fontos változás történt Kelet-Európában. A csehszlovák pártvezér leváltásával
megindult a kelet-európai vezetés cseréje. S megtörtént az els? lépés Jugoszlávia szétesésében: Slobodan
Miloševi? lesz a gy?ztes a szerbiai hatalmi harcokban.

1988

                                587 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

1988-ban már kemény változások indultak. A Szovjetunióban olyan dolgok kezdtek megjelenni, melyek
addig soha. Nem, sajtószabadság még messze nem volt, de a t?rt kategória hatalmas méret?re szélesedett.
Még megvolt a f? tabu, Lenin és maga a rendszer, de ezen belül gyakorlatilag mindent el lehetett
mondani, egyszer?en csak hozzá kellett tenni, hogy az ember "a szovjet rendszer megtisztítását szeretné",
meg "visszaállítani a lenini szellemiséget", majd el? lehetett állni akár színtiszta antikommunista
programmal is ezzel a "vörös farokkal". 

Magyarországon megalakult márciusban az els? nyíltan ellenzéki párt, a Fidesz. (Az MDF már 1987-ban
megalakult, de óvatosságból még kifejezetten nem pártként, hanem "mozgalomként".) A Fidesz alapítóit
a hatóság el?ször üldözni próbálta, aztán a nyugati nyomás miatt nem lett semmilyen komoly szankció.
Májusban megalakult az SZDSZ el?szervezete is hivatalosan. Majd megjelentek az újralapított
"történelmi pártok" is: ezek közül komolyan kés?bbi szerepet csak a Kisgazdapárt és a KDNP kapott. A
leghatalmasabbat bukó történelmi pártnak az MSZDP bizonyult.

Az MSZMP-ben akkor még 4 csoport volt: 

az ókádáristák - akik azt hitték, a válság csak ideiglenes, s Gorbacsovot meg nem is kell
komolyan venni,
Pozsgay és köre - akik valamiféle harmadikutas rendszert akartak, nagyjából Nagy Imre 56-os
szellemiséget, lásd semlegesség, s szocialista, de a szovjetekt?l független berendezkedés,
Grósz és köre - akik kínai típusú kibontakozást akartak,
Németh, Nyers, Horn és köre - gyakorlatilag a teljes szakért?i réteg ide tartozott, s a gazdaságban
és pénzügyekben teljhatalmuk volt.

Aztán májusban a 3 utóbbi csoport egyesült az ókádáristák ellen, s minden jelent?sebb személy le lett
váltva, maga Kádár is. Ugyan Grósz került a helyére, de sose tudta pozícióját meszilárdítani, mindig
függött a másik két csoporttól is. Az év végén a kormányf?i tisztségt?l meg kellett válnia, azt átadta
Németh Miklósnak. s ekkor ez már valós hatalmat jelentett, nem szimplán a pártf?titkár beosztottja volt.

Grósz két lépésével sikeresen leamorizálta magát:

augusztusban baráti találkozón vett részt Nicolae Ceau?escu román vezérrel, ami után kijelentette,
hogy a romániai magyarok helyzetével valójában nincsenek is igazi problémák,
novemberben beszédet tartott a Sportcsarnoknak, ahol fasiszta veszélyr?l értekezett, meg hogy a
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Pártnak meg kell védenie mindenáron a rendszert.

Az év végén, november 7-én volt a híres Gorenje-nap: ez volt az utolsó év, amikor Magyarországon még
hivatalos ünnep volt november 7., s mivel ez hétf?re esett, a hosszú hétvégét arra használták ki sokan,
hogy Ausztriába menjenek vásárolni, a kor slágerterméke pedig a Gorenje-h?t?láda volt. A Gorenje-
napon sokkal többen vettek részt, mint amennyien bármilyen politikai gy?lésen, tüntetésen. Ugyanezen a
napon a Fidesz kiment a Vörösmarty térre sepregetni, ezzel tiltakozva, hogy november 7. munkaszüneti
nap - ez tényleg vicces akció volt.

A legnagyobb tüntetésen - mely szintén nem a magyar belpolitikáról szólt - én magam is részt vettem, ez
a romániai falurombolás elleni tüntetés volt 1988. június 27-én. Tényleg nagyon sokan voltunk, s talán
az egyetlen alkalom, amikor a kés?bbi "bal" és "jobb" hívei együtt voltak. A hatalom igyekezett
elhallgatni az egészet, a legviccesebb elem az volt, hogy valami bátor szerkeszt? az MTV-nél bemondta
az eseményt el?z? este a híradóban, persze trükkösen, kb. így: "a rend?rség felhívja a figyelmet a
rendbontások elkerülésére a H?sök terén holnap kés? délután kezd?d? tüntetés kapcsán".

Az év nemzetközi eseménye: Gorbacsov kijelenti, a volt csatlósállamok teljesen szabadok. Tegyük
hozzá: akkor sokan ezt még csak ünnepélyes szólamnak gondolták, s nem hitték, hogy tényleg ez a
szovjet álláspont.

Ami engem illet, én az SZDSZ-Fidesz vonal feltétlen híve voltam, mindkett?nek tagja is voltam a
legkorábbi id?kt?l számítva. Talán csak két kérdés volt, melyben eltért a véleményem az általános
SZDSZ-Fidesz f?sodortól: a vallás és nemi erkölcs kérdése, azaz én nem voltam ateista, s nem
támogatottam se a homokosokat, se az abortuszt. De ezek akkor nem voltak központi kérdések se az
SZDSZ-ben, se a Fideszben.

Személyesen fontos év: els? fiam megszületett.

1989

Ez volt a nagy változások éve, mindenhol megbukott a rendszer. S ahol hivatalosan nem - Albánia,
Szovjetunió -, ott is ekkor kezd?dött a bukás végs? folyamata.
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Magyarországon gyakorlatilag a névleg kommunista hatalom maga mondott le az egész rendszerr?l. S ez
Magyarországon haladt a legel?rébb. Mindenhol máshol még az volt a kérdés, hogy hogyan küzdenek
egymással a (poszt)kommunisták és ellenzékiek, addig Magyarországon az év végére már az MDF-
SZDSZ viszály lett az igazi kérdés, míg a posztkommunisták marginális tényez?vé váltak.

Az els? bombát Pozsgay dobta be a nyilvánosságba, amikor kihasználva Grósz külföldi útját, bejelentette
a rádióban, hogy 1956 nem volt ellenforradalom. Talán ez ma már nem fogható el, de a Kádár-rendszer
alapja az volt, hogy 1956 ellenforradalom volt, szóval ez egy rendkívüli esemény volt.

Aztán nyáron megkezd?dtek a kerekasztal-tárgyalások. Ezt nyílt beismerése volt annak a hatalom
részér?l, hogy immár az MSZMP sem tekinti legitímnek a rendszert. Innent?l már világos volt: a
kommunista rendszernek vége lesz hamarosan. Személyes élményem: ekkor már normál standokon,
nyíltan árultak szamizdatokat a Felszabadulás téren (ma: Ferenciek tere). 

Tulajdonképpen a kerekasztal-tárgyalások határozták meg, kib?l lesz aztán esélyes politikus. Aki akkor
ott jelent?s tevékenységet fejtett ki, az ismert ember lett, aki pedig maradt a másodvonalban, az kiesett a
politika élvonalából. Ekkor emelkedett ki az MDF és az SZDSZ mint f? pártok, s mellettük kisebb
testvéreik, az egyik oldalról a KDNP és Kisgazdapárt, a másikról a Fidesz. A nagy vesztesek a Néppárt és
a szocdemek voltak.

Közben megvolt Nagy Imre újratemetése, melynek f? eredménye: Orbán Viktor országosan ismert lett.
Személyes elem ebben: egy id?s rokonom, aki élete végéig meggy?z?déses nyilas és antiszemita volt,
szintén elment a temetésre, majd ott teátrális produkciót adott el?: ráborult, majd megcsókolta Nagy
koporsóját. Mivel id?s ember volt már, senki se avatkozott be, így a hírek arról szóltak, hogy "egy id?s
résztvev?". Bezzeg ha tudták volna, mik az id?s bácsi politikai nézetei...

Szeptemberben a magyar kormány felmondja az NDK-val a hatáellen?rzési egyezményt. Ez azt jelenti,
ezentúl a magyar hatóságok nem ellen?rzik, hogy a magyar határon kilépni akaró NDK-állampolgárok
rendelkeznek-e az ehhez szükséges engedélyekkel. Ez volt az els? eset, hogy a bolgár vezetés
nyíltan kritikával illette Magyarországot.

Az MSZMP utolsó próbálkozása a narratíva kézben tartására a köztársaság kikiáltása volt októberben.
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Máig képtelen vagyok megérteni, hogyan voltak képesek tömegek ezt bevenni. Eleve abszurd volt, mert a
népköztársaság is köztársaság, szóval nem is volt mit kikiáltani.

S eközben egészen novemberig, Bulgáriában semmi se történt. Nemhogy enyhülés nem volt, de még
durvult is a hatalom. 1989 májusában kezd?dött az "újjáéledési folyamat" harmadik, utolsó szakasza. Az
"újjáéledés" lényege: a bulgáriai törökök "ráébrednek", hogy ?k valójában bolgárok. A harmadik szakasz
azt jelentette: aki mégse ébredt erre rá, azt kitették a bolgár-török határra. Aztán november 10-én 
megbuktatták Todor Zsivkovot, majd pedig tízszeres gyorsasággal a magyarhoz képest lezajlott a
rendszerváltozás.

1990

Err?l az évr?l nem írnék sokat. Közismert minden: a rendszer megváltozott immár hivatalosan is.

A f? viszály immár az MDF és az SZDSZ között volt. Az MDF jóban volt a MSZMP Pozsgay-féle
csoportjával, ezt használta ki az SZDSZ, mely ezt úgy állította be, az MDF nem akar igazi
rendszerváltozást, hanem meg akar alkudni a régi rendszerrel. Tehát aki határozott, teljes szakítást akar a
múlttal, majd nyugati jólétet, az a szavazzon az SZDSZ-re!

Én is pontosan így gondoltam, az SZDSZ és a Fidesz híve voltam, így nem örültem a választási
eredménynek. Viszont az ?szi taxisblokád volt az els? pont, amikor kezdett meginogni politikai
preferenciám. Ez volt ugyanis, amikor egyértelm?en kiderült: az SZDSZ nem veszi komolyan saját
hangoztatott elveit se.

Viszont ekkor a bolgár politikai élet már sokkal érdekesebb volt, mint a magyar. De ez külön téma lenne.

1991

Ez az év, amikor mindenki lassan ráébred: nem lesz nyugati életszínvonal. Bulgáriában ez nagyon
gyorsan kiderül, de Magyarországon is - picit lassabban.
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Ami szintén kiderül - de egyel?re csak Bulgáriában -, hogy a nyugat nem veszi komolyan a demokráciát,
azaz csak akkor fogadja el egy demokratikus választás eredményét, ha az eredmény tetszik neki. Ha pedig
az eredmény nem tetszik a nyugatnak, akkor teljesen szabadon és minden nem-demokratikus eszközzel
küzd az eredmény megváltoztatásáért.

Még nem voltam kiábrándulva a nyugatból, de már feltétlen híve se voltam.

Nemzetközileg ez az év a kommunizmus hivatalos vége: megsz?nik a KGST, a Varsói Szerz?dés, s a
Szovjetunió, Németország meg egyesül.

A magyar belpolitika legfontosabb eseménye az igazságtételi törvényjavaslat, mely szerint nem érvényes
az elévülés a kommunista rendszer alatti legsúlyosabb b?ncselekményekre. Máig nem teljesen világos
számomra miért, de a teljes liberális tábor hatalmas botrányt kelt, végül Göncz Árpád és Sólyom László
hathatós segítségével a törvényjavaslat elbukik. Az ügy nagyon érdekes mai szemmel különösen, amikor
manpság a liberális szakért?k arról értékeznek, hogy egy ballib választási gy?zelem után az Orbán-
korszak törvényeit hatályon kívül lehet helyezni megfelel? felhatalmazás nélkül is. Akkori álláspontom az
volt, hogy semleges vagyok, mert egyrészt értettem a liberáis álláspontot a jogbiztonságról, másrészt az
ellenoldal is teljesen érvényesen hivatkozott arra, hogy - ahogy ez Nürnbergbnen volt a háború után - a
jog nem állhat a valóság felett. Mindenesetre a kormányzat álláspontját koherensnek tartottam. Az
ellenzékét viszont nem, hiszen folyamatosan az antifasizmusra hivatkoztak. A liberálisok álláspontja
utólag persze hazugnak bizonyult, hiszen amikor ez az ? érdekük volt, akkor simán hivatkoztak
ugyanarra, amire a kormányoldal ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán.

a szófiai Dimitrov-mauzóleum, miután ki lett víve a hulla, s megsz?nt az épület védelme 
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Vacilál a magyar

by maxval bircaman - csütörtök, július 22, 2021

https://bircahang.org/vacilal-a-magyar/

Már el?z? nyelvi cikkemben akartam err?l írni, de gondoltam, legyen külön cikk.

Az uráli-altáji nyelvek egyik sajátossága a hangrend, azaz a magánhangzók min?sége alapján
kategorizálva vannak a szavak, s az egyes szavak illeszkedése a hangrendt?l függ.

A téma közismert, ezért nem elemezném különösebben, csak egy kis ismertet?:

az a, á, o, ó, u, ú mély hangrend,
az ö, ?, ü, ? magas hangrend,
az e, é, i, i pedig hangrendileg semleges (az "e" és az "é" státusza vitatott, sokak szerint az "i" és
"í" státusza is, egyesek szerint ugyanis ezek egyfajta sajátosan magas hangrend?ek, azon az
alapon, hogy pl. a magas hangrend? ragváltozatban ezek gyakori magánhangzók, de én ezt nem
tartom meggy?z? álláspontnak, mert a hangrendi illeszkedésben ez nem m?ködik szabályosan).

Tehát minden magyar szóban vagy csak mély, vagy csak magas magánhangzók lehetnek (ill. korlátlanul
lehetnek semlegesek ezek mellett), ez alól csak egyes - különböz? hangrend? részekb?l álló - összetett
szavak, idegen eredet? szavak, egyes sajátos egyalakú képz?k (de ez utóbbiak felfoghatók úgy is, mintha
eredetileg összetett szavak lennének!) kivételek. Ezért van a magyar ragoknak mély és magas verziója,
hogy mély szavakhoz a mély rag legyen, magasakhoz a magas - lásd "kutyának", "embernek".

Az esetek 95 %-ában a rendszer t?pontos, egy magyarul tanuló idegennek csak kis megszokás kell, de
nem kell szavakat megjegyeznie, mert kivételek szinte nincsenek: egy id? után már a megérzést is el lehet
tanulni, ahogy ezt egy magyar anyanyelv? nem képes hibásan mondani, mondjuk él? magyar ember nem
mondana olyat, hogy "kutyánek" vagy "embernak".

A maradék 5 % az érdekes természetesen, de itt is van t?pontos szabály:
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ha a hangrend vegyes, s a szót? utolsó magánhangzója nem semleges hangrend?, akkor a szó attól
függ?en viselkedik magas vagy mély hangrend?ként, hogy az utolsó magánhangzó milyen: lásd
"parfümmel" és nem *"parfümmal", viszont "am?bával" és nem *"am?bável" (általában ezek
mind idegen szavak).

Tehát marad az esetek kb. 1 %-a, ami valós nehézséget okoz.

Vannak a semleges hangrend? szavak - azaz melyekben nincs más magánhangzó az e/é/i/í kivételével -,
itt az alapszabály az, hogy a hangrendileg ezek magasak, lásd "víz": "vízben", "december":
"decemberben". 

A gond: itt van kb. 40 kivétel, melyek mély hangrend?ként viselkednek. Ezeket egy idegen csak
bemagolni tud, mert nincs rá semmilyen használható szabály. Példa: cél - "célok" és nem
*"célek". A magyarázat erre az szokott lenni, hogy az ?smagyar nyelvben több magánhangzó volt,
mint a mai nyelvben, volt pl. magas "é" és mély "é", ezek kés?bb egyesültek, de megmaradt az
eltér? hangrendi viselkedés.

Továbbá az utolsó szabály: ha szót? utolsó magánhangzója semleges hangrend?, akkor a szó jellemz?en
attól függ?en viselkedik magas vagy mély hangrend?ként, hogy az utolsó nem-semleges magánhangzó
milyen: lásd "papírral" és nem *"papírrel", viszont "üveggel" és nem *"üveggal". A gond itt a
legnagyobb: a fenti szabály nem kizárólagos, de az ellenlez?je se igaz a legtöbb esetben. A magyarok
egyszerre használnak egyes ilyen szavakat mély és magas hangrenddel. Íme:

ha az utolsó magánhangzó "e":
nagyon sok szó esetében szabad ingadozás van - példa: "hotelban"/"hotelben" - egy kis
kereséssel az arány 40:60),
viszont egyes szavak - szerencsére ezek vannak kisebb számban - esetében nem lehetséges
az ingadozás, a magyar anyanyelv?ek kizárólag magas vagy mély alakot használnak, pl.
csak "októberben" lehetséges, az elvileg szabályos *"októberban" hiba, vagy fordítva: az
egyedül helyes alak az elvileg szabályos "sameszok", nem lehetséges *"sameszek", ezeket
csak megtanulni lehet,

az egyetlen támasz: ha az utolsó el?tti magánhangzó is semleges, akkor a szó
mindig magas, lásd "operettben", nem *"operettban";

ha az utolsó magánhangzó "é":
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könnyebbség, hogy itt a hangrend mindig vagy "szabályos" vagy ingadozó, s az esetek 90
%-a az utóbbi:

az esetek kisebb része: pl. "kávé": "kávéban" az egyetlen lehet?ség,
a legtöbb eset: lásd "oxigén", "oxigénnal" és "oxigénnel" is el?fordul;

ha az utolsó magánhangzó "i" vagy "í":
itt a hangrend mindig "szabályos", pl. "papír", kivétel:

ha az utolsó el?tti magánhangzó is semleges: ebben az esetben szabad ingadozás
van, pl. "agresszív": "agresszívan" és "agresszíven" is lehetséges.

Ami megfigyelésem: az összes fenti esetben folyamatosan n? az ingadozó alakok aránya a rögzített
alakokhoz képest. Pl. a "kódex" szó 20 évvel ezel?tti nyelvkönyvekben példaként volt felsorolva mint
"szabályrontó" szó, azaz kötelez?en magas hangrend?, miközben ma már simán találkozik az ember mély
hangrend? használattal is. Azaz a nyelvhasználat igyekszik folyamatosan újraszabályosítani, azaz kizárni
a "logikátlan" elemeket. A jöv?ben valószín?leg csak a gyakori szavaknál fog megmaradni az elvileg
szabályrontó alak, lásd marad az "októberben", sose lesz "októberban".

Hogy legyen a cikkben egy kis politika is: lássuk a "pedofil" szót. Az arány 1:9 az elvileg szabálytalan
magas és elvileg szabályos mély hangrend között (lásd "pedofilek" és "pedofilok").

Még egy kedvenc sznobságom: a "férfi" szó. Ez volt az álm?veltek kedvence hosszú éveken keresztül.
Kb. a "nincs médiák szó, mert a média már többes szám" cím? marhaság el?dje. Amint valaki a "férfi"
szót magas hangrend?en ragozta, lecsaptak rá mint a dögkesely?k, hogy "ha-ha-ha, nincs férfinek, csak
férfinak", pedig ez a szó az egyik sajátos ingadozó magyar szó: kizárólag egyes alakokban ingadozik, pl.
senki se mond *"férfiek"-et "férfiak" helyett.

Losonczi - Losonczival - nem kell külön megtanulni kivételként 
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Érték

by maxval bircaman - péntek, július 23, 2021

https://bircahang.org/ertek-2/

Érdekes olvasmány Mariana Mazzucato amerikai-olasz közgazdász The Value of Everything: Making
and Taking in the Global Economy cím? m?ve. A széles közönségnek szánva, nem szükségesek
közgazdasági el?ismeretek megértéséhez.

Mivel azt hiszem, magyarul nem lett kiadva, néhány szót a könyvr?l.

A könyv vázolja az alapvet? eltérést a klasszikus és a neoklasszikus közgazdaságtan között. Az alapvet?
eltérés: az érték mint fogalom.

A klasszikus közgazdaságtan - és annak el?djei - megkülönböztetett hasznos hasznos és haszontalan
gazdasági tevékenységet. Hasznos az, mely új értéket teremt, s haszontalan az, mely csupán meglév?
értéket továbbít. Abban azonban nem volt egyetértés ezen áramlatok között, mi is az érték, az hogyan
mérhet?. Volt aki az arany és más nemesfémek mennyiségében látta az értékmér?t, mások a földben. A
klasszikus közgazdaságtan a munkában látta meg az értéket, azaz a munka az, mely képes értéket
teremteni: valamilyen alapanyagból létrehoz valami mást, s e más többet ér, mint amit az alapanyagok
értek. 

Ami értékteremtésb?l származó haszon csak az profit, minden más passzív jövedelem, azaz járadék.

A klasszikus közgazdaságtan 3 névhez kothet?: Adam Smith (1723–90), David Ricardo (1772–1823), s
Karl Marx (1818–83). Az eltérések köztük ugyanis már az értelmezésben, a következtetések levonásában
vannak, nem magukban az alapokban. Lásd, Adam Smith és Karl Marx egyezve egymással gondolták,
hogy a munaker? teremti az értéket, csak míg Smith jogosnak tartotta, hogy a haszon a t?késhez menjen,
addig Marx ebben igazságtalanságot látott - de az alapkérdésben nincs eltérés köztük. S természetesen
abban is egyeztek egymással, hogy csak az a gazdasági tevékenység hasznos, mely értéket teremt. Smith
szerint haszontalan tevékenység az állam m?ködése, a háztartásbeli tevékenység, s a szolgáltatások. Marx
ebben annyiban gondolt más, hogy a szolgáltatásokat is átsorolta a hasznos tevékensyégekhez.
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A XIX. sz. során - Marxtól függetlenül is - felmerült a kérdés társadalmi oldala: ha egyszer a munka hoz
létre értéket, mi az oka annak, hogy az értéktöbbletet kizárólag a t?kés vállalkozó kapja. Erre nem
születtek kielégít? magyarázatok, hiszen az nem volt meggy?z? érv, hogy a t?kés munkája - ami pénze
befektetéséb?l, a kockázat vállallásból, a munkafolyamat irányításából áll - annyival többet érne a
munkáséhoz képest, ami indokolná a teljesen egyenl?tlen elosztást. 

Nyilván a marxi válasz elfogadhatatlan volt a nagy többség számára, így az egész klasszikus
közgazdaságtan ki lett dobva a szemétre mint alkalmatlan. 

A neoklasszikus elmélet - melynek neve abszurd, inkább antiklasszikusnak kellene nevezni - egyszer?en
kimondta: érték mint olyan önmagában nem létezik. Az "érték" valójában piaci ár, annyi amennyit egy
dologért valaki más megfizet. Ezzel meg is oldódott a klasszikus közgazdaságtanból következ? társadalmi
kérdés: hiszen ha nincs inherens érték, akkor igazságtalanság sincs - a munkás annyi bért kap, amennyit a
piac hajlandó adni neki, azaz ennyi munkája értéke, az értéktöbblethez pedig semmi köze, eleve az is csak
akkor valósul meg, ha a munkáltatója képes a terméket eladni a piacon.

Tehát ezzel megsz?nik a járadék fogalma is, minden haszon immár profit.

Innent?l kezdve a m? mondanivalója: annak bizonyítása miért alkalmatlan a neoklasszikus
közgazdaságtan. A f? gondolat: egyre inkább járadék a haszon, nem profit, azaz egyre több a haszontalan,
nem értékreremt? tevékenységb?l származó haszon, mely csak statisztikailag érték, de a valóságban nem
az.

El?ször is a GDP mint mér?szám alkalmazhatatlansága mellett érvel. Ezzel nem foglalkoznék
különösebben, a téma ugyanis közismert. Talán csak azt az igaz, de vicces érvet ismertetném, hogy ha
egy országban minden ember a saját lakásában él, az nem növeli a GDP-t, míg ha hirtelen mindenki
kölcsönösen átköltözik a szomszédja lakásába, majd a szomszédok egymásnak azonos összeg? bérleti
díjat fizetnek, ez azonnal hatalmas mértékben növeli a GDP-t.

A neoklasszikus elmélet egyedülivé válásával párhuzamosan ment egyre több tevékenység értékesnek
min?sítése, lásd a pénzügyi m?veletek is immár ilyennek lettek átnevezve a XX. sz. 70-es éveit?l. Így
pedig immár beleszámítottak a GDP-be.
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Az eredmény: az államok és a pénzügyi szektor érdekei egyre inkább azonosak lettek. Hiszen egy
politikus számára a legnagyobb siker, ha kormányzása alatt n? a GDP, márpedig a legnagyobb mérték?
GDP-növekedés a pénzügyi szektorral érhet? el. A valós érték egyre kevésbé számít, a lényeg, hogy a
statisztika mit mutat ki. S a pénzügyi szektor pedig vethetetlen, hiszen semmilyen gyártással nem hozható
létre olyan haszon, mint egyes pénzügyi m?veletekkel. Immár a pénzügyi szektor nem hagyományos
banki tevlékenységb?l él, mely indokolt és hasznos, hanem egyre abszurdabb spekulációs m?veletekb?l.
Ezek a m?veletek azonban kizárólag a neoklasszikus elmélet, annak is csak a legújabb értelmezése szerint
teremtenek értéket.

A szerz? szembemegy a neoklasszikus elmélet egyik f? dogmájával, a "rossz állami tulajdon, jó
magántulajdon" cím?vel. Elmondja, az államot azon az alapon tekintik nem értékteremt?nek, mert eleve
úgy határozzák meg az értéket, hogy abba ne számítson bele az állam, pedig hát nehezen lehetne pl. nem
értékteremtésnek tekinteni egy állami közút megépítését - abszurd ezt azon az alapon kizárni, hogy az
állam aztán ingyenesen biztosítja az út használatát. Ez ugyanaz, mint a GDP esetében a lakás paradoxon:
ha az utat magáncég építené, s útdíjat szedne, akkor ugyanaz az út hirtelen értéknek számítana.

Konkrét példa az értékteremtés nélküli értékkivonásra a brit BHS kiskereskedelmi hálózat esete.
1928-ban alapították a céget, 2004-ben megvette Philip Green befektetési vállalkozó 200 millió fontért,
majd 2015-ben eladta 1 fontért. Amíg a cég az irányítása alatt állt, Green és családja 580 millió font
osztalékot, bérleti díjat és kamatot vett ki a cégb?l. Az eredmény: 11 ezer dolgozó munkanélküli lett, s
cs?dbe ment a cég nyugdíjalapja. Green haszna értékteremtásnek számít a statisztika szerint, maga az
egész m?velet pedig tisztességes vállalkozói magatartásnak. Miközben mindenki más számára ez egy
abszurd kifosztás.

Azaz kialakul egy olyan általánosan elfogadott kép a valóságról, mely nem tükrözi a valóságot. Mára az
a helyzet, hogy a világ összes pénze együtt kb. 1200 billió dollár, míg a világ összes vagyona 350 billió
dollár, azaz több mint 3-szoros a pénzmennyiség a teljes vagyonnál, s az arány folyamatosan növekszik.

Mindez mára visszahatott a valós értéket el?állító gazdaságra is. A szerz? több példát felhoz, de én
mondok magyar példát: a Tesco Magyarországon több pénzt keres pénzügyi m?veletekb?l, mint
termékeladásból.

A szerz? felsorol egy sor abszurd gyakorlatot a pénzügyi szektoron kívül is:
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a részvény célja ma már nem tartós tulajdonlás egy adott sikeres cégben, hanem spekuláció,
a részvényárfolyam mesterséges felverése visszavásárlások által,
teljes elszakadás a cég és a menedzseri szint érdekei között,
az abszurd szabadalmak,
az újítások esetében a haszon magánosítása, de a veszteség társadalmasítása.

Tulajdonképpen az egész rendszer egyfajta mlm-piramis, mely azzal igazolja saját létjogosultságát, hogy
kevesek nyertesek lesznek.
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2008-2011

by maxval bircaman - szombat, július 24, 2021

https://bircahang.org/2008-2011/

Az utolsó "lyukat" is bepótolom. 2012-t?l már élt a BircaHang Média, sok cikkel, így a lyuk 2011
végéig tart.

2008

Az év azzal telt el, hogy Gyurcsány éjt nappallá téve dolgozott - persze akaratlanul - a Fideszért. F?
teljesítménye: sikeresen elérte balfácánkodásával, hogy a szociális népszavazás fölényes Fidesz-
gy?zelmet eredményezzen.

Számomra az év eseménye az oszétiai háború. Ez volt az a pont, amikor kezdtem lassan felhagyni 1999
óta viselt liberális-konzervatív nézeteimmel. Ez volt az az esemény, amikor kiderült, Vlagyimir Putyin
nem egy a sok posztkommunista orosz vezet? közül, hanem valóban független személyiség, a kötelez?
nyugati narratíva ellenében. Én ekkor lettem Putyin híve, ami azóta is vagyok, napjaink 
legkiemelked?bb politikusának tartom ?t.

Emlékeztet? az olimpiai háborúnak is becézett oszétiai háborúról (mert a pekingi olimpia nyitó napján
kezd?dött): a nyugat le akarta tesztelni Putyint, vajon komolyan gondolja-e 2007-es müncheni beszédét,
melyben kijelentette, hogy immár az orosz külpolitika nem fog a nyugati f?sodor szerint m?ködni. A
tesztelés módszere: az akkor éppen nyugatpárti Grúzia fel lett bújtva az USA által, támadja meg az orosz
védnökség alatt álló Dél-Oszétiát. A grúz vezetés azzal lett meggy?zve, hogy egyrészt a NATO segíteni
fog Grúziának, másrészt az oroszok nem fognak úgyse merni reagálni a grúz agresszióra (persze
mindkett? hazugságnak bizonyult kés?bb: az oroszok reagáltak, s a NATO pedig nyilatkozatok kiadásán
kívül nem tett semmit). Az eredmény ismert: az orosz vezetés 24 óráig habozott, majd úgy döntött, nem
veszi figyelembe a nyugati fenyegetéseket, s aztán visszatámadott Grúziára, mely 72 óra alatt teljes és
feltétel nélküli megadásra kényszerült.

Ami a magyar belpolitikát illeti, én az MSZP-Fidesz viszályban abszolút semleges voltam. Nem is igazán
láttam a két f?er? között lényegi eltérést. Ami jónak t?nt az MSZP-ban: a keleti nyitás apró
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próbálkozásai. Ami pedig jónak t?nt a Fideszben: törekvés a teljesen egyoldalú ballib médiahelyzet
megtörésére.

De alapjában véve, akkor a felállás az volt, hogy az MSZP és a Fidesz azon versengtek ki tudja jobban
másolni a nyugati modelt, s egymást azzal kritizálták, hogy a másik nem eléggé nyugath?. Szóval
mindkett? abszolút rendszerpárt volt. Az eltérés csupán a kultúrpolitikában volt meg: az MSZP
kozmopolita volt, a Fidesz meg nacionalista. Nyilván nekem is szimpatikusabb volt az utóbbi, de nem
lelkesített fel túlságosan azért: a nacionalizmust sose kedveltem, legfeljebb csak kisebb rossznak tartom
a kozmpolitzmushoz képest.

A Fidesz továbbá számomra kifejezetten ellenszenves volt az MSZP-t is felülm?ló nyugatpártiságával.
Az egyik jellemz? momentum: Szíjjártó akkor még fideszes ifjúsági vezet?ként kiállt ordítani a budapesti
orosz követség elé, tiltakozva az valójában nem létez? "orosz agresszió" ellen, hívei meg "Grúzia 1956"
táblákat hordtak magukkal. Nyilvánvalóan egy ilyen pártra én nem akartam semmiképp se szavazni, de az
ellenfélre, az MSZP-re se.

Akkoriban sokan éreztek hasonlóan. S legtöbbjük jobbikos lett. Én sose lettem viszont a Jobbik híve,
egyrészt mert az egész párt szellemileg óvodásnak t?nt nekem (sablonok ismételgetésén kívül sose
hallottam mást t?lük), másrészt pedig a harcos ultranacionalizmus az égvilágon semmit se képes
megoldani, csak újabb károkat okoz. Plusz a zsidózás és cigányozás teljesen idegen számomra, akkor is
az volt. Aztán ott volt nem-hivatalos orgánumuk, a szörny? Kuruc Infó, ahol a lehet?
legprimitívebb szinten ment a haladzsázás.

Valójában egyébként ebben az id?szakban volt Magyarország a legközelebb a nyugati politikai
modelhez, azaz van két liberális nagypárt, az egyik középbalnak, a másik középjobbnak mondja magát,
de szinte mindenben egyetértenek, csak az egyik valamivel szívesebben mutatkozik templomban, míg a
másik inkább a homokmeneten.

2009

Az év eseménye: a háttérhatalom leváltatta az immár harmadik éve balfácánoskodó Gyurcsányt. Helyére
a nemzetközi bankvilág ügyintéz?je, Bajnai került. Akkor úgy t?nt, Gyurcsánynak vége, ma már tudjuk:
azoknak lett vége, akik akkor ellene léptek fel.
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Másrészt, ez a Jobbik csúcséve, majdnem 15 %-ot szereznek az EP-választáson. Ekkor derül ki mindenki
számára, ez nem egy parlamenti küszöb környéki kispárt.

Minden a Fideszt segíti: egyrészt a Jobbik biztos szövetséges, másrészt az MSZP saját maga alatt vágja
az ágat. Az általános narratíva: a ballibek tönkretették az országot 7 év alatt, most pedig most
megszorításokat vezetnek be saját hibáik miatt. Ráadásul a Jobbik megjelenése lehet?séget adott a
Fidesznek, hogy magát centrumnak pozícionálja, a széls?ségek között.

Annyira katasztrofálisnak bizonyult Gyurcsány kormányzása, hogy MSZP-s törsszavazók is tömegesen
immár az MSZP ellen fordultak.

A ballib megmondóemberek ekkor már csak azt számolgatták, a Fidesznek jöv?re kétharmadja lesz vagy
csak egyszer? többsége. A legnagyobb rettegést az okozta, nehogy kicsit a többség alatt maradjon a
Fidesz, mert akkor a "szörny?séges" Jobbikkal fog koalícióra lépni. (Mai szemmel ez persze nagyon
vicces, de az nagyon más helyzet volt akkor.) Komikus elem volt, hogy megjött Kovács László, aki esélyt
jósolt az MSZP-nek a választási gy?zelemre - a sajátjai röhögték körbe.

2010

Bajnai kevés pozitívumai között mindenképpen meg kell említeni: tudatosan nem segítette az MSZP
kampányát. Ennek okát nem tudom, valószín?leg saját politikai tervei lehettek. A lényeg azonban: ez
tovább rontotta az MSZP esélyeit.

Szóval jött a Fidesz hatalmas gy?zelme: a 176 körzetb?l 173-ban nyertek. Listán pedig 53 %-ot értek el.
Összehasonlításképpen: a nagy 1994-es MSZP-gy?zelemkor az MSZP 176 körzetb?l 149-ben nyert, de
még a teljes kés?bbi kormánykoalíció (MSZP-SZDSZ) együtt is csak 165 körzetben nyert akkor. Az
MSZP és az SZDSZ együtt kapott listán 53 %-ot 1994-ban, ugyannyit, amit a Fidesz egyedül 2010-ben.

Azzal kezdeném, hogy én egyáltalán nem örültem a Fidesz gy?zelmének a választásokon. Akkor még
nem látszott jele annak, hogy a 2010 utáni Fidesz más lesz, mint az 1998-2002 közötti. Én arra
számítottam: megy szépen minden tovább a liberális kurzus által kijelölt úton, csak talán kicsit kevesebb
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hibával és balekséggel, s nacionalistább lesz a hivatalos politika a jelképek szintjén. De drasztikus
változás nem lesz semmiképpen. ?szintén bevallom: én nem számítottam másra.

Szóval számomra a Fidesz kés?bbi politikája hatalmas kellemes meglepetésnek bizonyult. Folyamatosan
távolodtak a polgári, kereszténydemokrata értékekt?l, s közeledtek ahhoz, amit a legtöbben jobboldali
populizmusnak neveznek. Tulajdonképpen a Fidesz ugyanazon az úton ment, amin én, csak késve
hozzám képest: mint mondtam, én már 2008-ban elkezdtem a szakítás a liberális-konzervatívizmussal, s
pár év alatt oda jutottam, ahol a Fidesz még ma sincs.

2010 pozitív eseménye még az LMP megjelenése a politikai színtéren. Nyíltan és valóban baloldali párt,
ilyen eddig nem volt az országban. Ez akkor is hatalmas dolog, ha kés?bb az LMP csúnyán elzüllött,
belezüllött lassan az évek során a ballib f?sodorba. 

Szóval a Fidesz megtette azt, ami várható volt. Az évek óta abszurd módon megoldatlan könnyített
állampolgárság kérdése meg lett oldva pár nap alatt. Aztán, tanulva az 1998-2002 közti id? hibáiból,
gyorsan átvette a teljhatalmat az állami médiákban, majd megkezd?dött az alkotmányozás folyamata,
olyan ügyekkel, melyeket korábban a ballibek is terveztek (kevesebb képvisel?, egyfordulós választás,
stb.). Én egyébként magát az alkotmányozást új alkotmány formájában máig hibának tartom, az új
alkotmány bevezet? ünnepélyes részét pedig zavaros szócséplésnek, de a tényleges és értelmes változások
mindenképpen pozitívak.

Csak az év végén kezdett világossá válni, hogy ez a Fidesz már nem a régi Fidesz. Számomra ez 2
látványos dolog miatt lett világos: Matolcsy György lett a f?ember a pénzügyek terén, s ? látványosan
szembement alapvet? dogmákkal és szokásokkal, majd a manyup-rendszer likvidálása. Ekkor értettem
meg, itt egy egészen más model lesz, s nem a korábbi "csináljuk ugyanazt, csak jobban" logika. Ett?l
kezdve tudtam, itt szakítás történik a rendszerváltozás alapvet? logikájával, s valami új készül. Ez
önmagában hatalmas pozitívum, amit mindenképpen támogatnom kell.

2011

Befejez?dik az alkotmányozás, err?l az el?bb már megírtam véleményemet. Érdekes momentum: a
Jobbik az új alkotmány ellen szavazott, azt brüsszeli diktátumnak nevezve. Szóval amikor manapság a
Jobbik emlékeztet, hogy ?k se szavazták meg az alkotmányt, az valahogy mindig kimarad mi volt ennek
az oka.
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Ekkor indul az Egymillióan a magyar sajtószabadságért nev? ballib szervezet munkássága, tényleg
jelent?s tüntetéseket képesek összehozni a kezdeti id?szakban. A szervezet célja annak megakadályozása,
hogy médiaegyensúly alakuljon ki az országban, ?k ugyanis ragaszkodnak a korábbi szokásjoghoz, hogy
totális a ballib médiafölény. Kés?bb a szervezet Bajnai projektje lesz a politikai visszatérésére, majd
gyorsan meg is bukik, els?sorban az MSZP fúrja meg ?ket.

Az új médiatörvény miatt megkezd?dik a Magyarország elleni azóta rendszeressé vált brüsszeli
támadássorozat els? eleme. Akkortól válik világossá: Orbán nem a brüsszeli modelt akarja tökéletesíteni
az országban, hanem alternatívát kínál.

Kitör az év botránya, a szenilis Kertész Ákos cikkben értekezik a magyarok genetikusan alattvaló
jellegér?l. Kés?bb Kertész elintézi saját kamumegveretését, majd erre hivatkozva menedékjogot kap
Kanadában, máig luxussegélyb?l él ott ennek köszönhet?en. A ballib médiák se állnak ki mellette,
egyedül a nem beszámítható Amerikai Népszava blog támogatja ?t.

Hivatalossá válik Gyurcsány és az MSZP szakítása, megalakul a Demokratikusan Koalíció. Akkor
mindenki azt hitte, vége Gyurcsánynak, ma már tudjuk: éppen ellenkez?leg, ez volt emelkedésének
kezd?pontja. Hozzáteszem: én egyébként azt hittem - bármennyire is viccesen hangzik ez ma -, hogy a
Demokratikus Koalíció egy jobb MSZP lesz. Egyébként, ha hinnék a nyugati modelben, a DK híve
lennék, ugyanis minden számítás szerint ?k a leginkább nyugatpárti és legliberálisabb magyar párt.

Az év nemzetközi eseménye: az átfogó liberális agresszió Líbia ellen, aminek eredményeképpen Líbia
máig egy káoszban tengd?d?, valójában nem is létez? ország. Aztán ugyanezt megpróbálják Szíriában,
ahol azonban Oroszország bevatkozik a megtámadott fél oldalán, meghiúsítva a liberális fordulatot. Aki
még hitt abban, hogy a 2008-as olimpiai háború valami véletlen volt, az is itt már látta a valóságot. A
gyengül? nyugat ráveti magát a világra, mindenhonnan rabolva. Orbán ezt vette észre: itt az alkalom a
nyugat gyengeségének kihasználására.

Én magam egész id? alatt mint kólcenteres dolgoztam, egymás után két különböz? cégnél. Szar munka,
de végülis jól fizet, plusz nem követel meg teljes er?bedobást. Nekem ugyanis a legfontosabb a szabad
id? és a friss agy. Küldetésem van ugyanis.
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Ballib mitológia

by maxval bircaman - vasárnap, július 25, 2021

https://bircahang.org/ballib-mitologia/

Az utóbbi napokban sokat olvastam ballib agymenéseket a rendszerváltozás el?történetér?l. Így
igyekszem összegezni.

*

Tehát, valamikor a 70-es évek végén és a 80-as évek elején a komcsik rosszabb fele megérezte, hogy vége
a kommunizmusnak, így elkezdtek felkészülni pokoli tervekkel a rendszerváltásra.

Az egyik kulcsszerepl? az erdélyi cigány születés? id?sebb Orbán volt, aki gyakorlatilag egész Fejér
megye legendás és hírhedt agit-prop kiskirályaként tartotta rettegésben a környéket. Fiát, a még kamasz
Viktort azonnal kiszemelte mind a KGB, mind az MSZMP rosszabbik vezetése. A fiatal Viktor rendkívül
alkalmas személy volt, mert egyrészt fanatikus kommunista volt, másrészt rendkívül törtet?, egocentrikus
személyiség, így el?térbe tolható, de egyben kézben tartható volt.

Miközben a MSZMP reformköreiben és a KISZ-ben gyülekeztek a demokraták, akik a NATO-ért és az
EU-ért küzdöttek már akkor, rendkívül bátran, mert életük veszélyben forgott a KGB miatt. Ekkor Viktor
azt a pokoli megbízatást kapta Moszkvából KGB-t?l és az MSZMP retrográd, neosztálinista er?it?l, hogy
alapítsa meg a Fideszt. Ezzel két cél is el lett érve: egyrészt így Viktor besúgóként beférk?zhetett a
nemeslelk? Soros György és a demokratikus ellenzék legbels?bb köreibe, másrészt kiképz? iskolát
biztosított a fiatal sztálinistáknak.

Míg az igazi ellenállás rettegett, addig Orbán és társai szabadon álellenzékieskedtek. Egyrészt megvédte
?ket a KGB, másrészt a sötét sztálinista Pozsgay, harmadrészt meg Stumpf apósa. Még a világ
legokosabb emberét, Soros Györgyöt is sikeresen átverte Orbán, aki pénzt adott neki!

Orbán folyamatosan napi kapcsolatban állt a KGB moszkai központjával, pl. onnan els?ként tudta meg a
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szovjet kivonulást, így gond nélkül követelhette Nagy Imre temetésén a már rég eldöntött szovjet
csapatkivonást. 

Orbán legközelebbi embere a 6 nemzedék óta komcsi Kövér László - a nagyapja Kun Béla legjobb
haverja volt -, aki a 80-as évek végén az MSZMP KB titkos politológiai intézetének volt az egyik
f?embere.

Teltek-múltak. Aztán évekig rejtette Orbán valódi szándékait, de 2010-ben kibújt a szög a zsákból: a
KGB utasítására Orbán kikiáltotta a diktatúrát, melyben immár 11 éve rettegünk és szenvedünk.

_______________________________________________
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A kamuszagú szoftver

by maxval bircaman - hétf?, július 26, 2021

https://bircahang.org/a-kamuszagu-szoftver/

A kémszoftver ügyében olyan novicsok-utóérzésem van. Ugye a novicsok az egy szupertitkos, 0,0001
mp alatt halált okozó KGB-méreg, melyb?l 1 nanogram elég ezer ember kiirtására.

Aztán minden alkalommal, amikor valakire novicsokkal támadnak, az csodásan kigyógyul, s?t
hamarosan makkegészséges lesz.

Ez a Pegasus cucc valami er?sen hasonló. A legtitkosabb, földalatti izraeli barlangban fejlesztették ki, az
izraeli titkosszolgálatok szigorú ellen?rzése alatt áll. 

Aztán ha valakinek telepítik a telefonjára, annak elegend? elmennie a sarki számítógépes üzletbe vagy
megkérnie az informatikában picit is járatos szomszéd kamaszt, s azonnal ki is derül a szofter jelenléte,
s?t gyakorlatilag ki lehet naplózni annak teljes múltbéli tevékenységét.

Azt azért nem szeretném állítani, hogy nincs ilyen kémszoftver, de arra er?sen hajlom, hogy ez az egész
sztori nem áll semmilyen kapcsolatban a tényekkel...

_______________________________________________
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Zayos ámokfutás

by maxval bircaman - kedd, július 27, 2021

https://bircahang.org/zayos-amokfutas/

Épületes vita, különösen az utolsó félóra. Három úgynevezett kiábrándult fideszes beszélget. 

Mindhárman "igazi jobboldaliak", s egy-egy kamupárt vezet?i: Pálinkás József, Bencsik János, Márki-
Zay Péter.

A beszélgetés els? kétharmada érdektelen, mindenki eldarálja a szokásosat. Az igazán érdekes rész az
utolsó félóra.

Kiderül: Pálinkás és Bencsik képesek érvelni, s?t logikusan gondolkodni, míg mindez MZP számára
olyan, mint született vaknak a színek világa.

A két ember többször is próbál MZP eszére apellálni, mindvégig sikertelenül. Két kérdés merül fel.

Az egyik, mi van azzal, aki nem akar az Összefogásra szavazni, mert teljesen elutasít benne valakit,
jellemz?en itt a DK-t utálokra utalnak. Bencsik és Pálinkás elmagyarázzák, az ilyen ember éppenhogy
úgy lehet eltántorítani a Fideszt?l, hogy van más opció is az Összefogáson kívül. MZP nem hagyja magát,
kijelenti, mindenki aki ilyen opciót kínál, az áruló és fideszes kamupárt.

A másik: lehet-e egyszer? többséggel kétharmados törvényeket hozni. Bencsik és Pálinkás érvelnek,
nem lehet: se jogilag, se belpolitikailag, se külpolitikailag. MZP szerint viszont ez nemcsak lehetséges,
hanem egyenesen kötelez? is, egyetlen érve "mert a Vörös Imre azt mondta". 

A végén a m?sorvezet? Puzsér - aki bevallottan MZP híve - érzi, MZP egyre jobban elsüllyed a
hülyeségben, így megkegyelmez neki: bezárja a vitaestet.
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Legalább egyre nyilvánvalóbb, ez az MZP mekkora egy gondolkodni képtelen akarnok.

_______________________________________________
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A kutyák életstratégiája

by maxval bircaman - szerda, július 28, 2021

https://bircahang.org/a-kutyak-eletstrategiaja/

A háziállatokat nem ismer?k tévhite: a kutya szabad akar lenni. Semmi se hamisabb ennél, a kutya
természetes közege, hogy egy gazda hatalma alatt áll.

Mi van a gazdátlan kutyákkal azonban? Mert megesik a gazdátlan kutya. Kidobott szaporulat, megunt
háziállat, meghalt gazda, ahol az örökös nem akar kutyát, stb.

Mellékszál. Egyszer én is kidobtam kutyát. Régen volt, de megtörtént. Mentségemre csak azt tudom
felhozni: utólag meggondoltam magamat, s érte mentem, ismét befogadtam. Egy napnál rövidebb ideig
volt gazdátlan.

Persze a gazdátlan kutyák egy része gyorsan meghal. A kicsiket jellemz?en elgázolják, mert nagyjából
másfél éves korban érnek el oda a kutyák, hogy képesek vigyázni magukra a városi forgalomban, addigra
már képesek biztonságosan közlekedni. Néha látok zebránál álló id?s kutyákat, nem indulnak el, míg
nincs ember, aki szintén elindulna. De egy kiskutya erre még nem képes. Aki viszont túléli ezt a másfél
éves sajátos természetes szelekciót, az jó eséllyel sokáig fog élni. 

Van egy kis réteg, mely elvadul, bandába - falkába - ver?dik, gyakorlatilag mint egy b?nöz?
embercsoport, s elkezd saját ellen?rzés alá vonni minden környez? élelemforrást, onnan er?szakosan
elkerget minden idegen kutyát. Mint a farkasoknál, hierarchia alakul ki az ilyen falkáknál. Kirívó
esetekben az emberre is veszélyes lehet egy-egy falka. De a legtöbb esetben az ilyen falkák a területüket
kizárólag idegen kóbor kutyákkal szemben védik. Régi tapasztalatom: az ilyen falkaterületre be lehet
menni kutyával, ha az pórázon van, ebb?l a terület "gazdái" tudják, az áthaladó kutya nem kóbor, azaz
nem jelent veszélyt számukra. 

Sok azonban a magányos kóbor kutya is. ?k azt hiszik, találnak gazdát. Követnek egyes embereket, hátha
azokból gazda lehet. Ez ritkán sikeres, de azért megesik, én is ismerek ilyen gazdát. A legtöbb magányos
meghúzza magát valahol, jó esetben akad egy-egy "félgazda", aki nem fogadja ugyan be, de id?nként ad
neki ételt, jellemz?en éttermek és boltok maradéka ez, néha magányos nyugdíjasok, akik igazi gazdák
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nem akarnak lenni, de szeretnének mégis félig-meddig egy háziállatot.

Vannak állatvéd?k, akik begy?jtenek. A gond: ritkán akad befogadó. A legtöbb új kutyatulaj kiskutyát
akar, ez pedig ritka az állatvéd?-telepeken, ott jellemz?en id?sebb állatok vannak.

Szófiában pár éve azt találta ki valaki, begy?jti a kóbor állatokat, aztán ivartalanítja ?ket, majd
visszateszi ?ket oda, ahol voltak. Meglep?, de sikeres: 2010-2020 között drasztikusan lecsökkent a
kóborlók száma, ráadásul el lett kerülve az, amit?l mindenki berzenkedik: az állatok "elaltatása".

a legels? kutyám volt (Havanna, 1980 - Budapest, 1996), a képen 3-hónaposan - az egyetlen baj az volt
vele, hogy rabszolgaültetvényeket örz? vérvonalból származott, emiatt bizalmatlan volt a négerekkel
szemben - úgy kaptam, hogy egy kubai haverral elcseréltem egy rádiós magnóért, a kubai haver apja
rend?r volt, a kutya meg a kubai rend?rség örz?-véd? kutyatelepén született, de mint méreten aluli - kb.
10 %-kal kisebb volt a szabványhoz képest - ki lett selejtezve, így a rend?rapa hazavitte 
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Miért van ilyen sok résztvev? csapat?

by maxval bircaman - csütörtök, július 29, 2021

https://bircahang.org/miert-van-ilyen-sok-resztvevo-csapat/

Felmerült nemrég a kérdés, hogyan lehet az olimpián 205 résztvev? ország, mikor ennyi ország nem is
létezik.

A megoldás a kérdésre vicces, de nem túl bonyolult.

1996 el?tt ad hoc alapon d?lt el ki lehet a Nemzetközi Olimpia Bizottság tagszervezete, nem volt rá
pontos szabály. 1996 el?tt lehetséges volt, hogy egy nem-független ország, tehát egy független ország
része önállóan tag legyen. Pl. Magyarország a kezdetekt?l önálló tag, azaz 1896 óta, annak ellenére,
hogy ekkor Magyarország még nem volt jogilag független állam. De pl. Finnország is külön tagsággal
rendelkezett, 1917 el?tt is, amikor Finnország még nem volt önálló ország, hanem Oroszország részét
képezte. Vannak más példák is.

A XX. sz. 90-es éveiben káosz keletkezett ebb?l, hiszen drasztikusan n?tt a nemzetközileg nem elismert
államok száma. Emiatt 1996-ban a NOB eldöntötte: ezentúl szigorú szabályok határozzák meg ki lehet
tag. Az új szabályrendszer:

tag lehet minden ENSZ-tagállam (ez jelenleg 193 ország),
minden nem ENSZ-tagállam, melyet az ENSZ elismer országnak (ez jelenleg 4 eset: Cook-szk.,
Niue, Palesztína, Vatikán),
minden nem ENSZ-tagállam, melyet az ENSZ nem ismer el országnak, de melyet az ENSZ-
tagállamok többsége elismer országnak (ilyen jelenleg 1 van: Koszovó).

Viszont mindehhez hozzájárul a "szerzett jog" elve, azaz aki nem felel meg a fenti 3 szabály egyikének
se, de már tag volt 1996-ban, annak megmarad tagsága.

Fentiek miatt:
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mind a 193 ENSZ-tagállamnak van elismert olimpiai tagsága,
van olimpiai tagsága a Cook-szigeteknek, Koszovónak, s Palesztínának (Niuének nincs
nemzetközi szint? olimpiai bizottsága, sportolói Új-Zéland színében játszanak, a Vatikánnak meg
nincs sportszervezete),

De a legérdekesebb, a "szerzett jog" alapján tagok:

Amerikai Szamoa - a mai szabályok szerint az USA részeként kellene versenyezniük, de 1987
óta elismert tag, így önálló tagságuk fennáll,
Amerikai Virgin-szk. - a mai szabályok szerint az USA részeként kellene versenyezniük, de 1967
óta elismert tag ("Virgin-szk." név alatt), így önálló tagságuk fennáll,
Aruba - a mai szabályok szerint Hollandia részeként kellene versenyezniük, de 1986 óta elismert
tag, így önálló tagságuk fennáll,
Bermuda - a mai szabályok szerint az Egyesült Királyság részeként kellene versenyezniük, de
1968 óta elismert tag, így önálló tagságuk fennáll,
Brit Virgin-szk. - a mai szabályok szerint az Egyesült Királyság részeként kellene versenyezniük,
de 1982 óta elismert tag, így önálló tagságuk fennáll,
Guam - a mai szabályok szerint az USA részeként kellene versenyezniük, de 1986 óta elismert
tag, így önálló tagságuk fennáll,
Kajmán-szk. - a mai szabályok szerint az Egyesült Királyság részeként kellene versenyezniük, de
1976 óta elismert tag, így önálló tagságuk fennáll,
Hongkong - a mai szabályok szerint Kína részeként kellene versenyezniük, de 1950 óta elismert
tag, még mint brit gyarmat lett tag, s ezt a Kínához való csatlakozás után is fennmaradt, csak a
hivatalos név lett új, a mostani név "Hongkong Kína", hivatalos jelképe a hongkongi zászló, de a
kínai himnusz,
Puerto Rico - a mai szabályok szerint az USA részeként kellene versenyezniük, de 1948 óta
elismert tag, így önálló tagságuk fennáll,
Tajvan - eredetileg elismerve 1920-ban, az olimpiai bizottság a kínai polgárháborúban a tajpeji
kormány mellé állt, így a pekingi kormány mellett új olimpiai bizottság alakult - ez után több
évtizedes vita indult, mely csak 1979-ben oldódott meg a pekingi kormány javára, onnantól a
NOB számára "Kína" csak a pekingi kormányt jelenti, míg a tajpeji kormány számára a "Kínai
Tajpej" név használatos - ez az egyetlen olimpiai tagszervezet, mely nem használhatja országa
hivatalos zászlóját (helyette egy speciális olimpiai zászlót használnak), továbbá a hivatalos tajvani
himnusz se használható az olimpiai eseményeken, helyette egy másik, szintén nemzeti jelképnek
számító dalt használnak (kb. mintha Magyarország nem használhatná a Himnuszt, hanem helyette
csak a Szózatot).

Más nemzetközi sportszervezetek kevésbé szigorúak. Pl. a FIFA máig ad hoc alapoan ad tagságot. Ezért
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lehetséges pl. olyan csapatok létezése ott, mint Feröer-szk. és Gibraltár, meg sok más hasonló.

Egy vicces elem. A tajvani zászló tiltása miatt a tajvani szurkolók 2010 el?tt a mianmari zászlót
használták, az ugyanis rendkívül haszonlított a tajvani zászlóra. Sajnos ez ma már nem lehetséges:
2010-ben a mianmari zászló drasztikusan megváltozott.

a tajvani nemzeti zászló, a tajvani olimpiai zászló, a 2010 el?tti mianmari zászló 
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Igazijobboldali karrier

by maxval bircaman - péntek, július 30, 2021

https://bircahang.org/igazijobboldali-karrier/

Érdekes jelenség, hogy aki kiábrándul valamib?l, az záros határid?n belül nem semleges lesz, hanem az
ellenoldal lelkes híve. 

Szerintem ez csak vallásos hit esetében indokolható magatartás, mert ott jelent?s az érzelmi elem.
Amikor a hith? keresztény kétségekbe esik, hamarosan harcos ateista lesz, s nem mondjuk szkeptikus
agnosztikus. Ahogy amikor a harcos ateista kétkedni kezd, hamarosan Bibliával a kezében látjuk
prédikálni a sátáni ateizmus ellen, ritkán lesz agnosztikus, szkeptikus.

De ugyanez politikában? Szerintem baromi éretlen dolog.

Érdekes megnézni az egyik kiábrándult fideszes f? megmondóember, Dévényi István fergetes karrierjét.
Szóval Dévényi "Igazijobboldali" István immár bebocsátást nyert a feketöves ballib megmondóemberek
közé is. Itt szerepel a Klub Rádió heti fejtágítójában is, egyenrangú vendégként. 

Gratulálok, István, nemsokára befutó listás helyed is lesz Gyurcsányné listáján! 
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Nehéz a politikai munka

by maxval bircaman - szombat, július 31, 2021

https://bircahang.org/nehez-a-politikai-munka/

A profi politikus f? feladata a közvéleményre hatás. Ezért is sokkal nehezebb ellenzékinek lenni, mint
kormánypártinak. A kormánypárti politikus ugyanis bármikor hivatkozhat arra, hogy éppen kormányzati
feladattal van elfoglalva.

El?ször is kapcsolatban kell állni a szavazópolgárokkal. Rendkívül nehéz munka, mert egyszerre
mindenkinek nem lehet megfelelni. Ha az aktív keménymagnak felelünk meg, akkor elveszítjük a
perifériás támogatókat. Ha viszont a perifériának felelünk meg, a keménymag kiábrándul, márpedig ez a
keménymag az egyedüli, mely a kampányban hajlandó csinálni is valamit. Bonyolult egyensúly.

Aztán jönnek az önjelöltek. Folyamatosan bombáznak bennünket akciókkal. Szelektálni kell. Ha olyan
akciót támogatunk, melyet népszer?tlen ember szervez, azzal hatalmasat bukhatunk. De még nagyobb a
bukás, ha népszer? ember mellett nem állunk ki. Ugyanez az akciók témájával. Sikeres ügy mellé nem
kiállni ugyanakkora hiba, mint kiállni sikertelen mellé. A nagy gond: a legtöbb esetben csak 
utólag derül ki, mi lesz sikeres és mi sikertelen.

Minden politikus rémálma: teljesen er?bedobással beleállni egy ügybe, majd az az ügy nem éri el a
minimális ingerküszöböt se. Ilyesmi csak új, marginális politikus esetében nem gond, hiszen ott ez
kommunikálható. De egy már befutott, ismert politikus azonnal nevetségessé válik ilyen esetben.

Nyilván mindig kell egy fizetett résztvev?i réteg. Akik példát mutatnak, akik irányítják pl. a tüntetést. A
mi embereink. De ha csak ?k vannak jelen, az hatástalan és teljesen értelmetlen. Olyan ez, mint amikor az
éjszakai klub amat?r sztriptíz versenyt hirdet, s mindig csak a beépített 2-3 álvendég vetk?zik.

S végül a harmadik elem: maga az irányvonal. Most ne beszéljünk az tisztán karrierista
érdekpolitikusokról, az más téma. Azaz mindenkir?l tételezzük fel, komolyan akar valamit a
társadalommal, ezért lett politikus. A politikus lehet vezet?, azaz olyan, aki meghatározó az adott
irányvonal képviseletében, s lehet alattvaló, aki a vezet?ket segíti, szóval tábornokok és tisztek. Teljesen
más szerepek, de mindkett? veszélyes.
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A vezet?nek egyensúlyoznia kell az ideológiai h?ség és a pragmatizmus között. Ha túl pragmatista, akkor
nem lesz képes másoktól különbözni. Ha meg túl eszmeh?, akkor sose lesz több, mint egy h?séges, de
mimimális nagyságú csoport vezéregyénisége.

Az alattvaló pedig nem lehet se túl vezérh?, se túl független. Ha nagyon független, fel fog merülni a
kérdés, hol a h?sége a többiek iránt, miért várja el, hogy pártja kiálljon mellette, ha ? csak akkor áll ki
pártja mellett, ha azzel éppen teljesen egyetért. Ha meg mindig a vezérek mellett áll, akkor felmerül,
minek egy ennyire ötlettelen ember.

Azt hiszem, világos, miért nem akartam soha politikus lennei.
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Ó, Kanada!

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 01, 2021

https://bircahang.org/o-kanada/

Kamaszkorom nagy álma Kanada volt. S legjobb kamaszkori haveromé is az volt. Elhatároztuk, érettségi
után kivándorlunk Kanadába. S volt akkor egy barátn?m, ?t is gy?zködtem. Szóval a terv megvolt:
kimegyünk mind a hárman Kanadába.

Tulajdonképpen semmi racionális érvünk nem volt Kanada mellett, az egész egy amolyan álomképzet
volt. Nem szerettük a kádárista Magyarországot, s különösen azt nem, hogy az emberek 90+ %-a jól
érezte benne magát. Menni akartunk messzire, s valahogy úgy t?nt, Kanada egyfajta javított verziójú
Amerika.

Amikor ezt eldöntöttük, semmilyen személyes tapasztalatunk nem volt Kanadáról. Szóval az egész dolog
gyerekes volt, kb. mint ahogy a kamasz fiú beleszeret a világhír? énekesn?be, majd küld is neki valami
röhejes szerelmeslevelet.

Nekem azonban lett személyes tapasztalatom Kanadáról. 14 évesen fél órát Kanadában töltöttem, a
ganderi nemzetközi repül?téren. Gander repül?tere egykor hatalmas fontosságú repül?tér volt, abban az
id?ben, amikor a repül?gépek még nem tudtak egyvágtában átkelni nagy távokon, ilyenkor több leszálló
hely is volt Európa és Amerika között, pl. az Azori-szk. és Gander. Ma már Gandernek csak egy kis
repül?tére van, kevés légitársaság használja.

Gander repül?tere kissé leh?tött a maga mesterkélt, steril környezetével, én egy jobb Kanadára
számítottam, de elhessegettem magamtól ezeket a gondolatokat azzal, hogy mégse lehet egy országról
egy repül?téri tranzit alapján ítélni.

Aztán, 2 évvel kés?bb, megláttam az igazi Kanadát. Szüleim régi barátjánál vendégeskedtünk 1 hetet egy
Toronto melletti kisvárosban. De voltunk Montrealban is és magában Torontóban, meg persze a f?
kanadai látványosságnál, a Niagaránál. Ottani vicces emlékem: Niagara Fallsban ettem el?ször életemben
KFC-ben. 
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Egyre inkább úgy t?nt: a ganderi steril repül?téri környezet valójában jó jelképe az országnak. Nekem
nem tetszettek se az emberek, se az egész környezet. Mindenki akivel beszéltünk folyamatosan a
munkájáról beszélt és üzleti lehet?ségekr?l. Borzasztó! Ami azonban még tetszett: a szabadság érzete, pl.
Torontóban láttam magyar üzletet, melyen a nyilas zászló volt kit?zve, s még több magyar helyet, ahol a
koronás magyar zászló volt kint (emlékeztet?: az akkori Magyarországon a Kádár-címer volt hivatalos). 

A lényeg azonban: már abszolút nem voltam biztos abban, hogy oda kellene költöznöm. A nagy
szabadság ára túl nagynak t?nt.

17 éves koromtól már nem akartam odamenni. Haverom még akart, de egyedül már nem ment soha.
Barátn?m viszont kés?bb tényleg kivándorolt, de immár az USA-ba, bár azót visszavándorolt
Magyarországra.

A vicc: azóta Kanadában a szabadság er?sen lecsökkent, míg nálunk jelent?sen megn?tt. 
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Marci leleplez

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 02, 2021

https://bircahang.org/marci-leleplez/

Gulyás Márton leleplezi éles sólyomszemmel a társadalmi rend ellen izgató gonosz komcsikat!

Azért ez elég vicces, a magát marxistának nevez? Gulyás kommunistákra vadászik. De bár abszurd
módon hiteltelen, beleilik az éppen hatályos ballib taktikába.

A lényeg: a Fideszr?l be kell bizonyítani, hogy kommunista. A rendszerváltozáskor még kiskorú Rogán
persze vicces példa. A hatalmas leleplezés lényege: 14-16 éves korában Rogán iskolai KISZ-titkár volt!

Tehát aki bármilyen kapcsolatban állt a KISZ-szel, az kommunista "b?nöz?". A baj csak az, hogy aki nem
élt abban a korban, az ezt esetleg tényleg el is hiszi.

Már azt is nevetségesnek tartottam, amikor a "jobboldal" szitokszóként használta a "kommunista" szót.
De az, hogy a "baloldal" kezdte ezt tenni, az még szánalmasabb.

Mondom ezt úgy, hogy semmilyen személyes érintettségem nincs. Bár id?sebb vagyok Rogánnál, sose
voltam KISZ-tag.
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Németek...

by maxval bircaman - kedd, augusztus 03, 2021

https://bircahang.org/nemetek/

A német fanatikus típus. Mindig ?szintén lelkesedik azért, amit a Vezet?ség éppen mond.

Azt hiszem, a legközelebbi, németek által kiprovokált háború után Németország megszüntetése lesz a
helyes megoldás. Fel kell osztani területét a szomszédos államok között.
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A távlat

by maxval bircaman - szerda, augusztus 04, 2021

https://bircahang.org/a-tavlat/

Nagyjából 4 f? szint van.

Az els? szint a civilizált vademberé, ma már leginkább a liberális tömegemberé. Ez a pillanat szintje. Ki
kell élni mindent, minden pillanatban. A következmény nem számít, az eleve már egy másik pillanat lesz.

A következ? szint a liberális-konzervatív kisemberé, a polgáré. Ez évek, évtizedek szintje. Az egyén
felel?s mindenért, így az emberéletnél hosszabb cél nem lehetséges, s?t ez eleve káros is.

A következ? szint az értelmiségé. ? életeken átívelve akar híres lenni, pl. a m?vével. Így ez már századok
szintje.

Legfelül meg a hív? ember van. ? évezredekben, s?t az örökkévalóségban gondolkozik.
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Kötelez? volt-e "komcsinak" lenni?

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 05, 2021

https://bircahang.org/kotelezo-volt-e-komcsinak-lenni/

Kötelez? volt-e "komcsinak" lenni a Kádár-rendszerben? "Komcsi" alatt persze nem kommunizmusban
hív? embert értve, hanem valamely társadalmi szervezetben való tagságot.

Kezdjük alulról. A kisdobosok és az úttör?k. Az általános iskolai alsó tagozat és a fels? tagozat ifjúsági
szervezete. Ezekben a tagság automatikus volt, senkit sem kérdeztek, belép-e. Az is belépettnek
számított, aki el se ment az avatásra. Egyszer?en az iskolai tanulói státusz része volt a kisdobos/úttör?
tagság.

Az iskolai ünnepl? egyenruha azonos volt a kisdobos és úttör? viselettel. A "holnap gyere ünnepl?ben"
fels? tagozaton azt jelentette, gyere fehér ingben és úttör?nyakkend?ben.

Saját személyes tapasztalatom a 70-es évekb?l van. Ekkor mindez teljes formalitás volt. Komolyan véve
csak iskolai ünnepeken volt, amikor pl. behozták a "csapat" zászlaját - az iskola egy úttör?csapatot
alkotott, ez rajokra oszlott, minden osztály egy-egy raj volt. A rajok pedig örsökre oszlottak, ez volt az
egyetlen szint, ahol szabad választás volt: jellemz?en baráti társaságok alapján alakultak az örsök.

A csapatoknak, a rajoknak, örsöknek volt nevük. A csapatok nevét az iskolai vezetés adta, a miénk pl.
"Ságvári Endre" volt. A rajok és örsök nevét megszavazták a diákok, a tanárok csak akkor szóltak bele,
ha valami "hülyeség" nyert a szavazáson. Nálunk az osztálytársak a "Richard Nixon Raj" nevet
választották, ez jó viccnek t?nt, de aztán jött az osztályf?nök, aki bejelentette, ez marhaság, s átnevezett
minket, így végül "Táncsis Mihály Raj" lettünk.

Iskolai ünnepeken kívül a kisdobosok és az úttör?k nem foglalkoztak semmivel az égvilágon, s ha mégis,
annak nem volt politikai jelent?sége.

A következ? szint a KISZ. A tagság - különösen Budapesten - nem volt kötelez?. Országosan nagyjából
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80 % volt a tagsági arány. Jellemz?en azok nem léptek be, akik nem akartak továbbtanulni. Egészen
1985-ig az egyetemi felvételihez kellett KISZ-ajánlás, bár KISZ-tagság nem, így a nemtagnak is adott az
iskolai KISZ-bizottság jellemzést. A legtöbben azonban úgy érezték, nem érdemes kockáztatni a
felvételin a nemtagsággal, így beléptek a KISZ-be, ennek következménye, hogy az egyemisták közt a
KISZ-tagok aránya 90 % felett volt.

Ahol egyáltalán nem lehetett KISZ-tagnak lenni, az a kevés egyházi középiskola. Ezekben ugyanis nem
m?ködött KISZ-szervezet. Egyházi iskolai érettségivel nem lehetett felvételizne egy sor szakra.

Elvileg a fiatal dolgozók is lehettek KISZ-tagok, de ott a tagság ritka volt, 20 % körüli. Azaz a KISZ
els?sorban az oktatási intézményben tanulás kellékének számított.

A KISZ-tagság a legtöbb esetben formális volt, azaz gyakorlatilag baráti összejöveteleket neveztek el
KISZ-gy?léseknek. Kivételt jelentettek a karriert csinálni akarók: ?ket kellemz?en valódi feladattal
látták el, pl. úttör?k "patronálásával".

A dolgozók között volt a szocialista brigádmozgalom, ebben kötelez? volt részt venni, ha az adott
munkahelyen volt brigádmozgalom (általában volt, leszámítva a kis cégeket). Szintén a munkaviszony
automatikus része volt a szakszervezeti tagság. Emlékeztet?: Kádár alatt a szakszervezet nem a dolgozók
érdekvédemi szervezete volt, hanem a cégvezetés része. Hivatalosan nem volt kötelez? persze
szakszervezeti tagnak lenni, de az emberek 99+ %-a belépett, mert a vállalatok egy sor tevékenységüket a
szakszervezeteken keresztül intézték, pl. az üdül?be való beutalókat.

A csúcsszervezet persze a Párt volt. Itt a tagság nem volt egyáltalán kötelez?, a dolgozók alig ötöde volt
tag. Viszont munkahelyi karrierhez kötelez? volt párttagnak lenni, pl. iskolaigazgató csak párttag lehetett.
Az, hogy egy adott munkahelyen milyen szintig lehetett eljutni párttagság nélkül, az adott munkahely
politikai jelent?ségét?l függött.

Egyébként minden más szervezet is hivatalosan kommunista volt. Én ifjúsági tag voltam a Horgász
Szövetségben és a Bélyeggy?jt? Szövetségben. Mindkett?nek az alapszabályában szerepelt, hogy
"segítjük a munkás-paraszt hatalmat, a szocializmus építését". Persze ennek a valós jelent?sége nulla volt,
kb. 50-szer volt bélyeggy?jt? gy?lésen a 70-es években, ez alatt egyszer se hallottam a "néphatalomról".
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ez én vagyok 1980-ban, úttör?korban 
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Sikeremberek

by maxval bircaman - péntek, augusztus 06, 2021

https://bircahang.org/sikeremberek/

A rendszerváltozás sok ember sorsát megtörte az én korosztályomban (értsd: akik a 60-as években
születtek). Aki biztosan számított, hogy a kommunista rendszerbe való betagozódás sikert hoz, az szinte
mind csúnyán tévedett.

De most az ellenkez?je: olyan személyes ismer?sök, akik sikeresek lettek, nem törte meg személyes
sorsukat a drasztikus politikai változás. Mivel nem akarok senkit azonosítani, csak a nemet és a
nemzetiséget írom el. Ez utóbbi azt jelenti, nem csak magyar, hanem más kelet-európai ismer?seimb?l is
válogatok.

Végig gondolva összesen 5 ismer?st találtam, aki sikerembernek nevezhet? a fentiek fényében.

H., a keletnémet sportoló srác

A rendszerváltozás nem érintette, pedig kemény eset: az országa sz?nt meg, nem csak a rendszere! Azt
mondja 1984-ben, katona lesz. Pedig nem is érdekelte a katonai pálya. Akkor miért? Az egyetlen hely az
országban, ahol egy nem élsportoló egész nap sportolhat munkaid?ben. 

S nem csalódott, az összeomlás után simán át tudott igazolni a nyugatnémet hadseregbe. Szerencséje
volt, még nem volt tiszt, s a tiszt alattiakat könnyedén átvették. Régóta nem kommunikáltam vele,
legutoljára az OK nev? orosz közösségi hálón láttam 15 éve, de gondolom, most már legalább ?rnagy. S
biztos még most is sportol egész nap.

F., a menetelni akaró kövér magyar fiú
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Mindenki körberöhögte, hogy belépett az Ifjú Gárdába, a KISZ paramilitáris szervezetébe. Azt mondta,
bajtársiasság és egyenruha, ez az emberi civilizáció alapja. A példaképe - már Kádár alatt! - az amerikai
hadsereg volt. Volt abban valami röhejes, hogy ifjúgárdista egyenruhában dics?ítette az USA hadseregét.

Ma már ezredes. Sose érdekelte a politika. Nem láttam 25 éve, újsághírb?l tudom, hogy karrierje lett.

J., a cseh programozó srác

Azt mondta már kamaszként, az élete vágya nyugodtan éldegélni. Furcsa életcél egy kamasztól. Ilyenkor
mindenki legalább ?rhajós akar lenni.

Volt egy programozható Texas Instruments számológépe, ezzel többet foglalkozott, mint a barátn?jével.
Azt rebesgették a háta mögött, hogy homokos, pedig nem volt az. 

Eleinte tudományos karriert akart, akadémiai szinten, aztán a rendszerváltozás után meghívta egy bank, s
ott lett matematikus-elemz?.

Pár éve írt nekem, a bolgár tengerpartról kérdezett. Családos ember, már valami f?szakért? egy nyugati
befektetési alap prágai képviseletén.

J., a montenegrói szépségkirályn?

Tényleg baromira szép lány volt, nekem is kifejezetten tetszett: fehér b?r fekete szem, hosszú fekete haj,
alacsony, karcsú termet. Azt mondta, ? csak azért jár egyetemre, mert ismerkedni szeretne. A
diplomázásig megházasodik egy szép és gazda diákkal, aztán háztartásbeli lesz. Velem ?szinte volt, mert
akkor én már házas voltam, ráadásul nem estem bele se a szép, se a gazdag kategóriába.

Nekem baromira nem volt szimpatikus ez a szövege, de van realitásérzékem, tudom, ez egy gyakori n?i
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karrier.

Nem láttam 25 éve, nem is tudok róla semmit, de kizárt, hogy ne lenne sikeres. Arra mindig ügyelt, hogy
ne essen bele a nagyon szép n?k csapdájába: hogy ezt a szépséget mások kihasználják.

L., a homokos orosz

Egy id?ben a legjobb haverom volt. Mindig nagyon furcsa volt szexuálisan: sose mutatott semmilyen
érdekl?dést a lányok iránt, ami azért eléggé abszurd egy kamaszfiúnál. Minden mást meg hatalmas er?vel
elnyomott magában. Szóval sose esett gyanúba, inkább furcsának gondolták, mint homokosnak. De
lebuktattam az alapszint? homokteszten: teljesen "véletlenül" erotikus, de nem durván pornográf képet
kell mutatni a tesztalanynak, a képen legyen egy pár, pl. csókolóznak. Minden normális, heteroszexuális
férfi, fiú ilyen esetben a n?re összpontosít, azon észrevesz valamit, a képen lév? férfi csak annyiban
érdekes a normális férfinek, hogy esetleg beleélje magát a szerepébe. Egy homokos viszont észrevesz
dolgokat a férfin.

Szóval tudtam, hogy a srác homokos, de nem zavart, mert sose mutatta ki. ? maga valószín?leg
kellemetlen betegségként kezelte.

Jelenleg az orosz Külügyminisztériumban dolgozik, magas pozícióban, többször volt diplomata is. S
persze máig n?tlen. Valószín?leg a feleség hiánya az, ami miatt még sose volt nagykövet: az orosz
Külügy nem szeret n?tlen embereket kinevezni nagyköveti pozícióba, az alapfeltételezés ilyenkor, hogy
majd biztos kurvázni fog, ezzel botrányt keltve.
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Hogyan találkoztam Mándy Ivánnal?

by maxval bircaman - szombat, augusztus 07, 2021

https://bircahang.org/hogyan-talalkoztam-mandy-ivannal/

1979 volt. Leszóltak az vezet?ségb?l, az önkéntes újságpapírgy?jtés kötelez?, s aki nem vesz részt, azt
leosztályozzák magaviseletb?l. Így hát a mi úttör?örsünk is elindult papírt gy?jteni. 

?ttör?örsünk jelvénye egyébként a Playboy-nyuszi volt. Az egyik örstag céllövöldében nyert egy Playboy-
matricát, ami gyakorlatilag egy stílizált csokornyakkend?s nyúlfej volt, alatta meg nagybet?kkel, hogy
PLAYBOY. Aztán az osztálytárs levakarta a feliratot, így rendszerkonformmá téve a jelképet, s ez lett
örsünk jele. Így lett egy amerikai erotikus folyóirat emblémájából úttör?mozgalmi jelkép. Egyébként
magát a Playboy magazint örsünk egyik tagja se látta soha a valóságban, de mindenki hallott róla, kb.
annyit tudtunk róla, hogy egy csodás sajtókiadvány, melynek lényege, hogy fiatal nénik meztelenül
mutogatják magukat.

A Kádár-rendszer nagyon nem szerette pornót, de még az erotikát se, ez abszolút tabu téma volt. Az 
engedélyezett erotika csúcsa az volt, hogy léteztek céges naptárak, melyekben még az is megesett, hogy
teljesen meztelen, de minden érzékeny testrészüket valamivel takaró n?k szerepeltek.

De a lényeg, elmentünk papírt gy?jteni. A hagyomámyos módszerrel. Becsengettünk vadiegenekhez.
Nem akartuk túlzásba vinni, így csakis az V. kerületi Szent István téri (akkor: István téri) iskolánk
közvetlen környékén. Eljutottunk az Alpári Gyula u. (ma: Hercegprímás u.) és a József Attila u.
kereszt?zédéséig is. Ez egy 100 éves, teljesen hagyományos típusú "bérház" volt, akkor még nem volt
szokás a kapu bezárása, így itt végig mentünk a lakásokon. Már nem emlékszem hányadik emeleten, de
az egyik lakásból egy mosolygó, 60 éves körüli bácsi jött el? - baromi vicces, hogy ma már nem sok
hiányzik, hogy én ugyanannyi id?s legyek -, aki boldogan végignézett rajtunk, majd amikor el?adtuk, mi
kellene, hirtelen komor lett, de adott kb. 30 darab régi újságot. 

Amikor az ajtó bezáródott, megértettem, mi történt. Mert hirtelen a névtáblára esett tekintetem, s ott azt
láttam: MÁNDY IVÁN. Én nagyon er?s olvasottságú gyerek voltam akkoriban, jóval többet olvastam,
mint a korosztályom. Mándytól ugyan egy sort se olvastam, mert utáltam az ifjúsági irodalmat (valahogy
leereszked?nek találtam azt a stílust, amikor feln?ttek ki akarják találni milyen a gyerekek világa, ezt
szerintem csak Molnár Ferenc volt képes érvényesen és paternalista leereszkedés nélkül megfogni a Pál
utcai fiúkban), melyr?l Mándy is ismert volt, de a nevét ismertem. 
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Szóval Mándy azt hitte, olvasói jöttek, gyerekek, akik szeretik m?veit. Aztán jött a hidegzuhany: ezek
csak papírt gy?jtenek, s halvány fogalmuk sincs, kihez csengettek be. Megalázó. Persze megtehetettem
volna, hogy mentem a helyzetet és közbeszólok "én tudom ki tetszik lenni, de én se olvastam a bácsitól
semmit", de valószín?leg ez se emelte volna túlságosan a helyzetet.

Szóval így találkoztam Mándy Ivánnal, a neves magyar XX. századi íróval. 

Egyébként azóta se olvastam t?le semmit, viszont most elhatároztam, ezen még az idei év vége el?tt
változtatok. A napokban, amikor elhatároztam jelen cikk megírását, le is töltöttem 2 kötetét - a nem
ifjúsági m?fajból, mert az ifjúsági m?faj továbbra is mélyen untat -, ezeket hamarosan el fogom olvasni.

a neten találtam: s tényleg így emlékszem a bácsira 
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0808

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 08, 2021

https://bircahang.org/0808-2/

Ma 0808 ünnep van, ami ünnepnap a Bircahang Média számára. (Nem keverend? a neonácik 88
jelképével, ahhoz ennek semmi köze.)

Ezért cikk nincs, csak üdvözlet a szerkeszt?ségt?l.

Cikk legközelebb: 12-én.

_______________________________________________
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Akik minden nagyhatalmat legy?ztek

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 12, 2021

https://bircahang.org/akik-minden-nagyhatalmat-legyoztek/

Afganisztán érdekes ország. Mint független állam, a XVIII. sz. óta létezik, addig mindig valamelyik
régióbeli birodalom része volt.

Mindig megpróbálta ?ket azóta leigázni a kor nagyhatalma, de ez mindig csak ideiglenesen sikerült. 

A XIX. században el?ször visszaverték a brit támadást, majd gy?ztek ugyan a britek, de a f?városon
kívül képtelenek voltak a helyzetet ellen?rizni. Végül ebbe bele is törödtek, csak annyit akartak
megtartani, hogy az afgán külpolitikát ?k ellen?rizzék. Aztán 1919-ben az afgánok ezt is visszavették
saját hatáskörbe.

A XX. sz. végén jött a szovjet próbálkozás. A szovjet csapatok 10 éven keresztül harcoltak, sose tudtak
többet elérni, mint a nagyvárosok feletti ellen?rzést. Amikor a szovjet er?k kivonultak, az általuk
támogatott kormány egyre inkább elvesztette ezt a hatalmát is, majd meg is bukott.

2001-ben jött az USA hatalmas katonai és anyagi er?forrásokkal. ?k is hatalomra emeltek egy nekik h?
kormányt, ellen?rzés alá vették a nagyvárosokat, de ez csak a f?v?ros esetében bizonyult tartósnak.
Lassan kiderült: az USA sem képes stabilizálni az országot saját uralma alatt. 2020-ban Amerika
hivatalosan is feladta, az addig terroristáknak nevezett er?kkel béketárgyalásokba kezdett, jelenleg az
amerikai hadsereg teljes kivonulása zajlik az országból. 

Lassan veszik át az ország feletti hatalmat a talibánok - eredetileg az ? ellenük való harcra hivatkozva
vonult be az USA 2001-ben -, jelenleg a "hazaárulók" (értsd: akik segítették az amerikabarát
kormányzatot) felakasztásával foglalkoznak miután faluról falura, városról városra foglalják el az eddig
a kormány hatalma alatt állt területet.

Ebben is látszik Amerika hazugsága. Annak idején a szovjet kivonuláskor a Szovjetunió legalább
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korlátlanul menedéket adott a helyi szovjetpárti embereknek, azok szabadon mehettek a Szovjetunióba.
Ezzel szemben most Amerika gyakorlatilag a szarban hagyja az afgán embereit, csak nagyon kevesek
kaptak menedéket az USA-ban.

Afganisztán egyébként soknemzetiség? ország, mégis: nincsenek komolyan nemzetiségi ellentétek. A
meglév? ellentétek nem voltak sose olyan szint?ek, hogy bárki is ki akart volna szakadni. Van egy területi
alapú egységtudat.

A névadó nép (a pastuk más néven pathanok, akik a sz?k értelemben vett afgánok) a lakosság alig 40
%-a. Történelmileg a régió közvetít?nyelve viszont nem a pastu nyelv, hanem a perzsa, mely
Afganisztánban a lakosság 30 %-át kitev? tadzsikok anyanyelve. A perzsa nyelv afgán verzióját darinak
nevezik.

Az afgán állam igyekezett a pastu nyelvet is felemelni a dari szintjére, de máig a dari a közvetít? nyelv
Afganisztánban. Hivatalos szinten kétnyelv?ség van, aki nem beszéli mind a két nyelvet, az nem tölthet
be állami állást. Az iskolázott lakosság tudja valamilyen szintén mind a két nyelvet, de egyébként a két
nyelv kölcsönösen nem érthet?, az eltérés köztük mint mondjuk egy balti és egy szláv nyelv között, azaz
van egy nem is távoli rokonság, de ez kevés a kölcsönös érthet?séghez.

Érdekes, hogy a legtöbb afganisztáni nemzeti identitás premodern, azaz nem közösséghez tartozási
alapú, hanem leszármazási alapú. Ilyen a pastu identitás is, apáról fiúra örökl?dik. Ha egy pastu elköltözik
olyan vidékre, ahol más nemzetiség van többségben, megeshet, hogy leszármazottjai nyelvileg
asszimilálódnak, de ez nem változtat az identitáson: akkor is pastuk maradnak. Így pl. léteznek perzsa
anyanyelv? pastuk.

Egyébként Pakisztánban kétszer annyi pastu él, mint Afganisztánban. Ez az afgánok egyik nagy
történelmi bánata. Amikor a britek uralták a vidéket, a saját gyarmatuk (India) és Afganisztán közti határt
a nemzetiségi viszonyok figyelembe nem vételével, tisztán katonastratégiai alapon húzták meg: ez az
úgynevezett Durand-vonal, mely a pastulakta régió déli részét Indiához csatolta - ez ma Pakisztán
északkeleti régiója, s ma ezen a részen több a pastu, mint Afganisztánban. A Durand-vonalat, azaz a mai
afganisztáni-pakisztáni határvonalat soha egyetlen afgán kormány nem ismerte el, ebben teljes az egység:
se a monarchiapártiak, se a szovjetpártiak, se a nyugatpártiak, se a talibánok nem ismerték el a határt. A
határ egyébként a gyakorlatban er?sen virtuális, a pakisztáni határ?rség a határszakasz nagy részét nem
ellen?rzi, azon szabadon mozognak ide-oda a pastu pásztorok, csempészek, meg modern id?kben pl. a
talibán fegyveres harcosok. 
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zöld - pastu többség, piros - Afganisztán nem-pastu többség? részei 

A pakisztáni kormányzat és a talibánok között hosszú évek óta nemhivatalos megállapodás van:
csinálhatnak bármit Afganisztánban, használhatják a pakisztáni határvidéket bázisként, ha nem
avatkoznak be a pakisztáni érdekekbe. Ez akkor is így volt, amikor Pakisztán hivatalosan mint az USA
szövetségese küzdött a "terrorizmus" ellen.

A leginkább lenézett és egyben a harmadik legnépesebb afganisztáni nép, a hazárok (hazarák) - nem
keverend?k a kazárokkal - ?k leszármazásilag a közép-ázsiai türk lakossággal keveredett egykori mongol
hódítók utódai, de évszázadok óta perzsa anyanyelv?ek. A hazárok sajátossága a vallás: míg szinte
minden más afganisztáni nép szunni muszlim, addig a hazárok siíta muszlimok.

Tulajdonképpen az egyetlen modern nemzeti identitás az országban az tadzsik (a lakosság kb. 30 %-a, a
második legnagyobb csoport), ahol nem a leszármazás számít, hanem az önazonosság. Tadzsikisztánban
kevesebb tadzsik él, mint Afganisztánban.

etnikai csoportok: világoszöld - pastu, sötétzöld - tadzsik, sárga - hazár, piros - üzbég, barna - nurisztáni,
kék - balocsi

Az egyes népekr?l konkrétan pár adat:

pastu: kelet-iráni nép, 65 millió f?, a legtöbb Pakisztánban él, az Afganisztánnal határos vidéken,
f? vallás: szunni iszlám, f? nyelv: pastu, egy rész tadzsik vagy urdu anyanyelv?,
tadzsik: kelet-iráni nép, 25 millió f?, a legtöbb Észak-Afganisztánban él, f? vallás: szunni iszlám,
f? nyelv: dari (99 %-ban azonos a perzsával és a tadzsikkal, sz?k értelemben tadzsiknak csak a
tadzsikisztáni nyelvet nevezik),
hazár: kelet-iráni nép, 7 millió f?, a legtöbb Közép-Afganisztánban él, f? vallás: siíta iszlám, f?
nyelv: dari,
üzbég: délkeleti-türk nép, 35 millió f?, a legtöbb Üzbegisztánban él, f? vallás: szunni iszlám, f?
nyelv: üzbég,
nurisztáni: az indiai és az iráni népek közti kapocs, de mindkett?t?l önálló ág, 300 ezer f?, a
legtöbb Kelet-Afganisztánban él, f? vallás: szunni iszlám, f? nyelv: nurisztáni,
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balocsi: nyugat-iráni nép, 6 millió f?, a legtöbb Pakisztánban és Iránban él, f? vallás: szunni
iszlám, f? nyelv: balocsi.

A most az USA ellen harcoló talibánokat egyébként éppen az USA finanszírozása hozta létre 40 éve.
Akkor az ellenségük a Szovjetúnió volt, így az USA számára szövetséges er? voltak. Most a helyzet
megfordult: Oroszország és kükönösen Kína igyekszik jó kapcsolatokat kiépíteni a talibánokkal, cserébe
csak azt kérik: ne avatkozzanak be az Afagnisztánnal határos 3 volt szovjet köztársaságban, ill. ne
segítsék az ujgúr felkelést Kínában.

A most lassan gy?z? talibánok magja a pastuk között van, de más nemzetiségek között is van
támogatásuk. Azaz nem nemzetiségi alapú a szervezet. Sokkal inkább város-falu megosztottság van: a
falvakban tömeges a talibánok támogatottsága, míg a városokban a többség ellenzi ?ket. Persze a városiak
se akarnak mást mint iszlám államiságot, itt az ellentét annyiban van, hogy a talibánok értelmezése
szerinti iszlám államiságot túlzásnak tartják.

Hogyan lehetettek ilyen népszer?ek a talibánok? El?ször is, mert ?k ?shonos mozgalom, az alapjuk a
pastuk évszázados hagyománya. A kommunista kísérlet csinált bel?lük igazi tömegmozgalmat. A
kommunista uralom el?tt minden afgán vezetés - idegen vagy helyi - azzal a módszerrel dolgozott, hogy a
helyi közösségeket békén hagyta, csak lojalitást követelt a helyi közösségek vezet?it?l. A kommunisták
ezzel szakítottak, tényleg radikális társadalmi reformokat akartak, sok esetben olyan fanatizmussal, hogy
Moszkvából állították le ?ket. Végülis a szovjet katonai bevatkozás oka is az volt, hogy az afgán
kommunisták 2 frakciója elkezdte irtani egymást, s a szovjet csapatok a mérsékeltebb frakció oldalán
avatkoztak be, a másikat "széls?balosnak" min?sítve. Így a társadalom fellázadt, amire aztán építeni
tudtak a talibánok is.

(Egyébként a "talibán" szó jelentése pastuul "diákok". Azaz már többes számban van, viszont a
magyarban ez a többesszám nyilván nem érz?dik, így teljesen helyes a "talibánok" szó.)

Annak idején, 1985-1986 között volt egy afgán évfolyamtársam az egyetemen. Pastu arisztokrata család
sarja volt, de magához ölelte a marxizmus-leninizmust, bár ? azt mondta, ezzel együtt továbbra is hith?
muszlim. Abszolút fehér volt, nem a tipikus "barna" ember, ami a régióra jellemz?, én el?ször spanyol
származásúnak néztem. Mindenesetre úgy nézett ki, mint egy olasz vagy görög színészn?. Eleinte még
haverkodtunk is, de aztán megromlott a viszonyunk, mert a szintén évfolyamtárs jövend? múzsámmal
utálták egymást, s amint haladt el?re a kapcsolatom a jövend? múzsával, úgy romlott az afgán
hercegn?vel. (Az "arisztokrata" és a "hercegn?" nem európai értelemben értend?, a pastuknál nincs
leszármazási nemesség, a "nemes" az szimplán az éppen hatalmat gyakorló személy rokonsága, a
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hatalmat gyakorlót pedig a nép - a fegyverhordozásra képes férfiak gy?lése - választja meg, s nem
feltétlenül a volt hatalmas rokonai közül. S?t maga a hatalmas is csupán els? az egyenl?k között.)

a régió 

_______________________________________________
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500 éve

by maxval bircaman - péntek, augusztus 13, 2021

https://bircahang.org/500-eve/

500 éve, 1521. augusztus 13-án omlott össze minden id?k legvéresebb állama, az Azték Birodalom. Bár
az emberáldozat minden korban és minden népnél létezett a történelem során valamilyen formában és
mértékben, tökélyre az aztékok vitték: soha senki más nem csinált ebb?l tömeges, mindennapos
gyakorlatot, ráadásul ipari mértékben és soha olyan kegyetlenséggel, mint ami a mai Mexikó területén
zajlott.

Közismert a történet: alig 2 év alatt, 1519-1521 között a spanyolok meghódították az azték államot, azt
teljesen megszüntetve, majd az alapja lett az új spanyol Új Spanyolország nev? tartománynak. Új
Spanyolország a mai Mexikó egész területén kívül magában foglalta a mai USA déli, volt mexikói
részeit, Floridát, a 3 karibi spanyol szigetet (Kuba, Dominika, Puerto Rico), egész Közép-Amerikát
Panama kivételével, valamint a mai Venezuela karibi partvidékét.

Új Spanyolország székhelye Mexikó (város) volt, mely az Azték Birodalom f?városa volt korábban. A
név az azték névb?l származik, mely - spanyol írással - Mexico-Tenochtitlan volt, aminek eredeti azték
ejtése "mesiko-tenocstitlan". A magyar "ksz" ejtés átvétel a nyugati nyelvekb?l, melyek az x-et "ksz"
alakban értelmezték, pedig a korabeli spanyolban ez "h" volt - a spanyolban nincs ugyanis "s" hang, így
az azték "s"-t "h"-nak írták át a spanyol hódítók.

A mai spanyolban a "h" hang "j" alakban írandó, a "x" írásmód kihalt, de már rögzült nevekben tovább él
az "x" írás, s az egyik ilyen rögzült név éppen a spanyol México szó. Bár - ritkábban - el?fordul a Méjico
írásmód is. Mindkét írásalak ejtése azonban azonos: "mehiko". A szó jelentése "azték": az aztékok
ugyanis két szót is használtak saját magukra, az "azték" szó mellett a "mesiko" szót is.

Mexikó (a város) annak idején, a spanyol hódítás korában, a világ egyik legnagyobb városa volt.
Európában egyetlen város - Konstantinápoly - volt hasonló nagyságú, a legnagyobb korabeli nyugat-
európai városok pedig fele-, s?t harmadakkorák voltak.

A kérdés mindig az: hogy lehetséges párszáz emberrel megsemmisíteni egy hatalmas, er?s birodalmat?
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Az egyik magyarázat az, hogy a spanyolok fejlettebbek voltak technológiai értelemben. Azonban az
egyetlen dolog, amivel a spanyolok tényleg fejlettebbek volt a puskapor ismerete volt. Viszont 300 ember
puskaporral se képes legy?zni egy több tízezres hadsereget. Minden másban az aztékok nem voltak
elmaradva: pl. ugyanúgy használtak vas fegyvereket (szemben pl. az inkákkal, akik nem ismerték a
vasat).

A másik magyarázat az európai betegségek, melyek a fehér embereknél csak múló rosszullétet okoztak,
de az indiánoknál halált. Az európai immunitás alapja, hogy a fehér faj évszazadokon át foglalkozott
állattenyésztéssel, emiatt megszokta a különféle betegségeket. Az indiánok pechesek voltak, az amerikai
kontinensen gyakorlatilag semmilyen háziasítható nagytest? állat nem volt.

Tány tehát, hogy az indiánok számának drasztikus lecsökkenése a betegségeknek köszönhet?, az adatok
szerint az Azték Birodalom területének lakossága a felfededezéskor 25 millió f? lehetett, míg száz évvel
ugyanezen a területen már alig 1 millió indián élt, s közben nem volt semmilyen népirtás, ez 95 %-os
halálozási arány.

Azonban a betegségek lassan szedték áldozataikat, azaz ez nem lehet magyarázat a Birodalom 2 év alatti
meghódítására.

Van aztán a vallási magyarázat. Az azték hit a fehér embereket isteni küldöttekként azonosította, a
fehérek vezet?jét, Hernán Cortezt meg egyenesen egy visszatér? uralkodónak, aki azért jött, hogy
elfoglalja jogos helyét az azték trónon. 

Ami ebb?l igaz: kezdetben pontosan ez volt a helyzet, a spanyol hódítók els? csapatát kiemelt
vendégekként kezelte az azték uralkodó megérkezésükkor, 1519-ben. Azonban már 1520-ban 
megromlott a viszony: amikor a spanyolok szembeszálltak az azték vallással, lemészárolva több ünnepl?
azték vezet?t, az aztékek rájöttek, a spanyolok nem azok, akiknek gondolták ?ket. Ezután az új azték
uralkodó fegyveres harcot indított a spanyolok ellen, ki is ?zte ?ket a városból.

A következ? évben a spanyolok immár megszervezték a nem-azték indián népeket, akiknek nagy része
egyáltalán nem volt elégedett az azték állammal, ennek egyik oka éppen az azték vallás: az aztékok az
emberáldozatokhoz els?sorban a környez? nem-azték népekb?l szerezték be az egyedeket, de alapvet?en
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az azték birodalmi logika is az volt, hogy az aztékok uralkodni akartak a többiek felett, nem volt cél a
többi nép integrálása. A spanyolok sikeresen szervezték meg nem csak a aztékoktól teljesen különböz?
népek támogtaását, de még az aztékok legközelebbi rokonnépei is szívesen álltak át a spanyol oldalra. 

Tulajdonképpen nem spanyolok harcoltak indiánok ellen, hanem nem-azték indiánok kevés spanyollal az
aztékok ellen. Indián belháború.

Ez is az oka annak, hogy indiánellenes rasszizmus sose létezett szervezett formában a spanyol
gyarmatokon, s a legkevésbé Új Spanyolországban. 

A spanyol gyarmati rendszerben egyébként rendkívül részletes faji rend létezett, de a jogi helyzet sose
volt olyan, mint a brit gyarmatokon.

Íme a f? faji kategóriák, kb. társadalmi megbecseülési sorrendben:

spanyol - aki 100 %-ban fehér:
félszigeti (azaz Ibériai-félszigeti) - aki az európai Spanyolországban született, s onnan
vándorolt az amerikai gyarmatokra,
kreol - már az amerikai gyarmatokon született;

fehér-indián keverékek:
kasztbéli (castizo) - spanyol és mesztic gyereke,
mesztic - spanyol és indián gyereke,
kasztbéli és spanyol gyereke kreolnak min?sült!, ez kifehéredett kategória volt;

indián:
civilizált - keresztény vallású,
bennszülött - pogány hit?;

néger és keverékei:
"kínai" - spanyol és mór gyereke,
mór - spanyol és mulatt gyereke,
mulatt - spanyol és néger gyereke,
zambó - néger és indián gyereke,
szabad néger,
néger rabszolga.
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Az alapgondolat: az indián "fejlett" faj, teljesérték?, míg a néger nem az. A spanyol elképzelés szerint a
néger társadalmaknak nincs elitjük, azaz csupa fizikai munkás, míg az indiánoknak van, ezért a
fehérekkel azonos státuszra jogosultak.

Hozzá kell tenni: csak azért mert valaki néger, nem élvezett kevesebb jogot. Az tény, hogy a spanyol
gyarmatokon tilos volt a rabszolgaság a fehérek és indiánok számára, azaz csakis néger lehetett
rabszolga, de a rabszolgaságból felszabadult néger azonos jogi státuszt élvezett, mint bárki más. A
spanyol rendszer a portugálnál is szigorúbb volt ebben: azaz a rabszolga gyereke csak akkor lett
rabszolga, ha mindkét szül?je az volt, ellenkez? esetben szabad lett. (Szóval a spanyol gyarmatokon nem
lehettek "izaurák".)

Természetesen a társadalmi státusz nem azonos a jogi státusszal. Így bár a szabad négerek jogilag
egyenrangúak voltak mindenki mással, mélyen lenézték ?ket. Szomszédnak el volt fogadva egy néger, de
mondjuk házasodás egy négerrel nemigen fordult el?. A gyarmati id?kben a néger-fehér keverékgyerekek
jellemz?en házasságon kívül születtek, a f? el?fordulás: a fehér rabszolgatulajdonos és a rabszolgan?
szeret?je kapcsolatának eredménye. 

Sajátos spanyol elképzelés volt tehát a "kifehéredés" elmélete. E szerint a néger nem tud kifehéredni,
míg az indián igen.

A tiszteletreméltó foglalkozásokból a rabszolgák mellett kezdetben ki voltak zárva a színnégerek és a
színindiánok is, de a keverékeknél ez sose létezett. Míg az angolszász faji rend alapja az volt, hogy
"egyetlen csepp nem fehér vér méltatlanná teszi az embert", addig a spanyol logika az ellenkez?je volt,
azaz "egyetlen csepp fehér vér méltóvá teszi az embert", így pl. a papi hivatás a kezdetekt?l nyitva volt
minden kevert fajú ember számára.

Hamarosan azonban a papság megnyílt minden szabad ember számára. A teljesen nem-fehéreknek is.
Ennek oka a katolicizmus hihetetlen sikere Új Spanyolországban. Az a helyzet alakult ki, hogy nem is
kellett különösebben téríteni, az indiánok tömegesen lettek keresztények.

Az 50 évesen kereszténnyé lett indián paraszt Cuauhtlatoatzin - a keresztségben Juan Diego lett a neve -
története a legfontosabb esemény. A Tepeyac-dombbon - akkor Mexikó város környékén volt, ma a város
része -, mely az azték vallásban szent helynek számított, megjelent Juan Diego el?tt Sz?z Mária, rézbarna
b?rrel, azaz indiánként, majd azték nyelven szólt hozzá, kijelentve, hogy ezentúl védeni fogja az
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indiánokat.

Juan Diego elment a püspökhöz - Mexikó els? püspökéhez -, de az elzavarta, hallucinációnak min?sítve
az egészet. Ekkor ismét megjelent Sz?z Mária Juan Diego el?tt, s azt mondta neki szedjen a környéken
rózsákat a köpenyébem majd menjen vissza a püspökhöz. Ott kirázta a rózsákat köpenyéb?l, ami után a
köpeny szövetén megjelent Sz?z Mária képe. A püspök elfogadta a csodát, s így megépült a helyen a
máig létez? legnagyobb mexikói kegyhely, a Guadalupei Miasszonyunk székesegyház (Guadalupe lett a
hely spanyol neve).

Azóta a Guadalupei Sz?z - ahogy általában nevezik - a mexikói identitás f? jelképévé vált, a zászlóval és
cínerrel azonos státuszt élvez, s?t talán kicsit felettük áll. Még a leghatározottabb mexikói ateista is
tiszteli a Guadalupei Sz?zt.

15 éves koromban jártam a helyszínen, mind a Guadalupei Székesegyházban, mind a volt azték
Nagytemplomban, s persze a f? turista látványosságnál, Teotihuacanban - a f?várostól nem messze - az
azték piramisoknál, ahol a legtöbb emberáldozatot hajtották végre. Sajnos az ember feje 15 évesen más
dolgokkal van elfoglalva, szóval akkor mindez csak fékezett habzást okozott agyamban. Most sokkal
érdekesebb lenne mindezt újra látni. De így is elégedett vagyok, hogy van minderr?l személyes emlékem
is.

saját képem nincs, de családi kép van - ez a múzsám kislányként a teotihuacani Nap piramis el?tt, a 70-es
évek közepén 

_______________________________________________
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Hogyan nem lett bolgár kormány?

by maxval bircaman - szombat, augusztus 14, 2021

https://bircahang.org/hogyan-nem-lett-bolgar-kormany/

A júliusi bulgáriai választásokon nyertes párt 65 mandátumot szerzett. 

Bulgáriában a kormányalakításhoz egyszer? többség kell. Ellentétben a magyar alkotmányjoggal, ahol a
kormányalakításhoz min?sített többség kell, az összes képvisel? egyszer? többsége szükséges, azaz a 199
mandátumból 100 kell a kormány megszavazásához. S ez alól nem lehet trükkösen kibújni.

A bolgár alkotmányos helyzet egyszer?bb. Egyszer? többség kell, mint minden normál parlamenti
szavazásnál. Azaz a kormányt alakítani akaró pártnak 2 módszer is rendelkezésére áll:

meggy?z képvisel?ket, hogy szavazzanak rá - ahogy Magyarországon is,
meggy?z nem-támogató, de nem is ellenséges képvisel?ket, hogy a szzavazás napján ne
jelenjenek meg a parlamentben - hiszen minél kisebb a résztvev? képvisel?k száma, annál
kevesebb igen szavazat kell a többséghez.

Nyilván a bolgár parlamentben is létezik a határozatképesség intézménye, ez mindig eggyel több, mint
az összes képvisel? felének száma. Jelenleg 240-f?s a bolgár parlament, azaz 121 képvisel? jelenléte már
határozatképességet eredeményez. Azaz kormány már alakítható alig 61 szavazattal.

A bolgár alkotmányjogot furcsa alakok dobták össze 1990-ben, s sok abszurdum van benne, ez a fenti
dolog talán az egyik méretes marhaság. 

Nyilván ritkaság a fenti hiányosság kihasználása, hiszen a direkt távolmaradó párt utólag joggal 
vádolható, hogy támogatja a kormányt, s ezek után nem fog tudni immár ellenzékként hirdetni magát. 
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Eddig egyetlen egyszer adódott ilyen alkalom, 2013-ban, amikor pont 120 kormánypárti és 120 ellenzéki
képvisel? állt egymással szemben, s a kormány egyszer?en "meggy?zte" az egyik kis ellenzéki pártot,
hogy ne menjen be a parlament üléstermébe a szavazás idejére (az akkori pletykák szerint minden
frakciótag kapott félmillió levát, akkori árfolyamon 70 millió forintot).

Most ez a helyzetmegoldás nem volt alkalmazható, 65 mandátum egyszer?en túl kevés ehhez. Viszont a
gy?ztes párt ennek ellenére kijelentette, nem akar senkivel koalícióra lép, ? fog egyedül kormányt
alakítani, kisebbségi kormányt, s elvárja mindenki más támogatását, kivéve a 2 f? ellenfelét, a volt
kormánypártot és a török pártot.

Három hete meg is jelöltek egy miniszterelnök-jelöltet (egy volt minisztert, aki egyébként Budapesten járt
egyetemre), majd ezt visszavonták, mert a többi pártnak nem tetszett az illet?. Aztán új embert neveztek
meg. A bolgár alkotmányjog még egy abszurditása ez az egész procedúra: a legnagyobb párt megbízást
kap az államf?t?l, aztán visszaadja a megbízást, vagy azzal, hogy a kormányalakítés sikertelen vagy
azzal, hogy sikeres. Ha sikeres, az azt jelenti, az államf? rendeletet ad ki, de az csak akkor lesz hatályos,
ha azt a parlament is megszavazza. Teljesen értelmetlen az egész ide-oda adás és szavazgatás, de ez a
bolgár alkotmány.

Múlt pénteken a legnagyobb parlamenti párt tehát visszaadta a megbízást az államf?nek azzal, hogy
sikeres a kormányalakítás, az államf? kiadott rendeletet err?l ezen a héten kedden, s ezt szerdán kellett
volna a parlamentben megszavazni. Közben azonban a legnagyobb párt mind a 3 potenciális szövetséges
kijelentette, nemmel fog szavazni.

A helyzet abszurd. Még az veszély is fennállt, hogy a másik 2 párt, melynek támogatására a legnagyobb
párt nem számított, meg fogja szavazni a kormányt, hogy ezzel nevetségessé tegye a kormányt. Sajátos
módszer ez persze, de a bolgár politikai életben abszolút nem kizárt az ilyesmi. Hiszen egy ilyen
megszavazott kormány aztán azonnal instabil lesz, ráadásul sose fogja tudni bizonyítani, hogy nem kötött
titkos megyezést a rá szavazókkal.

Mivel azonban nem lehet már visszavonni az államf?i rendeletet, így trükközni kellett. A kijelölt
kormányf? "lemondott" kedden délután - tehát miel?tt még kormányf? lett volna -, hogy nem vállalja a
továbbiakban a kormányf?i megbízatást. Így nem is kellett már szavazni szerdán, mert nincs mir?l. Az
államf?b?l persze így bohócot csináltak, de jogilag meg lett oldva a helyzet.

                                644 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Most ott tartunk, hogy az államf? kormányalakítási megbízatást ad a második legnagyobb parlamenti párt
(ez a volt kormánypárt) által megjelölt személynek. Ez persze biztosan sikertelen lesz, hiszen senki se
akar vele közösködni.

Gondolom, felvet?dik a kérdés, miért akar egy a mandátumok negyedével rendelkez? párt kisebbségi
kormányt, miért nem alakít koalíciót, miért nem tárgyal. A megoldás az illet? párt jellegében van:
mindent arra építenek, hogy ?k tiszta alapon akarnak m?ködni, titkos megegyezések nélkül, s új
"rendszert" akarnak, plusz vállalni akarják a "felel?sséget". 

Tényleg ilyen egy "radikális reformer" párt, melynek alapvet? fogalmai sincsek arról, amit beszél.
Bolgár köznyelvileg ez a “csalga-párt”, Szlavi Trifonov tv-személyiség pártja 19 %-kal (mi a csalga,
lásd itt). Nem rendelkezik semmilyen koherens ideológiával, programja nagyobb része banális jelszavak
(kedvencem: “a kis- és középvállalkozások támogatása”, ezt Magyarországon is mindig minden politikus
elmondja minimum 100-szor havonta, 1990 óta, valós konkrét tartalmát a mondatnak mindeddig nem
sikerült megfejtenem), kisebb részt meg meggondolatlan marhaságok (egyik különösen ?rült ötletük
az angol választási rendszer bevezetése Bulgáriában).

_______________________________________________
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Ahol tényleg tönkrettek mindent

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 15, 2021

https://bircahang.org/ahol-tenyleg-tonkrettek-mindent/

A magyar modern mitológia szerint a magyar mez?gazdaság tönkre lett téve az Antall-kormány alatt
Torgyán miatt. Részben persze igaz, de nagyon nagy túlzás. A magyar mez?gazdaság egyes részei
leálltak valóban, de nagy része gyorsan újraindult, a nagy rész meg sose állt le. S ma szinte minden
m?ködik. Volt visszaesés után, de nem volt drasztikus.

Ezzel szemben Bulgáriában tényleg tönkretette a mez?gazdaságot a rendszerváltozás.

1992-ben megvalósították a földek teljes reprivatizációját, ráadásul valós határokkal. Magyarul: vissza
lett állítva egy az egyben a kommunizmus el?tti állapot, kivéve ha:

az eredeti tulaj, sem annak él? örököse nem maradt, ez esetben az illet? terület maradt állami,
az eredeti területen valamilyen közérdek? építmény lett építve azóta, ez esetben a volt tulaj vagy
annak örököse hasonló jelleg? földdel lett kárpótolva, jellemz?en az el?z? pontból ered?
földekkel.

Egyébként ugyanez a reprivatizáció meg lett csinálva minden mással is, ott se lett pozitív eredménye, de
ez más kérdés. Talán azon kevés kérdések egyike, amiben Magyarországon igaza volt az SZDSZ-nek:
nem szabad visszaadni a tulajdont a volt tulajdonosoknak, mert ez csak újabb igazságtalanságot teremt.
De most csak a mez?gazdaság a téma.

 A gyakorlatban ez azt jelentette, az átlagember kapott olyan méret? mez?gazdasági földet, mely egy
nagyobb építési telekkel azonos méret? volt. Ami persze teljesen alkalmatlan termelésre. Plusz az új
tulajok 90+ %-a nem is helyben lakott, nem is értett az egészhez. Hiszen közben eltelt 30-40 év, s minden
megváltozott.

Az eredmény: a legtöbb föld pusztán maradt, az új tulajok egyetlen értelmes opciója az volt, hogy vár,
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hátha magas lesz valamikor a föld ára, s akkor eladja. Bérbe adni se lehetett, mert alig volt kinek.

Személyes élmény: egy bolgár haverom visszakapott 2,5 hektár földet Vidin mellett, szóval ez már egy
kicsit nagyobb terület. Mondja nekem, ha esetleg lenne is pénze befektetni, a jövedelem olyan kevés
lenne, hogy nem tudna bel?le megélni. Szóval inkább maradt éjjeli?r Szófiában (egyébként teológus
végzettsége volt), a szar éjjeli?r munka is sokkal jobban fizetett, mint amennyit a farmgazdálkodás hozott
volna.

Plusz közvetlen károkozás. A tsz-ek közös vagyonát ellopták vagy elherdálták. Teljesen irracionális
dolgok zajlottak. Az apósom a Bolgár Tudoményos Akadémián dolgozott, s éppen az agrártudományok
terén, ? mesélt meredek dolgokat. Pl. a tsz-ben kecsketenyészet volt, 1000 darab állat, a legkülönböz?
korosztályból, azaz normál m?köd? kecske-gazdálkodás. Jött a reprivatizáció, s az összes állatot egyetlen
délután leölték, majd eladták húsként.

Az egész dolog hatalmas károkat okozott, s még most se normális a helyzet. Bár persze 1992-höz képest
javult: ma már van termelés, csak a mennyisége most is jóval kisebb, mint a 80-as évek végén. 

Egy id?ben még a krumpli is import volt Bulgáriában.

Valójában miért csinálta meg mindezt a bolgár vezetés a 90-es évek elején? Két okból: hülyeségb?l és
rövidtávú pártpoolitikából. Íme:

komolyan elhitték sokan, hogy vissza lehet állítani a XX. sz. els? felének, de inkább a XIX.
század végének állapotait, amikor kisgazdák megélnek a földb?l,
akkoriban a 2 f? tábor a bolgár politikában a volt kommunisták és a volt antikommunisták voltak,
a falvakban a volt kommunisták er?s pozíciókkal rendelkezdtek, ezt az éppen hatalmon lév? volt
antikommunista kormányzat jónak látta a tulajdonviszonyok áytrendezésével megoldani.

_______________________________________________
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A bolgár nemzetállam alternatívái

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 16, 2021

https://bircahang.org/a-bolgar-nemzetallam-alternativai/

Közismert tény, hogy nem létezett bolgár állam 500 évig. Magyar párhuzam erre nincs: ha másképp nem, 
jogilag mindig volt magyar állam.

Pontosabban: a XIV. században a bolgár állam 3 részre szakad: északkelet, északnyugat, középs? rész.
Északkelet 1397-ben el?ször román lesz, majd római (bizánci), végül török (oszmán) 1444-ben. A
középs? rész f?városa 1393-ben kerül török kézre, de még 1395-ig fennáll a Duna déli partján, akkor az
egész török lesz. Az északnyugati rész f?városa 1396-ban lesz török, de az állam nyugati széle még
1422-ig megmarad, akkor lesz teljesen török. Reálisan számolva tehát 1397-t?l nincs bolgár állam, de ha
minden jogi apróságot beleveszünk, akkor 1422-t?l. S el?ször 1878-ban lesz újra. Azaz a
lyuk mindenképpen 4 és fél század, de inkább kicsit több.

Amikor a bolgár nacionalizmus kialakul a XIX. században, felmerül, lehet-e egyáltalán újra bolgár állam.
A probléma lényege: míg más balkáni területekre nem volt török betelepedés, addig Bulgáriába igen. A
román területekre egyáltalán nem költöztek törökök, a szerb és albán vidékekre csak katonák mentek
családostul. A görög területekre mentek ugyan telepesek, de nem nagy létszámban. Ezzel szemban a
bolgár területeket a török hatalom biztosan meghódított, "bels?" területnek tekintette, s rendszeres
betelepülés volt Kis-Ázsiából. 

Ennek következménye: a XIX. századra a bolgár nacionalisták által bolgárnak tekintett területen - a mai
Bulgária és a mai Macedónia, a román Dobrudzsa, Kelet-Szerbiában a Morava-vidék, a mai Görögország
Macedónia és Trákia tartománya, a mai európai Törökország kb. Isztanbulig, a mai Albánia keleti
határvidéke, a mai Koszovó délkeleti határvidéke - a lakosság kb. fele nem bolgár volt, s legnagyobb
részben a nem-bolgárok törökök voltak, másodsorban pedig muszlim bolgárok, akiket a bolgár
hagyomány nem tekintett "igazi" bolgároknak.

Pontos statisztikák persze nincsenek, de az egész európai Törökországra viszont vannak elfogadott
becslések. Ez azonban magában foglalja azokat a területeket is, melyeket a bolgár nacionalisták sose
igényeltek, mivel sose voltak bolgárlakta vidékek: Albánia, Koszovó, Bosznia, Szandzsák, Isztanbul. Ez
az adat a következ?:
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keresztények összesen: 48 %:
bolgárok: 26 %,
görögök: 9 %,
szerbek: 4 % (a szerbekhez voltak számítva a montenegróiak is),
albánok: 3 %,
románok: 2 %
örmények: 2 %,
cigányok: 1 %,
egyéb keresztény: 1 %;

muszlimok összesen: 51 %,
törökök: 17 %,
bolgárok: 10 %,
albánok: 10 %,
szerbek: 6 % (értsd: bosnyákok),
cserkeszek: 3 %,
cigányok: 2 %,
egyéb muszlim: 1 %;

zsidók: 1 %.

(Mellékesen, jól látható mindebb?l a bolgár demográfiai katasztrófa: ma ugyanezen a területen a bolgár
keresztény arány alig 18 %.)

Felmerült: képtelenség egy új bolgár állam, hiszen a lakosság fele idegen lesz. A radikális megoldást - ki
kell ?zni er?szakkal minden törököt - kevesen támogatták, egyrészt gazdasági, másrészt erkölcsi
okokból. 

A bolgár nacionalizmus egy jelent?s része szabadk?m?ves, felvilágosodáspárti eszmékben hitt.
Komolyan hitték, hogy nem a törökökkel van gond, hanem az elmaradott "feudális" oszmán hatalommal,
mely elnyom bolgárt és törököt is (persze eleve marhaság az oszmán rendet feudálisnak nevezni, pont
hogy sose volt az), így amint a hatalom megd?l, s helyére felvilágosult, "európai" uralom kerül, meg is
oldódik minden nézeteltérés.

Teljesen komolyan felmerült, különösen az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés hírére, hogy az Oszmán
Birodalom legyen kett?s monarchia, bolgár-török.
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Természetesen az ötlet abszurditása kés?bb világos lett. Amint a felvilágosodás eszméi elérték
Törökországot, ez éppenhogy a török nacionalizmus kialakulását eredményezte, s az új török
nacionalizmus nem soknemzetiség? birodalmat, hanem egységes török nemzetállamot akart.

Mivel semmi realitása nem volt a tervnek, maradt a bolgár nacionalista megoldás. Azaz legyen bolgár
állam, s az etnikai arányokkal majd azután kell foglalkozni, amint megvan az államiság.

Annak idején - XIX. sz. közepe - a bolgár nemzeti mozgalom számára ez lett az egyetlen opció.

Kb. a következ? történt, ha elhagyjuk a romantikus mellékelemeket.

Anglia és Franciaország kiálltak Törökország területi egysége mellett, azaz elleneztek bármilyen
szeparatista mozgalmat. Abban hittek, a görög és szerb elszakadással minden megoldódott, innent?l a
törökök képesek lesznek stabilizálni európai területeiket. Logikájuk az volt: ha ez a terület megsz?nik
török lenni, akkor vagy német lesz, vagy orosz lesz, vagy pedig káoszba süllyed, mind a 3 opció
nemkívánatos angol-francia szemszögb?l.

A németek és az osztrákok ennél mérsékeltebbek voltak, elvileg nem ellenezték az új bolgár államot, ha
az aztán az ? befolyásuk alatt lesz. Ez ugyanis reális megoldásnak t?nt.

S egyedül az oroszok voltak azok, akik hajlandók voltak háborúzni is az ügyért. 

Ezek után minden világos volt. A bolgár aktivisták elindítanak egy reménytelen felkelést a törökök ellen
1876-ban, arra számítva, véres megtorlás lesz a válasz. A törökök bele is estek a csapdába, ill. sok esetben
nem is a török állam folytatott megtorlást, hanem helyi törökök. Ismertek esetek, ahol a török hatalom
lépett közbe, hogy a helyi törökök bosszú akcióit leállítsa. (A bolgár nemzeti emlékezet számára kiemelt 
bataki mészárlást se a török hatóságok csinálták, hanem a helyi török és bolgár-muszlim lakosság.) De a
lényeg: hír lett mindenhol a véres török megtorlás. Az angol és a francia közvélemény blokkolta a két
ország kormányát, azok immár nem támogathatták nyíltan a török vezetést.
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Aztán Oroszország vezetésével az európai hatalmak ultimátumot intéztek Törökországhoz, hogy az
biztosítsa a "balkáni keresztények" jogait. Az ultimátum direkt úgy volt megfogalmazva, hogy az ne
legyen teljesíthet?. A törökök persze nemet mondtak. S megindult a háború: Oroszország 2 irányból
támadott Törökországra, a Kaukázuson keresztül és a Duna-torkolatnál. A többi ismert: az oroszok 
nyertek 1 év kemény harcok után. 1878 márciusában a törökök kapituláltak.

Így lett bolgár állam ismét 1878-ban.

Amiben valóban egyedi Bulgária: nem volt a törökök és más muszlimok számára kényszerkitelepítés. 

A háború alatt és után azonban a török lakosság kb. fele elmenekült, így 1878-ban Bulgáriában már csak
28 % lett a török és bolgár-muszlim lakosság aránya. Az elmenekült törökök egyébként elvileg szabadon
visszatérhettek volna - ezt mondta ki a békeszerz?dés -, de mivel tuljadonuk id?közben szét lett osztva,
így ez a gyakorlatban nem érvényesült. 

1885-ben a török arány 21 %-ra javult, amikor Bulgária megszerezte Kelet-Rumélia autonóm török
tartományt is, ahol nagyobb volt a bolgár arány, mint az 1878-1885 közti területen.

1878 és 1923 - az Oszmán Birodalom hivatalos megsz?nése - között folyamatosan volt török és muszlim
kivándorlás Bulgáriából Törökországba, ahogy 1923-1944 között is. Az eltérés: a hivatalos Bulgária
mindkét esetben a török ellenzéket segítette, azaz az oszmán id?kben a kemalistákat, míg a kemalista
id?kben az oszmán rend híveit. 1923-re a török arány 11 %-ra csökkent Bulgáriában, a bolgár muszlimok
aránya pedig 2 %-ra. 

Azaz gyakorlatilag önmagától megoldódott a probléma, az idegen lakosság aránya kezelhet?vé csökkent.
A két világháború között a hatalom mindent megtett, hogy a bolgár muszlimok kereszténnyé váljának, de
legalábbis szeparálva legyenek a törökökt?l.

Az 1944-ben hatalomra jutott kommunisták, akik egyébként mindenben követték a szovjet modellt, a
nemzetiségi kérdésben látványosan saját utat jártak. A szovjet modelt, melyben a kisebbségek
autonómiája volt a f? eszköz, azonnal elvetették. Ezt úgy magyaráztak meg Moszkvában, hogy Bulgária
két ellenséges, kapitalista állammal - Görögországgal és Törökországgal - határos, ezért egy esetleges

                                651 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

autonómia eszköz lehetne a szomszédos idegen hatalmak kezében a szocialista rendszer ellen. 

A politika az lett, hogy egyrészt a bolgár muszlimokat ki kell emelni az "elmaradottságból", azaz
vallástalanítani kell ?ket, másrészt pedig marxista, ateista értelmiséget kell kinevelni a bulgáriai törökök
közegéb?l. Érthet?en ez nagyobb konfliktust okozott a bolgár muszlimoknál, hiszen az ? identitásuk
vallás alapú volt, miközben a törököknél hasonló gond nem volt: hiszen egy ateista, marxista török nem
veszti el önazonosságát a vallás megtagadásával.

A 60-as évek második felében változott a hivatalos bolgár kommunista politika: ekkor már teljes
elszakadás kezd?dött a szovjet nemzetiségi modellt?l. A hatalom arra jutott: a marxista, rendszerh? török
értelmiség kinevelése zsákutca, hiszen így gyakorlatilag a bolgár hatalom török elitet képez ki. Lassan
megkezd?dött minden török nyelv? oktatás és kultúra leépítése. 1974-ben minden török kisebbségi
oktatás meg lett szüntetve, a hivatkozási alap a Ciprus elleni török agresszió volt, mely megismétl?dhet
Bulgáriában is, ha a török kisebbség hivatalosan el van ismerve.

Ennek látványos jele az volt, hogy minden bolgár állampolgár új személyit kapott, s az új személyi
okmányokból immár hiányzott a "nemzetiség" rovat. 

Megindult a nevek bolgárosítása. Ez azonban kötelez? csak a bolgár muszlimok és cigány muszlimok
számára volt, a törökök számára csak ajánlott (ha valaki karriert akart, akkor ez nem volt lehetséges török
névvel). 

Mindez az "elmaradottság" elleni harc és a progresszió jelszavával zajlott. Lásd, a "középkori" létezésb?l
kiemeljük az elnyomottakat, s azokat a haladó szocialista bolgár nemzet részévé tesszük. A "középkori"
- értsd arab-török - nevek elleni harc mellett ez els?sorban a vallás és az öltözködés elleni harcot
jelentette.

Megindult a harc a körülmetélés ellen, a körülmetélést végz? muszlimokat (ezt végezhetik muszlim
papok is, de a legtöbb esetben a feladatot segédek - törökül: sünetci - csinálták) sarlatánoknak,
kuruzslóknak, kontároknak, illegálisan jövedelmet szerz?knek min?sítettek.

S mintha a mai Franciaországban lennénk: egyrészt kötelez? lett az iskolába járás, másrészt tilos lett
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iskolába járni nem megfelel? öltözékben. Az összes muszlim ruhadarab nem megfelel?nek lett min?sítve.
A hatalom szoknyákat osztogatott a lányoknak, ez volt ugyanis az a ruhadarab, melyet egy muszlim n?
sose vehetett fel. S természetesen minden arctakarás is tiltva lett, beleértve az egyszer? fejkend?t, annak
ellenére, hogy ilyet id?sebb falusi keresztény bolgár n?k is hordtak tömegesen.

Az id?sebb nemzedékben ez máig megvan: a szoknya az keresztény ruha, míg a nadrág muszlim ruha. A
leginkább hagyománytartó cigányoknál máig meg lehet állapítani a n?k vallását ez alapján: a keresztény
cigány n?k mindig szoknyát hordanak. 

A nagy változás 1984-ben történt. Ekkor a hatalom kijelentette: Bulgáriában nem élnek törökök, minden
magát töröknek gondoló ember valójában bolgár muszlim, aki elfelejtette identitását. Kötelez? lett
mindenki számára a bolgár név. (Kivétel: az örmények és a zsidók, ?k "baráti" kisebbségeknek
számítottak, megtarthatták nem-bolgár nevüket.)

Ez a politika egészen a kommunista rend végéig tartott (1989 novembere). 

A bolgár kommunista hatalom id?közben elvesztette a Szovjetúnió támogatását is, ez már a kés?-
gorbacsovi id?szak volt. Mindezek miatt a hatalom elszánta magát az utolsó lépésre: a bulgáriai törökök
Törökországba való kényszerkitelepítésére. Azokat telepítették ki, akik nem voltak hajlandók elfogadni a
bolgárosítást.

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

A közhangulatban azonban a változás a hatalom számára meglep? módon fordítottnak bizonyult. Míg a
névváltoztatást a ciprusi példa emlegetése miatt még elfogadta az átlagember amolyan önvédelmi
intézkedésként, 360 ezer ember anyagi kisemmizése már együttérzést keltett az áldozatokkal. Az anyagi
kisemmizés tény volt, hiszen a rövid határid? alatt a török családok általában kénytelenek voltak
ingóságaikat nevetségesen alacsony áron elkótyavetyélni, hogy pénzhez jussanak, hiszen nem vihettek
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magukkal mindent.

A rendszerváltozás után az összes durván korlátozó intézkedés vissza lett vonva. A bolgárosítás persze
végeredményében kontraproduktív lett: a természetes asszimiláció visszafordult, olyan emberek is török
nevet vettek fel, akiknek eleve bolgár nevük volt, továbbá egyre több bolgár muszlim kezdte magát
töröknek nevezni.

Bár 1986-1992 között Bulgáriában éltem, személyesen ebb?l szinte semmit se éreztem. Szófiában éltem,
ahol nulla körüli a török és bolgár-muszlim arány. 1989-ben már volt személyes élményem, a hisztéria
megjelent ugyanis Szófiában is. Akkoriban volt éppen egyéves nagyobbik fiam, s gyakran sétáltattam a
szófiai lakásunkhoz közeli parkban. Így sokszor fültanúja voltam a tényleges hisztériának és pániknak,
mely egyeseket megfert?zött. Egy esetben egy sétálóbotos bácsitól arról értesültem, hogy a török tankok
már áttörtek a határon, s megindultak Plovdiv felé, s éppen szovjet-amerikai tárgyalások folynak a török
támadás megállításáról. Máskor síró id?s assszonyt láttam az egyik parki padon, aki elmondta, hogy ?
már öreg, neki már mindegy, de sajnálja a gyerekeket, mert a törökök napokon belül Szófiába érnek, s
mindenkinek elvágják a torkát. De kisgyerekes kismamát is láttam, aki kijelentette, hogy a jöv? hétt?l
valószín?leg csatlakozik a “bolgár partizánokhoz”, mert így tudja segíteni a harcot a török megszállás
ellen, mely már megindult, de az újságok direkt nem írták még meg, hogy nehogy pánik törjön ki.

1990-ben vicces személyes élményem egyetemi tanulmányaimról. Egyik csoporttársam új indexszel
jelent meg egy vizsgán. Odanéztem és rögtön észleltem, "Haszan Mehmetoglu" név szerepel rajta,
miközben az el?z? vizsgaid?szakban még "Aszen Manolov" volt. A srác észrevette meglep?désemet, s
mosolyogva azt mondta "ha neked egyszer?bb, szólíts továbbra is Aszennek, engem nem zavar, csak a
szüleim miatt kértem vissza a régi nevemet".

A nevekkel kapcsolatban személyes élmény, hogy amikor megszületett a nagyobbik fiam 1988-ban, azaz
éppen a nagy névkampány alatt, az édesanyja elhatározta, a "János" nevet adja neki. Amikor ezt
bemondta a kórházban, furcsán néztek rá. Végül a "maguk nem hallottak a törökver? Hunyadiról?" és
"nem hallottak a magyar vezet?r?l, Kádár elvtársról?" érvek meggy?zték ?ket, hogy a "János" nem tiltott
török-muszlim név.

Jelenleg kb. 9 % a török (ezek egy része a valóságban magát töröknek mondó cigány és bolgár, reálisan
az "igazi" török kb. 8 %), s 2 % a bolgár muszlim. Térkép a területi megoszlásról:
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kék: abszolút bolgár keresztény többség, zöld: abszolút török többség, piros: abszolút bolgár muszlim
többség, sárga: nincs abszolút többség 

A térképr?l jól látható: valójában éppen a török határ mentén nincs török többség? terület.

Sokan meglep?dnek: hogyan lehet manapság kiváló a bolgár-török viszony állami szinten, miután ilyen a
történelmi háttér. A válasz alapvet?en az, hogy török szemszögb?l Bulgária példakép a régióban: a török
kisebbség el van ismerve, van politikai jelenléte a bolgár politikában, tele van a bolgár gazdaság török
cégekkel. (Görögországban máig az a hivatalos álláspont, hogy Görögországban nincsenek törökök, csak
"görög muszlimok".) Kollektív kisebbségi jogokat pedig Törökország nem vár el, hiszen ilyenek
Törökországban se léteznek (els?sorban a kurdok miatt). Így a török állam teljesen megfelel?nek tartja
azt, hogy Bulgária csak egyéni kisebbségi jogokat ismer el: azaz a török nyelv nem használható hivatalos
szerveknél, nincs állami oktatás törökül, de pl. a választási kampányban is tilos a bolgártól eltér? nyelv
használata. 

_______________________________________________
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Hogyan lettek a kubaiak?

by maxval bircaman - kedd, augusztus 17, 2021

https://bircahang.org/hogyan-lettek-a-kubaiak/

Hogyan lett a kubai nemzet?

Más volt spanyol latin-amerikai gyarmatokkal ellentétben Kubában gyakorlatilag hiányzott az indián
elem, mellyel összeolvadtak a spanyol telepesek.

Kuba a XII. sz. el?tt lakatlan volt, akkor települtek be indiánok a közeli szigetekr?l. A spanyol felfedezés
- 1492 - után a kevés indián lakosság szinte teljes egészében kihalt, ma alig pár tízezer kubai van, akinek
vérében kimutatható valamilyen kis indián eredet. Egy másik elmélet szerint Kuba nem volt lakatlan, több
ezer éve vannak lakosai, a XII. században csak annyi történt, hogy az eredeti ?slakosságot fejlettebb
indián hódítók kiszorították Kuba legnyugatibb részébe. De a végkifejlet ugyanaz: az indián lakosság a
XVI. sz. elején kihalt.

Tehát Kuba teljesen egészében spanyol telepes államként indult. A dohánytermesztés lett a f?
tevékenység, mely már az indián korban megvolt. Mivel Kubában nem volt semmilyen jelent?s kincs, így
másodrend? szerepre szorult vissza a spanyol gyarmatok között: alapvet?en megálló lett az amerikai
kontinens és Spanyolország között. Kubába els?sorban szegényebb emberek települtek be
Spanyolországból, leginkább Andalúziából. A dohánytermesztés mellett megindult más mez?gazdasági
tevékenység is, leginkább kisebb, családi gazdaságokban. 

Be lett víve Afrikából a kávé, ennek a termelése is megindult. Valamint - mai szemmel hihetetlen -
lassan megindult a cukornád termelése, ez ugyanis akkor még nem volt a f? mez?gazdasági ágazat.

Egészen a XVIII. sz. végéig Kuba alapvet?en szegény terület volt, a telepesek között alig volt gazdag
ember. Az olcsó néger rabszolgamunka nélkül az egész gazdaság gyorsan cs?dbe ment volna, ugyanis
képtelenség lett volna kitermelni annyit az ültetvényeken, ami elegend? lett volna fizetett bérmunkások
alkalmazására. Így is rendkívül alacsony volt a profit, a kubai ültetvényesek 90+ %-a bankhitelb?l vette a
rabszolgáit, s örök adósságcsapdában élt.
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A XVIII. sz. végére kialakult a következ? társadalmi eloszlás:

10 %: spanyolországiak, a közigazgatás, a rendfenntartó er?k személyzete,
50 %: kreolok (azaz helyben született fehérek) - a fels? réteg kisbirtokosok, az alsó az el?bbiek
személyzete, mesteremberek,
10 %: mulattok, akik a spanyol törvények miatt nem lehettek rabszolgák, ?k jellemz?en különféle
mesterségeket m?veltek, azonos szinten a szegény kreolokkal,
30 %: négerek, legnagyobb részek rabszolga, az ültetvényeken, volt egy kis réteg szabad néger is,
a "házinégereket" - akik a család körül dolgoztak, nem az ültetvényen - szokás volt bizonyos id?
után felszabadítani egyfajta jutalomként a jó munkáért, majd újra akalmazni ?ket immár szabad
szolgákként.

Kuba virágkora, hirtelen meggazdagodása egy küls? esemémy miatt következett be, a XIX. sz. els?
évtizedében. Haitin gy?zött a néger rabszolgák felkelése, Haiti lett az amerikai kontinens els?
független néger állama. A függetlenségi harcok alatt azonban összeomlott Haiti gazdasága, az addig a
világ cukortermelésének jelent?s részét adó haiti ültetvények 90+ %-a fizikailag megsemmisült.

Kubában, különösen annak keleti részen a gazdák kaptak az alkalmon: tömegesen tértek át a 
cukornádtermelésre, pl. a kávéültetvényesek is áttértek a cukornádra. Ezt az is segítette, hogy Haitiról
sok szabad néger, aki addig a cukornáddal foglalkozott, Kubába menekült. (Máig vannak Kubában
francia családnévvel rendelkez? négerek, ezek mint volt haiti menekültek leszármazottai.) Lassan Kuba
lett a világ egyik cukornagyhatalma. Hatalmas hasznok származtak ebb?l, kialakult immár egy
szupergazdag kubai fels? réteg is.

Tulajdonképp ez lett a spanyoltól különböz? kubai nemzetiség kezdete. 

Egyrészt a gazdag kubai réteg feltette a kérdést, minek fizet adót Spanyolországnak, mikor az nem engedi
neki, hogy saját területét igazgassa: Kubát spanyol gyarmati tisztvisel?k irányították, s kubai gazdag réteg
szavazhatott ugyan, képvisel?ket küldhetett a spanyol parlamentbe, de Kuba csak egy spanyol tartomány
volt, semmi több. Az egész spanyol birodalom érdekeit nézve történt Kuba igazgatása, ami nem egyezett
Kuba érdekeivel. Pl. míg Spanyolország Franciaországgal szövetkezett, s Anglia ellenében állt, addig a
kubaiaknak sokkal jobban érdekükben állt az USA-val való szövetség. Továbbá, a spanyol birodalmi
érdek a gazdaságban is ellentmondott a kubai érdekeknek: pl. Kuba csak Spanyolországon keresztül
kereskedhetett a világgal, ami abszurdnak t?nt, hiszen pl. a párszáz kilométerre lév? amerikai piacon
jobban el lehetett volna adni a kubai cukrot.
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A kubai középosztály - els?sorban a kisebb ültetvények birtokosai - szintén érdekellentétbe kerültek
Spanyolországgal. Spanyolország 1820-ban betiltotta a rabszolgaságot a jöv?re vonatkozóan, azaz
onnantól számítva nem vehetett senki új rabszolgát, bár a már meglév? rabszolgaság megmaradt. A kubai
kis ültetvények azonban cs?dbe mentek volna, ha nem alkalmazhattak volna rabszolgákat, így folyamatos
ellenségesség alakult ki a "rabszolgafelszabítópárti" spanyol hatalom és a rabszolgatartó kubaiak között.
Kubába 1820 után is jöttek be rabszolgák, immár csempészáruként, ami még meg is drágította a
rabszolgák árát. A kubai ültetvényesek folayamatos rettegésben éltek: mikor lesznek elkobozva t?lük
illegális rabszolgáik a spanyol hatóságok által.

A cukornád egy olyan növény, hogy betakarítása csak egy bizonyos id?szakban lehetséges, ha ezen
túllépnek, akkor a termés már nem alkalmas feldolgozásra. A gépesítés kora el?tt a betakarítás heti 7
napos munkát jelent, napi 20 óra munkaid?vel - ez még a kor átlagos napi 16 órás munkaidejéhez képest
is abszurdnak t?nt, s szabad ember csak olyan bérrel lett volna alkalmazható erre, amit a vállalkozó már
nem tudott volna kifizetni.

A harmadik tényez?: a felvilágosodás és a els?sorban a aszabadk?m?vesség hatása. A vékony kubai
értelmiség egyszer?en elvi okokból ellenezte a spanyol uralmat: szabad polgári köztársaságot akart az
USA mintájára, szemben a spanyol monarchia "feudális" elnyomásával. 

A három csoport - bár más-más indítattásból - arra jutott, hogy vannak "?k" és vagyunk "mi", azaz a
spanyolok egy idegen nép, akikkel szemben áll a kubai nép. 

A kérdés csak az maradt, mi legyen a rabszolgákkal. Ez a probléma azonban automatikusan
megoldódott. A nagy ültetvények gépesítésével a rabszolgamunka feleslegessé vált, a kis ültetvények
pedig immár rabszolgákkal se tudtak nyereségesek maradni. A rabszolgaság hivatalosan 1886-ban lett
eltörölve, de akkor már a legtöbb néger eleve szabad volt.

A XIX. sz. 60-as éveiben még akadtak a kubai elitben emberek, akik ki akartak egyezni
Spanyolországgal, csak autonómiát követelve, de akkorra Spanyolország már elvesztette szinte minden
területét Amerikában, így az utolsó két amerikai területe - Kuba és Puerto Rico - esetében nem volt
hajlandó semmilyen kompromisszumra, úgy érezte, ezt a két területet mindenáron meg kell tartania. S bár
az els? kubai-spanyol háború (1868-1878) spanyol gy?zelemmel végz?dött, a spanyol hatalom immár
képtelen volt konszolidálni. Ráadásul maga a háború ténye meger?sítette: a kubai nép önálló.
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Kuba egyik nemzeti h?se, Máximo Gómez generalisszímusz, az 1868-1878-as háború katonai vezére
kubai oldalról, aki egyébként 35 éves koráig spanyolpárti volt 

A többi már formalitás. 1895-ban spanyolellenes felkelés robban ki Kubában. Az USA ebbe
beleavatkozik 1898-ban a kubaiak oldalán. 1898 augusztusában Spanyolország kapitulál, s átadja 4
gyarmatát az USA-nak (Kubát és Puerto Ricót a Karib-tengeren, valamint a Fülöp-szigeteket és Guamot a
Csendes-óceánon), mind a 4 amerikai függ? terület lesz (Puerto Rico és Guam mind a nai napi az), de
Kuba csak 4 évre: 1902-ban az USA megszünteti a Kuba feletti igazgatását, így Kuba 1902. május 20-án
független állam lesz. 1958-ig május 20. volt a kubai nemzeti ünnep, azóta nem ünneplik, ugyanis a 
kommunista értelmezés szerint 1902-ben Kuba nem lett igazán függtelen, hanem a függetlenség álcája
mögött amerikai csatlósállam lett. 

Tegyük hozzá: a kommunista értelmezésnek van valós alapja, mert az 1902-es kubai alkotmány rögzítette
az USA jogát a fegyveres bevatkozásra Kubában, ha az USA úgy látja, hogy "veszély fenyegeti" Kuba
függetlenségét, magyarul: bármikor. Ennek máig tartó következménye a guantánamói amerikai
támaszpont bérleti joga, mely csak közös megállapodással szüntethet? meg. (Az USA-nak volt még két
hasonló támaszpontja Kubában, ugyanezen szerz?dés alapján, de azokat visszaadta még a kubai
kommunista hatalomátvétel el?tt.)

Kuba tartományai fajilag: sárga - abszolút fehér többség, barna - abszolút mulatt többség (abszolút néger
többség nincs sehol, s?t relatív többség sincs) 

Ma Kubában a lakosság 65 %-a fehér, 10 %-a néger, s 25 % mulatt. A mulattba minden keverék fehér-
néger beletartozik, a nagyon sötét majdnem-négert?l, az egészen világos, szinte csak kreolos b?r? fehérig.
A kubai nemzeti érzés rendkívül er?s. Néha egyenesen vicces mérték?, pl. amikor az USA-ba
kivándorolt kubaiak USA-ban született gyereke saját magára mint "külföldön él? kubaira" hivatkozik.
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Ez gyorsan ment

by maxval bircaman - szerda, augusztus 18, 2021

https://bircahang.org/ez-gyorsan-ment/

Annak idején, a szovjet kivonulás után az afgán kommunista kormányzat még 3 teljes évig képes volt
tartani magát. Az afgán kommunistáknak volt valamilyen tömegbázisuk: persze kicsi volt, de azért
létezett.

Ezzel szemben az afgán liberálisok bázisa láthatóan nulla, még pár hetet se voltak képesek kibírni.

S persze van egy jelent?s erkölcsi különbség: az utolsó afgán kommunista vezér nem pakolt be pár zsák
pénzt egy repül?be, majd nem ment el életfogytiglani üdülésre. Helyben maradt, vállalta a felel?sséget.

Bátorsága annyira imponáló volt az ellenségeinek, hogy azok - a talibánok - csak felakasztották,
el?zetesen nem szentségtelenítették meg testét - bár ez volt az eredeti terv -, majd biztosították a család
számára a muszlim szertartás szerinti temetést. Tehát elismerték ellenséges muszlimnak, ami más
kategória, mint az "ellenséges hitetlen".
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Orbán Krisztián

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 19, 2021

https://bircahang.org/orban-krisztian/

Orbán Krisztián vátesz elmondja - pl. itt, de máshol is -, hogy a magyar rendszerváltozás kudarca 3 f?
okra vezethet? vissza:

nem lett leváltva a kommunista elit,
kritikálatlanul lett átvéve a korabeli nyugati ideológia,
a külföldi nagyt?ke lett az ország gazdaságának f? tulajdonosa.

Nos, az els? pont szerintem abszurd. Orbán a cseh példára hivatkozik, ahol bizonyos szint feletti
kommunista hivatalnokok számára tilos lett a közéleti szerepvállalás az új rendszerben. A gond az,
Csehország egyedi eset, ahol az állampárt egységes volt, nem reformálta magát, s így egységben adta át a
hatalmat. S?t, a volt cseh állampárt máig kommunista, nem lett bel?le se szocdem, se liberális párt.

Magyarországon ha lett is volt lusztráció, az semmin nem változtatott volna az eszmei helyezeten, a
kés?kommunista elit már régen liberális elveket vallott. Ha meg lett volna tiltva a személyes szerepük,
ugyanazokat az eszméket már képviselte az egyik f? ellenzéki párt, az SZDSZ. Egy esetleges lusztráció
csak megspórolta volna az energiát az SZDSZ számára az MSZP lassú bekebelezésére.

A kritikálatlan nyugatimádat természetesen jó meglátás. A nyugati nagyt?ke elnyomó szerepe pedig
szimplán ennek következménye.

Szerintem a probléma végoka egy: a neve SZDSZ. Magyarországon nem a volt komcsik rontották el a
dolgokat, hanem az egyik ellenzéki párt, az SZDSZ. Ez a párt és holdudvara példátlan szellemi hatalmat
kapott, melyet a rendszerváltozással immár semmi se korlátozta.
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A kubai kommunizmus csapdája

by maxval bircaman - péntek, augusztus 20, 2021

https://bircahang.org/a-kubai-kommunizmus-csapdaja/

El?z? cikkemhez, gondoltam, érdemes megírni a kommunista kubai rend 3 f? megoldhatatlan
ellentmondását.

Az els? a cukornád alapú gazdaság. A kubai export harmada a cukorból jön be. A kommunista hatalom
egyik legnagyobb vádja a korábbi rendszer ellen, hogy az semmit se tett a cukorfügg?ség ellen. Majd az
új hatalom se tett ellene semmit. Államosították az ültetvényeket és a feldolgozó ipart, de ezen túl más
nem történt.

Ráadásul ennek részben racionális okai is voltak. A 70-es évek elején a cukor világpiaci ára hirtelen
hatalmas emelkedésbe kezdett, a csúcson 10-szeres szintet érve el. Aztán zuhanás jött ugyan, de a 80-as
évek elején ismét lett egy jelent?s emelkedés. Ebb?l a kubai vezetés azt a téves következtetést vonta le,
hogy ez mindig így lesz. Pedig azután már sose történt drasztikus emelkedés: egyrészt India és Kína
elkezdett hatalmas mennyiségben cukrot termelni, másrészt egyre népszer?bbek lettek a mesterséges
édesít?szerek.

A magas árakra számítva abszurd lett volna a biztos bevételi forrásról lemondani. A magas árakból
származó extra bevétel pedig sose a gazdaság fejlesztésére volt használva, hanem az ország erejét
meghaladó projektek finanszírozására, lásd baráti államok támogatása, ezek közül a legköltségesebb az
Angolának adott katonai segítségnyújtás volt 1975-1991 között, a csúcsponton az angolai kubai hader?
létszáma meghaladta az angolai hadsereg létszámát.

Az alacsony árak id?szaka se izgatta a kubai vezetéset, mert a Szovjetunió politikai okokból a világpiaci
ár felett fizetett a kubai cukorért. Egyébként ebben Magyarország is részt vett: bár Magyarországnak
túltermelése volt cukorból, politikai okokból vásárolt a kubai cukorból, áron felül, persze jóval kisebb
mennyiségben, mint a Szovjetunió.

a cukor világpiaci ára 1960 óta (USA-cent/font) - a jelenlegi ár 20,10 
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A másik az élelmiszerellátás. A kubai rendszer lényege az volt, hogy mindenkinek jár gyakorlatilag
ingyenesen pár alapvet? élelmiszer a jegyrendszer keretein belül. Az intézkedés célja: a legszegényebbek
se éhezzenek. 

Lassan azonban az a helyzet alakult ki, hogy a termelés már a jegyrendszer által meghatározott
mennyiségeket se tudta biztosítani. A szövetkezetek egyszer?en csak minimális mennyiségben termeltek,
racionális érdekük volt ugyanis keveset termelni, mert a megtermelt mennyiséget úgyis elvette t?lük az
állam, nyomott árakon.

Megoldásként meg lett engedve a terven felüli termény eladása szabad árokon, továbbá a háztáji
gazdálkodás eredményének eladása is hasonló módon. Létesítve lettek úgynevezett termel?i piacok. Itt
azonban 2 probléma jelnetkezett:

a termel?k a legrosszabb termést adták le az államnak a terv teljesítése céljából, a legjobbat meg
vitték a piacra, ezáltal a jegyrendszer kereteiben szétosztott élelmiszer egyre rosszabb min?ség?
lett, ami komoly elégedetlenséget okozott,
egyes termel?k gazdagok lettek (nyilván kubai mércével mérve), de ez is elégedetlenséget
okozott, ráadásul ellenkezett a hivatalos ideológiával is.

Pontosan ugyanabban az évben, amikor a Szovjetunióban hatalomra jutott Gorbacsov, Kubában is
megindult a "peresztrojka", csak éppen ellenkez? irányban. A kubai peresztrojka neve "rectificación"
volt, magyarul: helyrehozás, kijavítás. Lényege az volt: a kapitalizmus újjáéledt Kubában, ez tönkretette a
forradalmi lelkesedést, így mindent meg kell tenni a nép helyes szellemiségének helyreállításáért. E
helyreállítás egyik lépése a termel?i piacok bezárása volt, azon az alapon, hogy az ott áruló emberek
kapzsi individualisták, akik nem tör?dnek a közösség érdekeivel. 

Én pont ezen id?szakban voltam a Havannai Egyetemen hallgató, s jól emlékszem, a marxizmus
el?adáson a professzor asszony elmagyarázta: a Havanna központjában cip?tisztító bácsik idegen elemek
a "forradalom" számára, s a jöv? feladata a "cip?pucoló kapitalisták" mint osztály likvidálása.

A harmadik a valutarendszer. Két teljesen szeparált rendszer volt Kubában: belföldieknek és
külföldieknek.
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Mindennek a Szovjetunió megsz?nése vetett véget. Az el?jele ennek már 1989 volt, amikor a szovjet
vezetés a korábbi negyedére csökkentette a Kubának adott de facto segélyt. Aztán ennek is vége lett
1991-ben.

A kubai gazdaság cs?d állapotba került. Az életszínvonal a 60-as évek végének szintjére esett.

1993-ban a kubai vezetés legalizálta a külföldi valuta birtoklását bárki által (a kett?s valutarendszer
fennmaradt, csak idén lett teljesen megszüntetve). 1994-ben ismét engedélyezve lettek a termel?i piacok.

A cukornádfüggés csökkent azóta, ma már a turizmusból több a bevétel, mint a cukorból.

_______________________________________________
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Hogyan találkoztam Sz?cs Judittal?

by maxval bircaman - szombat, augusztus 21, 2021

https://bircahang.org/hogyan-talalkoztam-szucs-judittal/

Sz?cs Juditba konkrétan szerelmes voltam, 11-14 éves koromban.

Persze, gyorsan utánaszámoltam, hogy semmi esélyem nála, hiszen 14 évvel vagyok fiatalabb nála.

Tulajdonképpen nem is a zenéje ragadott meg - végülis az átlagos diszkó zene volt, kifejezetten bugyuta
szövekkel, s ez a bugyutaság már akkor felt?nt, amiben az is segített, hogy fejb?l tudtam összes megjelent
dalát 1978-1983 között. Mondjuk a "súlytalanul Marsra szállok, köröttem pompázó tarka virágok" sor
már 12 évesen er?sen elgondolkoztatott, vajon mit akar jelenteni - egyik kedvenc hobbim ugyanis a
Planétárium látogatása és csillagászati könyvek olvasása volt.

Szóval mondjuk ki: n?ként tetszett. Vékony, közepes magasságú, fehérb?r? csaj, fekete szemmel és
hajjal, szép énekhang és kiváló tánctehetség.

https://www.youtube.com/watch?v=UIo4Yx6d_W4 
eredeti 1980-as felvétel 

Miatta változott meg n?ízlésem: 11 éves koromig a sz?ke lányokat kedveltem, aztán 1978-ban megláttam
Juditot! S pár másodperc alatt megváltozott ízlésem, s?t ez azóta is stabil: szóval 11 éves korom óta a
sötét hajú lányok tetszenek.

Szerelmem fokozódott 1979-ben, amikor megjelent második nagylemeze, melynek f?oldalán csábosan
nézett félmeztelenül (egy sál takarta meztelenségét), hátoldalán pedig sz?k b?rnadrágban és hosszúujjú
b?r fels?ben pózolt guggolva. 
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Volt egy barátn?m 13-15 éves koromban, akit rendkívül stresszelt Sz?cs Judit imádatom. Szegény lány
egyszer Sz?cs Judit fényképével ment fodrászhoz, hogy ugyanolyan frizurát akar. (Egyébként sikerült
neki.) Ha lehetett volna, a barátn? bizonyára a b?r ruházatot is beszerezte volna, de akkoriban ilyesmit
színpadon kívül viselni kizárt volt, így kapni se lehetett.

Aztán persze megjött az eszem. 15 éves koromra rájöttem: röhejes és gyerekes dolog sztárokba
szerelmesnek lenni.

De amikor 17 évesen éppen Kubában élve híre jött, Sz?cs Judit Havannába érkezik, elmentem a
koncertjére. Akkor volt éppen terhes a lányával, akib?l egy id?ben Judit énekesn?t akart faragni, csak
kiderült: nulla énektehetséget örökölt t?le gyereke.

A koncert után váltottam is vele pár szót. Aláírattam vele pár lemezét, ? meg megkérdezte "ezeket itt
vetted?", majd csalódottan fogadta válaszomat "nem, Budapesten".

https://www.youtube.com/watch?v=nWj4jSDRauk 
itt már 60 felett 

Mindenesetre mint n?típus örök hatást gyakorolt rám. Valószín?leg nem a puszta véletlen m?ve, hogy
múzsám nagyon hasonló n?típus. Csak ? alacsonyabb és fiatalabb nála.

1979-ben 

2019-ben 

_______________________________________________
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Mormon Könyve

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 22, 2021

https://bircahang.org/mormon-konyve/

Az utóbbi 2 évtized legjobb mjuzikelje a Mormon Könyve. A South Park alkotói készítették, amib?l
nyilvánvaló: ez egy paródia.

Persze az alkotás akkor élvezhet? a legjobban, ha az ember valamennyire legalább tisztában van a
mormonizmussal. Enélkül egyes vicces utalások nem érthet?ek, bár maga a sztori így is élvezhet?.

A sztori összes eleme egyébként olyan, ami abszolút hétköznapi a mormon életvitelben.

A két f?h?s két amerikai fiatal misszionárius, akiknek nagyjából nulla ismeretük van a világról: az egyik -
Kevin - fanatikus, s komolyan hiszi, nagy tettek várnak róla, míg a másik - Arnold - egy laza srác, aki
nem ismeri rendesen a mormon tanítást se, csak szeretne valahogy túl lenni a misszión, amire csakis
családi hagyományból jelentkezett.

A misszionátus párt Ugandába osztják be, mely országról kezdetben azt se tudják, melyik földrészen van.
Majd amikor megtudják, hogy Afrikában van, annyi jut eszükbe, hogy "Oroszlánkirály". A misszió ott
korábban senkit se tudott megtéríteni, de Arnold sikeresen prédikál, csak nem a hivatalos tranítást, hanem
különböz? sci-fi filmekb?l összegyúrt halandzsát keverve egyes mormon történetekkel (ezt nyilvánvalóan
a Vissza a jöv?be egyik jelenete ihlette, ahol Marty a saját apjának ad el? hasonlót). 

Azonban a régiót rettegésben tartó hadúr mindenkit le akar gyilkolni. De ismét kitalálnak egy
fantasztikus sztorit a misszionáriusok, melynek hatasára maga a hadúr is megtér.

A mjuzikel tulajdonképpen 4 réteg:
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szimpla sztori két bátor srácról,
a mormonizmus ellentmondásainak bemutatása,
általános valláskritika (a szerz?k ateisták),
s persze az egész amerikai kultúra kinevetése (bár ezt kevés amerikai érti).

A szerz?k nagyon vigyáznak a szerz?i jogra, így legálisan nagyjából nulla helyen nézhet? meg az
el?adás, még hivatalos dvd-verzió sincs. A szimpla hang megvan sok helyen, legálisan is. Magát az
el?adást én csak úgy tudtam megnézni, hogy találtam egy kissé remeg?s, kézikamerás kalózfelvételt az
egyik New York-i el?adásról egy orosz torrent oldalon.

Viszont van egy sor amat?r el?adás a neten, legálisan.

https://www.youtube.com/watch?v=OKkLV1zE8M0 
a kez?szám, ez kivételesen fent van az eredeti verzióból - "Helló, tudta Ön, hogy Jézus itt élt, az USA-
ban?" 

https://www.youtube.com/watch?v=UXHtTGtR5ow 
a misszionáriusokat párokba osztják és megkapják úticélukat 

https://www.youtube.com/watch?v=U2mqFOB-7EQ 
a kezdeti mormonizmus rövid története viccesen el?adva 

https://www.youtube.com/watch?v=eBacCEYulFs 
"egy majom egy banánnal, s egy bennszül?tt n?, aki nem hord melltartót" - Mi vagyunk Afrika! - talán a
második legjobb szám 

https://www.youtube.com/watch?v=toCInUEqnYE 
szerintem a csúcsszám: az ugandai mormonjelölt csaj a létez? mormon paradicsomról, ahol "a barátságos
hadurak segítenek átmenni az út túlsó oldalára" 
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Multin?k

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 23, 2021

https://bircahang.org/multinok/

Már megírtam mik a multin? típusok, de most ezen az általános hómofisz sokat változtatott. Hiába nincs
iroda, ha van Skype, Teams, Team Viewer, Connect, WebEx, s még több hasonló, ahol videókapcsolat
van.

A típusok persze maradtak, a 4 f? típus: az üzletasszony titkárn?, a szürke veréb, a hanyag bölcsész, s a
csillogó modell. Lásd pontos leírásukat az eredeti cikknél. 

A gond az, hogy a videókonferencián szabvány esetben a válltól felfelé látszik az ember, s ez sokban
megnehezíti a n?k dolgát.

A szürke veréb és a hanyag bölcsész nincs bajban, neki az új helyzet kifejezetten jó. Közel ül a
kamerához, hogy lehet?leg csak a feje látsszon, maximum a fels?ruha legfels? sávja. A lényeg: mindenki
lássa, se ékszert nem hord, se smink nincs rajta. A hanyag bölcsész id?nként azért rájátszik, pl.
valamilyen pizsomaszer?t visel, s a videokonferencia el?tt tükör el?tt külön összekócolja a haját, nehogy
valaki azt higgye, ? a drága idejét frizuracsinálásra pazarolja kemény munka helyett.

A titkárn? típus viszont nehéz helyzettel szembesül. A sminkje ugyan látszik közeli kameraállásból, s?t
jobban látszik, de nem látszik, hogy hivatalosan van öltözve. A végén még azt gondolhatja valaki, hogy
lezseren dolgozik! Szóval egy kicsit el kell távolodnia a kamerától, legalább mellmagasságból látszódjon
a ruha. Kiskosztümöt persze nem vesz fel, azt azért röhejesnek gondolja ? is, hogy valaki otthon így ül.
De követelmény valamilyen zakó, blézer, mely alól kilátszik hivatalos kisugárzású blúz.

A hómofisz legnagyobb áldozata azonban a fotómodell típus. Nagyon-nagyon nehézkes a vebkamerán át
elküldeni az üzenetet, hogy ? csillog-villog otthon is. Ez a típus ezért kénytelen távol ülni a kamerától,
hogy legaláb deréktól látszódjon, így viszont messze kerül a billeny?zet és az egér, azaz folyton el?re-
hátra kell mozognia.
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Van egy ilyen típusú, szinte archetipikus kollégan?m. ? id?nként felállt a székr?l, hátralépett,
megmutatta, hogy feszes b?rnadrág van rajta (vagy leggings, ez nem látszott, a bokáját azért nem mutatta
be), plusz szünet alatt bekapcsolva "felejtette" a kameráját, s megigazította a sminkjét, mintha kozmetikai
szereket reklámozó influenszer lenne.

Mindenki tudhassa: ? csak éjszakai alvás közben nincs sminkelve, s nála a sarokra való leszaladás is
kizárt gondosan kiválasztott ruha nélkül. Nem negatív kritika ez, én ezt a típust szeretem a legjobban a
leírtak közül, szóval nincs vele bajom, csak a dolog vicces oldalát azért észreveszem.

A cip?mániás n?k viszont bajban vannak. Még nem sikerült ugyanis megoldást találni a lábbeli
bemutatására vebkonferencián.

A férfiak esetében minden sokkal egyszer?bb. Etr?l csak pár szót. A nyakkend?ben otthon ülés röhögést
váltana ki, így ez kizárt. Szóval itt a rendes ing - póló - atlétatrikó a 3 opció. A két széls?ség: a nagyon
hivatalos kolléga, akin a rendes ingen zakó van, s az ellenkez? véglet, a "nagyon meleg van" alapon
meztelen kolléga. Persze minden férfi csak válltól látszik, itt nem játszanak a n?i lehet?ségek.

A férfiak f? gondja a háttér: ami a fejük mögött látszik. Alapvet?en itt az opciók:

a minimalista típus: a háttér üres fal,
a kemény csávó típus: a háttér egy üres szoba, ahol pl. szobabicikli van, az eddigi legviccesebb
esetem a háttérben motorkerékpár és súlyzók, képzelem milyen er?feszítés volt a hálószobába
becipelni a motort,
az állatbarát: kutya vagy macska van hátul,
a romantikus szerelmes: hátul a barátn?/feleség fényképe látható,
a tudós: könyvespolc van hátul, fokozott esetben gondosan megválogatva mi legyen a látótérben,
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Kubai nemi erkölcs

by maxval bircaman - kedd, augusztus 24, 2021

https://bircahang.org/kubai-nemi-erkolcs/

Van egy általános tévhit a könny?vér? kubai n?kr?l. Nagyrészt abszolút téves. Valójában azt kell
mondanom, akik gyors ismerkedést akar gyakorlatilag csakis szex céllal, annak könnyebb dolga lesz
Magyarországon vagy Bulgáriában, mint Kubában.

Persze, vannak Kubában prostituáltak - s ma már nem is kis számban -, azonban ez más kategória.

Alapvet?en még a kommunista rendszer el?tt kialakult Kubában - s akkor Kuba tényleg a régió
prostítúció központja volt -, hogy élés határvonal van a kurva és a rendes n? között. Ez annyira
megmaradt, hogy a rendes n? nyilvánosan és világosban komoly partnerének se enged meg többet, mint
csókolózást. Este az más, amikor sötét van, ilyenkor lehet látni sok mindent, bár abszolút
udvariatlanságnak számít közel menni egy párhoz vagy akár csak jelezni, hogy valamit láttunk. A sötét
tengerparton pl. szabályos "lájt szvinger" partik vannak, ez alatt azt értve, hogy párok szexelnek
csoportosan, de párcsere nélkül és diszkrét távolságot tartva.

A "rendes" kubai n? furcsa európai szokásnak tartja az egyéjszakás kalandot és minden más hasonlót.
Azzal semmi gond nincs, hogy egy pár gyorsan eljut az els? szexuális kapcsolathoz, ez abszolút
normálisnak számít. De ehhez hivatalosan "párnak" kell lenni. A két fél megállapodik, pár lesznek. Ennek
kifejezettnek kell lennie, a lány hivatalosan "novia" (= menyasszony) lesz, ez a szó azonban nem jelent
valós házassági szándékot Kubában, azaz a szó jelentése sokkal szélesebb, mint a magyarban, ahol a
"menyasszony" csakis jövend? feleséget jelent - Kubában a szó valós jelentése inkább "hivatalos
barátn?". (A férfi pedig "novio", azaz v?legény, de ez is csak "hivatalos fiúbarát".)

A szóbeli elkötelez?dés abszolút szükséges, s ennek komolyan nem vétele súlyos illetlenség. 

Amint megvan az elkötelez?dés, semmi akadálya a fizikai kapcsolatnak. De az átlag kubai idegennek
tekinti azt, amit els?sorban amerikai filmekb?l ismer: hogy összejönnek emberek szexre, majd aztán pár
lesznek. A kubai erkölcs szerint ez abszurdum, a helyes sorrend a fordítottja.
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Nyilván a legtöbb partnerség Kubában is szétmegy, de ez nem gond, ha annak fennállása alatt a partnerek
komolyan vették egymást. (A férfi akkor is komolynak számít, ha egyszerre egynél több "menyasszonya"
van, míg n? esetében természetesen ez kizárt. Azaz a h?tlen n? kurva, míg a h?tlen férfi csak "bohém"
lélek.)

Személyes közvetlenül tapasztalatról nemigen tudok beszámolni. Valószín?leg hihetetlen, de sose volt
kubai barátn?m, pedig egész kamaszkoromat ott töltöttem. Pedig mindig volt barátn?m, csak az összes
barátn?m Kubában él? külföldi volt.

Egyetlen egyszer próbáltam kihasználni egy alkalmat egy kubai lánnyal, de azonnal látható volt, hogy
"rendes" lány, s elvárta volna, hogy "noviává" fogadjam, én viszont nem akartam becsapni, mert nem
voltam szerelmes belé, csak az öltözködése tetszett meg. Meg egyszer egy kubai lány próbált felém
közeledni, de egyrészt volt barátn?m, másrészt nem is tetszett a kubai csaj. Kamaszként is monogám típus
voltam.

Szóval nem volt "noviám" Kubában. Legalábbis nem a szó kubai értelmében. Múzsámat Kubában
ismertem meg, de mivel ? se kubai, nem volt szükség, hogy "novia" legyen - más kérdés, hogy végül
tényleg "novia" lett, de immár a szó magyar értelmében.
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Fehér foltok

by maxval bircaman - szerda, augusztus 25, 2021

https://bircahang.org/feher-foltok/

Latin-Amerikában, annak kontinentális részén két területrész van, mely ma nem spanyol vagy portugál
nyelv?. Az egyik Közép-Amerikában Belize, a másik Dél-Amerika északi részén a Guyana-vidék egy
része. Err?l részletesebben.

A közhiedelemmel ellentétben a Guayana vidék nem csak a mai "három Guayana", azaz Guyana,
Suriname, s Francia Guiana. Nyugatról keletre a terület eredetileg: spanyol Guayana, brit Guayana,
holland Guayana, francia Guayana, portugál Guayana.

A terület mai viszonyai:

volt spanyol Guayana: ez a mai Venezuela Guayana nev? tartománya,
volt brit Guayana: az a mai független Guyana,
volt holland Guayana: ez a mai független Suriname,
volt francia Guayana: ez a mai Francia Guiana, az egyetlen mely máig de facto európai gyarmat,
1946 óta francia megye, azaz Franciaország szerves része minden tekintetben,
volt portugál Guayana: ez a mai Amapá nev? brazil szövetségi állam.

A teljes terület kb. 1 millió km2, a lakosság 4 millió f?. 

Az öt gyarmatosító hatalom között a határok a térségben folyamatosan változtak az id?k során, ennek
eredménye az, hogy máig vannak határviták. A legtöbb ilyen vita kis jelent?ség?, az igazán komoly
határkonfliktus a Guyana és Venezuela közti. A venezuielai álláspont szerint a Guyana közepén lév?
Esequibo folyó volt a határ a gyarmati id?kben Anglia és Spanyolország között, így a folyó teljes
balpartját magának követeli mint Spanyolország jogutódja. Ha teljesülnének a venezuelai igények, az azt
jelentené: a mai Guyana kb. kétharmada átkerülne Venezuelához.
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A mai etnikai viszonyok az 5 gyarmatosító hatalom politikájának eredménye. A spanyolok alig hoztak be
a térségbe néger rabszolgákat, így ma a venezualai Guayanában a lakosság legnagyobb része fehér-indián
keverék és fehér. A portugálok intenzívebben használtak rabszolgákat, így a brazil Guayanában -
Amapában - valamivel több ma a néger, de itt is a fehér-indián keverék és a fehér dominál. 

Az angol, francia és holland politika egészen más volt. A franciák alatt gyakorlatilag nem létezett indián-
fehér keveredés, viszont hatalmas mennyiség? rabszolga lett behurcolva. Így ma Francia Guiana
gyakorlatilag néger terület, kevés fehérrel.

A hollandok és az angolok sajátossága az volt, hogy a néger rabszolgákon kívül indiai bérmunkásokat is
betelepítettek. Ma Suriname-ban és Guyanában a legnagyobb etnikai csoport az indiai, ?ket követik a
négerek. Van egy kevés indián, s fehér gyakorlatilag nincs.

Ennek következménye a sajátos vallási helyzet. Mindkét országban a lakosság 25 % hindu, 15 %-a
muszlim - mindez az indiai bérmunkások utódai miatt.

Suriname és Francia Guiana sajátossága ezen kívül a maron lakosság. Maronoknak azokat a négereket
nevezik, akik rabszolgaként lettek behurcolva, majd elszöktek. S mivel a gyarmati hatalom szinte csak a
partvidéken volt tényleges, a délre, a dzsungelbe menekül? szökevény rabszolgák sikeresen képesek
voltak szabad néger közösségeket létrehozni a nehezen elérhet? vidékeken, melyek fennmaradtak egészen
a rabszolgaság eltörléséig. Ma a lakosság 15-20 %-a maron származású e két területen.

Legjobban persze a nyelvek érdekelnek engem. Suriname-ban a lakosság zöme kett?s anyanyelv?:
holland és sranan tongo. A sranan tongo egy angol-holland keverékb?l lett kreol nyelv, egyes afrikai
elemekkel, a néger rabszolgák találták ki, azonban aztán elterjedt más közösségekben is. 

https://www.youtube.com/watch?v=9G7ms2FQgnk 
sranan tongo nyelv? covid-hírek a suriname-i televízióban 

Életszínvonal tekintetében a leggazdagabb természetesen Francia Guiana, hiszen itt az európai 
Franciaország szociális rendszere van érvényben. 
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A francia-brazil határ er?sen veszélyeztetett emiatt az illegális migráció szemszögéb?l. Sajátosság: míg a
brazil állampolgárok vízummentesen utazhatnak be Franciaországba, ez alól kivétel a szárazföldi brazil-
francia határon való átkelés. Itt vízumkötelezettség van, kivéve a tranzitutasokat. Ez a rendszer rendkívül 
trükkösen zárja ki a szegény brazil állampolgárokat, míg a gazdagabbakat beengedi. Hiszen akinek van
pénze repül?re, vagy tranzitcéllal utazik, az már nem potenciális illegális bevándorló, hanem turista.
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Bólogatni, majd mást csinálni

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 26, 2021

https://bircahang.org/bologatni-majd-mast-csinalni/

Jellemz?en minden népnek van valamilyen tipikus közmondása vagy vicces mondása, mely jellemzi az
adott nép lelkületét. 

A magyaroknál ez talán az "Okos enged, szamár szenved.", melyet egyébként marhára utálok
túlértelmezése miatt.

A kubaiaknál ez a "Niño que no llora, no mama." mondás, melynek van magyar verziója: "Néma
gyereknek az anyja sem érti szavát.". Szó szerint a kubai közmondás: "A gyerek aki nem sír, nem
szopik.".

Az oroszoknál a csúcs közmondás - melyet az átlag nyugati képtelen megérteni, pedig a legjobban fejezi
ki az orosz lelket - a "?????? ?? ???? - ?? ? ??? ?? ??????." - szó szerint: "A munka nem farkas - nem
szalad el az erd?be.". Minden magyar megérti mit jelent, pedig ilyen magyar mondás nincs.

Az amerikaikat talán legjobban a "You can’t make an omelet without breaking eggs." jellemzi, mely a
pragmatizmus dicsmondása tulajdonképpen.

A bolgár csúcs mondás egyértelm?en a "???????????? ????? ???? ?? ? ????." - "A lehajtott fejet nem
vágja le a kard.". Mélyen a török id?kb?l származik. A bolgár értelmiség jellemz?en gy?löli ezt a
mondást. Pedig nem kell ezt úgy értelmezni, ahogy szokás: adjuk meg magunkat az er?snek, akkor az
nem tapos el minket, ugyanis a mondás nem ezt jelenti. A mondás f? üzenete: ne harcolj nyíltan a
túler?vel szemben. Ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy egyet is kell érteni a túler?vel. Csak úgy kell
tenni mintha.

S bizony máig ez jellemzi a bolgár lelket. Sose szabad pl. emiatt nagyon sarokba szorítani egy bolgárt,
majd kicsikarni bel?le valamilyen ígéretet - ugyanis meg fogja ígérni, majd a legels? pillanatban - amikor
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az illet? már nem érzi magát sarokba szorítva - egyszer?en nem fogja betartani. S nem fogja ezt erkölcsi
rossznak érezni, s?t erkölcsileg azt fogja rossznak tartani, aki olyan helyzetbe kényszerítette ?t, melyben
valamit meg kellett ígérnie, pedig azt esze ágában se volt megtenni.

A bolgárokkal mindig az a jó tárgyalási taktika, hogy szabadnak érezzék magukat, s legyen a megbeszélt
dologból nekik is hasznuk. Ha ez teljesül, már erkölcsi rossz lesz az ígérete megszegése, s az átlag bolgár
ezt nem fogja megtenni.

Ennek be nem tartása máig bajokat okoz. Magam láttam ilyesmit. A magyar turista nyaralóhelyet foglal
Bulgáriában, abszurd módon lealkudja az árat. A bolgár fél kényszeresen elfogadja, mert éppen nincs más
érdekl?d?. Aztán pedig a bolgár fél azonnal keresni fog mást, aki többet fizet, s a magyar fél hoppon
marad. Szóval: nem szabad soha túl jó üzletet kötni egy bolgárral.

A politikában ez szintén így van. Nagyon szoktam mosolyogni, amikor különféle brüsszeli jelentésekben
kijön, hogy mekkora "éltanuló" ez a Bulgária, különösen mostanában a "rossz" magyarok és lengyelek
hátterén nézve. Örülnek ám Brüsszelben, hogy míg mások "akadékoskodnak", addig a bolgárok mindenre
rábólintanak, s?t aztán jogszabályba is foglalják a megállapodást viszonylag gyorsan. Az már elsíklik,
hogy aztán lényegileg sose teljesül a megállapodás a valóságban. Amit Bulgária nem akar teljesíteni, arra
rábólint, törvényt hoz róla, majd... nem teljesíti. Brüsszeli ésszel nem érthet? ez a magatartás, nem is igen
foglalkoznak vele, míg ott van a lengyel és magyar "probléma".

Mostanában nagy a döbbenet Brüsszelben, hogy Észak-Macedónia EU-tagságával kapcsolatban Bulgária
nyíltan nemet mondott. Nagyon szokatlan. De ez ritka dolog: egyszer?en ez a kérdés annyira sérti a
bolgár nemzeti érzést, hogy itt nem megy még a formai rábólintás se. De ez az els? és egyetlen eset eddig,
amikor Bulgária valamiben nem adott igazat az EU-nak.

Még el?z? munkahelyemen volt egy vicces délutánom ezzel a lehajtott fej módszerrel. Jön egy
dörgedelmes ímél minden dolgozónak a kólcenterben. Ebben felvázolásra kerül az a "súlyos" probléma,
hogy a dolgozók nem öltözködnek "ill?" módon. 

A dolog háttere: a cég amerikai központjából valaki látogatni jött, s szúrta a szemét az emberek öltözéke.
Így aztán összeülhetett valami "bizottság" a "helyzet" megoldására. Nyilván nem voltam személyesen
jelen (nem voltan semmilyen, akár alsószint? vezet?i pozícióban se a cégnél), de el tudom képzelni a
tanácskozást: az amerikaiak elmondták, az USA-ban hogyan öltöznek a dolgozók, mire a bulgáriai részleg
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meg rábólintott vita nélkül. 

Aztán jött az ímél, súlyos mondatokkal, hogy mekkora probléma mindez, s hogy mindenki m?ködjön
közre megoldásában. El?ször még meg is ijedtem, mert én személyesen abszolút szabálysért?nek
bizonyultam: nem kötelez? ugyan a rendes ing, de galléros póló kell helyette, márpedig én mindig sima,
gallértalan pólót viselek. De eztán megnyugodtam.

A legviccesebb: részletes bemutató is jött az ímélhez képekkel: LÁNYOK és FIÚK felosztással. Pl. a
fiúk ne jöjjenek strandpapucsban vagy rövidnadrágban, ne legyen rajtuk izompóló, gallértalan póló, stb.
A lányoknál persze hosszabb tilalmi lista volt, ennek egyik pontja elgondolkoztatott: a cicanadrág nem
tilos, de csakis akkor viselhet?, ha felül olyan blúz vagy pulóver van, mely a fenék alatt ér véget. Végülis
ezt nem tartottam gondnak, szerintem is jobban áll feneket takaró fels?vel a cicanadrág. De mivel a
cicanadrág a kedvenc n?i ruhám, kicsit féltem, nehogy a kollégan?k ezután ritkábban hordják ezt a
ruhadarabot.

Aztán indultam hazafelé. Beszállok a liftbe, ahol már bent van a személyzeti osztály (HR) vezet?je, egy
40 éves csaj, akit jól ismerek. Önkéntelenül végignézek rajta, s mit látok: m?b?r cicanadrág, a fenék
közepén végz?d? blúzzal! S ez a csaj ugyanaz volt, aki a dresszkódos ímélt aláírta másfél órával
korábban!

Azonnal világos lett: nem kell komolyan venni az új szabályokat. Ezt mindenki pont ugyanígy
értelmezte, kivéve pár még frissen az országba érkezett külföldi kollégát. S még én voltam az egyik
legenyhébb szabálysért?, mert én eleve mindig hosszúnadrágban jártam be, azaz csak a gallértalanságom
sértette a szabályzást. Viszont az egyik "laza csávó" kolléga már másnap rövidnadrágban, lyukacsos
izompólóban, s strandpapucsban jelent meg.

Gondolom, a cég helyi vezetése boldogan jelentette a kaliforniai központba: dresszkód lett bevezetve!
Azt persze biztos nem tették hozzá: senki nem tartja be, még maga a vezet?ség se.
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S a külföldiek...

by maxval bircaman - péntek, augusztus 27, 2021

https://bircahang.org/s-a-kulfoldiek/

Pár napja írtam a kubai nemi erkölcsr?l. Most ezen a háttéren a kubai külföldi közösségek esete.

Akkoriban Kubában összesen 6 országból volt olyan méret? igjúsági jelenlét, ahol már lehet
általánosítani, nagyjából számszerinti sorrendben: Szovjetúnió, NDK, Bulgária, Lengyelország,
Csehszlovákia, Magyarország.

Kelet-Európa tehát, melyben nem volt szexuális forradalom, de mégis volt nyugati hatás közvetve, így
kubai szemmel sokkal szabadabb volt e tekintetben a viselkedés.

A szovjetek esete a legkönnyebb: szerepük de facto nulla volt. Egyrészt ugyanis a 18 éven aluliaknál
kötelez? puritanizmus volt, még egymással se igen buliztak, nemhogy másokkal. A szovjet hatóság
nagyon rossz szemmel nézte, ha egy szovjet fiatal kubaiakkal vagy más idegennel barátkozott. S ezt csak
a kaukázusi szovjetek nem tartották be tömegesen, lásd örmények és grúzok els?sorban, de ?k szovjet
szemmel is amolyan "déli, egzotikus, megbízhatatlan" alakoknak voltak beskatulyázva. Másrészt pedig
18 év felettiek alig voltak, a szovjet rendszerben a hivatalos kiküldöttek nem vihették magukkal
családtagként már feln?ttkort elért gyerekeiket. Így alig volt 18 éven felüli szovjet fiatal Kubában, csak
pár ösztöndíjas volt ilyen. 

Az ellenkez? véglet a keletnémetek voltak, ?k álltak minden tekintetben a szexuális forradalom csúcsán.
Ez persze Magyarországon is így volt: a Balatonon is híres volt az "NDK-s lány" mint fogalom, aki
ismerkedés után fél órával szexet akar a bokorban. Kubában az éghajlat ezt még er?sítette is, a karibi
klíma olyan, hogy jelent?sen el?segíti a szexuális vágyakat - tudományosan nem tudom megindokolni, de
a nedves meleg és a sós leveg? közös hatása tényleg ilyen, különösen azokra, akik nem születtek bele
ezekbe az éghajlati viszonyokba.

Tehát legendák voltak róluk. A fiúkat gy?jt? NDK-sokról, s?t a férfit megr?szakolókról.
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A lengyel lányok voltak a helyi arisztokraták. ?k halálosan meg voltak gy?z?dve róla, hogy náluk szebb
nincs a világon, s minden férfi titokban ?ket akarja. Így nagyon durván válogattak: nemhogy partnerük
nem lehetett bárki, de még egy szimpla beszélgetést valakivel is kegynek tekintettek.

A lengyelek hitték, mindenkit megkaphatnak, egy más n? se az ? kategóriájuk. Ezzel egyszer magam is
bajba keveredtem. Jövend? múzsámmal nagyjából 2 hónapja voltam együtt, s buliban voltunk egy
háztet?n lév? medence körül. Unatkozó lengyel csaj eldönthette, ? képes bármely párt szétválasztani.
Szóval produkálta magát, erotikusan táncolt, s bár semmilyen ruhát nem vett le magáról, rendkívül
látványos volt, nem lehetett nem odanézni, különösen, mikor beállt az egyik zuhany alá, s magára engedte
a vizet. Jövend? múzsám láthatóan durcis lett, hogy nézem a lengyelt, nehezen tudtam megnyugtatni,
pedig elmagyaráztam "ha képes lennék nem felfigyelni ilyesmire, akkor homokos lennék". Végül azzal
nyertem vissza a jóindulatát, hogy valójában nem a lengyel lány tetszett nekem, hanem az, amit csinált, s
igazából akkor lennék a legelégedettebb, ha ? csinálná ugyanezt a lengyel helyett.

Kés?bb, nagyjából els? házassági évfordulónkig többször volt ilyen félreértésünk, lásd "miért bámulod
azt a csajt?" - "csak a ruháját nézem, szeretném, ha te is ilyet vennél fel, rajtad még jobban állna". Kellett
kb. másfél év, hogy elhiggye, nem kamu a szövegem.

A csehszlovákok és a magyarok - akiket képtelenség volt megkülönböztetni egymástól, míg nem
szólaltak meg - voltak a középmez?ny. Nem volt se túl jó, se túl rossz hírük, s mindenképpen a
legdiszkrétebbek voltak. Egyszer mesélték egy cseh lányról, hogy egy bulin túl sokat ivott, majd
félmeztelenül táncolt - sokáig hír volt ez, a "keletnémet módra" viselked? csehszlovák tinir?l.

A bolgárok voltak mindenképpen az "olcsón hatásosat" mesterei. A szovjetek után a bolgárok voltak a
legrosszabban fizetett külföldiek Kubában, s ez érthet?en kihatott a kiküldöttek lányaira is. Az átlag
bolgár lány csillogott, villogott, szokatlan dolgokat tett magára (ha pl. az ember látott egy bulin egy fiatal
lányt 30 centis fülbevalóval, 90 % esélye volt, hogy a lány bolgár), s ebb?l az er?s, el?nytelen
testalkatúak se maradtak ki. 

S a bolgárok voltak a legjobban integráltak a kubai körülmények közé. Akár partner szinten is. 

Ami drasztikus eltérés volt a kubai és a kelet-európai lányok között, hogy utóbbiak szabadabban
viselkedtek, akkor is, ha volt párjuk. Kubai szemmel nézve egy lány akkor viselkedik szabadabban, ha
partnert keres, ez az egyetlen elfogadható ok. 
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Ez olyan szinten megvolt, hogy még az öltözködésre is kiterjedt. A kubai elvárás: az elkötelezett lány
legyen szerény kinézet?. Ha mégse az, akkor ott valami baj van, biztosan a kapcsolat nem m?ködik.

Amikor már együtt volt a kés?bbi múzsámmal, én is kaptam erre felvetést. A múzsám mindig abszolút
odafigyelt magára, pl. smink nélkül akkor láttam el?ször, amikor el?ször aludtunk együtt egész éjszaka, s
lefekvés el?tt nyilván megtisztította az arcát. Továbbá az öltözéke is mindig abszolút szexis volt. Egy nap
meg is kérdezte t?lem egy kubai haver, engem nem zavar, hogy a "noviám" így néz ki, hiszen mintha fiút
keresne magának? Én meg egy példával válaszoltam: ha lenne kocsid, mit szeretnél, az szép, tiszta
legyen, mindig m?ködjön rendesen, vagy legyen piszkos és id?nként robbanjon le? A haver ezen jót
nevetett, majd azt mondta "furcsa emberek vagytok ti Európában". Pedig igyekeztem elmondani, ha a
csajom jól néz ki, az úgy értékelem, nekem néz ki jól, nem másnak, ha pedig h?tlen lenne hozzám, akkor
tök mindegy lenne, ezt szexis küls?vel vagy nélküle tenné.

Mivel mégiscsak Kubában n?ttem fel, azért hatott rám az ottani megítélés. A csajom öltözködése terén
pont nem, de mondjuk azt én se fogadtam el, hogy a csajomnak lehet esetleg hímnem? barátja. S ez nem
bizalomhiány, hanem a normalitás: én vagyok a hímnem? barátja, minek kellene még barát, aki nem
közös barát, hanem csak az övé?

Van azért valami mélyen drámai abban, hogy bár direkt beazonosíthatatlanul írtam, azok, akik az írás
közben a szemem el?tt lebegtek ma 50-65 év közötti nagymamák. Ha esetleg valaki olvas közülük
engem - ilyen már megesett, visszajelzést kaptam olyantól, aki akkor ott élt -, biztosan nagyon mosolyog,
esetleg büszke is amolyan "h?, milyen dögös csaj voltam!" alapon.

A lényeg: kubai szemmel el lett könyvelve, ezek a kelet-euópai népek baromira furcsák, a lányok
"kurválkodnak", pedig nem is igazi kurvák, a fiúk pedig ebben nem látnak semmi problémát. Fura,
abszurd népek!

a covid se állíthatja meg a divatot: a múzsám a fejpántjához és cicanadrágjához passzoló szájmaszkban
idén tavasszal - az a vicc, hogy egyre több n?t látok, akinek a szájmaszkja illik színben a ruhájához - az
eddigi csúcs, amit láttam: leopárdcsíkos maszkban és leopárdcsíkos m?b?r nadrágban egy
korosztályombeli n? 
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Az ateista botrányceleb

by maxval bircaman - szombat, augusztus 28, 2021

https://bircahang.org/az-ateista-botranyceleb/

Lukácsi Katalin ballib megmondóember és celeb beáll a templom el?terébe, s ott úgy tesz, mintha egy
homoklobbista magazint olvasna. Ezúttal ruhában, amit nem igazán értek, hiszen biztosan nagyobb lett
volna a hatás, ha most is levetk?zött volna, mint pár hónapja, amikor halott zsidókat gyalázott.

A gond Lukácsival, hogy kereszténynek hazudja magát. Ha lenne gerince, s nyíltan vállalná, hogy
meggy?z?déses ateista, semmi gond nem lenne vele. Persze igaza akkor se lenne, de legalább koherens
lenne a viselkedése.

Van ugyanis a liberális hozzállás. Azt mondja, a homokosság oké, a pedóság meg nem az, mivel feln?ttek
szabadon tehetnek bármit egymással, viszont egy gyerek még nem döntésképes. Persze marhaság, de
bels?leg koherensen logikus álláspont.

Van aztán a keresztény álláspont. Ez azt mondja, van jó szex és rossz szex, van helyes és helytelen nemi
vonzalom. S a rossz, helytelen vonzalom akkor is rossz, ha abban önkéntesen, egyertért? módon feln?tt
emberek vesznek részt. Lehet ez nem elfogadni, de ez is bels?leg logikusan koherens állapot.

Mit mond azonban az álkereszténység, pl. a Lukácsi-típusú? Valami olyan halandzsa érvelést, hogy a
"szeretet" mindent felülír, de gyorsan kiderül, mégse ír felül mindent, csak azt, amit az illet? álkeresztény
pozitívumként szeretne hirdetni. Lám, Lukácsi támogatja a homokosságot, de ellenzi a pedóságot. Pedig
egy pedó netalán nem érez szeretetet? De igen. Ha viszont így van, akkor nem lehet, hogy a pedó viszony
egy "egész és teljes embert felölel? társkapcsolat, mint amelyre Isten vágyik az emberekkel"? De ugyanez
elmondható egy zoofilre, egy szadistára, bárki másra: ha megcsalom a feleségemet, mert szertetet érzek
egy másik n? iránt is, esetleg az is ilyen mindent eltötl? égi szeretet?

Persze tudom, Lukácsi Katit nem szabad komolyan venni. Valós motivációja a feltünési viszketegség és
a munkakerülés. Szeretné most kampényid?szakban valahogy fenntartani nevét, hátha aztán felteszik
valamelyik listára.
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Magyar mássalhangzók, melyek nem egységesek

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 29, 2021

https://bircahang.org/magyar-massalhangzok-melyek-nem-egysegesek/

A legjellemz?bb dolog két különböz? nyelv beszél?i között a nem-értés. Nem közvetlen értelemben,
hanem kiejtésileg. 

A magyar nem érti miért mondja egy orosz "ti" helyett, hogy "tyi", pedig hát nyilvánvaló mi a különbség
a kett? között! A cseh nem érti miért mondja szinte az egész világ a cseh ?-t "rzs" alakban, miközben hát
nyilvánvaló, hogy a ? az nem rž. Az amerikai is nevet a latin-amerikain, hogy az "i"-t mond, mikor "?"-t
kellene - hiszen nyilvánvaló, hogy ezek nem ugyanazok.

Az ilyen kérdéseket korán feltettem magamnak, gyerekkorom soknyelv? környezete miatt. Amit
megfigyeltem: az emberek a saját nyelvükben képtelenek észrevenni az ilyen "furcsaságokat". S ez
minden nyelv? embereknél így van.

Az eszperantó nev? nyelvparódia leglelkesebb propagandátorainak gyöngyszeme: az eszperantóban a
hangok nem hatnak egymásra. Amikor el?ször hallottam ezt, még el is gondolkoztam, lehetséges-e ez.
Persze nem, ez marhaság. Kölcsönhatás mindig van, s éppen az a idegennyelv tanulás egyik nehézsége,
hogy a kölcsönhatás nem azonos minden nyelvben.

Most szeretném azokat a magyar mássalhangzókat bemutatni, ahol "furcsaság" van, de amelyet magyar
anyanyelv? ember sose vesz észre, kivéve persze, ha nyelvészetet tanul.

Igyekszem nem tudományoskodni, ill. megmagyarázom közérthet?en a szakszavakat.

El?ször azokat, ahol a "furcsaság" kötelez?, azaz mindenki így ejti.
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Orrhangok labiodentalizációja. A három magyar "szabványos" orrhang - m, n, ny - közül az els?
kett?re hat. Az "m" bilabiális (azaz a képzés az alsó és a fels? ajkak összeérintésével történik), míg az "n"
alveoláris (azaz a a képzés a fels? fogínnyel és a nyelvvel történik). Viszont amikor ez a 2 hang "v" vagy
"f" elé kerül, az ejtés szinte képtelen feladat az m/n és a v/f különböz?sége miatt, így az emberi
hangképz? szervek a dolgot leegyszer?sítik, az "m" ejtése "hátra" tolódik, a "n" ejtése pedig "el?re". 

A megoldás tehát m = ? és n = ? - azaz mind az "m", mind az "n" hekyett "?" lesz, ami egy labiodentális
orrhang (labiodentális = a képzés a fels? fogsorral és az alsó ajakkal történik).

Szerencsére ez minden nyelvben ugyanígy van, legalábbis én nem tudok nyelvr?l, melyben ne így lenne.
Így ez nem okoz gyakorlati problémát a nyelvek között.

Az egyetlen gond a helyesírás: mivel az ejtés azonos, így az olyan szavakban, ahol "m" vagy "n" van v/f
el?tt, a kiejtésb?l nem lehet megállapítani a helyesírást. Ennek következménye: a kevéssé iskolázott
emberek keverik a m/n bet?t ilyen esetben. Lásd komfort/konfort.

Orrhangok palatizációja. Ez a magyarul egyedül az "n"-t érinti, mivel csak ennek van palatális
"verziója". (Lásd: palatális m nincs a magyarban.) Palatális = a képzés a szájpadlás tetejével és a nyelvvel
történik. 

Na most, ha "n" kerül a palatális "gy", "ny", "ty" elé, akkor abból "ny" lesz. Lásd "angyal" ejtése
"anygyal". Ez eléggé általános jelenség más nyelvekben is, persze ahol léteznek ezek a hangok.

Orrhangok velarizációja. Veláris =  a képzés a hátsó szájpadlással és a nyelvvel történik. Ez történik az
"n" hanggal a veláris g/k el?tt. Lásd, a "hang" szóban az "n" egész más, mint a "nem" szóban.

Ez viszont nem feltlétlenül van így mindenhol. Pl. az oroszban ez nem létezik. Magyar füllel az orosz
ejtés ezért olyan, mintha az oroszok szótagolnának ebben az esetben, vagy valamilyen sajátos gégezárat
tennének be az n és a g/k közé. 
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Az egyetlen megmaradt ly esete. A magyar ly hang kihalt, mára csak egyes nyelvjárásokban ejtik. De
máig mindenki ejti a köznyelvben is egy esetben: ha az "l" gy/ny/ty elé kerül. 

Szóval ha valaki kérdezi, hogyan kellett eredetileg ejteni az ly-t, a válasz lásd pl. a "hölgy" szót, az ottani
"l" máig ly-ejtés?. 

S most a legfurcsább eset, a magyar "j" viselkedése. Itt valójában teljes a káosz. Amit a magyar ember j-
nek képzel, az sokszor nem is az. Íme az esetek:

a "j" zöngés palatális közelít?hang alapesetben: pl. "jó",
a "j" azonban réshang lesz, ha zöngés mássalhangzó után kerül, ha utána szünet vagy zöngés
mássalhangzó következik, ez a hang a legtöbb nyelvben a "h" részének számít,
ha pedig zöngétlen mássalhangzó után kerül, s utána szünet vagy zöngétlen mássalhangzó
következik, akkor még zöngétlenedik is, ez a hang a legtöbb nyelvben szintén a "h" részének
számít.

Tehát egy idegen számára abszolút nem logikus hogyan lehet a magyuarban a j-b?l h.

A "h" esete ehhez kissé hasonló:

"normál" esetben zöngétlen közelít?hang gégehang, pl. "hónap",
magánhangzók között zöngésedik, pl. "ehet",
ha azonban szótag végére kerül, zöngétlen réshanggá lesz:

mély magánhangzó után: veláris, pl. "doh",
magas magánhangzó után: palatális, pl. "ihlet".

Mondjuk egy német vagy egy cseh számára rendkívüli meglep?, hogy egy magyar képes ugyan
cseh/német "ch" hangot ejteni, de csak magánhangzó után. Lásd a "technika" szóban a "ch" nem gond egy
magyar számár, de a "München" szóban már komoly megpróbáltatás, az átlag "münhen" vagy "münken"
alakban ejti. Pedig a jelenség magyarázata ez a magyar sajátosság.
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S most a nem kötelez? ejtések. Ahol nem minden magyar ejt ugyanúgy. 

Az "n" orrhang prepalatizációja. Prepalatális = a képzés a fogmederrel és a szájpadlással történik. Ha az
"n" dzs/cs elé kerül, egyesik az n-t prepalatiálisan ejtik, ez amolyan "majdnem ny". Azt mondanám saját,
nem-reprezentatív megfigyelésem alapján: minél magasabb a stílus, annál kisebb mérték? ez az ejtés.
Mondjuk "halandzsa" - magasabb stílusban tiszta "n" hallatszik, alacsonyabb stílusban prepalatális
"majdnem ny".

Egyébként ha megnyitunk egy vonatkozó könyvet, ott azt látjuk: a prepalatális ejtés az egyetlen.
Csakhogy én ezt nem így hallom. Persze, lehet, hogy én tévedek. 

A "v" approximantizációja. A "normál" magyar "v" réshang, ez azt jelenti a hang a lágáram részleges
zárásával halad ki a tüd?b?l a szájüregen keresztül. Réshangok a magyarban: f/v, s/zs, sz/z. Ezek közül a
"v" eleve sajátos pl. zöngésedési szemszögb?l. S talán ennek kapcsolódó jelensége, hogy egyesek
közelít?hangként ejtik a v-t (közelít?hang = approximáns = a légáramban nincs semmilyen zár, az
folyamatos, a beszédszervek csak megközelítik egymást). 

Viszont ez az ejtés stigmatizált, azaz magas stílusban sose hallható. Népiesen ezt úgy nevezik "úgy
beszél, mintha részeg lenne". Én viszont gyakran így ejtem. Saját magam elemzése közben döbbentem rá
a megoldásra: ez gyerekkori spanyol hatás. A spanyolban ugyanis a "normál b" majdnem így ejtend?,
csak kicsit még el?rébb, magyar füllel mintha egy furcsa "b" és "v" közti, "részegen" ejtett hang lenne. 

Spanyolban ilyen még a "d" és a "g" normál ejtése is, azaz közelít?hangként vannak ejtve, s ez is nagyon
hatott rám. Amint elkezdek gyorsabban beszélni magyarul, azonnal elkezdek így ejteni. Ami szar dolog,
mert mnagyarul ez m?veletlenségnek számít. Amikor kell, odafigyelek, hogy "csattanjon" a hang:
lényegében ez az eltérés, a magyar b/d/g "csattan", azaz zárhang (= teljes akadály van a szájban, ami
felpattan), míg spanyolul folyamatos légáram van a legtöbb esetben (tulajdonképpen mindig kivéve
mondat legelején, orrhang után, valamint nagyon tagolt ejtásben szó elején is). Praktikusan: egy normális
folyó spanyol gyors beszédben csak orrhang után van magyar típusú b/d/g hang.

S végül a magyar nyelvészek egyik kedvenc vitája a kett? közül: a "gy" és a "ty" milyen hang. (A másik
kedvenc vita: létezik-e a magyarban "dz" hang.) A vita lényege: megfigyelhet?, a magyarok egy része
nem ejti mindig zárhangként a gy/ty-t, hanem "tiszta csattanás" helyett egy kis mellékzörej is van.
Szóvégén mindig van mellékzörej is, ami viszont azt jelenti, ez már nem zárhang, hanem zár-réshang. De
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sok ejtésben ez van a szó els? magánhangzója el?tti helyzetben is.

Könnyen felfogható: nézzük a "magyar", "hogy", s "gyors" szavakat. A "magyar" szóban egyértelm?en
zárhang van, tisztán csattan és kész. A "hogy" szóban csak nagyon tagolt ejtésben, talán versszavaláskor
hallatszik zárhang, egyébként ez abszolút zár-réshang: mintha lenne benne egy kis "dzs" elem is enyhén.
(Érdemes összevetni a "hogy" és "hogyan" szavakat, ég és föld!) A "gyors" szóban viszont már
elmondható: választékos ejtésben mindig zárhang, de gyors beszédben azonnal átmegy zár-réshangba.

Bár behatóan nem foglalkoztam a kérdéssel, szerintem a magyar kiejtés valahol éppen átmenet lehet a
régióban. Ugyanis hiába nem rokon a magyar nyelv a szomszédos nyelvekkel, kölcsönös hatás
mindenképpen van. A magyartól északra van "gy" és "ty" zárhang (pl. szlovák, cseh, ukrán, ruszin). Délre
viszont (szerb, horvát) nincs, ott a gy helyett palatizált dzs van, a ty helyett meg palatizált cs, azaz zár-
réshangok. (Az ingadozást jól jelzi: magyarul egyszer "Milosevity", másszor "Milosevics" van írva.)

Magamat megfigyelve: zár-réshang gy/ty-t csak szóvégen mondok.

*

Az egyes használt fogalmak összesítve. A hangok meghatározásához két szempont szükséges: a képzés
módját és a képzés helyének megadása.

A képzés módja szerint vannak, a 7 f? kategóriq (ezeket lehet még alkategóriákra is osztani):

obsztruensek - akadályba ütközik a légáram a szájban:
réshangok (frikatívák) – az akadály a szájban van és részleges,
zár-réshangok (affrikáták) – az akadály kezdetben teljes, majd részlegessé válik,
zárhangok (okkluzívák) – az akadály a szájban van és teljes;

szonoránsok - nem ütközik akadályba a légáram a szájban:
közelít?hangok (approximánsok) – a hangképz? szervek csak megközelítik egymást vagy
csak kis er?vel érintik egymást,
orrhangok (nazálisok) – a légáram akadályozva van a szájban, de távozik az orron
keresztül,
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oldalhangok (laterálisok) – a légáram a nyelv mentén halad, de a nyelv akadályozza azt,
perg?hangok (tremulánsok) – a légáram rezegtetésel képz?dött hangok.

A magyarban van mind a 7 kategóriában hang.

A képzés helye szerint vannak, a 10 f? kategória (ezeket lehet még alkategóriákra is osztani)::

bilabiális (ajakhangok) – a képzés az alsó és a fels? ajkakkal történik,
labiodentális (fog-ajakhangok) – a képzés a fels? fogsorral és az alsó ajakkal történik,
dentális (foghangok) – a képzés a fels? fogsorral és a nyelvvel történik,
alveoláris (fogíny-hangok) – a képzés a fels? fogínnyel és a nyelvvel történik,
posztalveo-palatális vagy posztalveoláris (fogíny-szájpadlás hangok) – a képzés a fels?
fogínnyel és a szájpadlással történik,
prepalatális (fogmeder-hangok) – a képzés a fogmederrel és a szájpadlással történik,
palatális (szájpadlás-hangok) – a képzés a szájpadlás tetejével és a nyelvvel történik,
veláris (hátsó szájpadlás hangok) – a képzés a hátsó szájpadlással és a nyelvvel történik,
uvuláris (nyelvcsap-hangok) – a képzés a nyevcsappal történik,
laringeális (gége-hangok) – a képzés a gégével történik.

A magyarban uvuláris hang nincs, a többi kategóriában van magyar hang. (Uvuláris zárhang van pl. az
arabban, nagyon jellemz?, ez a ? bet?vel jelölt hang, melyet latin átírásban q-val szoktak írni - ezért van
az, hogy angolul Irak az nem Irac vagy Irak, hanem Iraq. Amikor parodizálni akarják az arab beszédet,
nagyon szeretnek a humoristák ezzel a hanggal viccel?dni. Ez ugyanaz, mint a héberben a ?, de a mai
zsidók nem ejtik már így, európai hatásra: a modern héber nyelvet ugyanis szláv és germán anyanyelv?
zsidók élesztették újra, ez hatalmas hatást tett a nyelvre, pl. az ilyen nagyon "idegen" hangok megsz?ntek
egyszer?en: a mai zsidók tehát azonosan ejtik a ? és ? bet?t, eredetileg csak az utóbbi volt azonos a
normál magyar k-val, de ma ugyanígy ejtik az el?z?t is, viszont a helyesírás megmaradt, ez olyan náluk,
mint nálunk a j és az ly. )

Egyszer majd keresztezem a 2 táblázatot, s leírom mi hogy van érthet? nyelven.

_______________________________________________
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Kivonulás a Szent Hegyre

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 30, 2021

https://bircahang.org/kivonulas-a-szent-hegyre/

Amikor jogász hallgató voltam 20+ éve, sajátos vizsgán vettem részt. A nagytudású professzor szokása
az volt, ? se nem irat írásbelit, se nem vizsgáztat egyenként szóban. Azt találta ki, egyszerre vizsgáztat
10-emberenként szóban.

Bement tehát a 10 ember, húztak tételt, majd el?adták saját tételüket kis felkészülés után. Egy hosszú
asztalnál ülve, egyszerre, azaz egymás után. Aztán a prof feltett pontosító kérdéseket minden tételhez,
jellemz?en 10 körüli kérdést. Ha ezekre nem tudott választ adni maga a tételt elmondó, bárki más
válaszolhatott.

A rendszer súlyosan kitolt azokkal, akik mázlisták voltak, mert olyan tételt húztak, amit jól tudtak, de
mást meg nem tudtak jól. Viszont segítette azokat, akik a saját tételüket nem tudták jól, de volt általános
fogalmuk az anyagról.

Ez római jog vizsga volt. A római jog vizsgákon a tételek kb. úgy oszlanak meg, hogy egynegyed-
egynegyed részt ölel fel a 4 f? rész: történeti rész, személyi és öröklési jog, dologi jog, eljárási jog és
kötelmi jog - ezt most növekv? nehézség szerint soroltam fel. S ez a nehézség komolyan értend?: a
kötelmi jog pl. nem szimplán nehezebb, hanem sokszorosabban nehezebb, mint a történeti rész.

A történész kolléga örült kezdetben, mert történeti tételt húzott: "Kivonulás a Szent Hegyre". Bele is
kezdett lelkesen, hogy 495-ben a plebeiusok kimentek, meg miért, meg kiment a konzul kérlelni ?ket
jöjjenek vissza. A második mondatnál le lett állítva "maga ezt nyilvánvalóan kiválóan tudja, nincs miért
folytatni". S jöttek a kérdések az egész ügy hátterér?l, következményeir?l. A kolléga itt már kezdett
er?sen halkulni.

Én meg úgy voltam ezekkel, hogy szerettem a lényeget nézni. Vagy készítettem puskákat, vagy
használtam mások puskáit - a puska értelme ez: a lényeg összefoglalása. Egyik kedvenc puskakészít?m
azóta ballib megmondóember lett, neve Lattmann Tamás, politikai szereplése gyalázatos, de
puskakészít?ként joghallgató korában rendkívüli tehetség volt, ezt el kell ismerni.
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Szóval általában jó voltam abban, hogy átláttam a nagy képet, annak f? vonalait, így ha nem is voltam jó
egyes részletekben, azt is tudtam, mely részleteket nem tudok rendesen. Hagyományos vizsgán ezzel
lehetett jeles is az eredmény meg bukás is, viszont a fent leírt megoldás esetében ez biztos siker volt.

Ez már a 90-es évek vége volt, megsz?nt a marxista szellemiség? római történelem a maga számtalan
marhaságával, hogy pl. gazdag patríciusok osztályharca a szegény plebeiusokkal. Marx egész egyszer?en
anakronisztikus volt. Err?l azért pár szót.

A patricius-plebeius ellentét nem osztályellentét, s még kevésbé volt vagyoni alapú ellentét. Minden
er?ltetés, hogy t?kés-bérmunkás ellentét legyen bel?le csinálva teljesen abszurd.

A valóságban ezek leszármazási kategóriák. Az ókori Rómát 3 törzs alapította (latinok, szabinok,
etruszkok), mindegyik törzs 10-10 curiából áll, a curiák meg nemzetségekb?l, azok pedig családokból. A
curia volt a f? egység, mert a korai római f? hatalmi szervben, a comitia curiatában minden curia 1-1
szavazattal rendelkezett. S itt jön a patriciusok szerepe: csak ?k voltak a curiák teljesjogú tagjai, mindenki
más vagy részt se vehetett vagy részt vehetett, de nem vehetett részt a döntésben (ez vitás kérdés). 

S kik voltak a patriciusok? Azok a nemzetségf?k, akik megalapították Rómát, s ezek vérszerinti férfi
leszármazottai. Az ugyan igaz volt, hogy a kezdeti pillanatban ezek a leggazdagabbak is voltak, de ez
nagyon hamar megváltozhatott. Hiszen aki ma gazdag, az elszegényedhet, különösen az utódai 2-3
nemzedékkel kés?bb. Ez még mai így van, de különösen abban a korban, amikor a gazdagság alapja a
mez?gazdaság volt, pár évnyi rossz terméssel már koldussorba lehetett jutni.

S kik voltak a plebeiusok? Kétféle lehetett az eredetük:

aki az alapításkor nem volt nemzetségf?, ill. ennek leszármazottja,
aki az alapításkor ott se volt, azaz kés?bbi bevándorló, ill. ennek leszármazottja.

Gyakorlatilag tehát a patricius nem vagyonos ember, hanem ?shonos vezet? szerep? állampolgár
leszármazottja, míg a plebeius meg nem szegény, hanem mindenki más, aki ugyan szabad ember, de nem
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tartozik az el?bbi csoporthoz.

S mivel hamarosan lett a plebeiusok között egy elit réteg, jellemz?en kereskedelemb?l meggazdagodottak
(a kereskedelem akkor is több hasznot tudott hozni, mint a mez?gazdasági termelés), így lettek Rómában
olyan szupergazdag emberek, akik vagyonuk ellenére nem részesültek a politikai hatalomból, miközben
meg akadtak politikai hatalommal remdelkez? szegények csak mert valamelyik "alapító atya" vérszerinti
leszármazottai voltak.

Tulajdonképpen éppen ez adta a korai Róma f? társadalmi problémáját. Az egyre er?sebb plebeius elit
"rendszerváltozást" követelt, de legalábbis önmaga beemelését az államelitbe, míg a patriciusok meg
harcoltak a hagyományokért, s berzenkedtek, hogy mindenféle alacsony származású "újgazdagok"
hatalomhoz juthassanak.

E probléma megoldása már a római királyság alatt megkezd?dött, az i. e. VII. században. A comitia
curiatától lassan minden hatalom el lett véve - bár sose lett megszüntetve, a rómiak hagyománytiszteletét
mutatja, hogy semmit se szüntettek meg, csak kiüresítettek. Ennek vicces jele: a királyság meg lett
szüntetve Rómában i. e. 509-ben, de a király tisztség megmaradt még 8 évszázadon keresztül, csak éppen
semmilyen funkciója nem volt immár az államszervezetben - kb. mintha ma kimondanánk, ezentúl a
magyar köztársasági elnök egyetlen feladata minden december 31-én este beszédet mondani a tv-ben, de
tiltakoznánk minden javaslat ellen, mely meg akarná szüntetni ezt a tisztséget, bár nyilvánvalóan teljesen
felesleges, s arra hivatkoznánk, hogy ?si szokás a köztársasági elnöki szilveszteri beszéd, így ha nem
lenne elnök, társadalmunk egyik alapja összeomlana, hiszen hogyan lennénk képesek szilveszteri tv-
beszéd nélkül létezni?

Szóval a comitia curiata szerepe át lett adva lassan a comitia centuriatának, ahol immár minden szabad
római férfi szavazhatott. S a centuriák beosztása immár nem leszármazási, hanem vagyoni helyzet alapján
zajlott. Jött a házassági tilalom megszüntetése, majd az összes vezet? tisztség megnyitása a plebeiusok
ellen. Aztán immár szenátor is lehetett plebeius, pedig éppen a szenátori tisztség volt a patricius státusz f?
jele. A patricius-plebeius megkülönböztetés utolsó maradványai is meg lettek szüntetve az i. e. III. sz.
elején. Talán éppen a tökéletesen hatalommentes "király" tisztség maradt a legkés?bbig patriciusi
priviégium.

S?t olyan id?szak is akadt, amikor a plebeiusok ideiglenesen több hatalmat kaptak - a néptribün tisztséget
egy id?ben csak plebeiusok tölthették be, akkor is, amikor ez a tisztség bár f?hatalmat adott, nem csupán
a plebeiusok f? képviseletét jelentette.
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szeretem megnézni az egyes történelmi helyszíneket ma: nos, a Szent Hegy ma Róma központjában van,
teljesen beépítve - az id?k változnak, ma "Gay Center" van a Szent Hegyen... 

_______________________________________________
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Moziban Havannában

by maxval bircaman - kedd, augusztus 31, 2021

https://bircahang.org/moziban-havannaban/

A kevés lehetséges szórakozások egyike Kubában a 80-as években a mozizás volt. A kubai kommunista
cenzúra a magyarnál jóval engedékenyebb volt, három kategórián - kemény horror, pornó, Kubát érint?
antikommunista tematika - kívül minden engedélyezett volt, s?t az állam azonnal behozott minden új
amerikai filmet az országba, természetesen illegálisan, az amerikai embargó miatt: de ez amerikai
embargó könnyedén meg volt kerülhet? Panamán keresztül, ráadásul akkor még létezett a Panamai
Csatorna Övezet is, mely egyenesen vámmentes kereskedelmet biztosított.

A mozizást nagyon támogatta a kubai állam. Ez abból is látható volt, hogy a mozik a kórházakkal azonos
védelmet élveztek az áramszünet alól - Kubában egyébként folyamatos áramszünet volt, jellemz?en
2-óránként volt áram, aztán 2 óra áramszünet volt. Tehát a mozikban mindig volt áram.

A normál mozi nyitvatartás délután 14 órától volt hajnali 2-ig. S ez szó szerint folyamatos üzemmódot
jelentett: azaz filmhíradó, film, majd ugyanez végig bármilyen szünet nélkül. A villany se lett soha
felgyújtvam cxsak hajnali 2-kor, záráskor. S a mozijegy érvényes volt egész napra, azaz akár többször is
végig lehetett nézni a filmet. Továbbá: a moziterembe bármikor be lehetett menni, nem csak a film
kezdetekor.

Ismeretlen jelenség Kubában a helyjegy, azaz bárki bárhová ülhet a terembem, ahol van szabad hely.

Volt aki nem is a film miatt ment be a moziba, hanem a meleg el?l menekült be a klímaberendezéssel
h?tött terembe. A h?tés kubai szokás szerint 16-18 fokot jelentett, szóval érdemes volt meleg ruhát vinni
a mozizáshoz.

A mozitermek utolsó sora - hallgatólagosan - szerelmespároknak volt fenntartva. Udvariatlanságnak
számított, ha egyedülálló ember vagy nem-pár ide ül. Minden ellenkez? híresztelés ellenére, a kubai
lányok szégyell?sek, s amit megengedtek a mozi békés sötétjében a párjuknak, azt nem engedték volna
meg egy parkban ülve a nappali világosságban, szóval ezért egyes párok szintén nem a film miatt mentek
moziba.
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A legtöbb havannai mozi rendkívül modern, szép épület volt, a 40-es és 50-es években épültek, kb. abban
a stílusban, mint a budapesti Uránia mozi, azaz kiváló hangosítás, kényelmes ül?helyek, s
bels?építészetileg is nagyon szép.

Ami visszás volt: a hatalmas üres el?terek. Ezek ugyanis még a régi rendszerre lettek tervezve, azaz
boltok, étel- és italárusok részére. A kommunista Kubában viszont már nem volt mit árusítani, így üres
pultokat látott az ember bemenetkor. 

Ahol laktam, a legközelebbi mozi a Trianón nevet viselte, utalva a párizsi palotára. A "Trianón" ejtése
spanyolul ahogy franciául, azaz a hangsúly az utolsó szótagon. A spanyol helyesírás mindig jelöli a
hangsúlyt, de ennek módja els? hallásra kicsit bonyolult:

ha a hangsúly nem az utolsó vagy utolsó el?tti szótagon van, akkor a hangsúlyos szótag
magánhangzóján ékezet van, tehát pl. az "América" szóban a hangsúly hátulról a harmadik
szótagon van;
ha a hangsúly az utolsó vagy utolsó el?tti szótagon van:

ha a szó magánhangzóra vagy n-re vagy s-re végz?dik, az ékezet csak akkor van kitéve, ha
a hangsúly az utolsó szótagon van, tehát pl. a "Cuba" szóban a hangsúly az utolsó el?tti
szótagon van, a "Perú" szóban viszont az utolsó szótagon,
ha a szó nem magánhangzóra vagy n-re vagy s-re végz?dik, az ékezet csak akkor van
kitéve, ha a hangsúly az utolsó el?tti szótagon van, tehát pl. "Fidel" - a hangsúly az utolsó
szótagon van, de "Chávez", mert a hangsúly az utolsó el?tti szótagpn van;

ha a szó egy szótagból áll, akkor az nyilván hangsúlyos, de a fenti szabályok nem érvényesek:
csak akkor van kitéve az ékezet, ha ennek jelentéskülönböztet? szerepe van;
a fentiekbe belezavarhatnak még a nem-kett?shangzó összetorlódott magánhangzók, ezt nem
részletezném, a lényeg: az ékezet ott olyankor is kell, amikor az általánosan szabályok szerint nem
kellene ékezet, lásd "Hungría" (=Magyarország), azért van az i-n ékezett, hogy jelezze, ez nem
"ia" kett?shangzó, hanem hangsúlyos i és hangsúlytalan a.

Ebben a moziban én összesen kb. 100-szor jártam. Egy id?ben annyira megszoktam a folyamatos
vetítést, hogy bementem bármikor, elkezdtem nézni a filmet mondjuk a közepén, majd jött a híradó, aztán
megnéztem a film elejét is: néha vicces volt, ahogy aztán fejben összeállt az egész film.

Ez a mozi havannai mércével kicsi volt, "alig" 1000 fér?hellyel. Volt Havanna legbels?bb központjában
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egy 6500 fér?helyes mozi is. Ahhoz hasonlót azóta se láttam.

a Trianón mozi Havannában 

_______________________________________________
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Gyönyör? állat!

by maxval bircaman - szerda, szeptember 01, 2021

https://bircahang.org/gyonyoru-allat/

1941 júliusa, a mai Belarusz keleti része.

Matthias Niedermüller SS-hauptsturmführer nagy állatbarát volt. Most a frontszolgálata során is csak az
állatok tudták igazán felvidítani a szürke háborús hétköznapok terhe alól.

Nagyon megörült ma, mert egy rendkívül szép lovat zsákmányolt az osztaga. 

Matthias állt az udvarban, megsimogatta a ló nyakát, majd azt mondta: - Gyönyör? állat!

Aztán, mintha ez a mondat valamiféle vezényszó lett volna, a közeli erd?b?l lövés jött, eltalálta a lovat, az
összebicsaklott. Nyilvánvalóan nem a ló volt a célpont, hanem az ember. De a ló pár perc alatt
kiszenvedett, s már csak a hullája feküdt a földön.

Matthias a következ? napokban úgy érezte, immár teljes erkölcsi felhatalmazása van a
partizángyanús elemek likvidálására.

_______________________________________________
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Nincs helye a marxizmusnak?

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 02, 2021

https://bircahang.org/nincs-helye-a-marxizmusnak/

Rétvári Bence azt mondja ünnepi beszédében, hogy a marxista, kommunista eszmének nincs helye sehol
a világban.

Marhaság, röviden fogalmazva.

Egyrészt az indoklás is abszurd. Hogy emberi áldozatokhoz vezetett. Nos, ezen az alapon a hadiipart és a
késgyártást is be kell tiltani, s?t azokat hamarabb! Másrészt mert demokráciaellenes, keresztényellenes,
zsidóellenes.

Nos, a zsidóellenesség teljes fantázia. Maga Marx is zsidó származású volt. De a szovjet állam alapítói
között is többszörösen felül voltak reprezentálva a zsidók. A keresztényellenesség se igaz, a marxizmus
tulajdonképpen eredetileg egyfajta ateista keresztény üdvtörténetnek indult, s ez aztán a gyakorlatban is
folytatódott: a szovjet eszme gyakorlata zavarbaejt? módon utánozott keresztény intézményeket,
hagyományokat. Hogy üldözte a hatalmon lév? kommunizmus a kereszténységet? Ez tény, de úgy, ahogy
bármely más eszmét. A keresztényellenesség egyszer?en nem volt alapja a marxista tanításnak és
gyakorlatnak.

Hogy demokráciaellenes? Nos, ez tény. Dehát ezzel mi a gond? Úgy kellene tenni, mintha a polgári
társadalom lenne a világ csúcsa, mely ellen nem szabad szólni se?

De ami a legjobban zavar a beszédben: a büdös liberális szag, ami árad bel?le. Ilyeneket 20-30 éve még
neves ballib megmondóemberek hangoztattak, lásd "küzdjünk az ordas eszmék ellen".

Persze, nem vagyok hülye, tudom, hogy a beszéd a választási kampány része, s nem szabad 
komolyan venni. De akkor is: alá kell húzni, ez téveszmés gondolkodás.
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A történelem vége

by maxval bircaman - péntek, szeptember 03, 2021

https://bircahang.org/a-tortenelem-vege/

Puzsér azon panaszkodik, hogy minden beteljesül, mert a neki oly kedves liberalizmus immár csak olyan
dolgokat képes produkálni, melyek ellen ? is évek óta küzd.

Puzsér olyan, mint az egyszeri marxista, aki küzd Lenin, Sztálin, Mao, Che Guevara, Pol Pot, s még
minden további marxista nagyember ellen, s ezt mindig az "igazi" marxizmus nevében teszi.

Puzsér egy olyan sose létezett liberalizmusért lelkesedik, mely a szellem terén képes vezetni. Csak hát
ilyen liberalizmus soha - se a gyakorlatban, se az elméletben - nem létezett. A liberalizmus alapaxiómája
a racionalitás és az anyag, nem a szellem.

_______________________________________________
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Az írás mélysége

by maxval bircaman - szombat, szeptember 04, 2021

https://bircahang.org/az-iras-melysege/

Az írásmód mélysége azt jelenti: mennyire szoros a kapcsolat egy nyelv beszélt és írott alakja között.

Ha a kapcsolat kisfokú, az azt jelenti, az írás és a beszéd között a kapcsolatos semmilyen vagy felületes,
ill. a kapcsolat nem egyértelm?. Az írás nem jelzi a kiejtést, vagy csak nagyon részlegesen jelzi. Ide
tartozik:

minden logografikus típusú írás, hiszen ennek az írástípusnak éppen az a f? jellegzetessége, hogy
az egyes írásjelek jelentéstartalommal rendelkez? elemeket jeleznek, nem hangokat - ilyen pl. a
kínai írás, részben a japán írás, de ilyen volt az ?si egyiptomi és az eredeti maja írás (a mai
egyiptomit - a kopt nyelvet - és a mai maját már nem így írják),
minden szótagíró típusú nyelv, mert bár az írás és a beszéd között van egyértelm? kapcsolat, az
nem hangokat, hanem hangkapcsolatokat jelöl - ilyen pl. részben a japán írás,
minden mássalhangzóírás (abdzsad), hiszen csak a magánhangzókat vagy nem vagy nem teljesen
jelöli., pl. a héber és az arab.
s végül minden magánhangzójelöl?s mássalhangzóírás (abugida) és abc-típusú bet?írás is, ahol
elvileg minden hang jelölve van, de a kapcsolat esetleges, lásd az angol vagy a francia írás.

A legjobb példa erre az angol. Miért tartozik ide:

a bet?knek csak egy kis része jelez egyértelm?en egy adott hangot: pl. ilyen a b és az f bet?,
egyetlen hang sem jelezhet? egyértelm?en egy-egy adott bet?vel,
önmagában egy-egy angol bet? egy rakás hangot jelölhet, még egy sor bet?kombináció esetében
se lehet biztosra menni,
a helyesírás bonyolultsága olyan fokú mindezek miatt, hogy több id? kell annak megtanulásához,
mint egy jól megszerkesztett abugida-írás, s?t egy szótagírás esetében - a japán írásban ha nem
számoljuk a kínai eredet? kandzsikat, kb. 70 jel van, s ezek egyetértelm?en jelölnek hangot vagy
hangkapcsolatot (a japán írás könny? lenne, ha nem lennének kandzsik benne)!
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Ha a kapcsolat közepes, az azt jelenti, az írás és a beszéd között er?s a kapcsolat, de sok a kivétel és a :

minden magánhangzójelöl?s mássalhangzóírás (abugida), ahol a kapcsolat er?s az írás és a beszéd
között, de nem teljes, viszont az esetek többségében megbízható, pl. hindi,
minden abc-típusú bet?írás ahol a kapcsolatos er?s írás és beszéd között, de nem teljes, viszont az
esetek többségében megbízható, pl. orosz.

Az orosz jó példa. Az egyes bet?k jelzik nagyjából milyen hangról van szó, de a pontos ejtés csak a
környez? bet?kkel együtt tudható biztosan. Pl. az orosz ? bet? lehet "d" vagy "gy", ez csak a következ?
bet?b?l tudható meg. Ezen kívül egyes esetekben az írás történelmi elv?.

Ha a kapcsolat er?s, az azt jelenti, az írás és a beszéd között er?s a kapcsolat, a fonéma=bet? elv a
legtöbb esetben érvényesül, persze lehetnek kivételek, de ezek száma véges: 

a gyakoribb típus, amikor a szóelemek elemzésén alapul az írás, azaz az egyes szóelemek azok
alapalakjukban érvényes kiejtés szerint írandó akkor is, ha az adott szóban az ejtés más, lásd ilyen
a magyar írás, "barátság", mert a "barát" és -ság/ség elemekb?l áll, miközben a kiejtés
"baráccság",
a ritkább típus, amikor a tényleges ejtés számít, ilyen pl. a horvát, lásd "Zagreb" (Zágráb), de ha
hozzátesszük a -?anin képz?t (mely lakost jelent), akkor az összetett szóban immár "zagrep?anin"
lesz, mert a zöngétlen ? hatására a b zöngétlenedik.

A magyar írás miben sérti meg a fonéma=bet? elvet? Íme:

a már említett szóelemz? írásmód,
a j fonémát 2 bet? jelzi: j és ly,
idegen szavakban felesleges plusz bet?k önálló hangérték nélkül: q, w, x, y, ráadásul az utóbbi
lehet "i" és "j" is,
korábbi helyesírások használata nevekben, lásd Kossuth, ejtve "kosut",
a "h" egyes esetekben néma, lásd "cseh",
egyes idegen szavakban a "h" írása "ch" alakban, pl. technika,
a rövid/hosszú magán- és mássalhangzók nem mindig pontos használata, lásd "egy" ejtve "eggy", 
"búcsú" ejtve "bucsu", "akkumulátor" ejtve "akumulátor", "unió" ejtve "únió", stb.,
s természetesen minden kett?s bet?, lásd "község", nem tudható, ez "zs" vagy "z" és "s".
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Ez egy térkép, de nem én készítettem, pl. nem is értek egyet több kategorizációval, mondjuk a spanyolt
szerintem nincs miért a közepes kategóriába sorolni:

piros - gyenge kapcsolat. sárga: közepes kapcsolat, zöld - er?s kapcsolat 

_______________________________________________
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Mai gyarmatok

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 05, 2021

https://bircahang.org/mai-gyarmatok/

Melyek azok a területek, melyek "gyarmatgyanúsak"?

Alapvet?en ez 2 kategória:

melyeket az azt birtokló állam speciális státuszúként kezel, azaz a jogrend ott nem azonos azzal,
ami az állam "normál" részén,
ahol nincs ugyan speciális státusz, de területileg jelent?s távolságra fekszik az ország f?
területét?l (itt eleve nem veszem figyelembe azokat az eseteket, ahol ez a távolság arányosan
kicsi).

Íme a teljes lista:

Angola:
Cabinda;

Ausztrália:
Ashmore- és Cartier-szk.,
Heard-sz. és McDonald-szk.,
Karácsony-sz.,
Korall-tengeri-szk.,
Kókusz-szk.,
Norfolk-sz.;

Azerbajdzsán:
Nahicsevan;

Brunei:
Temburong;

Chile:
Húsvét-szk.;

Dánia:
Feröer-szk.,
Grönland;
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Egyesült Királyság:
Akrotíri és Dekélia,
Anguilla,
Bermuda,
Brit Antarktiszi Terület,
Brit Indiai Óceáni-szk.,
Brit Virgin-szk.,
Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szk.,
Falkland-szk.,
Gibraltár,
Guernsey,
Jersey,
Kajmán-szk.,
Man-sz.,
Montserrat,
Pitcairn-szk.,
Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha,
Turks- és Caicos-szk.;

Finnország:
Åland-szk.,

Franciaország:
Cliperton-sz.,
Francia Déli és Antarktiszi Terület,
Francia Guiana,
Francia Polinézia,
Guadeloupe,
Martinique,
Mayotte,
Réunion,
Saint Barthélemy,
Saint Martin,
Saint Pierre és Miquelon,
Új-Kaledónia,
Wallis és Futuna;

Hollandia:
Aruba,
Bonaire,
Curaçao,
Saba,
Sint Eustatius,
Sint Maarten;

Horvátország:
Dubrovnik-Neretva;

Kelet-Timor:
Oecusse;

Norvégia:
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Bouvet-sz.,
Jan Mayen.szk.,
Svalbard;

Oroszország:
Kalinyingrád;

Portugália:
Azori-szk.,
Madeira;

Spanyolország:
Ceuta,
Kanári-szk.,
Melilla;

USA:
Alaszka,
Amerikai Szamoa,
Amerikai Virgin-szk.,
Baker-sz,,
Északi-Mariana-szk.,
Guam,
Hawaii,
Howland-sz.,
Jarvis-sz.,
Johnston-atoll,
Kingman-zátony,
Midway-szk.,
Navassa-sz.,
Palmyra-atoll,
Puerto Rico,
Wake-sz.;

Új-Zéland:
Cook-szk.,
Niue,
Tokelau.

A listámon nem szerepelnek azok a határmenti kisebb exklávék, melyek történelmi okokból kerültek
nem messze az anyaországtól. Ilyenek vannak a belga-holland, a német-svájci, a spanyol-francia, az olasz-
svájci határon, valamint Omán és az Egyesült Arab Emirátusok határán. (Korábban 100 feletti ilyen eset
volt az indiai-bangladesi határon, ezeket pár éve mind megszüntették.) A nagyobb hasonló eseteket
viszont beletettem a listába.

A listáról zárjuk ki el?ször azokat, melyek nyilvánvalóan nem gyarmatok, hiszen nincs és sose volt
állandó lakosságuk. Ezek:
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Ausztrália:
Ashmore- és Cartier-szk.,
Heard-sz. és McDonald-szk.,
Korall-tengeri-szk.;

Egyesült Királyság:
Brit Antarktiszi Terület,
Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szk.;

Franciaország:
Cliperton-sz.,
Francia Déli és Antarktiszi Terület;

Norvégia:
Bouvet-sz.,
Jan Mayen.szk.;

USA:
Baker-sz,,
Howland-sz.,
Jarvis-sz.,
Johnston-atoll,
Kingman-zátony,
Midway-szk.,
Navassa-sz.,
Palmyra-atoll,
Wake-sz..

Most zárjuk ki azokat a közeli exklávékat, ahol történelmi okokból az illet? terület kissé távol maradt a
f? területt?l:

Angola:
Cabinda: 40 km-re található a f? angolai területt?l, a felsoroltak közül az egyetlen, ahol
létezik szeperatista mozgalom, mely szeretne elszakadni Angolától. 1956-ig Cabinda
önálló portugál gyarmat volt, azaz önálló identitása volt, s ez megmaradt a függetlenség
után is. Tehát ez eddig az egyetlen gyarmatgyanús.;

Azerbajdzsán:
Nahicseván: A határok megállapítása a szovjet id?kben történt, amikor ennek nem volt
még gyakorlati jelent?sége, így Szovjet Azerbajdzsán 2 részre volt osztva, a nyugati
Nahicseván, a keleti a f? rész, köztük örmény területtel. Ma Azerbajdzsán legfejlettebb
része Nahicseván, a csak Nahicseván miatt létezik közös azeri-török határ. A lakosság 99
%-ban azeri. Az utóbbi 30 évben Azerbajdzsán két része között szárazföldi úton csak
Iránon keresztül lehetett eljutni, a szovjetkori utak az azeri-örmány viszály miatt le voltak
zárva. A tavalyi azeri-örmány háborúban aratott azeri gy?zelem egyik eredménye: az
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egyik tranzinút megnyílt örmény területen keresztül, orosz ellen?rzés alatt használható ez
az útvonal.;

Brunei:
Temburong; Brunei a világ második leggazdagabb országa, nincs elszakadási vágy.
Temburong 25 km-mel keletebbre fekszik a f? brunei területt?l, a lakosság ugyanaz - s?t a
lakosság a két rész közti malájziai területen is ugyanaz. Pár év óta híd létezik a két brunei
területrész között a tenger felett, így ma már át lehet haladni köztük határellen?rzés nélkül
szárazföldi úton is.;

Horvátország:
Dubrovnik-Neretva: Ez az eset az 1699-es karlócai béke eredménye máig. Az akkori
Raguzai Köztársaság nem akart közös határt a vele viszályban lév? Velencei
Köztársasággal, mely akkor birtokolta az észak-dalmáciai partvidéket és a közeli
szigeteket. Így kettejük között egy kis területrész - Popovo Polje és Neum - a törökökhöz
került mint egyfajta ütköz?zóna. Kés?bb a terület osztrák, majd osztrák-magyar, majd
jugoszláv lett, de státusza sose változott meg: sose lett Horvátországhoz csatolva, maradt
boszniai terület, bár a lakosság 99 %-a horvát. Ez nem is okozott semmilyen gondot
egészen Jugoszlávia széteséséig, akkor azonban hirtelen itt két országhatár keletkezett, s a
független Horvátország két részre "szakadt" a kis boszniai területsáv miatt. A horvátok 30
éve hidat akarnak építeni a boszniai területrész kikerülése céljából, a híd építése 3 éve
kezd?dött, idén szerkezetkész lett, jöv?re várható a végleges befejezése. Évtizedes viták
folytak err?l, a boszniai kormányzat kifogásolta, hogy a horvátok "bezárják" ?ket a
híddal.;

Kelet-Timor:
Oecusse: Itt a kérdés alapja, hogy Timor-sziget egy része holland volt, más része portugál,
s a portugál rész két egymással nem kapcsolódó területb?l állt. A portugál részt megörökl?
Kelet-Timor így ma két részb?l áll. Az egész sziget teljesen vegyes etnikai értelemben.

Oroszország:
Kalinyingrádi terület: A volt Kelet-Poroszország északi része, mely nem a vele fizikailag
határos szovjet köztársasághoz, hanem az orosz köztársasághoz lett csatolva a II. vh. után.
Ennek eredménye: ma 800 km-re van Oroszország f? részét?l. Etnikailag ez egy teljesen
orosz terület.

USA:
Alaszka: Ez közismert, megvette az USA Oroszországtól 1867-ben.

Most azokat vegyük ki, ahol a terület távoli, de a lakosság etnikailag nem rendelkezik önálló nemzeti
öntudattal, nem létezik semmilyen komoly igény arra, hogy önálló állam legyen. 

Egyesült Királyság:
Anguilla: Arról híres, hogy ellenkezett, amikor a britek függetlenséget akartak adni nekik.,
Falkland-szk.: Közismert eset. A lakosság arra büszke, hogy brit.,
Gibraltár: Az el?z?höz hasonló, bár itt létezik helyi identitás, az csak a briten belüli
refionális öntudat.,
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Guernsey: Gyakorlatilag Anglia része. Történelmi és jogi okokból nem lett hivatalosan
csatlakoztatva hozzá.,
Jersey: Ugyanaz mint Guernsey.,
Man-sz: Ugyanaz mint Guernsey.,
Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha: Pár ezer f?s telepes lakosság 3 egymástól
távoli szigeten. Gazdaságilag is képtelen lenne a terület önfenntartásra, de igény sincs rá, a
lakosság britnek tekinti magát.;

Finnország:
Åland-szk.: A lakosság egyszer?en svéd anyanyelv? finnként határozza meg magát.;

Franciaország:
Saint Barthélemy - Francia telepes sziget. Az egyetlen francia sziget a Karib-térségben,
ahol a lakosság zöme nem rabszolgák leszármazottja. Élvezik a francia státuszt, annak
negatív oldaláról pedig lemondtak, 2012-ben az EU-ból is kiléptek,,
Saint Pierre és Miquelon - Az utolsó észak-amerikai francia "gyarmat". Lakossága fehér
telepesek utódai. Gyakorlatilag két lábon állnak: élvezik egyszerre Kanada és Franciország
rendjét.;

Norvégia:
Svalbard: Önfenntartásra képtelen norvég terület.;

Portugália:
Azori-szk.: Felfedezése el?tt lakatlan volt. Ma jelent?s adóügyi kedvezményeket élvez.,
Madeira; Ugyanaz, mint az Azori-szk.;

Spanyolország:
Ceuta: A három utolsó afrikai spanyol egyike. Ma már a lakosság jelent?s része arab, de az
arab lakosság is azért van ott, mert az Észak-Afrikához képes rendkívül magas spanyol
életszínvonalat szeretné.,
Kanári-szk.: Hasonló, mint a 2 portugál terület esete, de itt létezett eredeti ?slakosság,
azonban kihalt, s a mai lakosság spanyol telepesek utódai.,
Melilla: Ugyanaz mint Ceuta.;

USA:
Hawaii: Eredetileg kényszercsatlakoztatva az USA-hoz, az eredeti kultúra azonban
marginális lett, s ma már a lakosság zöme is új betelepül?kb?l áll.

Méret miatt kizárható területek, olyanok, melyek rendkívül kis lakossággal rendelkeznek, az anyaország
nélkül nem tudnának létezni. Valamint olyan területek, melyek gazdasági vagy politikai 
érdekb?l választotték a függetlenség elutasítását:

Ausztrália:
Karácsony-sz.: Kétezer f? lakosság.,
Kókusz-szk.: Ezer f? alatti lakosság,
Norfolk-sz.: Kétezer f? lakosság, az egyetlen mely nagyobb autonómiát szeretne.

Dánia:
Feröer-szk. - A függetlenség komoly esély, eddig gazdasági okokból utasította el a
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többség.,
Grönland - Itt napirenden van a független államiság.;

Egyesült Királyság:
Bermuda - Itt komolyan felmerült a függetlenség ötlete, de ezt eddig a többség mindig
elutasította. A f? érv: olcsóbb, ha Anglia fizeti a kül- és hadügyeket.,
Brit Virgin-szk.: Az egyik "adóoptimalizációs" sziget. Abból él, hogy máshonnan
elvonnak pénzeket az adózás el?l. Ehhez nagyobb, biztosabb hátteret ad egy fejlett állam
szuverenitása, mely ráadásul gyakorlatilag teljes autonómiát adott.
Kajmán-szk.: Ugyanaz, mint a Brit Virgin-szk. esete.,
Montserrat: Egy természeti katasztrófa áll a függetlenség útjában. Brit segélyezés nélkül
összeomlott volt a terület, a pár évvel ezel?tti hatalmas vulkánkitörés miatt, máig
lakhatalan a sziget fele.,
Pitcairn-szk.: Az 50-f?s lakosság nyilván nem lenne képes önálló államot m?ködtetni.,
Turks- és Caicos-szk.: Ugayanaz, mint a Brit Virgin-szk. esete.;

Franciaország:
Francia Guiana - Alapvet?en itt a lakosság francia identitású. S a gazdasági el?nyök is a
függetlenség gondolata ellen hatnak.,
Guadeloupe - Mint Francia Guiana esete.,
Martinique - Mint Francia Guiana esete. De az összes francia amerikai terület közül itt a
leger?sebb a függetlenség támogatottsága, viszont itt is kisebbségben van ez az álláspont.,
Mayotte - Elutasított a függetlenséget, a Franciaországgal való teljes integrációt
választotta,
Réunion - Mint Francia Guiana esete.,
Saint Martin - Mint Francia Guiana esete.;

Hollandia:
Aruba - A már letárgyalt függetlenségét mondta vissza, pénzügyi okokból. Megelégedett
az autonómiával.,
Bonaire - Még az autonóm státuszt sem akarta.,
Curaçao - Elutasított a függetlenséget, az autonómiát választotta.,
Saba - Még az autonóm státuszt sem akarta.,
Sint Eustatius - Még az autonóm státuszt sem akarta.,
Sint Maarten - Elutasított a függetlenséget, az autonómiát választotta.;

Új-Zéland:
Cook-szk. - Teljesen autonóm, a teljes függetlenséget nem akarja, az új-zélandi
állampolgárság megtartása miatt.,
Niue - Teljesen autonóm, a teljes függetlenséget nem akarja, az új-zélandi állampolgárság
megtartása miatt.,
Tokelau - Elutasította az autonómiát is, nemhogy a függetlenséget.

Még hátra van pár kizárandó eset:

Egyesült Királyság:
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Akrotíri és Dekélia - Ez de facto egy nagyra n?tt támaszpont, mint terület nem vehet?
figyelembe. Ha megsz?nne atámaszpont, Ciprus része lenne, ami ma is de facto
szemszögb?l..
Brit Indiai Óceáni-szk. - Ez is de facto egy nagyra n?tt támaszpont, a specialitása, hogy az
?slakosság el lett üldözve. Ha megsz?nne a támaszpont, a terület ismét Maurituis része
lenne.;

USA:
Amerikai Szamoa - Elutasítja a függetlenséget,,
Amerikai Virgin-szk. - Minimális függetlenségi támogatás van, itt az autonómia státuszát
érintik csak a viták.,
Északi-Mariana-szk. - Többször el lett utasítva a függetlenség, a jelenlegi társult állam
státusz nagy támogatást élvez.,
Guam - A cél a társult állami státusz elérése.,
Puerto Rico - A teljes integráció hívei vannak a legtöbben, azaz legyen a terület teljesjogú
USA-állam.,

Mi az ami maradt? Összesen 3 terület, mely Franciaországhoz tartozik:

Francia Polinézia,
Új-Kaledónia,
Wallis és Futuna.

Továbbá a Húsvét-szk.

Ezek azok, melyekben jelent?s a függetlenség támogatottsága. S ez sikeres is lett volna, ha nem lenne
mindegyikben jelent?s betelepült francia lakosság, mely érthet?en függetlenség-ellenes. Nem véletlen,
hogy ez az a 3 terület, melyet a francia hivatalos politika is "speciálisnak" tekint. Wallis és Futunán a
francia közigazgatás elismeri a helyi 3 törzsi királyságot, Francia Polinéziában a helyi zászló a franciával
együtt hivatalos, Új-Keledóniában pedig a legutóbbi függetlenségi népszavazáson 53:47 arányban lett 
elutasítva a függetlenség (az 54-tagú helyi parlametben pedig 26:25 az arány a függetlenségpártiak
javára).

A Húsvét-szk. egy olyan terület, mely az országa többi részét?l több ezer km-re van, etnikailag teljesen
különbözik t?le.
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Óceánia térképén a három francia terület (pirossal), s a Húsvét-szk, (zölddel) 

Óceánia délnyugati része, rajta Új-Kaledónia és Wallis-Futuna 

Óceánia délkeleti része, rajta Francia Polinézia 
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Barbárok és a civilizáció

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 06, 2021

https://bircahang.org/barbarok-es-a-civilizacio/

Egy tíz nappal ezel?tti cikk. Szánalmas, de ?szinte, szóval figyelemre érdemes.

Szóval a neves ballib megmondóember Radnóti Sándor azt mondja, hogy ?k a civilizáció, s az
ellenvélemény a barbárság. 

A barbárság törzsterületén irtózatos az elnyomás állítólag. Ez magyarra fordítva azt takarja: ott nem
tehetnek meg bármint a liberális nagyurak és filantróger gazemberek.

Liberális, nyugati g?g ez, semmi más.

Pedig a nyugati szemétcivilizáció elleni ellenállás nem barbarság, szimplán egészséges önvédelem.

De nyugodtan nevezzenek minket a liberálisok barbároknak, semmi gond. Vállaljuk büszkén, hogy
liberális értelemben barbárok vagyunk.

Ami pedig a radnótikat illeti, egy egészséges társadalomban nemhogy ?k a megmondóemberek, hanem
legfeljebb egy megt?rt törpe kisebbség.

_______________________________________________
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A sipákolók

by maxval bircaman - kedd, szeptember 07, 2021

https://bircahang.org/a-sipakolok/

Afganisztán és az USA ottani veresége kapcsán a f?sodrú liberális narratíva az, hogy a nagylelk? USA
mindent megtett, de a bunkómucsai afgánok nem voltak hajlandók segíteni saját magukon, így nem volt
mit tenni. S ha követett is el hibát a nagy USA - áldott legyen a neve! -, azt a rohadék Trump követte el,
miközben a demokrata Biden hatalmas profi, hibátlan szent ember. Igaz, id?nként elalszik tárgyalás
közben, de ezt is azért, hogy álmában terveket dolgozzon ki a világ érdekében!

Igenám, de a radikális iszlamisták libbantak nem elégedettek. Hiszen az egyeneságú fejl?dés nem mehet
visszafelé! Meg hogy hogy nem akarják az emberek a jót? Miért nem védik meg a progressziót? S a
nyugat meg hogyan képes aludni ezalatt?

Bevallom, nekem egyre szimpatikusabbak a talibánok. Valahogy úgy vagyok velük, mint a budapesti
augusztus 20-i díszmenet vidámparki stílusú dekorációival: els? látásra az ember megdöbben, miféle
baromság ez, aztán amikor meghallja a ballib megmondóemberek folyamatos öklendezését, hirtelen úgy
látja, nem is olyan rondák azok a dekorációk... 

https://www.youtube.com/watch?v=WsCNZN3v2l0 
a 40 évvel ezel?tti kötelez? liberális afgán narratíva (vigyázat: ez ma már fasizmus!) 
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Hová lettek az indiánok?

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 09, 2021

https://bircahang.org/hova-lettek-az-indianok/

Van egy makacs mítosz arról, hogy az indiánok ki lettek irtva. Ezért most pár adat.

A teljes amerikai kontinens lakossága 1500-ban 50 millió körül lehetett, ebb?l 25 millió az azték
birodalom (a mai Mexikó középs? része), 10-10 millió az inka birodalom (a mai Peru, Nyugat-Ecuador,
Bolívia, Észak-Chile területén) és a több tucatnyi maja állam (a mai Guatemala, Honduras, Salvador,
Belize, s Mexikó déli és keleti része), s 5 millió minden más, ez utóbbi a "vadon" él?, azaz az államiságot
el nem ér? társadalmakban él? indiánok.

Jelenleg a teljes amerikai kontinens lakossága kb. 1 milliárd f?, azaz pont a húszszorosa.

Azt hiszem, elég végignézni átlagos latin-amerikaikat, hogy az ember észrevegye bennük az indián
elemet, de íme az adatok.

Amerikában jelenleg 40 ország van, ebb?l 35 "helyi", 5 pedig európai ország, melynek területe van az
amerikai kontinensen. Az utóbbi 5 közül 2 azonnal kizárható:

Dánia: hiszen amerikai területe (Grönland) történelmileg és kulturálisan teljesen eltér Amerikától,
többek között sose éltek itt indiánok,
Portugália: csupán földrajzi érdekesség, hogy az Azori-szk. két legnyugatibb szigete Amerikához
tartozik, de ez mind történelmi, mind kulturális értelemben Európa.

Az egyes régiók nagyon különböz?ek etnikailag és történelmileg is, így érdemes ?ket külön kezelni.

A legegyszer?bb a Karib-térség esete, ez ma kb. 45 millió f?, azaz az összamerikai lakosság 4 %-a. Ez
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az európaiak által legkorábban felfedezett terület. Eleve gyéren lakott volt, alacsony szint? társadalmi
szervezettségben él? népekkel. S ez a terület, ahol valóban volt ?slakos-irtás. Még nem voltak hatályban
az indiánokat véd? spanyol törvények (ezeket 1542-ben hozta meg a spanyol király), így a spanyol
telepesek gyakorlatilag fogyóeszközként tekintettek az ?slakosokra. Természetesen itt is a természetes
halál volt a f? halálozási ok, nem a kegyetlenkedés, de az indiánokra er?szakolt kényszermunka tovább
növelte az egyébként is magas halálozási arányt. Végülis éppen az indiánok kihalása szülte meg az ötletet,
hogy néger rabszolgák legyenek betelepítve a helyükre.

A legnagyobb karibi szigeten - Kubában - 50 év alatt kb. 300 ezer indiánból 3 ezer maradt meg az indián
törvények bevezetésekor. Ma persze turistáknak mutogatni szoktak kubai indián falvakat, de ezek
amolyan skanzenek valójában (pl. Baracoa városban, Guantánamo megyében), nagyjából mintha
Magyarországon valaki beseny? településeket kezdene reklámozni.

Ma a Karib-térség gyakorlatilag indiánmentes zóna. Ténylegesen csak genetikai maradványok vannak,
se indián, se kevert fajú közösségek nincsenek. Az indiánok száma jellemz?en nulla itt, s ha több ennél,
akkor is messze 1 % alatti, ami szintén jellemz?en kevert népesség.

Az egyetlen kivétel Dominica (a Közösség, nem a Köztársaság), ahol valami csoda folytán fennmaradt az
ország keleti partvidékén egy indián törzs, ma az összlakosság kb. 3-5 %-át teszik ki. 

A kontinentális Közép-Amerikában egészen más a helyzet. A lakosság kb. 170 millió f?. Az egyes
országokban a helyzet:

Belize - indián lakosság: 18 % - kevert indián-fehér lakosság: 53 %,
Costa Rica - indián lakosság: 3 % - kevert indián-fehér lakosság: 15 %,
Guatemala - indián lakosság: 44 % - kevert indián-fehér lakosság: 52 %,
Honduras - indián lakosság: 6 % - kevert indián-fehér lakosság: 87 %,
Mexikó - indián lakosság: 30 % - kevert indián-fehér lakosság: 60 %,
Nicaragua - indián lakosság: 5 % - kevert indián-fehér lakosság: 69 %,
Panama - indián lakosság: 12 % - kevert indián-fehér lakosság: 65 %,
Salvador - indián lakosság: 2 % - kevert indián-fehér lakosság: 85 %.

Tehát az egyetlen ország a régióban, ahol az indiánok és a meszticek együtt nem alkotnak
többséget Costa Rica. Az oka ennek: ez volt a leggyérebben lakott térség a régióban, s a hatalmas
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mérték? spanyol bevándorlásban így az ?slakos arány jelentéktelen lett a régió többi országához képest.

Észak-Amerikában - lakossága 365 millió - az számok jelentéktelenek. Az USA-ban az indián arány 1
%, Kanadában 3 %, plusz 2 % mesztic.

Dél-Amerika - lakossága 420 millió - 3 régióra osztható:

ahol gyakorlatilag nincs se indián, se mesztic: ez a 3 Guayana és Uruguay (terméeszetesen ide
tartozik a Falkland-szk. is, mely lakatlan volt az európai gyarmatosítás kezdetén),
ahol jelent?s indián és mesztic kisebbség van: Argentína (2 % indián, 8 % kevert) és Brazília (2 %
indián, 12 % kevert),
ahol a többség indián és mesztic: az összes többi ország.

Argentína és Brazília esetéhez hozzá kell tenni az indián és a mesztic lakosság nem egyenl?en elosztva él
az országban. Brazíliában északnyugaton van a legtöbb indián, s ott valamint északkeleten a legtöbb
mesztic. Argentínában pedig délen és északnyugaton él ez a lakosság a legnagyobb arányban.

Ma tehát az amerikai kontinensen összesen kb. 350 millió indián és fehér-indián keverék ember él. Az
összlakosság harmada.

zöld - fehér abszolút többség, piros - indián/mestic abszolút többség, barna - néger abszolút többség,
sárga - minden egyéb 
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Végtelen köb

by maxval bircaman - péntek, szeptember 10, 2021

https://bircahang.org/vegtelen-kob/

Mi történik az ember halálakor?

Az evilágból való kilépés véglegesedése azzal jár, hogy az egyén egy teljesen sötét kockába kerül, mely
azonban végtelen méret?. A halott teljesen él?nek érzi magának, viszont minden testi igénye hiányzik. 

Maga körül ebban az állapotban az ember csak a sötétséget látja, de ez nem félelmetes sötétség. Egyedül
maga alatt lát fényt: ez olyan mint egy társasjáték kartonja. Azon aztán látja teljes evilági életét, annak
minden elemével.

A halott lassan ráébred az az élet egészen más volt. Lassan elvész a gondolati kapcsolat is a
"társasjátékkal". A halott agya kitisztul.

Ami aztán jön, az már e tiszta állapot elérése után következik. Nyilván maga a kitisztulás id?tartama
különböz?, egyénfügg?.

_______________________________________________
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Reggel a villamoson

by maxval bircaman - szombat, szeptember 11, 2021

https://bircahang.org/reggel-a-villamoson/

Még a precovid kor élménye: hosszú zakatolás a villamoson, 20 megállót is utaztam akkoriban szinte
napi szinten.

Ilyenkor az utasok nagy többsége munkába men? kisember. Ülnek, s néznek maguk elé unottan.
Ráadásul ez már a B csapat, az értelmiségiek, pontosabban az irodai munkásság. Az A csapat, a fizikai
dolgozók elfárasztják izmaikat, nincs idejük gondolkodni se, így kisebbnek érzik a problémát.

Furcsa, de ez van, az elnyomottabb kevésbé elnyomottnak érzi magát. De ez nem egyedi jelenség.
Amikor a középkori Európában mindenki gabonakását, krumplit és kenyeret evett, s olcsó fröccsöt ivott
hozzá, ünnepeken fogyasztva csak húst, gyümölcsöt, rendes bort és sört, kevésbé érezte magát az
átlagember rosszul, mint amikor a XIX. században megjelent a nagy b?ség, csak éppen a legtöbbeknek
nem volt rá pénzük. A relatív negatívum mindig rosszabb az abszolút negatívumnál.

Szóval az irodai dolgozó nem fárasztja ki magát fizikailag, marad ereje gondolkodni. Így még jobban
átlátja: amit csinál, annak szinte semmi értelme, s az egész életvitele abszurd.

Az egyik ok, amiért elkezdtem állandóan kocsival járni munkahelyre ez volt: meg akartam magamat
kímélni az életgy?löl? kisemberek látványától. Nem, nem hibáztatni akarom ?ket, jogosan van bennük ez
az érzée, de azt vettem észre, rám is kezd átragadni. Ami pedig kezdte rontani ihletemet. A rossz oldala:
így kevesebb impulzust kapok a kisemberekt?l.

https://www.youtube.com/watch?v=U_K7FK3DlX8 
munkába menés (vágatlan, s eredeti hanggal) - idegenforgalmilag is jó, mert áthaladok Szófia legbels?bb
központján, lásd volt Párközpont, Nemzeti Bank, volt mauzóleum helye, volt cári palota, Parlament, az
orosz cár szobra, stb. 
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Kontinensek lakossága

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 12, 2021

https://bircahang.org/kontinensek-lakossaga/

Hogyan változott a történelem során az egyes kontinensek súlya lakosságuk szerint.

Figyelembe kell persze venni az egyes földrészek nagyságát is. Ha Európa 1 rész, akkor a többi földrész:

Afrika: 3 rész,
Amerika: 4 rész,
Ázsia: 4,5 rész,
Óceánia: 1 rész.

Óceánia kihagyható az elemzésb?l, mindig jelentéktelen volt, lakosságának aránya 1 % alatt volt, s az
el?rejelzések szerint 2100-ra éppen eléri stabilan az 1 %-ot, s ennél több nemigen várható.

Ázsia mindig az els? volt, csak az változik, mennyivel els?. Ázsia f? "titka" a rizs. Mint ismert, a világ 3
nagy élelmezési zónára osztható: búza, kukorica, rizs, s az utóbbi adja a legjobb termésarányt. A búza
termésaránya csak a XIX. században lett magas, ma 1:40 körüli, de ma is elmarad mind a kukricáétól,
mind a rizsét?l, míg voltak id?szakokok, amikor 1:3 volt az átlag. Míg a rizsé már az ókorban is nagyobb
volt, mint ma a modern búzáé.

Az el?relzések szerint Ázsia lakosságaránya e század második felében fog az 50 % alá esni, de ennek
egyetlen oka, hogy míg Ázsia 2050 körül el fogja érni a csúcspontját, addig Afrika esetében ez csak a
XXII. sz. közepén várható. (Míg Európa már a XX. sz. második felében elérte lakosságcsúcsát.)
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Amerika esetében a legfelt?n?bb: 350 év kellett a "felfedezés" okozta lakosságvesztés gyógyításához.
Csak a XVIII. században sikerült újra elérni a XVI. sz. eleji népességszámot.

Afrika a legnagyobb növeked?. Még a XX. sz. közepén is azonos lakosságszáma volt, mint Európának,
ma viszont már majdnem a duplája, s 2100-re a 8-szorosa várható! Az ok: a drasztikusan javuló
egészségügy, az alacsony urbanizáció, s a szegénység. 2100 utánra nincsenek megbízható el?rejelzések,
de valószín?, hogy 2120 körülre több afrikai, mint ázsiai lesz.

Európa meg tulajdonképpen visszatér oda, ahol volt: a legkisebb kontinens a 4 közül (Óceániát nem
számítva). Európa tulajdonképpen a XVI. és a XX: sz. között egy kivételes emelkedést mutatott, ennek
oka: a gyarmatosítás, a m?szaki fejl?dés, de ennek hatása a XX. sz. közepén elmúlt.

Ha fajilag vetjük fel a kérdést, 2100-ben minden harmadik ember a Földön Afrikában él? néger lesz.

Ami a városokat illeti, az el?rejelzések szerint 2100-ben egyetlen európai vagy amerikai város se lesz a
10 legnépesebb város között. Jelenleg a legnagyobb 10-ben 1 európai (Moszkva), s 3 amerikai város
(Mexikó, New York, São Paulo) van. 

2100-ben a 3 legnagyobb város Fekete-Afrikában lesz.
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Ballibbant miniszterelnökjelölt-jelöltek

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 13, 2021

https://bircahang.org/ballibbant-miniszterelnokjelolt-jeloltek/

A 6 jelölt rövid jellemzése. Mint az iskolában.

Fekete-Gy?r azaz Mindenfeketeéletszámít-Gy?r - ? az a tanuló típus, aki azt hiszi halandzsázással
minden megoldható. Pedig nem eléggé intelligens ahhoz se, hogy tudja, hogyan halandzsázzon egy adott
konkrét helyzetben.

Gyurcsányné azaz az Okos és Nyelveket Beszél? Szakember N? - ? ért mindent, de tudja, nem ez a
fontos, hanem a tanárnak kell mindig megfelelni.

Jakab azaz Jákob f?rer - ? az a tanuló típus, aki megver mindenkit, aki nem fogad neki szót. Komolyan
hiszi, hogy tudás semmihez se kell, minden csakis az agresszívitáson múlik.

Karácsony azaz KariGeri(nctelen) - ? a kitün? tanuló, aki képes bármit bemagolni, de semmit se ért.

Márki-Zaj azaz a félnótás - azt hiszi, amit nem tud, az nem is fontos. Semmilyen új tudást nem hajlandó
befogadni, s?t megsért?dik, ha bárki tudást akar átadni neki.

Pálinkás azaz a szórakozott professzor - akkora balek, hogy még azt is ?szintén bevallja, amit meg se
kérdeztek t?le. Persze ? már tanulóként is tanár volt.
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Gágogni hívlak

by maxval bircaman - kedd, szeptember 14, 2021

https://bircahang.org/gagogni-hivlak/

Napok óta képtelen vagyok abbahagyni a ballib összefogdosás klipjének nézését, naponta átlag 5-ször
megnézem. De mindig találok benne valami új röhögni valót.

https://www.youtube.com/watch?v=zRoDbX3_N3s 

Az alapötlet szerintem az lehetett: a kényszeres aláírók most megzenésítve írják alá tök ugyanazt, amit
mindig immár 30 éve: hogy Európa, Európa! és kussoljanak a bunkó mucsamagyarok, meg jöjjenek végre
a ballibbant kamufüggtelen szakért?k. Szóval én el is neveztem magamban a m?vet: a Kényszeres
Aláírók Gágogni Hívnak.

A m? els? felében szolíd dallam alatt debilen mosolyogva sétálnak emberek ide-oda, persze kizárólag a
ballib kiválasztottak klubjának tagjai, miután egy a "rabszolgatörvény" által elnyomott kamutakarítón?
mérgesen takarít, gondolom ? képviseli az egész társulatból az egyetlen embert, aki valaha dolgozott
életében. Aztán a társaság egyik része bedrogozik, ok nélkül ugrál fel-alá, majd egy aktivista
hangosbeszél?n üvöltésbe kezd. Arra tippelek, hogy az aktivista a 2018-as Gulyás Marci, de a 2021-es
Gulyásnak már akadt annyi esze, hogy nem vállalta saját maga eljátszását.

Aztán hepiend: miután az aktivista ráolvasta Zorbán szemére bátran minden b?nét - amit?l Zorbán
nyilván azóta retteg -, általános jó hangulat uralkodik el az egész társaságon. Gondolom, mindenki örül,
hogy vége a forgatásnak, s lehet menni a pezsg?s-kaviáros svédasztalhoz.

Komolyan mondom, ehhez képest Gurcsány 2006-os Igen! Igen! dala egy remekm? volt. Azon is lehetett
nevetni - lásd az "Én nem ígérem, hogy a gond mind kikerül, de figyelek rád, és ami fontos, sikerül"
gyöngyszemet bel?le -, de ennyit azért nem.

                                725 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Amit nem értek: miért bojkottálta Lukácsi Katalin a neves eseményt. Pl. - ahogy ezt szokta -szolídan
vetk?zhetett volna a háttérben így tiltakozva a "diktatúra" ellen. Rettegek is emiatt, nehogy a végén
kiderüljön, hogy a Zorbán kilóra megvette a Katit, s majd legközelebb egy fideszes gy?lésen fogjuk látni
?t teljesen felöltözve, így téve hitet a zorbánizmus mellett!

Reméljük a következ? verzió már kreatívabb lesz. Pl. megjelenhetne benne egy Gyurcsánynét éljenz?
kiábrándult fideszes, meg Ritfalvi Perinta, amint felkoncol egy papnak öltözött statisztát.

A másik: amióta megszületett a Wag the Dog cím? film 25 éve, ezt a m?fajt nagyon óvatosan kell
kezelni, mert nagyon könnyen röhejbe fullad. Ahogy most is.

https://www.youtube.com/watch?v=0JVFYHSYScI 
ez a legjobb verzió, melyet találtam (spanyol felirattal) 
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Latin csalga

by maxval bircaman - szerda, szeptember 15, 2021

https://bircahang.org/latin-csalga/

Ami a Balkánon a csalga - lásd b?vebben róla itt - az Latin-Amerikában a reguetón - angol verzióban:
reggaeton -, egy sajátos modern latin-amerikai zenei stílus, a szül?hazája Puerto Rico.

Ahogy a balkáni csalga esetében, zeneileg meglehet?sen primitív: gyakorlatilag egyetlen rövid motívum
ismétlése, elektronikusan modulálva, melyre ráépül egy ahhoz harmonikusan nem kapcsolódó másik
motívum, szintén ismételve. Az eredmény egy könnyen megjegyezhet?, utánozható zene. S a
legfontosabb: minderre ráépül egy rap stílusban el?adott, rendkívül egyszer? szöveg. A téma szinte
minden esetben a szex és a szerelem.

Ahogy a balkáni csalga - más nevén popfolk vagy turbófolk - esetében is, a reguetónhoz sem lehet 
semlegesen viszonyulni: a spanyol nyelv? országokban csak rajongó és gy?löl? tábor van, nagyjából fele-
fele arányban. A rajongók szerint ez csak egy érzelmekre ható, szórakoztató zene, nem kell benne semmit
se keresni, s eleve sznobizmus mást kutatni egy könny?zenei m?fajban. A gyül?l?k szerint viszont ez egy
lebutított, primitív zene, miközben az igazi zenének valamiféle üzeneteket kellene közvetítenie, s nem azt,
hogy "a n?i test szexis", hisz ezt úgyis tudja mindenki.

A reguetón érdekessége, egyetlen ember találta ki, ez elég nagy ritkaság zenei m?fajoknál, hogy tudni
lehet ki a m?faj konkrét szerz?je. Nos, itt az alapító atya egy Ramón Luis Ayala nev?, de Daddy Yankee
álnev? puertoricói zenész.

A nagy sikerét a következ? szám hozta meg majdnem 20 éve. Szinte szürreális, amikor az ember el?ször
látja/hallja, különösen ha érti a szöveget is:

https://www.youtube.com/watch?v=CCF1_jI8Prk 
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A szöveg öszegezve ugyanis kb. az, hogy a csajok állandóan bulizni akarnak, ezért beindítják a motort, de
a motorhoz benzin kell. A refrén: "? szereti a benzint. / Adj nekem még benzint! / Mennyire imádja a
benzint! / Adj nekem még benzint!".

A reguetón persze kiválóan alkalmas a parodizálásra. Nem máshol, hanem az Eurovíziós Fesztiválóan
2008-ban adták el? az els? ilyen paródiát. Sajnos akkor ez teljes értetlenségbe fulladt, az európaiak - a
spanyolok és a portugálok kivételével - meg se értették mi ez az egész. Spanyolországban persze hatalmas
siker volt a paródia, ez volt az egyetlen eset, hogy a dalfesztiválra Spanyolország egy humoristát küldött -
egyszer?en a spanyol közönségszavazatakkal ? nyerte meg az indulás jogát.

Persze az Eurovíziós Dalfesztivál az eredeti szöveget letiltotta, azt meg kellett részben változtatni. Íme az
eredeti verzió - mely csak spanyol, a fesztiválon angol szöveg is volt -, amivel megnyerte a humorista a
spanyol válogatást, a spanyol helyi Eurovízió-válogatás döntéjében:

https://www.youtube.com/watch?v=v5o4heXPKIg 

Természetesen a táncosn?k se profi táncosok, hanem a humorista ismer?sei.

Az igazi trollkodás az volt, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál a spanyol humorista által kitalált reguetón
énekes kamu életrajza volt fent. Ami ismét nem érthet? a spanyol nyelvterületen kívül: a spanyolországi
énekes mind beszédben, mind énekben tipikus latin-amerikai kiejtést használ.

Még korábban elkészítettem a szöveg szószerinti fordítását. Íme: 

Kutyálj*, kutyálj!

A csiki-csiki nagyszer?
Táncolják Kínában és Alcorcónban*
Adj csiki-csikit ennek a kreol lánynak
Mert a csiki-csiki meg?rjíti

                                728 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Táncolja José Luis*
Táncolja Hugo Chávez*
Táncolja Mariano*
Tudod, kedvesem

Táncolják a testvérek
Táncolja a bátyám
Táncolja a mulatt csajom
Kezében a harisnyanadrágjával

S a csiki-csikit így kell táncolni:
Els?: a break tánc
Második: a keresztezés
Harmadik: a Michael Jackson
Negyedik: a Robocop

Táncold a csiki-csikit
Táncold a csiki-csikit
Tácolják a heavy metálosok
S szintén a különcök

Táncolják a börtönben
Táncolják a suliban
Táncolja az anyám
S szintén a nagyanyám

Táncolja a pumatigris
Csíkos öltönyében
S János Károly* szól neki:
“Miért nem hallgatsz el?”*

Damián atya ravatalozójában
Csiki-csikit kezdtek játszani és a halott elkezdett táncolni,
Táncolni, táncolni, táncolni”

Kutyálj - ez ma magyarul inkább "twerkelj" lenne
Alcorcón – spanyol város, Madrid aglomerációjában
José Luis – José Luis Rodríguez Zapatero, spanyol szocialista politikus, akkoriban Spanyolország
miniszterelnöke
Mariano – Mariano Rajoy, spanyol konzervatív politikus, akkoriban a legnagyobb spanyol
ellenzéki párt vezet?je
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Hugo Chávez – Venezuela akkori elnöke
János Károly – I. János Károly, akkori spanyol király
“Miért nem hallgatsz el?” – a 2007-es, Chilében rendezett spanyol-latinamerikai konferencián,
miután Hugo Chávez venezuelai elnök hosszú perceken keresztül sértegette Spanyolországot, az
egyébként hidegvér? I. János Király kilépve a diplomatikus stílusból, hangosan félbeszakította
Chávezt a “Miért nem hallgatsz el?” mondattal, majd mérgesen elhagyta a tanácskozás helyszínét.

Viszont pár éve egy 92 éves spanyol humorista még viccesebb dolgot csinált: elmondta, hogyan kell 30
mp alatt reguetón számot csinálni:

https://www.youtube.com/watch?v=6iOlB0QLy84 
a reguetón nagypapa a nyugdíjasotthonban 

Röviden leírom:

egy ritmus kiválasztása,
szövegírás: mivel minden szám ugyanarról szól, a szókészlet véges, ezzel a szónégyzettel több
ezer dal írható, pl. anyu (szleng: itt "csaj" jelentésben) + én tudok + beindítani téged + hajnalig +
félelem nélkül,
latinosítás: egy egyszer? trükk, minden r-b?l l-t csinálni (valójában ez csak a Puerto Ricóban
beszélt spanyolra igaz),
autotune segítségével, hogy a hangod olyan legyen, mint Cheré,
kész is a nyári sláger.

A kész m? szövege gyors fordításban:

Be akarlak indítani, bébi
Be akarlak indítani, bébi
Be akarlak indítani, bébi
Bébim, kicsim

Én szeretem a taka-takát
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? szereti a taka-takát
S én vagyok az apuci, aki rád támad
S te vagy az apuci, aki engem letámad

Anyu, szóval veszélyben huncut leszel
Vedd le azt az öved, s gyere a nyugágyamhoz
Nincs szükségem Instagramra a flörtöléshez
Inkább pihenés és egy szék kell nelem, s brutális rap számot csinálok neked

Látod hogy dobog a szívem
Ez azért van, mert felmegyek a Sintrón* tetejére
Már 90 vagyok, és az öv nem tart össze
De ett?l még tverkelhetek neked
Mi tetszik a szép apucinak?

Felejtsd el Ibizát, felejtsd el New Yorkot
A buli f?városa Benidorm
Felejtsd el Ibizát, felejtsd el New Yorkot
A buli f?városa Benidorm
Persze, hogy igen, édesem!

fogalmam sincs mi az a Sintrón, rákeresve valami gyógyszert találtam, szóval ezt a sort nem értem
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Jákob és a véreb

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 16, 2021

https://bircahang.org/jakob-es-a-vereb/

Kicsit bulváros lesz, de vicces, így meg kell írni.

A Riposzttól vettem át a videót, de megvágtam és a hangot kicseréltem, mert csak a kép fontos, annak is
csak egy része.

https://www.youtube.com/watch?v=i1vqtUQZPto 

Az identitászavaros - mert képtelen eldönteni, hogy zsidó-e vagy nyilas - Jákob f?rer k?kemény test?rei
vérebnek vélnek egy kisméret? kutyát, s megküzdenek vele.

Persze amilyen a gazda, olyanok a csicskásai. Sörg?sen kényszerkezelésre, s ha ez nem sikeres,
likvidálásra szoruló társaság ez. 

S az ember belegondol: ezeknek a mocskoknak van valami esélyük megnyerni a jöv? évi választást...

_______________________________________________
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Elutazni Kubából

by maxval bircaman - péntek, szeptember 17, 2021

https://bircahang.org/elutazni-kubabol/

Gyerek és kora kamaszkorom - s?t kés?bbi kamaszkoromban is, de akkor már ennyire kizárólagosan - f?
hobbija a földrajz volt.

Az intelligens aspergeresek egyik jellemz?je, hogy van valami mániákus kedvenc témájuk. Ismertem
olyat, aki fejb?l ismerte az összes vasútvonalat Európában, egy másik az összes nagy csatát tudta
hadvezérekkel együtt, de egy focirajongó aspergerest is ismertem, ? meg minden focicsapatot ismert, de
nem ám úgy, hogy tudta pl. ki játszik a Real Madridban - ilyet egy normál focirajongó is simán teljesít -,
hanem pl. harmadosztályú falusi olasz csapatok témában is naprakész volt.

Én ilyen voltam a földrajzban, els?sorban politikai földrajzban, de a természeti földrajzban is elég "jól"
álltam. 

Azóta szerencsére javult állapotom, sikerült az agyamból kilapátolni a teljesen feleslegesen megjegyzett
adathalmaz egy jelent?s részét, de azért ma is képes vagyok még teljesen abszurd kérdésekre választ adni
kapásból. 

Miért mondom, hogy "felesleges"? Mert ha az ember felesleges adatokat tud kapásból, nem marad agyi
kapacitása a dolgok magyarázatára, a lényeg átlátására. Persze, nyilván kellemes, ha az embernek nem
kell uténi néznie mindennek, de ebben nagyon fontos határt húzni: egyes adatokat nem szabad
megjegyezni, csak azt kell tudni, az adott adatokat hol lehet megnézni. Ma is néha ha érdekes adatokat
látok, különösen ha szép táblázatban, nagy a kísértés, hogy azokat megjegyezzem, s er?vel kell saját
magamra parancsolnom "nehogy megjegyezd!".

Nyilván kamaszként ezt még nem így gondoltam, s?t marha büszke voltam magamra, hogy tudok
feleleges dolgokat. S még enyhén le is néztem azokat, akik mindezt nem tudják.
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Amikor Kubában éltem 1980-1986 között, ez 6 oda- és 6 visszautat jelentett (a magyar kiküldötteknek
fizetve volt az els? kutazás, az utolsó hazautazás, s minden nyáron az oda-vissza út). A 6 hazautazásból 1
észak felé volt (Montréal), 1 hajóval, 1 kelet felé, de leszállással San Juanban. Viszont 3 közvetlen
Havanna-Madrid járat volt, cikkem szempontjából ezek az érdekesek. 

Ezek a járatok ideális id?ben indultak akkor, azaz kés? délután, teljes világosságban telt el tehát az els?
kb. 2 óra, pont az az id?szak, amikor van mit nézni az ablakon keresztül. Utána ugyanis órákig nincs
semmi, csak a tenger - egészen pontosan 5 óra csak az "üres" tenger, nincs mit nézni, aztán a gép elrepül
az Azori-szk-t?l kissé északra (aki a jobboldali ablaksornál ül, az láthatja a fényeket), majd irány szinte
egyenesen nyugat-kelet vonalban az európai szárazföld, ezt jellemz?n Porto (Portugália) térségében éri el
a gép, majd onnan még 1 óra Madrid. 

Ilyenkor a probléma a fáradtság. Hiszen ekkor az utasoknak a bels? órájuk szerint kb. 23 óra, éjfél van,
miközben a földön meg éppen kora reggel. Egyszer kicseleztem a rendszert: az utazás el?tti éjszakán nem
feküdtem le aludni, így másnap délután már mélyen tudtam aludni a gépen, így amikor leszállt a gép
Madridban az utasok bels? órája szerint hajnali 1-kor, ami azonban helyben reggel 7 volt, mindenki
támolygott a fáradtságtól, kivéve engem, aki 6 óra alvás után szintén reggel ébredtem. Amikor
Havannában beszálláskor elmondtam több embernek, hogy én már átálltam a madridi id?re, nagy röhögés
volt a válasz, de aztán leszálláskor már senki se nevetett rajtam, amikor a sok alig mozgó, leragadó szem?
ember látta, én pont olyan friss vagyok, mint a helyiek. Olyan is akadt, aki bevallotta, legközelebb
követni fogja hasznos példámat.

De visszatérve a repülés els? 2 órájára. Nos, ez a közvetlen Havanna-Madrid járatnál úgy ment, hogy a
gép Havannából enyhén északkeletre ment, kirepülve Kuba-szigetr?l ("Kuba" az egyben az ország, az
egész szigetcsoport, de csak a legnagyobb sziget neve is), majd délkeletre haladva, végig a kubai
partoktól nem messze repül. Ennek pontos okát nem tudom, mert egyébként a legideálisabb vonal az
enyhe ellipszis alakú útvonal (a bolygó gömböly?, emiatt), gondolom, itt a cél a földi kapcsolat
fenntartása a lehet? leghosszabb ideig. Szóval a gép nem egyenesen északkeletre repült, ezt az irányt csak
Kuba-sziget keleti részén vette fel, ahonnan belépés a Bahama-szk. légterébe, majd valahol a Bahamák és
a Turks- és Caicos-szk. között kilépés a nyílt Atlanti-óceánra, ahol kezd?dik az már említett 5 órányi
"üres tenger".

zölddel jelöltem a körülbelüli repülési útvonalat - zászlókkal az egyes országok 

A közhidelemmel ellentétben Kubához a legközelebb nem Haiti van, hanem a Bahama-szk. A Bahama-
szk.-hez tartozó kis Cay Lobos sz. és a Kubához tartozó párszor nagyobb Cayo Cruz sz. között a távolság

                                734 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

alig 20 km. Mindkét sziget lakatlan, azaz nincs állandó lakossága, de a kubai sziget ma turistagettó, azaz
szállodák és strandok m?ködnek rajta, állítólag az egyik legjobb búvár célpont Kubában, személyesen
sose jártam ott. Ma már száraz lábbal is el lehet jutni Cayo Cruzra, mert 25 éve híd épült, mely összeköti
a f? szigettel. A Cay Lobos szigeten meg semmi sincs, csak egy elhagyott világítótorony.

De maradva a témánál, szóval Kuba északkeleti részénél a repül? hirtelen irányt vált, s elkezd
északkeletre haladni, végleg hátra hagyva Kubát. 

részletesebben 

Itt jön egy nagyon látványos sziget. A Bahama-szigetek legdélibb szigete, a Great Inagua-sz. Az
érdekessége: a sziget 20-25 %-át egy édesvíz? tó teszi ki. Az egész Karib-térség szegény az édesvízben,
így ez a sziget még inkább érdekes. (Miel?tt valaki belekötne: tudom, hogy a sz?ken vett Karib-térségnek
nem része a Lucayai-szigetcsoport, hanem csak a Nagy- és a Kis-Antillák, de tágabb értelemben bele
szokás számolni.)

Térképen sokszor néztem, így amikor el?ször láttam "él?ben" is 1981-ben, nagy élmény volt. Aztán a
következ? évben valaki kinéz az ablakon, s azt mondja "a Turks- és Caicos-szk.". A Turks- és Caicos-szk.
közismertek, azok is ismerik, akik nem kedvelik a földrajzot, mert ez az egyik nagy ofsór központ. Én
meg megingattam a fejemet, majd miután kérd?re vontak, elmondtam, az kicsit keletebbre van, s
repül?gép jobb oldalához érdemes fáradni, onnan lesz látható. Meglep? tekintetet kaptam "te ismered
fejb?l a térképet?", mire álszerényen azt mondtam "igen".

A Turks- és Caicos-szk. sztorija is érdekes. ?si brit szokás, hogy a gyarmataik felett valahogy ki kell
bulizni, hogy azok függetlensége után is maradjanak a brit érdekek. Itt ez nyíltan és durván zajlott. A
Turks- és Caicos-szk. ugyanis földrajzilag a Lucayai-szigetcsoport szerves része, s a Lucayai-
szigetcsoport az a XVII. sz. óta brit gyarmat "Bahama-szk." név alatt (csak a szigetcsoport legdélkeletibb
tengerpadjai maradtak spanyol tulajdonban, ezek ma Dominikához tartoznak). De amikor a XX. sz. 50-es
éveiben nyilvánvaló lett, hogy a Bahama-szk. független állam lesz, a britek gyorsan leválasztották róla
annak délkeleti részét, a terület kb. 5 %-át, s abból külön gyarmatot joztak létre. Így amikor a Bahamák
1973-ben független állam lettek, a Turks- és Caicos-szk. maradt brit. A terület azóta abból él, hogy ide
lehet problémamentesen átutalni a máshonnan ellopott, ill. "adóoptimalizált" pénzeket. 
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a Great Inagua sziget a Google m?holdas térképén 
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A vita

by maxval bircaman - szombat, szeptember 18, 2021

https://bircahang.org/a-vita/

Id?közben a ballib jelöltek száma 1-gyel csökkent.

Él?ben nem néztem a vitát, de pár nappal kés?bb sikerült végignéznem. Íme mit láttam.

https://www.youtube.com/watch?v=JvdE6WKKC2U 

El?ször is, ez nem vita volt, gyakorlatilag ugyanazt mondták, kicsit másképp.

Messze a legbutább Márki-Zay, ez most éles helyzetben kiderült, pedig a pálya nehéz volt, Fekete-Gy?r
méltó ellenfele volt a butaságban. 

Stílusban ? az, aki úgy beszél, mintha felolvasó gép lenne. Emiatt gyakorlatilag elalvásra hív fel, nagyon
nehéz követni, még akkor is, ha mond valami értelmeset.

Fekete-Gy?r egyszer csúnyán felsült a Partizán-nagyinterjújában, abból láthatóan tanult, így most
sikerült elkerülnie a legbutább címet, azt nagylelk?en átadva Márki-Zajnak.

Fekete-Gy?r sokat halandzsázott emellett. Mészáros rossz nagyt?kés, mert szerinte "b?nöz?", viszont a
cseh nagyt?kés az jó, mert "versenyképes". ?si 90-es évek kezdeti SZDSZ-es baromságok. A
pszichológusa felkészítette ?t, tartsa a fejét mereven és a kezeit mozgassa, ez határozottság érzetét kelti.
De így is, szánalmas jelenség, az ember szinte drukkol neki, fejezzen már be legalább egy értelmes
mondatot!
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Ami mindenki egyesít: jogállam építése a jogállamiság megsértésével. A törvény nem számít, mert
"gúzsba köt". Vicces. Ebben Karácsony volt a legközelebb a valósághoz, láthatóan ? az egyetlen, aki
beszélt már alkotmányjogásszal, így láthatóan csak amolyan "ünnepélyes" szinten tekinti
alkotmányellenesnek az alkotmányt, minden alkalommal elterelte az ügyet az "elszámoltatás" felé.
Magyarul: Karácsony az egyetlen, aki ha esetleg - ne adj Isten - kormányf? lenne, joggal hivatkozhatna
arra majd, hogy ? nem ígérte az alkotmány azonnali eltörlését.

Karácsony láthatóan a "nyugodt er?" szerepét játssza. Mindenképpen a legenyhébb volt. Ez még bajt
okozhat neki, a ballib keménymag szavazók körében. Úgy t?nik, ? már az igazi választásra keszül,
annyira biztos, hogy ? lesz a nyertes, ezzel magyarázható, hogy ? volt a legenyhébb a "diktatúra"
ostorozásában.

Jakab ismét bizonyítja, ? tényleg semmihez se ért. Még Márki-Zay is ért valamihez, míg Jakab csak
ahhoz, hogyan kell agresszív stílusban beszélni. Egyszer?en mást nem lehet mondani róla, nincs mit.

Profiságban természetesen Dobrev a nyer?. ? az, aki képes abszolút nyugati politikusként viselkedni (ez
nálam nem dicséret!): bármikor bármir?l képes kerek mondatokat mondani, nem lehet semmivel zavarba
hozni, használja a n?i érzelmi er?t, de nem túlozza el, a legnagyobb butaságot is képes szakmai szövegbe
csomagolni, s sose teljesen kategórikus, mindig hagy magának kiutat. Mindezek miatt a legveszélyesebb
is. Szerencsére a férje miatt esélytelen.
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Nehéz Bartusnak lenni

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 19, 2021

https://bircahang.org/nehez-bartusnak-lenni/

Jó mulatság volt a római pápa magyarországi látogatása kapcsán az Amerikai Magyar Népszava 
blogot olvasni, persze a fanatikus kommentel?k néha még a szerz?nél is elmeháborodattabb jeleket
produkálnak.

Megjegyzés: magáról a látogatásról akartam írni, de aztán mégse írtam. Arra jutottam: hiba lenne 
megsérteni a katolikus hív?ket, márpedig az ?szinte cikkhez szükséges lett volna a megsértésük.

Szóval adott egy ember, aki egyrészt keresztény cionista, másrészt fanatikus antikatolikus, de mégis a
legfontosabb a politika hite: a ballibaizmus olyan széls?séges alakja, melyhez képest sok esetben még a
Gyurcsány-család is kriptofideszes szagú.

De most jön a baj! A jelenlegi római pápa nem szereti Zorbánt. Most, ugye, elvileg mind a római pápa,
mind Zorbán a Sátán egy-egy alakja, de facto ikertestvérek. Maga az Amerika Népszava bloggere vezette
le pár éve - mind a 30 híve lelkes tapsvihara közepette -, hogy a Katolikus Egyház az egész világon 
fasizmust épít, s ennek f? eszköze az EU-ban Zorbán! Dehát most ez csúszós lejt?. 

Mert így Bartus mester vagy "pápista eretnek" lesz vagy zorbánista. Valamit tenni kell. Azt azért mégse
lehet, hogy egy platformra kerüljön a pápaócsáróló, zorbánfasiszta Bayer Zsolttal! Meg aztán hátha a I.
Szent Ferenc római pápa csatlakozik a ballib összefogdosáshoz, s megdönti a "diktatúrát"!

Nehéz napok ezek. Ha a mester n? lenne, egy tisztasági betét segítene, bár az se, korban már túl lenne
ezen n?ként is.

Mi legyen? Megvan! A Vatikán ugyan továbbra is fasizmust épít, s a katolicizmus továbbra se
kereszténység, de isteni csoda folytán most éppen a keresztény Ferenc a római pápa! ? mára már
paradicsomot teremtett volna, de a fasiszta vatikániak lefogják a kezét. Ugyanezek a sötét vatikáni
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fasiszták kényszerítették ?t, hogy találkozzon Zorbánnal. Persze Ferenc ügyes volt: udvariasan ugyan, de
jól beolvasott a fasiszta Magyarország vezetésének! 

A keresztény cionizmus most nem tudott képbe jönni. Az is vicces pillanat volt pár éve, amikor a Mester
nem tudott mit kezdeni Netanjahu Zorbán-pártolásával. Óvatosan elkezdte szidni ekkor Izrael vezetését,
mire azonban rajongóinak fele (a zsidó felük) látványosan ott hagyta a blog kommentszekcióját.

_______________________________________________
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Elbitorolni azt ami sose volt?

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 20, 2021

https://bircahang.org/elbitorolni-azt-ami-sose-volt/

A termékeny kommunista blogger Kabai Domokos Lajos - akit egyébként ajánlok olvasni - azt 
panaszolja, hogy a magyar liberálisok elbitorolták a baloldaliságot.

Pedig Magyarországon a "baloldal" szó csakis a liberalizmust jelenti hosszú ideje. Az antikapitalizmus és
rendszerkritikusság viszont az esetek 95 %-ában jobboldali jelenség. 

Amit a szerz? baloldalnak nevez, az Magyarországon "széls?bal" név alatt fut. 

Persze a nyugati baloldal is liberálissá züllött évtizedek óta, de azért mégse olyan mértékben, mint a
magyar baloldal, mely sose volt más mint liberális.

Sokszor mondtam, ha a nyugati politikai terminológia lenne használatban Magyarországon, akkor az
MSZP, s annak mai él? utóda, a DK klasszikus liberális jobboldali pártoknak neveznék magukat. Csak
azért nem teszik ezt, mert Magyarországon a "jobboldal" szó már foglalt, s mást jelent. Nyugaton
eredetileg a baloldal az antikapitalista, s a jobboldal meg a prokapitalista. Magyarországon viszont ez
nem így van: a baloldal az igazán prokapitalista. S ha nem is antikapitalista a jobboldal, mindenképpen
kevésbé prokapitalista a baloldalnál. 

Sokat mondó tény: a rendszerváltozás utáni els? jelent?s rendszerkritikus er? a MIÉP volt. S máig ha
rendszerkritikus valaki, a liberálisok szinte reflexszer?en nem baloldalinak, hanem széls?jobbnak fogják
beskatulyázni. 

S máig így van ez a magyar baloldalon. Az összes olyan új er?, mely magát a ballibaizmussal szemben
álló baloldalnak határozta meg az vagy gyorsan összeomlott - lásd 4K Párt -, vagy beolvadt a
ballibaizmusba - lásd LMP.
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A cikkben említett Böröcz József meg ritka madár, jelent?s gondolkodó, ez tény, de talán nem véletlen,
hogy a magyar baloldali szalonból ki van tiltva, egyetlen egyszer kapott elismerést a ballib lobbitól:
amikor visszaadta egy kitüntetését Orbánnak. S amit Böröcz mond, azt sokkal nagyobb mértékben meg
lehet találni a jobboldali gondolkodók között, sokszor kísértetiesen igyanazt mondja, mint a kedvenc
fideszes megmondóemberem, Bogár László.

_______________________________________________
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Elment az id? mellettünk

by maxval bircaman - kedd, szeptember 21, 2021

https://bircahang.org/elment-az-ido-mellettunk/

Azért szeretem az intelligens és ?szinte ellenfeleket hallgatni, mert mindig az érdekelt els?sorban, vajon
mi is van a lelkükben. Vallom ugyanis, nagyon kevés az olyan ember, aki tudatosan rosszat akar, ez
szinte sose fordul el?, érzelmi túlf?töttség állapotán kívül, amikor a vak bosszú az egyetlen motiváló er?.
Olyan a valós életben nemigen van ugyanis, hogy "elhatároztam, megpróbálok gazember lenni" ("I am
determined to prove a villain"), ahogy ezt a a jövend? III. Richard mondja Shakespeare-nél.

Íme egy interjú az ex-püspök Beer Miklóssal, aki talán a legferencistább a magyar katolikus
f?papságból. Eléggé ?szintén beszél a volt püspök, sok minden megtudható szövegéb?l. Kicsit hevesebb
lelkület? keresztényeknek nem javaslom a teljes anyagot azonban, mert esetleg heves dührohamot okoz
náluk. De íme, az autizmus kevés pozitívumainak egyike: képesek vagyunk a legidegesít?bb dolgokat is
figyelmesen végighallgatni, lelki sérülés elszenvedése nélkül, szenvtelenül konstatálva a tényeket.
Máskor nagy baj, hogy kizárjuk magunkat a világból, de ilyenkor kifejezetten hasznos, hogy képesek
vagyunk magunkat semleges megfigyel?vé tenni a világgal szemben.

https://www.youtube.com/watch?v=q0xuPY_KKTM 

Letisztítva az udvarias félrebeszélést?l íme ki is derülnek a ferencizmus legbels? mozgatórugói:

szép dolog volt a mi eredeti tanításunk, de mivel senki se tartja be, s?t komolyan se veszik, így a
csatát elbuktuk, ma már a dédnagymama cserépedénye a nappali polcára való dísznek, a
konyhában nem használjuk,
persze dicséretes, ha valaki saját magára nézve betartja ma is a szép régi tanítást, id?nként
sóhajtozva megcsodáljuk mi is a cserépedényt azért, hogy be szép is volt az, de meglep?dünk, ha a
szomszéd most is hasonlóban f?z,
de legalább mentsünk a menthet?t, ne haragítsuk magukra a világot elavult tanításunkkal, hisz
elszáguldott mellettünk az id?, hanem inkább mondjuk mindig azt, amit a világ éppen hallani akar,
mondjuk azt, hogy a duplán bevont alumínium edény is cserépedény "szellemi" értelemben, s?t az
igazi cserép a nem-cserép,
eleve azt mondta Isten, a szeretet a legf?bb parancsolat, igaz, hogy azt sose mondta, hogy
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szeressük a rosszat, s?t az ellenkez?jét mondta, de mi csináljunk úgy, mintha ezt mondta volna,
ezzel tapsviharunk lesz mindenkinél, aki eddig az ellenségünknek tekintett minket, szeressük a
rosszul f?z? embert, dicsérjük meg a rossz f?ztét,
s a legfontosabb: aki ragaszkodik mégis az eredeti tanításhoz, azt átkozzuk (a szeretet jegyében
persze), hogy gy?lölköd? ember.

Tulajdonképpen tiszta eszmerendszer, világosak az alapjai. Egyetlen dolog nem világos: mire jó ez az
egész? Ez kb. olyan, mintha alakítanánk egy bélyeggy?jt? klubot, mely rendszeresen összeülne és
foglalkozna sok mindennel, de bélyegekkel soha.

Ha nagyon rosszindulatú lennék, azt mondanám: elment egy Ferenc álnev? fiatal papnak, lassan
kiábrándult, de már beleragadt a szerepbe, máshoz nem is ért, szóval akkor legalább igyekszik saját
cinikus világképéhez igazítani a papságot, hogy megnyugodjon lelkiismerete. S - hozzáteszem - ez még
az enyhébb magyarázat.

_______________________________________________
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Azt se tudják ki a miniszterelnökük!

by maxval bircaman - szerda, szeptember 22, 2021

https://bircahang.org/azt-se-tudjak-ki-a-miniszterelnokuk/

Népszer? ballib hit: a boldog ország az, ahol a polgár olyan jólétben, biztonságban, kiszámítható
jöv?képpel él, hogy még azt se tudja, kik országa vezet?i.

Egyrészt persze az az abszurditás ellenkezik a másik ballib eszmével, mely szerint az öntudatos, aktív
polgárok a társadalom alapja, hiszen hogyan lehetne valaki aktív országa közügyeiben, ha közben azt se
tudja kik országa választott vezet?i.

Másrészt viszont - s ez a nagyobb, azonnal nem felismerhet?, legalábbis liberális alapállásból egyáltalán
nem értelmezhet? szempont - az ország politikai vezet?inek nem ismerése azt jelzi. ez a vezet?réteg
hatalomnélküli bábsereglet, gyakorlatilag semmi se függ t?le.

A felvilágosodás feltalálta a királymentes királyság hazug intézményét, hivatalos nevén a parlamentáris
monarchiát: ami azt jelenti, köztársaság van, de hazudjuk azt monarchiának. Szóval az állam élén ott van
valaki, akinek a vécéremenéshez is el?zetes engedély kell, s egyetlen funkciója, hogy id?nként mosolyog
az erkélyr?l. Továbbá szerepel a helyi bulvármédiákban mint állandó h?s. De ezt mindenki tudja.

Az viszont kevesen látják át, hogy már maga a polgári állam, a liberális demokrácia is egy kamuállam,
pont ahogy a parlamentáris monarchia kamumonarchia.

Ha ugyanis egy állam kiszervezi maga alól az állami funkciókat - amire még büszke is (lásd "kis állam")
-, mert majd a piac intézi a dolgokat, az azt jelenti, ez az állam immár nem valódi állam, csak annak
látszata. S mi zajlik a kiszervezett funkciókkal? Nos, azok felett immár semmilyen kontrollja nincs a
társadalomnak.

Kicsit olyan ez, mint a kommunista népi demokrácia: van parlament, van kormány, vannak
minisztériumok, vannak helyi tanácsok, de mindezek lényegtelenek, hiszen a valós hatalom a Párt
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kezében van: a parlament felett a KB - Központi Bizottság - van, a kormány felett a KB Titkársága, a
minisztériumok felett a KB osztályai, s helyi tanácsok felett a helyi pártszervezetek, s a teljes egész felett
meg a PB (Politikai Bizottság). 

Gyerekkorom legnagyobb részében és egész kamaszkoromban, s?t fiatal feln?tt életem els? 2 évében is a
magyar kormányf?t úgy hívták, hogy Lázár György. Nevét külföldön gyakorlatilag senki se ismerte, de
Magyarországon se volt a legismertebb ember. Miért? Mert mindenki tudta, az igazi f?nök neve Kádár
János.

Végülis tehát az eredeti mondásban van igazság csak éppen nem abban az értelemben, ahogy ezt állítják:
a fejlett liberális demokráciákban felesleges tudni ki a kormányf?, hiszen mindegy ki az, az igazi hatalom
nem az ? kezében van.

Csak a helyzet annayiban rosszabb a népi demokráciához képest, hogy míg a népi demokráciákban nem
volt tilos kimondani kié az igazi hatalom (ez az akkori magyar alkotmányban is nyíltan benne volt! - lásd
3. §.), addig a liberális demokráciákban tabu err?l beszélni, s aki ezt megszegi, azt kb. laposföldhív?
konteósnak min?sítik.

_______________________________________________
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Megint választás

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 23, 2021

https://bircahang.org/megint-valasztas/

Idén Bulgáriában most lesz novemberben a harmadik parlamenti választás 2021-ben. Ilyen még sose
fordult el?.

Az ok három részre osztható.

Egyrészt Bulgáriában szinte teljesen arányos a választási rendszer. Márpedig nehéz így egyetlen pártnak
többséget szereznie. Összehasonlításként: a magyar választásokon 1990 óta 1-szer fordult el?, hogy egy
párt önállóan megszerezte a szavazatok több mint felét: ez 2010-ben volt 53 %-os eredménnyel - a többi
választáson a nyertes mindig 50 % alatt maradt - a nyertes párt 1990-ben 25 %-ot, 1994-ben 33 %-ot,
1998-ban 32 %-ot (1998-ban ez az MSZP volt!), 2002-ben 42 %-ot. 2006-ban 43 %-ot, 2014-ben 45
%-ot, 2018-ban 49 %-ot kapott.

Ha Magyarországon a bolgár választási rendszer lenne, se az 1990-es, se az 1998-as, se a 2002-es 
kormánykoalíció nem lett volna képes megalakulni abban a formában, ahogy az megalakult. A többi
választáson pedig megalult volna az ismert kormány, de éppenhogy feles többséggel. A 2018-as
választások után pl. a Fidesznek nem 68 %-a lett volna a parlamentben, hanem 53 %-a.

Az arányos választási rendszer mellékhatása: sok párt van, senki se akar koalíciót, hiszen mindenki
tudja, a parlamenti küszöb elérése már ad mandátumokat, s azok száma arányos lesz.

Másrészt, alig létezik koalíciós kultúra Bulgáriában. Még egymáshoz közeli pártok is nehezen képesek
koalíciót kötni.

Harmadrészt, mi zajlik le, ha protesztpárt kerül a rendszerbe, mely eleve ellenzék akar lenni, de mégis
nagy párt lesz bel?le.
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De lehetne még egy negyedik okot is megjelölni: ez az ügyviv? kormány mint intézmény létezése.
Magyarországon ha egy párt nyer, legy?zve a korábbi kormánypártot, a nyertes kénytelen kormányra
kerülni, ellenkez? esetben marad a volt kormánypárt, s új választások lesznek kiírva. Bulgáriában viszont
ilyen esetben ügyviv? kormány alakul, azaz hiányzik a volt kormánypárt eltávolítása miatti
kormánykényszer.

Az áprilisi és júliusi választások óta mi is történt? A volt kormánypárt, a GERB természetesen átadta a
kormányzást, azóta ügyviv? kormány van.

Továbbá, a júliusban nyertes protestpárt (ITN - Szlavi Trifonov párja) gyakorlatilag direkt nem csinált
kormányt, lehetséges partnereinek teljesíthetetlen feltételeket szabott. Ennek célja két dolog lehet:

új választások kikényszerítése, melyen még nagyobb támogatást kaphatnak,
a rendszer teljes szabotálásának igénye.

Valószín?leg elszámolták magukat, a legutóbbi közvéleménykutatások szerinte az ITN szavazóinak kb.
40 %-a már nem szavazna rájuk. A protest túl er?sre sikerült, s ez már nem hat mozgosítóer?ként.

A régi pártok (melyek az április választások el?tt is bent voltak a parlamentben) viszont er?södtek. A
GERB párt és a szocialisták is er?södtek pár százalékot, a török párt pedig természetesen mindig kb.
ugyanolyan eredményt ér el, rá nem hatnak a politikai fejlemények.

A három új párt közül az ITN-r?l már írtam. A legkisebb új párt, a nevét háromhavonta változtató,
jelenleg éppen "Állj fel, Bulgária! Mi jövünk!" névre hallgató párt esélyes, hogy már be se fog jutni a
parlamentbe.

Eddig úgy t?nt, a nagy nyertes a Demokratikus Bulgária nev? konzervatív-liberális párt lehet, ?k fogják
megkapni a másik két új pártból kiábrándultak szavazatait. Nekem ez a párt személyesen ellenszenves (?k
a leginkább nyugatpárti er?), de el kell ismernem, legalább rendelkeznek koherens programmal, s nem
beszélnek nyilvánvaló marhaságokat.
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Azonban a köztársasági elnök közben lépett egy nagyot: az ügyvív? kormánya két minisztere pártot
alapított, ennek neve - a furcsa bolgár pártnevek hagyományát követve - "Folytatjuk a változást!", egy
óvodás gyerekrajz stílusú pártjelképpel. A párt f? eszméje, hogy ?k fiatal sikeres szakemberek, akik felül
állnak minden oldalon, mert jobboldali eszközökkel baloldali célokat valósítanak meg. Ez persze
marhaság, de a tájékozatlan átlagember számára jól hangzik. S mivel az egész új párt kisugárzása olyan,
mint a Demokratikus Bulgáriáé, így gyakorlatilag az ? szavazóik részét veszik el.

íme a pártlogó 

A köztársasági elnök motivációja az lehet, hogy az idei elnökválasztáson - mely egyszerre lesz a
parlamenti választással - a Demokratikus Bulgária nem támogatja ?t, persze másképp ez nem is lehetne, a
magát igazi jobboldalnak tekint? Demokratikus Bulgária nem támogathat egy olyan embert, akit
eredetileg a szocialisták jelöltek, ez szimpla presztízskérdés.

A helyzet érdekessége: mára a köztársasági elnök és a szocialista pártvezetés közti viszony rendkívül 
h?vös lett. Én azt se zárnám ki, hogy a szocialisták új jelöltet indítanak, de ha ezt nem is teszik meg, nem
fognak lelkesen kampányolni korábbi jelöltjük mellett.

Tehát el?reláthatólag be fog kerülni az új parlamentbe a 3 "régi" párt, s az újak közül biztosan az ITN és
a Demokratikus Bulgária. Továbbá szinte biztos az új "elnöki" párt bejutása. 

Íme az els? választás el?tt írt cikkem az egyes akkori pártokról.
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Vita az alkotmányról

by maxval bircaman - péntek, szeptember 24, 2021

https://bircahang.org/vita-az-alkotmanyrol/

Ballibantak vitáznak az alkotmányról. 

Mintha joghoz egyáltalán nem ért? emberek beszélnének.

https://www.youtube.com/watch?v=iB2vEfEuDzk 

Az els? f? érv: a megválasztott hatalom nem rendelkezik teljhatalommal. Vicces érv, mikor éppen a
liberálisok papolnak egész nap arról, hogy hatalomszétválasztás kell, önálló hatalmak, fékek és
ellensúlyok. Itt viszont arra hivatkoznak, hogy a választáson majd feles többséget szerz? ballibek nem
fognak tudni teljeskör?en kormányozni, mert nem lesz teljhatalmuk. Nevetséges inkoherencia.

A másik f? érv: a jelenlegi alkotmányt is sérti a Fidesz, mert az tiltja a totális hatalomgyakorlást, az
önkényuralmat. Egyrészt ez megint ellentmond ez el?bbi pontnak, másrészt nyilvánvaló, hogy már egy a
ballibek által megnyert választás - melyet, emlékeztetek, a Fidesz szabályai alatt rendeztek - önmagában
igazolná, hogy nem volt totális hatalomgyakorlás, hiszen miféle totális hatalomgyakorlás az, mely
szabadon megengedi saját maga leváltását?

Az ínyenc momentum: Róna elkapta MZP hülyeségét, s mond pár értelmetlen mondatot arról, hogy nem
alkotmányozhat a parlament, mert a megalkott alkotmányban nincs leírva a már létez? parlament. Nos, ha
ez így lenne, akkor a világ összes alkotmányozása érvénytelen.

Elhangzik persze egy csomó igaz, de teljesen irreleváns érv is, pl. miért lehet alkotmányozni népszavazás
nélkül. A gond az, hogy ezek az érvek igazak a korábbi alkotmányra is. Azaz nem használhatóak a
jelenlegi alkotmánnyal szemben.
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Vörös ellentmond saját magának. Azt mondja egyszer, az alkotmány sokszori változtatása érv annak
hibássága mellett, majd 1 órával kés?bb azt mondja, simán lehet esküt tenni úgy általában az
alkotmányra.

MZP "informáltságára" egyébként jellemz?: többszor állítja, az USA alkotmánya módosításához
népszavazás szükséges. A valóságban: az USA-ban az alkotmánymódosítás több lépcs?ben, szövetségi és
tagállami szinten zajlik, minden esetben választott szerveken keresztül, s nem szükséges hozzá
népszavazás. MZP-t a felületessége zavarhatta meg: az USA alkotmányában valóban szerepel a lehet?ség
ilyen népszavazásra (V. cikkely: "The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it
necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of
two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing Amendments, which, in either Case,
shall be valid to all Intents and Purposes, as Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of
three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other
Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made
prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth
Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived
of its equal Suffrage in the Senate."), de csak mint alternatíva a normál parlamentáris módszer mellett, s
az USA eddigi 232 éves történetében még soha nem alkalmazták ezt a népszavazásos módszert.

_______________________________________________
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Meglepetések Bulgáriában

by maxval bircaman - szombat, szeptember 25, 2021

https://bircahang.org/meglepetesek-bulgariaban/

Életemben el?ször 1986 ?szén kerültem Bulgáriába.

Bár el?tte éltem már 3 helyen - Magyarország, Peru, Kuba -, ez így is kultúrsokkot okozott. Annak
ellenére, hogy félig bolgár vagyok, így nyilván ismertem a bolgár szokások egy jelent?s részét
(els?sorban az ételeket, meg a valláshoz kapcsolódó dolgokat, pl. már kisgyerekként tudtam, hogy Húsvét
kétszer van minden évben), de mivel sose éltem Bulgáriában egy napot se 1986 ?sze el?tt, nekem is
akadt pár dolog, ami er?sen meglepett, amikor el?ször Bulgáriába kerültem.

Kiemelnék 8 jellemz? dolgot.

Egy. Az "egyesített" fürd?szoba, azaz nincs külön zuhanyfülke. A legtöbb bolgár panel lakásban (s
Szófiában a lakások 90 %-a panel volt akkor) az alapfelszereltség azt jelentette, hogy a fürd?szobában
volt zuhany, mosdó, vécé, csempe alul, a falak kimeszelve, s a alul minden egyben, azaz a zuhanyból
lefolyó víz a központi lefolyóba ment. Magyarországon ez teljesen ismeretlen jelenség. Bulgáriában
viszont ez a normál állapot, bármi más - zuhanyfülke, kád, stb. - utólagos betétele már er?s feljavításnak
számított. Ma már az új építés? lakásoknál ez nem szokás.

Azt lehetne hinni, ez a megoldás nem higiénikus, valójában azonban éppen ellenkez?leg: így sokkal
kevésbé jelenik meg penész, mert a nedvesség jobban felszárad. Emiatt mi pl. a jelenlegi lakásunkban 
direkt nem változtattunk az eredeti állapoton, csupán új mosdót, vécét, zuhanyt tetettünk bele, s
újracsempéztettük az egészet:

a korábbi fürd?szobánk, a modell a múzsám természetesen, jól látható, hogy a zuhanyrész a padlón nincs
semmilyen módon se elkülönítve 
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Kett?. A születésnapos ajándékoz, s nem neki ajándékoznak. Ez alapvet?en muszlim szokás: a muszlim
ember nem maradhat adós másoknak, így ajándékot csak közeli rokontól fogad el, ezzel jelzi, hogy
szabad ember. Idegent?l ajándékot csak szociálisan alul lév? ember, azaz szegény ember fogadhat el, de
ezzel lekötelezi magát. A szabad ember másnak adhat, s?t ez a "zakat" nev? kötelezettség - mindenki
akinek van felesleges, köteles adni a szegényeknek, ez muszlim vallási parancsolat.

Normál esetben ez azt jelenti, a születésnapos valamilyen édességgel megkínálja a többieket. Tehát pl.
munkahelyen nem a kollágák vesznek közösen tortát a születésnaposnak, hanem ? rendel tortát, s ebb?l
ad minden kollégájának.

Három. A fiatalok magázódnak kezdetben egymás közt (ez azóta megsz?nt). Magyarországon ez teljesen
ismeretlen volt a 80-as években: a huszonévesek, s?t a harmincasok is mind tegez?dtek teljesen
automatikusan, külön "pertu" megállapodás nélkül.

Viszont a kezdetben magázódó bolgár fiatalok aztán tegez?dni kezdenek, külön megállapodás nélkül.
Nagyjából a második, harmadik találkozáskor.

Négy. Postaláda a villamoson (ez is megsz?nt). A legegyszer?bb módja a levélfeladásnak a villamos els?
ajtaja mellett lév? postaládába bedobás volt, a villamosok postaládját minden nap 2-3-szer ?rítette a
posta.

Öt. A tv-ben az idegen filmek zöme hangalámondásos, ez Magyarországon csak videókazettákon volt
szokás.

Hat. Kötelez? Komszomol-tagnak lenni, Magyarországon már a 70-es években se volt mindenki KISZ-
tag (nyilván ez is megsz?nt 1989-ben). Bulgáriában ilyen lazaság nem létezett. Az egyetemi felvételhez
kötelez? volt a Komszomol jellemzése, ilyet pedig csak tagnak adtak. Már az is veszélyes volt, ha valaki
kihagyott egy taggy?lést. S már egyetemi diákként se lehetett lazítani, mert minden tanévben az új
beiratkozáshoz is kellett Komszomol-papír. Az egész diákság fellélegzett 1989 novemberében a rendszer
bukásakor emiatt.

Bár én mint külföldi mentesültem ez alól, személyesen élményeim vannak minderr?l. Így többek között

                                753 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Komszomol-gy?lésen is jártam többször (elkísérve múzsámat), ami szürreális élmény volt: mindenki
tudta, hogy marhaság, de mindenki játszotta a kiosztott szerepet.

Amikor a múzsám elkezdett passzív és enyhén szarkasztikus lenni az ilyen gy?léseken, gyorsan meg is
kapta kollégan?it?l a szemrehányást, hogy "neked könny?, külföldi a párod, bármikor elmehetsz, de mi
kénytelenek vagyunk úgy tenni, mintha komolyan vennénk".

Hét. Szokatlan ételek, szokatlan ételkombinációk. Még nekem is, aki ismertem eleve a legtöbb bolgár
ételt. Hármat említenék:

Magyarországon is ismert a pacal, de a magyar verzió pörkölt, míg a bolgár leves,
a magyarok is sok kenyeret esznek, de a bolgárok még többet,
a franciasaláta Magyarországon leginkább köret, míg Bulgáriában szendvicskrém.

Nyolc. A lányok öltözködése. Budapesten megszoktam az egyetemen (bölcsészkar), hogy a diáklányok
nagy része slampos, nincs sminkelve, kócos, fiúnak öltözik, s krumpliszsáknak kinéz? táskája van. Aztán
amikor Szófiában egyetemre kezdtem járni, meglepett az eltérés: a lányok fele titkárn?nek van öltözve, a
másik fele diszkó énekesn?nek (ez ugye a 80-as évek vége volt), de mindenki csillog. Id?nként rám is
szóltak "mit bámulsz, mint egy ponty?". 

A Szófiai Egyetemen beszélgettem egyszer egy spanyol vendégtanárral. ? is említette ezt, milyen furcsa
volt eleinte megszokni, hogy itt a diáklányok úgy néznek ki, mintha éppen randevúra mennének, pedig
valójában csak el?adásra érkeztek.

a múzsám utolsó éves hallgatóként 1992-ben, demonstrálva a két stílust (egyik se beállított kép, hanem
teljesen autentikus spontán hétköznapi öltözék) - balról: fekete harisnyanadrág, b?rszoknya, fekete-arany
csillogós bl?z, jobbról: b?rszandál, b?röv, testhez tapadó cicanadrág, hosszú blúz - én aztán sikeresen
lebeszéltem a titkárn?s stílusról, mert én a másikat kedvelem 
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Összeveszés

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 26, 2021

https://bircahang.org/osszeveszes/

Sikerült megnézném a második ballib el?vitát is. 

Ami biztos volt: ha nyernének az összefogott ballibek, összevesznének - persze akkor is, ha veszítenének
jöv?re. Tulajdonképpen az egyetlen esély, hogy nem vesznek összes az, ha közel holtversenyt érnek el,
mondjuk a Fidesznek lesz 100-102 mandátuma, nekik meg 97-99.

Most azonban úgy néz ki, már a választások el?tt összeveszhetnek.

A Jobbik ma már minipárt, szervezeteinek nagy része nem létezik, tagjainak legnagyobb része
szétszéledt, a párt kamuhírnevét csak a DK tartja fenn. Most ez nyilvánvaló lesz. De ez nem is gond,
Jakab az, aki presztízsveszteség nélkül legkönnyebben kihátrálhat a harcból.

Ugyanez igaz Fekete-Gy?rre is, lassan megbékél a DK ifjúsági szervezetének szerepkörével.

Márki-Zay ellenben nem veszthet. Ez teljes összeomlást jelentene számára. Saját szervezete látványosan
kudarcot vallott, ? maga ma már csak a nem elkötelezett ballibekre számíthat és a bohóc Jakakbból
kiábárándult jobbikosokra. Karácsony lesz az utolsó szalmaszál számára, arra hivatkozva még feladhatja,
hogy beáll Karácsony mögé. De amennyiben Dobrev nyer, ez lesz a végpont Márki-Zay számára.

Az egyetlen módja annak, hogy ne legyen szétesés már az igazi választás el?tt az, ha Karácsony nyer.
Ezt ugyanis mindenki más képes lesz elfogadni. 

A DK viszont biztosra megy: bármi lesz, ?k nyernek a végén. Ha Karácsony nyer most, ? lesz a hibás. De
ha Dobrev nyer, akkor is Karácsony lesz a hibás a végs? kudarcért. Jól látszik: Gyurcsány Ferenc és

                                755 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

felesége az igazi profik ebben a társaságban, olyan helyzetbe tették magukat, ahol képtelenek veszteni.

A mostani vitán a felek tanultek az el?z? vitából: igyekeztek jobban különbözni egymástól. Én leginkább
Jakabnál éreztem, hogy próbál valami keveset visszahozni a Jobbik eredeti szövegéb?l. Azt hiszem, már
kés?, a jobboldalú kiábrándultat jobban adja Márki-Zay.

Tippem: kiesik Fekete-Gy?r és Jakab az els? három közül. Látva a képeken a hatalmas mennyiség?
nyugdíjas szavazót, azt se tudom kizárni, hogy Gyurcsányné már az els? körben megnyer mindent. Ha ez
tényleg megvalósul - s ennek esélye nagy, miután Karácsony nyíltan humbugnak nevezte Dobrev feles
többséggel való alkotmányozását, ez feldühíti a keménymag szavazókat -, szerintem Márki-Zay borítani
fog mindent, s önállóan elindul az igazi választáson.

_______________________________________________
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Kamulisták

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 27, 2021

https://bircahang.org/kamulistak/

A háttérhatalmista er?k gyakran leleplezik magukat.

Íme a Time "100 legbefolyásosabb szeméyisége" lista a tavalyi évre.

a százas lista "úttör?k" rovata 

Ez a lista olyan, hogy 2 féle módon lehet felkerülni: ha az illet? rendkívül pozitív és ha rendkívül negatív
az összeállítók szemszögéb?l. A lista egyetlen szerepe: ki fontos az összeállítóknak, akik a nemzetközi
hatalom egyik kirakata. Magyarul: kiket akarnak nagyon felemelni ezek, ill. kikt?l rettegnek igazán.

Magyar szerepl?je a listának egy senki által nem ismert személy, Rédai Dorottya, a CEU alkalmazottja,
aki azzal érdemelte ki a világ tavalyi 100 legbefolyásosabb személyisége közé kerülést, hogy ? "a
bátorság jelképe", hisz felvette a harcot Orbán Viktor egyik kedvenc gy?löletcélja, a homokos közösség
nevében. Ez a bátor jelképességet pedig úgy érte le, hogy ? volt a Meseország mindenkié cím?
mesekönyv projektkoordinátora!

S most ne is azt nézzük, hogy ez marhaság. Nem a szerz?, nem a kiadó a legbefolyásosabb, hanem a
projektkoordinátor! Ez kb. olyan, mintha a legjobb étel díját nem a szakács vagy a szakácsot alkalmazó
étterem vezet?je kapná, hanem az étterem marketingese.

De az igazi érdekesség nem ez. Tavaly minden ballib média azt harsogta, mindenki hülye, aki eleve
foglalkozik ezzel az üggyel, hiszen ez csak egy mesekönyv gyerekeknek, így aki mást mond, az kb.
laposföldhív? elmebajos.
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Nos, most maga a szent Time cáfolta meg ezt.
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A rohanó napokon menteni a menthet?t

by maxval bircaman - kedd, szeptember 28, 2021

https://bircahang.org/a-rohano-napokon-menteni-a-menthetot/

A napokban néztem reklámokat, bolgár és magyar csatornákon. (A kett? tök ugyanaz, mindkét
országban a reklámok 90 %-a nyugati import, jó esetben tisztességesen lokalizálva.) Általában nem
szoktam ilyet tenni, normál él? tv-t ritkán nézek, filmeket meg soha, márpedig azok megszakításaiban van
a legtöbb reklám.

A reklám a liberális világnézet kvintesszenciája. Nyilván nem maga a reklám, hanem az a szerkesztett
valóság, melyet a reklámok világa felhasznál háttérnek.

Ebben a világban nincsenek normális emberek, csak nagyon boldogok és nagyon szomorúak. A kett?
között az átmenet pedig mint egy bábjátékban vagy szappanoperában: azaz indokolatlan és azonnali,
jellemz?en az ember boldogtalan, míg nem jut a imádott termékhez, majd teljesen boldog lesz, amint
hozzájutott. De mindez annyira gyerekes, hogy teljesen ártalmatlan, hiszen nyilván nem létezik olyan
ember, aki komolyan veszi, hogy a Coca-Cola ivása vidám mosolyogva ugrálást eredményez. Az ilyen
reklámok nem okoznak semmilyen kárt, hiszen mintha rájuk lenne írva nagy bet?kkel "csak reklám, nem
valóság!".

A baj az reklámbeli átlagember mint példakép. El?ször is felszínes marhaságoktól szinte transzba esik,
pl. mert hófehér lett a fehér ing. De ez igazi baj a rohanás, a stresszes élet mint normálisnak való
bemutatása: az ideális ember ezek szerint egész nap dolgozik, nincs ideje semmire, reggelt?l estig rohan,
nem eszik rendesen, s ráadásul baromi büszke magára, hogy ilyen aktív tagja a társadalomnak. Aki nem
így él, az nyilván egy nyomorult haszontalan parazita a társadalom nyakán.

Gyakorlatilag a reklámokkal lett behozva a hollywoodi álomember, akinek a munkáján kívül nincs élete.
Persze a hollywoodi verzióban az álomember el is éri álmalt, felfigyelnek rá, hogy milyen szorgos,
kiemelik, majd milliomos lesz, persze milliomosként is dolgozik, de immár sok pénzért. Aki pedig csak
dolgozik, de sose lesz milliomos, az vessen magára: nyilván csak ? a hibás ezért. Hiszen csak
szorgalmasabban kellett volna dolgoznia, nagyobb átéléssel, s milliomos lett volna!
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Nem beszélve az egész ideológia hamisságáról (valójában éppen azok a leggazdagabbak nyugaton, akik 
semmit se dolgoznak), abszurdan káros mindez. S sajnos a fiatal nemzedék egy jelent?s része komolyan
veszi mindezt.

Tudatosan harcolok mindez ellen személyes életemben is. Pl. néha céltalanul üldögélek, nézek magam
elé. Hosszasan olvasok csupa olyasmit, aminek semmi gyakorlati haszna. Antipörgök.
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Német választások

by maxval bircaman - szerda, szeptember 29, 2021

https://bircahang.org/nemet-valasztasok/

Csodálkozva olvasom, nézem a számtalan elemzést a németországi választásokról.

Mir?l elemeznek ezek?

Adott egy rakásnyi liberális párt, melyek között mikrokszkóppal keresend?ek az eltérések. Ezek aztán
állítólag ádáz küzdelmet folytatnak. Ki az aki mindezt komolyan veszi? Eleve aztán úgyis mindenki
koalícióra lép egymással.

Csak 2 olyan párt indult, aki kilóg a teljes összefogásból: az AfD és a Linke.

Szóval a német választások elemzése 1 mondatban: a liberálisok 83 %-os többséget értek el.

nyertek 

_______________________________________________
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Kisebbségi párt

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 30, 2021

https://bircahang.org/kisebbsegi-part/

A világ legkényelmesebb dolga nemzeti/vallási kisebbségi pártnak lenni. 

Bármit is tesz vagy nem tesz a párt, a szavazatai biztosítottak, hiszen a narratíva az, hogy a "mi"
közösségünk tagjai kötelesek a mi jelöltjeimkre szavazni hiszen ellenkez? esetben "?k" nyernek, azaz a
mi közösségünk képviselet nélkül marad. de legalábbis gyengül.

Bulgária posztkommunista történetének összesen 2 pártja van, mely 1990-2021 között minden egyes
választáson sikeresen bejutott a parlamentbe: az egyik - ennek történelmi okai vannak - a volt
kommunista állampárt utódpártja, a másik pedig a törökök/muszlimok pártja, a Mozgalom a Jogokért és
Szabságokért.

Egyetlen veszély lehet egy kisebbségi pártra: szakad a párt.

A bolgár alkotmány tilt egyébként minden kisebbségi alapú pártot, így a Mozgalom a Jogokért és
Szabságokért hivatalosan nem kisebbségi párt. Persze ténylegesen az: bolgár keresztény szavazói
gyakorlatilag nincsenek, csak a párt vezet?ségében vannak dísznek keresztény bolgárok, s fordítva: a
muszlim szavazatok 90+ %-a erre a pártra megy.

A nem-kisebbségi hivatalos jelleg abban is megnyilvánul, hogy a párt egyetlen jelképe se tartalmaz
török/muszlim jelképet, s minden hivatalos tevékenység kizárólag bolgár nyelven zajlik.

Most zajlik a népszámlálás Bulgáriában. Ennek keretében jelent meg a következ? röplap, s itt is teljesen
hiányoznak bármilyen kisebbségi jelképek, de már az is bizonyos felháborodást okozott, hogy a röplap
szövege török nyelv?:
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"Ne féld kimondani "Török és m,uszlim vagyok, az anyanyelvem török" - Bulgáriában népszámlálás
zajlik 2021. szptember 7 és október 4. közott - Ne hagyd kitöltetlenül a "nemzetiség", "vallás" és
"anyanyelv" rovatokat!" 

Maga a párt egyébként hivatalosan liberális, ennek azonban szinte semmi jelent?sége nincs. Azért lett
liberális, mert létrehozása pillanatában a liberális t?nt a centrumpoziciónak a posztkommunisták és az
antikommunisták között.

Bulgária járási szint? etnikai-vallási térképe - piros: bolgár ortodox többség, kék: bolgár muszlim
többség, zöld: török muszlim többség, narancssárga: bolgár katolikus többség 

_______________________________________________
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Egy igazi senkiföldje

by maxval bircaman - péntek, október 01, 2021

https://bircahang.org/egy-igazi-senkifoldje/

Olyan senkiföldje több is van a világon, ahol két ország határvitája miatt egy adott terület ideiglenesen
senkié. Lásd a ciprusi vagy a koreai demilitaruzált övezetet. De ezek mind 2 ország vitája, másnak nincs
itt beleszólása. Egyik fél se mondott le az adott területr?l, csak a vita felfüggesztése miatt ott egyik se
gyakorol szuverenitást, ideiglenesen.

Kicsit más, de hasonló az egyiptomi-szudáni és a szerb-horvát határszakasz egy része, ahol taktikai
okokból mindkét fél ugyanazt a terület a másikénak tekinti. De ez is csak 2 ország vitája, oda harmadik
fél behatolását a vitázó felek megakadályozzák. Amikor egy cseh mikroállam-épít? pár éve ki akarta
használni a szerb-horvát vitát, s ott Liberland néven államot kiáltott ki, a horvát hatóság letartóztatta ?t,
pedig az illet? terület a horvát jog szerint nem Horvátország része.

Igazi senkiföldje az Antartktisz is esetleg, de ott is megakadályoznák az antarktiszi egyezmény aláírói
szuverenitás gyakorlását. Plusz eleve alkalmatlan a terület államalapításra, állandó lakosság létesítésére.

Egyetlen olyan terület van jelenleg, mely tényleg senkiföldje. Ez a jelenlegi marokkói és mauritániai határ
közti terület az Atlanti-óceán partján. A történet alapja a volt spanyol gyarmat, Spanyol Szahara más
néven Nyugat-Szahara.

Spanyol Szahara volt az utolsó spanyol gyarmat, Spanyolország 1975-ben mondott le róla, átadva annak
északi részét Marokkónak, déli részét pedig Mauritániának. A területen m?köd? önálló szeperatista
mozgalom, a Polisario Front ki lett hagyva az egyeszségb?l. Így a Polisario által tervezett Szaharai Arab
Demokratikus Köztársaság nev? állam ki lett ugyan kiáltva, de sose lett bel?le tényleges ország. Ennek az
államnak a tényleges székhelye máig Algériában van.

Szóval a Polisario partizánharcot kezdett Marokkó és Mauritánia ellen. Mauritánia ezt meg is unta,
lemondott nyugat-szaharai területér?l. Marokkó ekkor elfoglalta a marokkói részt is, majd gyakorlatilag
legy?zte a Polisariót a terület legnagyobb részén.
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Azóta a helyzet az, hogy Marokkó hivatalosan az egész Nyugat-Szaharát saját részének tekinti, de
ténylegesen csak a terület nyugati kétharmadát ellen?rzi. A keleti - gyéren lakott - rész a Polisario
ellen?rzése alatt áll, a két rész között pedig Marokkó falat épített. 

a nagy marokkói fal, a kínai után a leghosszabb a világon - néhol dupla és tripla kivitelezésben, a
nyugati/északi oldalon aknamez?vel 

Ami a nyugat-szaharai eredeti lakosságot illeti, annak nagyobb része elfogadta a marokkói uralmat, a
kisebb - Polisariót támogató - rész pedig legnagyobbrészt algériai menekülttáborokban él, valamint pár
ezer ember (a maximális becslések szerint 30 ezer) pedig a Nyugat-Szahara Polisario által ellen?rzött
keleti részén: els?sorban annak az északi, az algériai határ menti részén. Eleve Nyugat-Szaharát úgy kell
elképzelni, hogy az óceán partján van a lakosság nagy része, minden más sivatag, s a sivatagban vannak
egyes oázisok. Szóval a Polisario által ellen?rzött nyugat-szaharai terület déli felén összesen 1 darab
lakott oázis van Agounit néven, párszáz lakossal, minden más csak katonai ellen?rz?pont.

piros - Nyugat-Szahara marrokkói ellen?rzés alatti területe, zöld - Nyugat-Szahara Polisario ellen?rzése
alatti területe, fehér - ütköz?zóna és senkiföldje 

De a legérdekesebb Nyugat-Szahara délnyugati, tengerparti csücske. Ennek nagy része egy kb. 60 km
hosszú félsziget, a Ras Nouadhibou félsziget (spanyol neve a gyarmati id?kben Cabo Blanco volt). A
gyarmati id?kben a félsziget kb. fele-fele arányban fel volt osztva hosszában a spanyolok és a franciák
között: a volt francia rész ma Mauritánia része, s nem csak szimplán része, hanem egyik legfontosabb
része, itt található Mauritánia második legnagyobb városa több mint 100 ezer lakossal. 

A volt spanyol rész viszont a híres senkiföldje. Hivatalosan persze mind Marokkó, mind a Polisario Front
sajátjának tekinti, de egyik se gyakorol ott tényleges joghatóságot. A Polisario csak akkor jelenik meg ott,
amikor éppen zavarni szeretné Marokkót, a marokkói hatóság meg csak akkor, amikor éppen el szeretné
távolítani a zavaró Polisario-egységeket.

A gyakorlatban a senkiföldje északi részén egy forgalmas nemzetközi út halad. Itt "nemhivatalos"
marokkói-mauritániai határátkel?hely is m?ködik. A marokkói fal egyetlen átereszt? pontja itt van,
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Guerguerat településnél. Itt az ember kiléphet Marokkóból (ill. persze beléphet), majd átmegy a semmibe,
következik 10-11 km a senkiföldjén, aztán belép Mauritániába. Id?nként a Polisario megjelenik a
helyszínen és leállítja a forgalmat, amire jönnek a marokkóiak és visszaállítják: de gyakorlatilag ez egy
biztonságos útvonal, még rendszeres buszjárat is m?ködik. Ezen a részen állandó lakosság nincs is. 

A senkiföldje déli részén, Cabo Blanco nyugati felén viszont laknak emberek, pár ezren. Bár ezt a
területet is mind Marokkó, mind a Polisario Front magáének tekinti, egyik sincs ott jelen. Az ott él?
párezer ember berber halászok, akik minden állami fennhatóságtól mentesen élnek pont ugyanúgy, ahogy
mindigis. Mivel a terület fontos Mauritánia számára - hiszen az ország második legnagyobb városától alig
párszáz méterre kezd?dik -, a mauritániai rend?rség megfigyelés alatt tartja, nehogy valamiféle
rendbontás átmenjen a határon. 

íme m?holdas képen 

A gyakorlatban ez egy nemhivatalos megállapodás eredménye. Mauritánia számára a terület rendkívül
fontos, nem csak ez az ország második legnagyobb városa, de legnagyobb kiköt?je is, így érdekeit
veszélyeztetné bármilyen harc a határ másik oldalon. Mivel se Marokkó, se a Polisario Front nem
szeretne rossz viszont Mauritániával, így hallgatólagosan megállapodtak: itt csak jelképesen fognak
harcolni egymással, azaz sehogy - ezért van egyedül mauritániai hatósági ellen?rzés a területen, az is csak
minimális szinten.

mauritániai határátkel?hely a semmi felé La Güerától keletre 

A terület déli csücskén található La Güera volt spanyol város, ma már csak romváros. Az emberi
tevékenység minimálisra csökkenésének mellékhatása: a tengerparton spontán módon 
természetvédelmi terület alakult ki, az egyetlen hely a világon, ahol a súlyosan veszélyeztett státuszú
mediterrán fókák csoportosan szabadon élnek.

https://www.youtube.com/watch?v=JZIzBDSrJUk 
egy emberke levideózta magát az áthaladáskor - engem leginkább az döbbentett meg milyen jó min?ség?,
kátyumentes az út a marokkói szakaszon 
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Jelenleg nemzetközi jogilag az a helyzet, hogy az országok 70 %-a "rendezetlen státuszúnak" tekinti
Nyugat-Szaharát, azaz nem fogadja el se Marokkó, se a Polisario álláspontját. Valójában ezen országok
nagy része nemhivatalosan a marokkói álláspontot tekinti mérvadónak. Magyarország is köztük van. Az
országok kb. 30 %-a pedig a Polisario-álláspontot osztja, azaz elismeri államként a Szaharai Arab
Demokratikus Köztársaságot. Az egyetlen nagy kivétel az USA, mely hivatalosan is elismeri a marokkói
álláspontot, ez Trump elnök lépése volt 2020-ban, állítólag a marokkói király ezt kérte Trumptól, cserébe
azért, hogy Marokkó diplomáciai kapcsolatot létesítsen Izraellel.

Érdekes, hogy bár a kommunista rendszer szemszögéb?l Marokkó ellenségesnek számított, a Szovjetúnió
és csatlósai sose ismerték el a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot, ahogy Kína se. A Szaharai
Arab Demokratikus Köztársaságot csak egyes kommunista, de a szovjet külpolitikától független vonalat
követ? országok ismerték el: Afganisztán, Albánia, Dél-Jemen, Észak-Korea, Jugoszlávia, Kambodzsa,
Kuba, Laosz, Vietnám.

_______________________________________________
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Ügyes volt Gyurcsány

by maxval bircaman - szombat, október 02, 2021

https://bircahang.org/ugyes-volt-gyurcsany/

Gyurcsányék terve eredetileg csak a 2022-es választásokra volt tervezve, de most már a ballib
el?választáson sikerült megvalósítani legnagyobb részében.

Érdemes összevetni egy ballib intézet (Republikon) elemzését az el?választási eredményekkel. Kb. fél
óra munka, de megéri, mert látványosak a következtetések.

Formailag ugyanis az eredmény a következ?:

DK: 33,
Jobbik: 28,
MSZP: 17,
Momentum: 16,
Párbeszéd: 7,
LMP: 5.

De ha ehhez hozzátesszük a Republikon adatait, mely lényegében három csoportra osztja a 106
választókerület: 

megnyerhet?re (azaz ahol a ballib jelölt biztosan, de legalábbis nahgy valószín?séggel nyertes):
ez 52 körzet,
vesztesre (azaz ahol a fideszes jelölt biztosan, de legalábbis valószín?leg nyerni fog): ez 34
körzet.
s kiszámíthatatlanra (azaz ahol mind a ballib, mind a fideszes nyerhet): ez 20 körzet.

Így a kép egészen más már: 
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Jobbik: 13 megnyerhet?, 10 vesztes, 5 bizonytalan,
MSZP: 9 megnyerhet?, 4 vesztes, 4 bizonytalan,
Momentum: 7 megnyerhet?, 5 vesztes, 4 bizonytalan,
Párbeszéd: 5 megnyerhet?, 1 vesztes, 1 bizonytalan,
LMP: 2 megnyerhet?, 3 vesztes, 0 bizonytalan.

Az LMP ezzel végleg kivégezve, nincs meg az önálló frakcióhoz való létszám se. A Párbeszédnek 
éppen megvan, viszont itt tudni kell: olyanok is nyertek a Párbeszéd színeiben, akik valójában nem is
tartoznak a párthoz, csak "nem volt kit mást választani" alapon kerültek oda (lásd Márki-Zayt példának
erre, de nem ? az egyetlen).

A Jobbik és a Momentum rossz miniszterelnökjelölti szereplésükkel el lettek ásva, mindegy a jelöltjeik
eredménye. Marad a kijelölt út: a Jobbik lesz a DK vidéki segédcsapata, a Momentum meg az ifjúsági
szervezete.

Érdekes módon, a DK-n kívül a MSZP az egyetlen párt, mely rendkívül jó esélyeket kapott. Valami terve
lehet Gyurcsánynak az MSZP-vel szerintem...

a Republicon szerint: kék - ballib körzetek, narancs - fideszes körzetek, zöld - ingadozó körzetek 
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Az új MDNP

by maxval bircaman - vasárnap, október 03, 2021

https://bircahang.org/az-uj-mdnp/

Az MDNP a legjobb példa arra a tévképzetre, ami most a Jobbikkal zajlik.

Annak idején, még a 90-es évek közepén, az MDNP volt az a párt, mely kiszakadt az MDF-b?l annak
"jobbratolódása" miatti tiltakozásból. Hatalmas tapsvihart kapott ezért a ballib médiáktól, ami akkor
különösen nagy jelent?séggel bírt, hiszen akkoriban más média nem is igen volt. Szóval az összes MDNP-
s állandóan futtatva volt, mindenhol megjelentek. Mintha valamiféle komoly, jelent?s párt lennének.

A ballib szavazótábor komolyan el is hitte, az MDNP-vel számolni kell. Beszélgetve egy ballib
törzszavazó rokonommal az 1998-as választások el?tt még olyat is hallottam, hogy az MDNP esetleg
lehetne az MSZP koalíciós partnere is. Én csak visszakérdeztem "ismersz legalább egy MDNP-
szavazót?", amire mély csend lett a válasz. Az MDNP összes éljenz?je ugyanis ballib szavazó volt, aki
egyrészt örült a jobboldal szakadásának, másrészt azonban ? maga sose szavazna jobboldali pártra, még a
"szimpatikus" MDNP-re se.

Aztán jöttek a választások, az MDNP harmadannyi szavazatot szerzett, mint Thürmer Munkáspártja, s 
feleannyit, mint az éppen szétes?ben lév? KDNP.

Valami ilyesmi a Jobbik most. Ki lett kiáltva a ballibeknél a "jó jobboldali" pártnak, de persze azért egy
ballib se szavazna rájuk. S lassan kiderül: a párt egyre inkább csak a ballib médiamunkások 
fantáziájában létezik.

Csak az fogja most megmenteni a Jobbikot, hogy "összefog", azaz nem fogja magát jöv?re
megmérettetni.

Más téma, de valami ilyesmi még a modern, az id? szavának igent mondó vallás is. Minden ateista
ütemesen tapsol neki, de hívei nincsenek. Az ateistának a modernista vallás is vallás, azaz kidobandó, a
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hív?nek meg nem kell a magát eláruló, önfeladó vallás.

Nem teljesen jó példa, de hasonló kicsit Iványiék egyháza: a támogatók 95 %-a ateista, aki mosolyog
Iványi vallási hitén, s kizárólag Iványi politikai szereplése miatt ajánlja fel adószázakát neki. S?t, mélyen
megrökönyödne Iványiék egyes vallási hittételein, ha azokat megismerné.

A tanulság: ha csak az ellenség tapsol neked, akkor valami nagy baj van.

_______________________________________________
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?rült jó a m?sor

by maxval bircaman - hétf?, október 04, 2021

https://bircahang.org/orult-jo-a-musor/

Annak idején, úgy 20 éve, amikor a Hit Gyülekezete még a ballib oldalon politizált, volt egy karikatúra
valamelyik fideszes médiában Németh Sándorról, a felirat "?rült jó a m?sor" szöveggel. Valahová el is
mentettem, de mivel már egy küls? 5 TB-os merevlemez az archívumom, nem biztos, hogy meg is
találom. De rászánok majd a cikk végén a keresésre 20 percet. Ha nem, leírom a kép tartalmát
emlékezetb?l.

Ez egy külön sztori egyébként. Számítógépes pályafutásomat 1984-ben kezdtem még egy Spectrum ZX+
géppel (akkor a PC-k még baromi drágák voltak), aztán az els? PC-m 1992-ben lett. Akkor szembesültem
azzal, hogy arvhiválni kellene a dolgaimat. El?ször lett egy nagy doboz floppim, aztán betelt, lett a végén
7-8 doboz. Aztán lett CD-íróm, minden felment 5 CD-re. Aztán lett doboznyi CD-m, majd több doboznyi.
Aztán jött a DVD-író. Kezdetben egy kis mappányi, aztán ebb?l is lett sok mappányi. Persze valamennyi
adat mindig elveszett, az átmásoláskor mindig kiderült, valamelyik hordozó nem m?ködött. Átlagban az
adatok 1 %-ának ez lett a sorsa. Ez persze ritkán okoz fájdalmat, de megesik ez is: volt pl. egy 2007-ben
készített videóm, melynek a közepe olvashatatlan. Az elejét és a véget végül levarázsoltam, de a többit
nem tudtam.

Aztán meguntam a sok DVD-vel való bohóckodást, megvettem a most is használt küls? merevlemezt,
mely 5 TB képesség?, de már 85 %-ban tele van. Szerintem jöv?re veszek még egy ilyet. Remélem, a
doboznyi küls? merevlemez id?szak már nem fog bekövetkezni. 

Mondjuk jó lenne a fájlokat valahogy katalogizálni is, de erre sose maradt id?m és energiám.

A lényeg, ez a most megkeresend? kép jutott eszembe olvasgatva a ballib törzskommentel?k szövegeit
különböz? helyeken.

A két tábor: a gyurcsányista és az antigyurcsányista, ez utóbbi két alcsoportra oszlik. A kép kb. ez:
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gyurcsányisták: Dobrev az egyedül alkalmas jelölt, MZP kriptofideszes, Kari pedig puhapöcs,
mert nem hajlandó feles többséggel alkotmányozni, s elszámoltatás meg börtönbe utalás pedig
várhatóan majd kitünteti Orbánt,
antigyurcsányisták:

light antigyurcsányisták: Dobrev alkalmas minden szakmai, politikai és emberi
szemszögb?l, de taktikailag nem, mivel nem nyerhet?k meg vele a semleges szavazók,
azaz csak emiatt nem szabad ?t indítani Orbán ellen, helyette az integratívabb MZP vagy
Kari a megoldás,
hard antigyurcsányisták: Dobrev alkalmatlan, ? a 2010 el?tti világ él? jelképe, márpedig
Orbánt éppenhogy a 2010 el?tti világgal szembeni elégedetlenség segítette hatalomba.

Pontos számításokat nem végeztem, de így ránézésre az arány a fenti nézetek között 4:3:3.

Szóval most ezek szidják egymást, mint a bokrot. Nagyokat lehet nevetni. Tényleg ?rült jó a m?sor!

Na, megvan a kép:

_______________________________________________
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Mire fel a csodálkozás?

by maxval bircaman - kedd, október 05, 2021

https://bircahang.org/mire-fel-a-csodalkozas/

Sokan nem értik, hogyan is nyerhetett Gyurcsányné az el?gágogáson. Pedig nincs itt semmi csodálkozni
való.

Gyurcsányné képes ugyanis a legkiválóbban képviselni és jelképezni a széls?kommunistából a
függetlenszakért?ségen át ultraliberálissá vedlett magyar ballibaista szellemiséget. Erre mind
származásilag, mind személyileg, mind szakmailag 100 %-os telitalálat ?.

Lássunk ennek összetev?it, nem fontossági sorrendben:

zsidó származás, azaz a holokauszt miatt a magyarokra haragos vonal,
fanatikus szovjetimádó kommunizmus a múltban,
fényes karrier minden rendszerben, már Kádár alatt is, a nagyapa a legmagasabb szintig jutott,
a következ? nemzedék immár a kommunizmusból kiábrándult, már a 70-es években liberális
technokrata típus,
apai ágon meg ott az állambiztonsági szál, mely Bulgáriában szinte ugyanazt a szerepet játszotta a
rendszerváltozásban, mint Magyarországon a technokraták: bel?lük lett az új nagypolgárság,
a mostani nemzedék pedig immár a nyugatimádó, minden porcikájában liberális és progresszívista
sikerember, a sok nyelven kiválóan kommunikáló nagy világszakért?, aki mindent tud, de mégis
marad ideje könnyet hullajtani az elesettekért, ez benne van a naplójában is napi feladatként,
minden hétköznap 9:50 és 10:00 között.

Ki lenne hát nála alkalmasabb? Én nem látok ilyet.

A kemény mag szavazótábor csak végs? kényszerb?l szavazna a parasztivadék Karira, vagy a klerikális
MZP-re, ?k csak útitársak lehetnek, megt?rtek a fényes ballib kompániában, de vezet?k soha. 
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Egy igazi keménymagos libbantnak nagyon-nagyon kell utálnia Orbánt, hogy képes legyen az "Orbán-
utánzat" MZP-re szavazni. De akkor is azzal a hátsó gondolattal, hogy ez csak ideiglenes taktikai állapot,
s csak ki kell várni a "mi igazi emberünk" eljövetelét.

Szóval Gyurcsányék nem anomália a ballib táborban, hanem ?k a tábor lelke. A magyar lakosság liberális
részének igenis ez kell, s nem valamiféle "harmadik er?", mely egyedül Puzsér és a hozzá hasonlók vad
fantáziájában létezik.

_______________________________________________
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Szép rémálmok

by maxval bircaman - szerda, október 06, 2021

https://bircahang.org/szep-remalmok/

Szinte kordokumentum ez, egy hiteltelen akarnok interjúja. 

https://www.youtube.com/watch?v=FaCPSQUtb4E 

Kb. Kádár-kori antikommunista ellenállónak állítja be magát az interjúalany. De eleve a egész egy
folytonos bizonyítványmagyarázás.

Gulyás el?tt viszont le a kalappal, gyakorlatilag szinte az összes kínálkodó kemény kérdést felteszi.

Sajnos aki ma 40 évesnél fiatalabb, az nem is érti mi a bajom ezzel az emberrel és szövegével.

Már megírtam, de annak idején számomra az egyik meghatározó pont, ami a ballib tábor elhagyására
késztett éppen a Farkasházy által vezetett mozgalom volt. Nem az egyetlen meghatározó pont, de
mondjuk az 5 pontból az egyik.

Egy dolog van, aminek nagyon örülök: ez a társaság háromszorosan visszakapta, mint a Lúdas
Matyiban. Bár harmincszorosan kellett volna.

_______________________________________________
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Feljelentek Zsuzsa néni módra

by maxval bircaman - csütörtök, október 07, 2021

https://bircahang.org/feljelentek-zsuzsa-neni-modra/

Íme mestertervem. 

Bemegyek a rend?rségre, feljelentést teszek a szomszédom ellen, hogy túl zajos. 

Ha a rend?rség elutasítja feljelentésemet, akkor megállapítom: a rend?rség nem teszi a dolgát, ez
nyilvánvaló, hisz nem foglalkozik jogsérelmem kérdésével. Így aztán én és a többi lakos átvesszük a
rend?rség jogkörét, kimondjuk, nincs rend?rség. A kompromisszum jegyében azt továbbra is
megengedjük, a rend?rség ezentúl is büntesse a gyorshajtókat, de az én ügyemmel kapcsolatban
egyszer?en megsemmisítjük jogköreit.

Ez Sándor Zsuzsa néni agymenése kapcsán jutott eszembe.

_______________________________________________
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Alapítvány

by maxval bircaman - péntek, október 08, 2021

https://bircahang.org/alapitvany/

Gyerekkorom egyik kedvence volt Asimov. Egyszer még dolgozatot is írtam Asimovról, amikor szovjet
iskolába jártam. 

A tanárn?m sajnos kénytelen volt visszadobni dolgozatomat, mert beleírtam, hogy 3 éves korában
Asimov a Szovjetunióból elmenekült az USA-ba. A tanárn? elmagyarázta, hogy ilyen mondat nem írható
le, hiszen "miért menekült volna valaki a jóból a rosszba", szóval legközelebb írjam így: “Asimov
Oroszországban született, majd az USA-ba került”, aztán mosolygott, jelezve, hogy ezt persze ? maga is
ostobaságnak tartja, de ez a szabály.

Gyerekkoromban minden nyáron elolvastam az Alapítvány-trilógiát. Akkor még csak három könyv volt
az egész. Aztán a szerz? írt hozzá 2 könyv folytatást, így lett 5 rész. Aztán már - de ezek messze nem
azonos min?ség?ek - lett összesen immár 7 rész, azaz plusz 2 el?történet, ami már izzadságszagú, mert
semmi szükség rá a sztorihoz. Szóval számomra az Alapítvány 5 részes, ez az az 5 rész, mely tényleg
releváns. Hozzáteszem, ma már a hivatalos "alapítványisták" egyenesen 18 részr?l hadoválnak, mert
Asimov más m?veit is belekeverték, ami abszurd persze.

A lényeg: az 5 részt elfogadom, jónak tartom, s az eredeti 3 részt pedig jól ismerem, mert sokszor
olvastam. 

Érthet? tehát, hogy várakoztam a megfilmesítésre, s azt rögtön meg is néztem. Sorozat készült a m?b?l,
ezen a héten lesz a negyedik rész az összes tíz részb?l. 

Nos, egyrészt b?nrossz a film. Ha nem ismerném a sztorit, abbahagytam volna a 15. percben a nézést,
mert gyakorlatilag semmi se érthet? bel?le. Technikailag is silány, a dolgok nagy része "XY
visszaemlékezik" módszerrel van megoldva, aminek okát persze értem - túl nagy az anyag -, de ez így
nem film.
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A nagy röhej persze az ideológia. Lám, ma már klasszikus sci-fit se lehet csinálni, a Párt utasítasáinak
figyelembe nem vételével. Annak idején, 1982-ban a szovjet gimnáziumban még csak egy mondattal volt
baj, de azt mondjuk senki nem mondta, miért nem írtam bele, hogy Asimov hith? kommunista családból
származik, Lenin is párszor vendégeskedett náluk, a nagybátyja vöröskatona volt, s egyik unokatestvére
pedig h?si halált halt a náci Németország agressziója után a belarusz fronton. Mert kb. ez kellett volna,
hogy legyen az akkori követelmény a mai hollywoodi mérce szerint.

Szóval itt a filmesített Alapítványban a f? szerepl?k valahogy néger n?k lettek, pedig eredetileg fehér
férfiak voltak még a könyvben. Miért? Semmi értelme ennek. Harry Seldon kénytelen volt férfi maradni,
annyira nem lehetett a sztorit átcsinálni. S persze az egyik f? színészn? úgynevezett "transznem?". A mai
angol nyelvben a transzbetegeket tisztelni kell még nyelvileg is, pl. kizárólag fejedelmi többesszámmal
szabad ?ket illetni, azaz "he" vagy "she" helyett "they". Ez is azt jelzi, ?k a modern liberális társadalom
f?nemesei.

Még hátra van 7 rész a sorozatból. Csodálkoznék, ha nem lenne ezek során szerelmes pár férfi egymásba,
nem lesz legalább 4-5 leszbikus csók és homokos szex aktus. Az igazi persze egy négyes házasság lenne
gyíkember, kutya, kisfiú és leszbi között, de talán már túl progresszív, ez majd csak a Párt 2032-es
kongresszusa után várható.

Azért az eléggé meglep?, hogy a szovjet cenzúra megenged?bb volt a hollywoodinál. Ha annak idején
1982-ban azt mondták volna nekem, hogy 30-40 évvel kés?bb Amerikában keményebb politikai nyomás
lesz a m?vészetre, mint akkor a Szovjetunióban, biztosan nem hittem volna el.

_______________________________________________
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Leeresztették

by maxval bircaman - szombat, október 09, 2021

https://bircahang.org/leeresztettek/

A nagyurak úri kedve már csak ilyen a celebvilágban: hirtelen emelnek fel és hirtelen taszítanak le
embereket.

KariGeri mint a nyugodt er? lett felépítve. Ez alapvet?en egy nyer? módszer. A legels? választáson,
1990-ben az MDF is azzal tudta legy?zni az SZDSZ-t, hogy az SZDSZ túl radikális, bajt akar keverni,
mindent el akar törölni a régi rendszerb?l, míg az MDF megfontolt, hidegfej?, s nyugalmat épít.

Csakhát ez nem az igazi választás, hanem a ballib keménymag bels? választása. Ide biztosan nem kell
határozatlan, tépel?d? PhD-hallgató kinézet? ember, akinek ráadásul még kiforrt elvei sincsenek, pl. máig
képtelen ledönteni, baloldali-e vagy sem. Akkor már inkább a magát határozottan nem baloldalinak
mondó MZP vagy a k?kemény liberális Gyurcsányné, gondolták ott fent.

Szóval felfújták a lufit, most meg leeresztették. Polgármestersége is véget fog érni mostani
mandátumával.

Ez a szabványkép is lassan el fog t?nni a ballib médiákból:

_______________________________________________
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Hogy lett bal a jobb, s jobb a bal

by maxval bircaman - vasárnap, október 10, 2021

https://bircahang.org/hogy-lett-bal-a-jobb-s-jobb-a-bal/

Közismert, hogy a magyar jobboldal baloldalibb a magyar baloldalnál, s a magyar baloldal pedig
egyenesen klasszikusan jobboldali. Így alakult ki a rendszerváltozás idején. Sajátos magyar jelenség ez.

Az alapokok:

az MSZMP utódpártja ultraliberális lett, de ezt úgy próbálták eladni, hogy ?k maradtak így is a
baloldalon, lassam tehát ki lett jelentve, hogy liberalizmus=baloldal - ezt persze segítette az a
nemzetközi folyamat is, mely során a klasszikus európai középbal összeomlott, feladta utolsó
megmaradt alapjait is és besimult a liberalizmusba,
a klasszikus jobboldali SZDSZ az MSZP-vel szövetkezett, identitárius-kulturális alapon, pedig
valójában akkor tisztán eszmeileg közelebb állt az SZDSZ-hez az MDF f?sodra, de viszont
személyi-származási-identitásos alapon mégis csak az MSZP technokratái voltak a legközelebb az
SZDSZ vezet?ihez és holdudvarához,
a magyar antikapitalizmus a jobboldalon jelent meg, lásd az MDF népi frakciója, s különösen
aztán a MIÉP.

De vannak ennek azért régi el?zményei is, lásd Horthy alatti népi mozgalom, mely egyértelm?en
antikapitalista volt, de egyben antiprogresszívista is, s magától teljesen idegennek tekintette a kevés
polgári demokratát.

Az érdekesség: a magyar folyamatok megjelentek mára nyugaton is, de még mindig nem ennyire
kifejez?en. 
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Kóserpecsét Hódmez?re

by maxval bircaman - hétf?, október 11, 2021

https://bircahang.org/koserpecset-hodmezore/

Nagyon vártam a Karácsony lemondása utáni Drága Bolgár Úr m?sort.

Indulása - 2002 eleje - óta hallgatom, persze már régóta nem minden nap, Bolgár Gyuri bácsi 
betelefonálós m?sorát. 

Bolgár bácsi él? ballib ikonember, s ebb?l a m?sorából hibátlanul megismerhet? a ballib agytröszt
mindenkori kötelez?, egyetlenül helyes és abszolút igaz véleménye. A ballib értelmiség alsó szegmense
innen tudja meg mir?l mit illend? gondolni. (Az értelmiség alsó szegmensén azt értem, aki önállóan még
nem képes gondolkodni, de érdekl?d? típus, azaz követi a dolgok folyását a világban, szóval közéleti
médiákat már fogyaszt, de eszmei könyveket azért még nem olvas.)

Bolgár bácsi vérprofi, képes magát semlegesnek leplezve abszolút párth? lenni, s tehetséges manipulátor.
Ha belépne egy mlm-piramisjátékba, hónapok alatt a csúcsra érne, ebben biztos vagyok. Ha pedig
amerikai lenne, valószín?leg már ? lenne az egyik vezet? m?sorvezet? valamelyik nagy liberális tv-
csatornánál, évi tízmilliós dolláros nagyságrend? fizetéssel. 

Hasonló profi a magyar jobboldalon nincs. A magyar jobboldali sztár újságírók ugyanis valójában mind
publicisták, közírók, megmondóemberek. Igazi, klasszikus újságíró egy sincs. Talán a Hír Tv-s Dobos
Mariann az a jobboldalon, aki félig-meddig sikeresen próbálja utánozni Bolgár bácsit, de Mariann azért
egyel?re még csak második vonalbeli, s ? is sokszor átesik a megmondóember szerepbe. A magyar
jobboldali élvonalbeliek pedig képtelen a Bolgár-technikára, mondjuk a jobboldali f?újságíró Bayer Zsolt
egyáltalán nem újságíró: ? elfogult közíró, aki képtelen nem ?szinte lenni, még ideiglenesen és taktikai
céllal se. Ráadásul Bayer érzelmileg féktelen, sokszor láttam: egyenesen életeleme saját maga hergelése,
sokszor apróságok miatt is. Bayer viselkedése egy m?vészhez, véleményvezérhez illik, de ez újságírónál
vagy politikusnál hiányosság.

Dobos Mariann  
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A lényegnél maradva: Bolgár bácsi technikáját tanítani lehetne. Még a hümmögése, s?t a hallgatása is
mindig releváns.

Várható volt Karácsony visszalépése után a gyurcsányista fanatikusok pánikrohama a m?sorban, akik
szidják MZP-t és istenítik Gyurcsánynét. A m?sor azonban MZP-párti betelefonálókkal indított, akik a
vörös fonál felmondása után ("a kiváló szakember, nyelveket beszél?, százdiplomás, csodás n? alkalmas
lenne, de...") hitet tettek MZP mellett. Gyuri bácsi elégedetten hümmögte végig az MZP-
dicshimnuszokat. 

Aztán jöttek a gyurcsányista nyugdíjas kommandósok, velük Bolgár bácsi azonnal óvatos, de határozott
vitába szállt - egyik er?ssége az, hogy ? képes konkrét állítások megtétele nélkül, csak kérdésekkel és
hanglejtéssel vitázni. S mindenkivel megígértette, hogy ha "véletlenül mégis" legy?zné MZP a kiváló
Klára asszonyt, akkor is, ugye, majd leszavaz a kedves hallgató a jobboldali, de demokrata MZP-re
tavasszal a szörny? Zorbán ellenében. Egy keménykötés? DK-nyugdíjas bácsi egyenesen odáig
vetemedett, hogy megvádolta Bolgár bácsit antigyurcsányista el?ítéletekkel! Ez már kicsit meredekebb
menet volt, de Bolgár bácsi még ezt a túlhabzó DK-st is sikeresen pacifikálta 7-8 perc alatt.

Szóval érdekesnek ígérkezik a ballib el?választás második fordulója. Ott fent már eldöntötték, MZP
legyen a hivatalos vezér, de Gyurcsány meg még mindig próbálja gy?zködni a vezet?séget: a felesége
lenne az igazi megbízható káder. Bolgár Gyuri bácsi pedig Gyurcsánytól nem fogad el parancsot, ?
magasabbra van bekötve, s tudja a dolgát. Fentr?l leszóltak a magyar ballib holdudvarnak: srácok, ennyi
volt, buktatok, most azon fogtok dolgozni, hogy nyugat-európai jobboldalt kell kiépíteni. A srácok meg
lázadoznak még, kissé ny?gösek is, hiszen miféle dolog az, hogy a "nagycsaládos keresztény csaladápa"
szóösszetétel ezentúl nem szidás, hanem dicséret... mikor tegnap még az volt az ukáz, hogy ez fasizmus.
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A 100 Mozgalom

by maxval bircaman - kedd, október 12, 2021

https://bircahang.org/a-100-mozgalom/

Most, hogy MZP csatlakozott KariGeri(nctelen) 99 Mozgalmához, a szervezet átnevezte magát 100
Mozgalommá, hiszen immár 99 helyett 100 híve van a neves mozgalomnak, melynek eddig egyetlen
tevékenysége saját megalakulása volt.

Pedig Kari csak követte szolgai módon a nyugati trendet, melynek lényege: a társadalmi elit legfels?bb
része az elnyomott többség képvisel?jének hazudja magát, azaz a fels? 1 %, de még pontosabban a fels?
0,1, s?t 0,01 % azt mondja, ? fog fellépni a 99+ % érdekében. Err?l volt Debreczeni Józsefnek egy
rendkívül jó paródiája, melyet még 1989-ben írt, amikor még nem ment el teljesen az esze: sajnos sehol
se találom az írást, címe "A Reformkecske", de -emlékezetb?l - arról szólt, hogy a káposztamez?t cs?dbe
viv? kecske egy nap kijelenti, megreformálta magát, s ezentúl egy igazi szakért? reformkecske kell a
káposztagazdaságnak, aki hamarosan fel fogja virágoztatni a korábbi átkos kecske által cs?dbe vitt
káposztamez?t, így bizalmat kér e hatalmas feladathoz az állatoktól. Debreczeni ezt annak idején az
MSZMP MSZP-vé alakulásáról dönt? kongresszusa alkalmára írta, de most is alkalmazható. 

Egyébként régi technika: az ellenállás megtörésének legjobb módja azt kisajátítani. Az ellenfél soraiba
beépülni mindig jó megoldás. A kereskedelem is sokat tanult ebb?l: a legjobb reklám az, ami nem t?nik
reklámnak, hanem spontán vásárlói véleménynek.

De pár éve mesélte ugyanezt egy cseh ismer?söm. Elment egy mulatóba, ahol a m?sor egy része amat?r
sztriptíz volt: a közönség bátor hölgyei adtak el? sztriptízt. Nem valami orgia, hanem visszafogott
erotika, még teljes meztelenség se volt, bugyiban maradtak a hölgyek. De amikor a haverom egy
hónapban kétszer is elment ugyanabba a mulatóba, egy furcsa jelenséget tapasztalt: mindkét alkalommal
ugyanaz az amat?r "vendég" középkorú hölgy volt az els? jelentkez?. Nyilvánvalóan se amat?r, se
vendég nem volt, hanem a mulató alkalmazottja, hiszen mégse kockáztathatja meg a mulató, hogy esetleg
egy adott este egyetlen hölgy se jelentkezik, így mindenképpen kell egy álvendég. Ráaásul ha már van
egy jelentkez?, szinte biztosan lesz ebb?l felbátorodó valódi vendég jelentkez? is. Különösen jó, hogy az
alkalmazott középkorú - ez fontos eleme a szervezésnek -, ilyenkor ugyanis a fiatal vendéghölgyek azt
mondják "ha ez az öreg csaj ilyen bátor, akkor én miért ne lennék az?".

Valahogy ilyen ez a háttérhatalom által irányított "amat?r sztriptíz" is. Azzal az eltéréssel, hogy míg a
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prágai mulatóban végülis tényleg vetl?z? táncot lejt egy-egy hölgy, a hazugság csak annak amat?r és
spontán jellege, addig a háttérhatalom sztriptízbárjában az ígért vetk?zés helyett végül a vendégek
erotikus n?i táncikálás helyett egy a színpadon télikabátban beszédet mondó komor férfit kapnak. Ahogy
a 70-es évekbeli szovjet viccben:

Nyílt pártnapot hirdet a kerületi pártszervezet “A nép és a Párt egysége” címmel. Senki nem jön le
a pártnapra.
Következ? héten a pártházban “A szerelem három formája” címmel hirdetnek el?adást. Teltház
van. Az el?adó elkezd beszélni:
– A szerelem három formája ismeretes. Az els? a patológikus szerelem, ez csúnya dolog, nem is
fogunk róla többet beszélni. A második a normál szerelem, erre sem fecséreljük az id?t, hiszen
Önök mind tökéletesen tudják, hogy mi a normális szerelem. Van azonban a szerelemnek egy
harmadik formája is: amit a nép érez a Párt iránt. Most b?vebben szólnék err?l.

_______________________________________________
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Jézus nem volt baloldali

by maxval bircaman - szerda, október 13, 2021

https://bircahang.org/jezus-nem-volt-baloldali/

Jézus természetesen nem volt baloldali. S mikrohullámú süt?t se használt.

Valamint jobboldali se volt.

Baloldal és jobboldal nem létezett a polgári kor, a kapitalizmus el?tt. Abszurdum tehát ókori baloldalról
és jobboldalról halandzsázni. A baloldal/jobboldal a t?ke-munka viszonyban értelmezhet? csak: a
jobboldal a t?ke, a baloldal a munka oldalán áll.

Még átvitt értelemben, jelképesen se mondható el Jézusról, hogy baloldali/jobboldali volt. Jézus
határozottan nem foglalt állást kora társadalmi kérdéseiben se. A kereszténységnek egyszer?en nincs
államtana. "Az én országom nem ebb?l a világból való. Ha ebb?l a világból volna országom, harcra
kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való." - János
evangéliuma 18. fejezet.

De kora rabszolgatartó társadalma ellen se szólított fel harcra Jézus. Csupán mind a
rabszolgatulajdonosokat, mind a rabszolgákat egymás tiszteletére hívta fel. Lásd: "Szolgák,
engedelmeskedjetek földi uratoknak, fél? tisztelettel és egyszer? szívvel, akárcsak Krisztusnak. (...)
Gazdák, ti is így viselkedjetek velük szemben. Hagyjátok abba a fenyeget?zést, hiszen tudjátok, hogy nekik
is, akárcsak nektek, Uruk van a mennyben, akinél nincs személyválogatás." - Efezusiaknak írt levél 6.
fejezet.

A "Jézus komcsi volt", s?t a "Jézus volt az els? kommunista" szöveg ?srégi hazug propaganda. Átéltem
ezt Kubában, amikor 1984-ben Castróék úgy döntettek, dobják az addigi ateista propagandát, s inkább
nyitnak a latin-amerikai katolikus baloldal irányában. Míg 1983-ban a karácsonyfa még szinte
antikommunizmusnak min?sült, csak templomok belterében lehetett ilyet látni Havannában, 1984
decemberében már egyes állami intézményekben is volt karácsonyfa. Egyébként Castróék lépése
hatalmas siker lett: az addig a kubai rendszert kedvel?, de az iránt annak ateizmusa miatt mégis
tartozkodóan viselked? latin-amerikai baloldal így immár lelkifurdalás nélkül beállhatott Kuba hívei
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közé. Latin-Amerikában ma is teljesen átlagos jelenség a gazdaságilag marxista, de Marx materializmusát
elutasító baloldal: Hugo Chávez venezuelai vezet? annak idején a Bibliát többször idézte, mint Marxot, s
magát mindvégig hív? katolikusnak vallotta, s?t valószín?leg ezt komolyan is gondolta.

Baloldalinak és kereszténynek lenni egyszerre persze lehet, ezzel semmi gond. Ahogy jobboldalinak és
kereszténynek lenni is. De Jézusból nem következik se a baloldal, se a jobboldal.

_______________________________________________
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Ballib választási útvonal

by maxval bircaman - csütörtök, október 14, 2021

https://bircahang.org/ballib-valasztasi-utvonal/

Mintha hírzárlat lenne. A ballib el?választás második fordulójáról sokkal kevesebb a hír, mint az els?r?l.

Nehezebb így jósolni, de igyekszem azért.

Ami biztosan látható: a ballib agytröszt nyíltan lázad Soros ellen, képtelen lenyelni a nekik nyugatról
kiválasztott MZP-t. MZP ugyanis nem politikai okokból elfogadhatatlan a ballib keménymagnak, hiszen
MZP hith? ballib, a baj vele a származása: egyszer?en nem az ? köreikb?l származik, nem az ? kutyájuk
kölyke.

Kicsit olyan ez, mint 30 éve Orbán esete. Hiába volt Orbán 100 %-ban politikailag azonos az agytröszttel,
hiába mondta Orbán tök ugyanazt, mint ?k, akkor is ? csak amolyan megt?rt vidéki szegény rokon
maradt. Nem véletlen, hogy a fanatikus ballib kommentel?k egyik f? érve MZP ellen, hogy Orbánra
emlékezteti ?ket.

Pedig az agytröszt viselkedése teljesen abszurd. MZP-nek nincsenek saját emberei, a DK dominálja a
térfelet. Még ha ? is lenne a kormányf?, nem lenne semmilyen saját mozgástére. Szóval csak egy jelkép
lenne. De úgy t?nik, még ez is elfogadhatatlan számukra.

Szóval a ballib agytröszt mindenképpen nyerne: Dobrevvel és MZP-vel is. Míg az antigyurcsányista
ballibek számára Dobrev egyértelm? vereség lenne. S?t, ha Gyurcsányné nyerne most, talán már most
szakadna az egész nagy csapat. Én még azt se zárnám ki, hogy MZP kiszállna az egészb?l.

Persze nekünk kisembereknek egyeznek érdekeink most a ballib agytrösztével: tavasszal Dobrev
könnyebb ellenfél lesz, mint MZP.
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Több m?szak

by maxval bircaman - péntek, október 15, 2021

https://bircahang.org/tobb-muszak/

Egy kortárs argentín filozófus mondta: a hét legrosszabb id?szaka a vasárnap délután. Ilyenkor ugyanis a
kisember már a másnap reggeli munkára gondol. S ez még azoknak is teher, még annak a kisebbségnek
is, aki történetesen szereti a munkáját. A munkáját nem kedvel? többségnek pedig még inkább.

Bevallom én is így éreztem mindig, amikor munkaviszonyban álltam. A munkaviszony hiánya pedig
nem megoldás.

Pár éve úgy alakult, hogy több m?szakos, heti hét napos munkaid?beosztásba kerültem. Azt hittem, ez
borzasztó lesz, de aztán nagy meglepetésre kiderült: megsz?nt a vasárnap délután effektus. S?t, ez más
napon se jelentkezett.

Ugyanis a változó m?szakok annyira sokszín?vé tették az id?t, hogy az ember képtelen hozzászokni a
munkaiszonyhoz. A hét bármely szakasza lehet jó vagy rossz.

A vasárnap délután immár sikeresen levetk?zte csúnya kardigánját. Kardigán, mert ez az a ruhadarab,
melyet a n?k akkor viselnek, ha a szexisséget távolra akarják ?zni. 

_______________________________________________
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Végnapjait éli az európai értelemben vett konzervativizmus

by maxval bircaman - szombat, október 16, 2021

https://bircahang.org/vegnapjait-eli-az-europai-ertelemben-vett-konzervativizmus/

A Mérce örömujjong, cikke címe: Végnapjait éli az „európai értelemben vett konzervativizmus”?.

Pedig a hír jó, s nem csak a fanatikus ballibbant Mérce-olvasóknak, hanem nekünk, kisembereknek is.

Az úgynevezett európai konzervatívizmus ugyanis pontosan ugyanazt élte át, mint a progresszív
kereszténység: a lassú öngyilkosság folyamatát. A folyamatos önfeladás ugyanis mindig egy célhoz
vezet: nem maradnak hívek. Hiszen az ellenoldal hívei számára önfeladással se kell a nekik nem
szimpatikus eszme, de az eredeti hívek is elpártolnak lassan.

Mára az európai értelemben vett konzervatívok és az európai értelemben vett progresszívok között 
mikroszkóppal kell keresni az eltéréseket. A jellemz? az, hogy 10 kérdésb?l 9-ben teljes az egyetértés, a
tizedekben pedig kicsit másképp fogalmazzák meg ugyanazt, amir?l aztán ádáz viták zajlanak, hadd
higgye azt az átlagember, ez valami fontos elvi kérdés.

Mondom ez úgy, hogy én személyesen a hagyományos konzervatívizmust se támogatom, ugyanis
futóhomokra épült marhaság, téves gondolatokkal. De arra legalább azt lehetett mondani: kisebb rossz. A
mai konzervatívizmus viszont szimplán rossz.

_______________________________________________
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Megélni napi 1 cikkb?l

by maxval bircaman - vasárnap, október 17, 2021

https://bircahang.org/megelni-napi-1-cikkbol/

A ballib édes élet: megélni napi 1 cikk írásából egy blogon. Nem valamiféle oknyomozó, alapos elemz?
cikkb?l, hanem szimpla pársoros véleménycikkb?l (a Kolozsszaros Blogon a cikkek 95 %-a nem éri el 1
darab A4-es lap terjedelmét).

Ugyanis hatalmasak a blog költségei: portál m?ködési költsége, a könyvel?k, az adók, járulékok,
programozás, dizájn. Mivel magam is fenntartom saját médiámat, elmondhatom, ez a szöveg teljesen
komolytalan. A ballibbant bloggerek havi 3 millió Ft-ot követelnek, miközben a teljes éves m?ködési
költség is ennek töredéke. A programozás kb. semmi, maga a platform szoftvere pl. ingyenes, s van egy
rakás ingyenes sablon és a segédalkalmazás hozzá, de a fizet?sek se kerülnek 20 ezer Ft-nál többe (20
ezer nem 1 hónapra, hanem örökre!) - ezeket képes kezelni egy alapképesség? felhasználó. Dizájn?
Megcsinálja bárki saját magának. Könyvel?k meg mire pontosan? Na és milyen adók? Mióta kell adózni
blogkészítésért?

Ezek az emberek tényleg a valóságon ennyire kívül élnek? Vagy ennyire lenézik saját olvasóikat?

_______________________________________________
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Engem meglepett

by maxval bircaman - hétf?, október 18, 2021

https://bircahang.org/engem-meglepett/

Én azt hittem végig, Gyurcsányné 51-52 % körül szerez, s nyer.

Nekem kifejezett meglepetés, hogy a ballibek végül a legoptimálisabb lehet?séget választottak: azaz egy
friss ember az élen, aki nem köthet? a Gyurcsány-Bajnai féle szakért?i ballib országrontáshoz, viszont
mögötte a ballib tábor vezet? - és hamarosan egyetlen - pártja.

Ballib szempontból nyer? megoldás: most az egyetlen réteg, mely kedvetlen és szomorú az a DK-tábor
legfanatikusabb része, de ?ket még simán meg lehet gy?zni tavaszig. Pedig most még az a vélemény is
jelen van - nem is keveseknél -, hogy MZP egyenesen fasiszta.

Íme pár ilyen hiszterizált vélemény:

De ezek semlegesítve lesznek. Csak ki kell mondani: aki MZP-t szija, az Zorbán embere, ennek 
csodahatása lesz.

Ami biztos: hacsak nem követ el valamife rendkívüli marhaságot MZP, ez lesz az els?
valóban tétválasztás hosszú id? óta.

Persze a választás lényege marad:

ballibek: a nyugat éljenzése, önfeladás, idegen és káros értékek átvétele, szellemi nyomorúság,
fenntarthatatlan társadalom,
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Fidesz: az el?bbi óvatos ellentéte.

_______________________________________________
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Korea

by maxval bircaman - kedd, október 19, 2021

https://bircahang.org/korea/

Egyre népszer?bb Korea, most éppen a Squid Game sorozat miatt, de a fiatalok között megjelent egy k-
pop kedvel? réteg is.

Nekem viszont Korea 2 okból tetszik. Az egyik nagyon triviális: szerintem a legszebb nem-fehér n?k a
koreaiak. Annak idején, az 1985-1986-os tanévben volt is egy koreai évfolyamtársam, amolyan tipikus
koreai lány. Persze beszélni vele képtelenség volt, az észak-koreaiak nem csak a nyugatiaktól
tartózkodtak, hanem t?lünk szovjet blokkbeliekt?l is. De mindenesetre a mi kampuszunkban tanuló kb.
200 hallgatólány közül a legszebb 5-ben benne volt.

A másik ok a nyelv. Most err?l írnék, bár nem is tudok koreaiaul, tudásom kimerül 50 szóban, mindig
terveztem tovább menni, azaz megtanulni legalább közepes szinten, de ez eddig sose valósult meg (bár
ma is tervezem még). Viszont annyit azért elértem, hogy tudok - lassan - olvasni koreaiul, s
tanulmányoztam a nyelv hangzását és történetét. Alapvet?en minden nyelvnél a hangzás az, ami a
legjobban érdekel, itt lehet egyedi vonásokat megtalálni.

Máig nincs elfogadott elmélet mely más nyelvvel rokon a koreai. Egyébként elmélet sok van, még olyan
is, mely szerint a magyarral (az uráli nyelvekkel) rokon.

A koreai nagyon érdekes, mert egyes dolgokban hasonlít a régiója - Kelet-Ázsia - nyelveire, más
dolgokban viszont egész más. Európai füllel, szájjal nézve ami hatalmas könnyebbség:

hiányzik bel?le a hanglejtés, mármint mint jelentésmegkülönböztet? jellemz?, azaz ellentétben a
kínaival vagy a vietnámival (Kelet-Ázsiai legnagyobb nyelvei az anyanyelvi beszél?k száma
szerint: kínai - 1,3 milliárd, japán - 130 millió, koreai - 80 millió, vietnámi - 75 millió) csak
kiegészít? jellemz? a hanglejtés,
az írás abc-alapú: míg a kínai írás megtanulásához évek kellenek, a japánhoz meg hónapok, addig
a koreaihoz pár óra - elvileg használatosak ugyan kínai írásjelek is, de ezek szerepe kiegészít?, s
ez a szerep is egyre csökken?.
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De mik a legérdekesebb, magyar - s?t európai - szemszögb?l szokatlan hangtani jelenségek?

Nem létezik a koreaiban jelentésmegkülönböztet? zöngésség/zöngetlenség! A magyarban az összes
szonoráns (azaz a magánhangzók, s minden olyan mássalhangzó, mely akadálymentesen képz?dik, ezek a
magyarban: l, m, n, ny, r) zöngés kivétel nélkül. Míg az obsztruensek (ahol akadály kézp?dik, ez az
összes többi magyar mássalhangzó) lehet zöngés és zöngétlen is, kivéve a h és a j hangot, ezek is lehetnek
zöngések és zöngétlenek, de itt ennek nincs jelentésmegkülönböztet? szerepe, a zöngésség/zöngétlenség a
magyar h és j esetében hangkörnyezet-függ? (pontosabban szó szerint ez csak a h-ra igaz, a szonoráns
magyar j egyes esetekben teljesen megváltozva obsztruenssé válik, vesd összes "jó" és "kapj"). 

A koreaiban a kép sokkal egyszer?bb: egyszer?en minden szonoráns zöngés, s minden obstruens
zöngétlen. Hangkörnyezet-függ?en az obsztruensek zöngésedhetnek, de ez szigorúan kötött, így az írás se
jelöli. Tehát a koreai írásban ugyanaz a bet? jelöli a g/k, b/p, d/t, cs/dzs hangpárokat. Ahogy a magyar
zöngés h-t és a magyar zöngétlen h-t azonosan írjuk, mert szükségtelen különbséget tenni köztük, hiszen
magánhangzók között mindig zöngés, máshol meg mindig zöngétlen, másképp nem is tudja ejteni egy
magyar anyanyelvi beszél?, s?t, egy átlag magyar nem-nyelvész észre se veszi a kett? közti különbséget.
Pedig a kett? bizony különbözik - ezt az úgynevezett vécépapír-teszttel lehet bizonyítani, ez egy vicces,
de m?köd? módszer, ha az embernek nem áll rendelkezésére hangelemzési technika: szóval tegyünk egy
kis darab vécépapírt a szánk elé, s mondjuk azt, hogy "hol", majd azt, hogy "ahol" - az el?bbi esetben a
papír alig fog elmozdulni, míg az utóbbiban kicsit el fog libbenni a szánktól, ennek oka, hogy az el?bbi
esetben a "h" zöngétlen, míg az utóbbi esetben zöngés, márpedig a zöngésség kicsit nagyobb 
légáramot produkál.

Szóval a koreai számára érdektelen a zöngésség/zöngétlenség, de minden esetben, nem ahogy a
magyarban, ahol a "h" esetében csupán. Az, hogy mikor "k" és mikor "g" az csak hangkörnyezet kérdése:

szóvégen nem lehet zöngésség: ez egyes európai nyelvekben is így van (a magyarban pont nem),
pl. a szláv nyelvekben minden szövegi obsztruens zöngétlen, azaz pl. csak "k" lehet szóvégen, de
"g" soha, s ez a szóvégi ejtés is befejezetlen obsruens ejtés, azaz a hang végs? "csattanó" része
hiányzik - ez ismert jelenség az amerikai angolban is egyébként, egy amerikai angol számára a
magyar akcentus emiatt fülsért?, durva, mert a magyarban ez a jelenség hiányzik, nincsenek a
magyarban csattanó rész nélküli zárhangok,
zöngés hangok között nem lehet zöngétlen, azaz ilyen helyzetben pl. csak "g" lehet, soha "k",
szó kezdetén is csak "k" lehet, viszont ilyenkor a koreaiak egy kis hehezetet - plusz légáramot -is
adnak hozzá, nagyjából ahogy az angolok ejtik a szókezd? p/t/k hangokat magánhangzó el?tt, ez
viszont európai füllel amolyan félzöngésedésnek hallatszik, pedig nem az, csak a hehezet
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eredményez egy európai fül számára k és g köztinek t?n? hangot.

A történetbe er?sen belezavar a hivatalos dél-koreai latin-bet?s átírás, ez ugyanis a g/k bet?t egyszer g-
nek, egyszer k-nak írja: g-nek szó elején és zöngések közt, máskor pedig k-nak. A koreai írásban viszont
mindez egyetlen bet?: ?. A háromféle ejtés semmilyen gondot nem okoz, mert mindegyik ejtés szigorúan
hangkörnyezethez kötött: egy koreai másképp nem is képes ejteni adott helyzetben. (A hivatalos észak-
koreai latin-bet?s átírásban egyébként a ? az mindig k, ez logikusabb, de az észak-koreai átírásnak az
ország teljes elzártsága miatt nulla körüli hatása van.) A helyzetet bonyolítja, hogy a dél-koreai átírás is
következetlen, egyes neveknél nem tartja be saját szabályait, lásd a "Kim" vezetéknév marad így, nem
lesz "Gim", pedig elvileg így kellene a szabályai szerint.

Egy példa a zöngésség/zöngétlenség esetlességére, vegyük az észak-koreai vezér nevét: ??? - felbontva:
ez a vezetéknév K`im (a ` jellel akarom érzékeltetni az enyhe hehezetet), s a keresztnév pedig Cs`ong Ün
(ez most az én átírásom, a valóságban az "o" az egy "o", "a" és "ö" közti hang, az "ng" az veláris "n", az
"ü" pedig kb. mint a román â). Szóval ha az észak-koreai vezér a haverünk és keresztnevén szólítjuk,
akkor "Cs`ong Ün" lesz, de ha hivatalosan beszélünk hozzá és a teljes nevét használják, akkor immár
"K`im Dzsong Ün" lesz, a "cs" zöngésedik, mert két zöngés hang közé került.

Ami nagy nehézség a koreaiban, hogy míg zöngésség terén nem érdekelt, addig más téren igen. A
mássalhangzók felosztódnak hehezet és hangszál-feszesség szerint. Míg az el?bb említett enyhe hehezet
és a "csattánsmentes" ejtés nem bírnak jelentésmegkülönböztet? szereppel, addig az er?s hehezet és a
feszesség nagyon is. Ezért ezekre viszont külön bet?k vannak a koreaiban. Maradva a "k" példánál:

a már említett ? - laza (nem feszes) és er?s hehezet nélküli,
a laza (nem feszes) és er?s hehezetes "k" hang írása viszont ? - a koreai írás szuper logikus (ezért
is imádom), egy plusz vízszintes vonal jelzi, hogy er?s hehezet van, a latinbet?s átírásban ennek
jelzése: kh,
s van a feszes ejtés, er?s hehezet nélkül, ez ? - azaz az "alapbet?" megduplázása, a latinbet?s
átírásban ennek jelzése, mint várható: kk.

A latinbet?s átírás sok félreértésre ad okot. A már említett g-nek írt nem g esetén kívül íme a duplázás,
mely nem jelent hosszú mássalhangzót, hanem megfeszített hangszállakkal való ejtést, mintha suttogni
próbálnánk, de normál hanger?vel beszélve. A másik a "ph" írás: ezt az európai ember hajlamos - a
középkori latinra asszociálva - "f"-nek ejteni, pedig ez csak egy hehezetes "p", szóval ejtése "ph". Szóval
Észak-Korea f?városa nem "Fenjan", hanem "Phenjan", ez gyakori hiba magyaroknál, de más
európaiaknál is. Valójában Észak-Korea f?városának neve egyébként ?? - Phjongjang, a "Phenjan" egy
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korábbi, más nyelven keresztüli átvétel maradványa a magyarban.

A más nyelven keresztüli átvitel mindig plusz torzító tényez?. Ennek talán legismertebb esete a jelenlegi
észak-koreai vezér nagyapájának elterjedt magyar neve "Kim Ir Szen" alakban. A név koreiaul ??? -
használva az eddigi átírásomat ez "K`im Il Szong" vagy "K`im Il Zong", valahol a kett? között. Mint a
legtöbb kelet-ázsiai nyelvben, a koreaiban is ugyanaz a fonéma a "r" és az "l" - egyetlen bet? jelöli ?ket, a
? - önállóan és szó elején ejtése magyar "r", közepén angolos "r", máshol meg "l". Azaz a bet? átírása
valóban "r", de ebben a helyzetben ez nem r, hanem tisztán a magyar l-hez nagyon hasonlító hang. Az "n"
és "ng" eltérés oka teljesen átírásfügg?: ez a veláris "n" hang, ezt már a "Phenjan" esetében láttuk. Az "e"
és a "o" eltérése szintén átírási kérdés, a koreai?magánghangzó nincs meg a magyarban, ma ezt o-val
szokás átírni, míg az oroszban korábban ?-vel írták át, s a Rákosi-kori magyar médiák az orosz átírás
alapján alkották meg a magyar verziót.

De egy modernebb témát is behozva. Valójában a Gangnam Style dalban szerepl? Gangnam ?? is
"K`ang Nam", ez egy szöuli kerület neve.

Érdemes meghallgatni a dalt nem az eredeti verziójában, hanem a kés?bbi változatot, ahol a férfi énekes
immár egy dél-koreai szupersztár énekesn?vel együtt énekel: a n? tisztább kiejtésében sokkal jobban
észlelhet?, hogy nincs semmilyen "g" hang a szó elején.

https://www.youtube.com/watch?v=wcLNteez3c4 

S ha már Szöul, ez is egy er?s magyarítás. Ha Rákosiék átírását használnánk, akkor Szeur lenne.
Eredetiben egyébként ?? - ez kb. Szoul valójában. 

*

A koreai magánhangzó bet?k (zárójelben a hivatalos dél-koreai latinbet?s átírás és megszokott magyar
átírás), úgy ahogy a legkönnyebb megjegyezni ?ket:
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"egyszer?" bet?k:
?(i / i) - magyar i,
? (eu / u) - magyar i és ü között, nagyjából román â vagy orosz ?,
?(a / a) - röviden ejtett magyar á, de közelít egy hangsúlytalan bolgár a-hoz,
?(eo / o) - magyar a-hoz hasonlít, de ajakkerekítés nélkül,
? (o / o) - magyar o-hoz közeli, kicsit nyitottabb nála,
? (u / u) - magyar u;

"összetett" bet?k (csak formailag összetettek, nem hangtanilag):
?(ae / e) - az?+?kombinálása - röviden ejtett magyar é, eredeti ejtése a magyar e-hez
hasonló volt, ezért külön bet?,
?(e / e) - az ?+?kombinálása - röviden ejtett magyar é,

a j-sített összetett bet?k (plusz vízszintes vagy függ?leges vonal), ejtés mint az alapbet?nél, el?tte
"j" hang, ezek mind kett?shangzók:

?(ya / ja),
?(yeo / jo),
? (yo / jo),
? (yu / yu),
?(yae / je),
?(ye / je);

w-sített kett?shangzók:
? (wa / va) - angol "w" + ?,
? (wae / ve) - angol "w" + ? (eredetileg + ?, de ma már azonos az ejtés),
? (oe / ö) - angol "w" + ? (eredetileg ennek ejtése magyar "ö" volt),
? (wo / vo) - angol "w" + ?,
? (we / ve) - angol "w" + ?,
? (wi / ü) - angol "w" + ?(eredetileg ennek ejtése magyar "ü" volt);

egyéb kett?shangzók:
? (ui / i) - ? + ?.

_______________________________________________
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A rejt?zköd? diktatúra mindig rosszabb

by maxval bircaman - szerda, október 20, 2021

https://bircahang.org/a-rejtozkodo-diktatura-mindig-rosszabb/

Annak idején, még a kommunizmusban, alapvet? elméleti kérdés volt, melyik ketrec jobb, a sz?kebb
vagy a tágabb. 

Nyilván ha csak a szimpla élet a kérdés, a tágabb a jobb. Hiszen nagyobb a mozgástér. Azonban
magasabb szinten nézve a nagyobb, de korlátozott mozgástér legitimálja a ketrecet, míg a sz?k
mozgástér nyilvánvalóvá teszi: ez itt egy ketrec, semmi egyéb.

A kemény mellékhatás a jöv?re nézve pedig az: az egyik egy tiszta helyzet, a másik meg egy súlyosan
ködösített. 

Persze akkoriban idealizáltuk a nyugati liberális demokráciákat, azt hirdetve, ott nincs is ketrec. Pedig
volt, csak jóval szélesebb volt, sokszorosan szélesebb, mint a miénk.

Én komolyan hittem, hogy a kádárizmus egy jobbfajta kommunizmus. Hiszen az embert békén hagyta a
hatalom, ha az nem támadta nyíltan a rendszert, a magánélet szent volt, a fiataloknak az is szabadon
engedve volt, hogy nyugati hippiknek öltözzenek, még a KISZ-be se kellett kötelez?en belépni
(legalábbis Budapesten, a 70-es és 80-as években). Milyen jó is ez így!

Amikor viszont megismerkedtem a 80-as években a szovjet és a bolgár ifjúság életével, kezdtem 
kételkedni. Bár magam sose voltam se a szovjet, se a bolgár Komszomol tagja, id?nként eljártam
gy?lésekre. Akkora élmény volt ugyanis, hogy ezt nem lehetett kihagyni: mintha statiszták játszanának
szerepeket egy abszurd színdarabban, vagy még inkább: mintha egy bábszínház lenne az egész. Jönnek a
fiatalok, felmondják szó szerint a szerepet, s vége. Senki se próbál bármi értelmeset mondani, mindenki
ragaszkodik a leírt szöveghez 100 %-ban, semmi egyéni, minden a hivatalos recept szerint. Baromi
nevetséges, de egy jó oldalát már akkor észrevettem: az egésznek a komolyan nem vétele a mellékhatás.
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Megkérdezni egy szovjet/bolgár komszomolistától, hogy pl. "te miért ezt és ezt mondtad a gy?lésen?" 
értetlen reakciót eredményezett volna, kb. mint a gyilkos szerepét játszó színészt?l megkérdezni miért
gyilkolt a filmben - a válasz kb. az lett volna "te hülye vagy? ez egy film, nem a valóság! szerinted tényleg
meghalt a színész, aki az áldozatom szerepét játszotta?".

A magyar verzióban viszont a mellékhatás az lett: úgy csinálunk, mintha szabadok lennénk, de persze mi
is tudjuk, hogy nem vagyunk azok, így "óvatosak" vagyunk. Az eredmény: öncenzúra. Nos, öncenzúra pl.
a bolgár fiataloknál nem létezett: mondták 100 %-ban a kötelez? szöveget minden hivatalos alkalomkor, s
magánbeszélgetésben meg bármit, a kett? sose keveredett.

A mai nyugaton tapasztalható valami hasonló. Ahol egy korábbi diktatórikus, szinte mindent korlátozó
rendszerb?l lett a mai, ott ma is szabadabbak az emberek. A jó példa Spanyolország,, ahol Franco alatt
nagyon korlátozott volt a szólásszabadság. Ennek emléke máig hat, s az emberek olyanokat képesek ma is
nyíltan kimondani, amit sok más nyugati nem merne mondani. Ahol ugyanis korábban is liberális
demokrácia volt, mely alatt a szólásszabadság folyamatosan sz?kült, az emberek tudják maguktól mi az,
amit "nem szabad" mondani. Egy spanyol pl. nyíltan kimondja azt is, ha támogatja a migrációt és azt is,
ha ellenzi, míg egy német csak akkor, ha támogatja: az ellenzés tabusítva van, ez nyíltan nem mondható
ki, csak egy er?s "vörös farok" keretében, felvízezve a mondandót.

Ma ott szabadabb a szellem nyugaton, ahol van emlék egy korábbi, er?sen diktatórikus rendszerr?l. 

_______________________________________________
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Hol fognak hibázni?

by maxval bircaman - csütörtök, október 21, 2021

https://bircahang.org/hol-fognak-hibazni/

Afféle tanácsnak szánom ezt a Fidesz propagadistáinak. Úgy érzem ugyanis, kizökkentek helyzetükb?l
az MZP-jelenség miatt.

Ha ugyanis nem korrigálnak, nyereséget fognak ajándékozni a ballib ellenzéknek jöv? tavasszal.

Jelenleg a Fidesz-taktika az MZP elleni szövegelés és a csodavárás. Ez utóbbi azt jelenti: arra számítanak,
hogy a ballibek összevesznek a következ? hónapokban. Ez azonban nem valószín?, a f? személyek jó
pozícióban vannak, nincs miért botrányt robbantaniuk, a kevésbé fontos személyek pedig nem tudnak
komoly botrányt indítani. Szóval ha össze is vesznek, az majd a választások után lesz.

A ballib tábor perifériáján - ezek azok, akik nem elkötelezett ballib szavazók, de inkább arra hajlanak,
hogy a ballibek a kisebb rossz a Fideszhez képest - hamarosan csend lesz, s ez jó. Megvolt a gy?zelem -
mert az, hogy MZP legy?zte Gyurcsánynét az bizony éppen ennek a tábornak a gy?zelme -, de még sok
id? van a választásokig, el fog illanni a mámor. Ez ellen egy módon lehet tenni: ha beindul valamiféle
MZP-re összpontosított kampány. Ennek ugyanis ellenhatása lenne. Régi "titok" a lejáratási
kampánytechnikai tudományból: a legkönnyebben úgy lehet egy ellenfelet diszkreditálni, ha kellemetlen
támogatókat szerzünk neki, akik aztán éjjel-nappal dicsérik ?t, ez azonnal eltántorítja a támogatók
távolabbi részét. Ezt sokan tudják, de ennek fordítottja is igaz: ha valakit az ellenfele nagyon támad,
annak növekszik támogatottsága ugyanebben a táborban.

Egyébként bevallom: egy jöv? évi ballib gy?zelem izgalmas és érdekes lenne. Akkora rombolás
következne be ugyanis, hogy aztán 20 évig esélytelenek lennének a ballibek ismét. Csak hát kár az
országért...

Azaz mégis csak az lenne a jobb, ha nem az történne, amit a címben vizionálok.
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Meglett a hivatalos megváltó

by maxval bircaman - péntek, október 22, 2021

https://bircahang.org/meglett-a-hivatalos-megvalto/

Végre meglett a hivatalos ballib megváltó!

2010 vége óta a ballib nyilvánosság erre vár: legyen meg a tökéletes Antiorbán, aki vezeti majd a népet
és Orbánt eltakarítja. Ahogy korábban neveztem: a ballib Szupermen.

Az érdekesség kedvéért lássuk az eddigieket! Az ínyencek kedvéért adok linkeket is, ahol ez lehetséges.

2010: Juhász Péter. F? érdeme, hogy bárhol is jelenik meg vezet? szerepben, az a szervezet rövid id?n
belül összeomlik. Ahol korábban sikeresnek mondható, 20-30 ezres tüntetések is szervez?dtek, ott Juhász
m?ködése eredményeképpen ezek létszáma 100 f? alá csökken. A végén a sajátjai is megelégelték ezt, s
lapátra tették. Ma Juhász mint videoblogger segíti, akaratán kívül, a Fideszt. Érdekesség: még a ballib
el?választás második fordulója el?tt beállt MZP mögé, azaz Gyurcsányné ellenében foglalt állást.

2012: a fénykorában 30-f?s Hallgatói Hálózat nev? széls?séges ballib diákszervezet tündöklése, bennük
bízott a ballib nyilvánosság, hogy ezek a lánglelk? diákok megdöntik Zorbánt. Tevékenységük kimerült
végül abban, hogy pár napig egy el?adóteremben laktak az ELTE-n, az ELTE vezet?ségének
hallgatólagos engedélyével. Mára csak egy blog maradt bel?lük, az se túl aktív, utolsó cikkük 7 évvel
ezel?tti!

2012-ben még Bajnai Gordon messiás is fellépett. Bajnai a kezdetekben rendkívül sikeres volt, 15 %-ra
mérték a közvéleménykutatók, de ezt pár hónapnyi szívós munkával sikerült levinnie 1 % környékére.
Bajnai jelenleg csak interjúkat ad néha, teljesen visszavonult, de támogatja MZP-t.

2013: a f? játékos az Éhségmenet volt, melyben többek között ballib multimilliomosk is részt vettek,
bizonyára éhezni szerettek volna, fogyókúrás céllal. Az esemény, a hatalmas szervezés ellenére, ezer
embert se tudott mozgósítani. Az utolsó aktív ismertebb személyiségük Komjáthi Imre jelenlegi MSZP-
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alelnök, aki a múlt hónapban hatalmasat bukott a ballib el?választáson, azaz a sajátjai se veszik ?t
komolyan.

2013 másik messiása Dopeman, aki olyan bátor volt, hogy megküzdött egy saját maga által készített
hungarocell-szoborral! Sorsa rendkívül "szomorú": lassan kiábrándult a ballib szellemiségb?l, mára a
mérvadó ballib körök fideszes videóbloggerként tartják ?t számon.

https://www.youtube.com/watch?v=4XngqbJUc7w 
legutóbb MZP-paródiával borzalta a ballib kedélyeket Dopeman 

2014: az internetadó elleni tüntetés szervez?i voltak a kollektív messiás. Aztán amikor Orbánék
visszavonták a tervezetet, a tovább tüntetni akarók a korábbi huszadára estek vissza, s az egész véget is
ért nyom nélkül.

Ugyanekkor meglett a nagy "civil" messiás is, Tétényi Éva esztergomi polgármester is, aki városa Fidesz-
szervezetének f? ellenfele volt. ? nem volt hajlandó azonban h?séget fogadni a ballib agytrösztnek, így
gyorsan ki lett dobva: nem volt akkor még ugyanis elég a Fideszt nem kedvelni ám. Jelenleg az ATV
egyes m?soraiban szokott szerepelni mint ballib civil. A mai események folyamatában beállt MZP mögé.

2015: váratlanul egy volt fideszes lett a messiás, nem is akárki, hanem maga Simicska Lajos. Azzal
szédítette évekig a ballib nyilvánosságot, hogy súlyosan terhel? adatai vannak Orbánról. Lassan kiderült,
nincsenek ilyen adatai. A 2018-as választások után gyorsan ki is vonult a közéletb?l. 

Megjelent ugyanebben az évben mellékszerepl?ként egy kisebb fajsúlyú volt fideszes is Szabó Gábor – a
neten mint Tuareg ismert - személyében, aki sátortáborozni kezdett a Parlament el?tt, id?nként egyhetes
fogyókúrákkal ütve el ott az id?t. ?t gyorsan dobták  a ballibek, mert lassan odáig radikalizálódott, hogy a
nagytekintély? ballib politikusokat és megmondóembereket is Orbán-csicskásoknak mondta. Jelenleg
apró netes szektavezérként létezik, id?nként beszédeket mond híveinek a Facebook-on, immár a felesége
profilján, mert a sajátját letiltotta a Facebook er?szakpropaganda miatt. A legújabb id?kben MZP
támogatója lett.

Nála fontosabb volt azonban Sándor Mária, aki hihetetlen hangszínben el?adva nyomta a ballib
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propagandát. De ? is elkövette azt a hatalmas hibát, hogy próbált önálló is lenni. Emiatt a támogatás
elmaradt mögüle. Már nem aktív a közéletben, visszatért eredeti munkájához (ápolón?).

2016 sztárjai többen voltak. Egyrészt ez a Pumukli-féle Tanítanék. Hetekig szervezett tüntetésükre 8
ezer ember ment el. Mára Pukli István – ez Pumukli igazi neve – árulónak számít a ballib oldalon, mert
elhagyta saját szervezetét, azt nem akarva átadni a ballib vezetésnek, ezzel a szervezetet gyakorlatilag
kivégezte, majd pedig saját pártot alapított, mely nem volt hajlandó összefogni a többi ballibbel. Pártja
egyetlen tevékenysége ezután a blogírás maradt, de 4 éve azt se csinálják már. Tulajdonképpen
Pumukliék amolyan korai MZP-izét akartak el?adni "Zorbán-ellenes igazi jobboldal" szöveggel, de erre
2016-ban még nem volt piaci igény.

Aztán ott voltak a Ligetvéd?k. Eredeti programjuk: leállítani a Városliget megszépüléset, többek között
megvédeni olyan “természeti értékeket”, mint a volt Közlekedési Múzeum melletti lebetonozott, koszos
parkoló. (A helyet történetesen kiválóan ismerem személyesen is: 2006-2007-ben oda jártam a kutyáimat
sétáltatni.) Annyira kínos volt egész tevékenységük, hogy már kezdetben se támogatta ?ket a ballib
megmondóemberek egy jelent?s hányada. Mára maradtak tízen, ismeretlen helyen, nem tudni mit
csinálnak.

S még Hosszú Kattinka is megvolt ebben az évben, akit akaratán kívül valakik kikiáltottak ballib
felkel?nek. Mára csúnya orbánista árulónak számít a ballib médiákban, aki megérdemli, hogy
sportteljesítménye csökkent: ez az isteni bosszú, amiért "lefeküdt" a "diktátornak".

2017 sztárja a Momentum volt, aki megverte Zorbánt olimpiai ügyben. 2018-ra kifulladtak, a
parlamentbe már nem tudtak bejutni. Az idei ballib el?választásban ?k érték el a utolsó helyet, szóval
azóta tovább zuhantak. Annyi eszük azért volt, hogy gyorsan beálltak MZP mögé, de már a hattyúdalukat
élik: Gyurcsány és MZP fogják eldönteni, hány képvisel?jük lesz jöv?re.

2018 volt MZP megjelenésének éve is, de ekkor még nem volt kikiáltva messiásnak, csak példának.
Akkor még nem érett meg a ballib agytröszt arra a felismerésre, hogy saját berkeikb?l származó emberrel
semmi esélyük.

2019-ben váratalanul kiderül: Gyurcsány a ballib tábor vezet?je. (Az EP-választások eredménye.) Így
elmaradt a messiáskeresés. Innent?l elindul az "összefogás" narratíva, melynek eredménye a múlt héten
lett meg, a gy?ztes pedig MZP.
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Most ? tehát a megváltó, s immár hivatalosan is. 12 évnyi ballib keresés véget ért. S aki most szidja a
megváltót, az Zorbán embere, szóval nem szidják, persze a ballibek által el elmebetegeknek tekintett
radikál-ballibeket leszámítva, lásd Amerikai Népszava blog.

Annyit mindenképpen el kell ismerni: ezúttal volt annyi eszük, hogy többéves "civilezés" után tényleg
egy civilt választottak, ez alatt olyan embert értve, aki nem tartozik köreikbe,

_______________________________________________
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Haver és fiatal feleség

by maxval bircaman - szombat, október 23, 2021

https://bircahang.org/haver-es-fiatal-feleseg/

Pár éve történt. Vita a korkülönbségr?l a párkapcsolatban.

Azt mondja egy haver, ? megunta a feleségét szexuálisan, nem élvezi, s?t eleve nehéz az egész,
magyarul: szugerálnia kell magát el?z?leg, hogy képes legyen szexre. De ha lenne egy fiatal n?, akkor az
milyen jó is lenne!

S a haver lépett, lett új felesége, a gyerekei korosztályából. Nem volt nehéz, a haver pénzes volt, szóval
könny? volt beszervezni a feleségjelöltet.

Én mondtam neki, ebb?l baj lesz, minden erkölcsi szempontot félretéve is. Lehet, hogy egy új n? képes
lesz ?t felizgatni, de ez ideiglenes jelenség, mert amint megszokja, vissza fog jönni a régi probléma, de
immár egy olyan n? lesz a partnere, aki nem lesz megért? vele szemben.

Persze igazam lett. Fél év az új házasságban, s a haver mondta, mekkora hülyeséget csinált. S ez még a
Viagra kora el?tt volt, azaz nem is létezett gyors megoldás. A haver egyenesen elkezdett rettegni a
szext?l, ami csak tovább növelte a problémát.

Bár most ez a gyors megoldás még veszélyesebb: a Viagra és társai huzamosan használva
egészségkárodást okoznak. 

Nyilván persze egyéni kérdés: van aki gyereket csinál 70 évesen, s van aki 18 évesen is már impotens. 

De azt hiszem, a kis korkülönbség ideális. S szellemileg is. Én bele?rülnék, ha a saját feleségemnek el
kellene magyaráznom, mi volt mondjuk 1980-ban, mert csak a történelemkönyvekb?l tudhatná.
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Egyszer a nagyobbik fiam - aki 1988-ban született - megkérdezte t?lem még kamaszkorában ki a fene
volt az a Lenin. Hogyan bírnék ki egy vele hasonló korosztályú n?t, aki ilyen kérdést tesz fel. Baromi
nehéz olyan emberrel beszélgetni, akinek minden második szót el kell magyarázni.

Személyesen a kérdés engem sose érintett: nekem a feleségem a múzsám, így a barátom els?sorban.
Minden más - szex és egyebek - csak bónusz.

_______________________________________________
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A kutyahirdetés

by maxval bircaman - vasárnap, október 24, 2021

https://bircahang.org/a-kutyahirdetes/

Az autóhirdetések trükkjei közismertek. Bulgáriában minden második használtkocsi hirdetés úgy szól,
kicsit eltúlozva, hogy el?z? és eddig egyetlen tulajdonosa 70-éves német özvegy nyugdíjas tanárn? volt,
aki gyakorlatilag nem is használta kocsit, kivéve persze, hogy mindig lelkiismeretesen id?ben elvitte
szervizbe a szervizkönyve naprakészen tartása céljából. Ezért van az autó kiváló állapotban, alig 30 ezer
km-es órával, annak ellenére, hogy kora 12 év.

Nem gondoltam volna, hogy a kutyahirdetésekben is hasonló a helyzet.

Tavaly elhatároztuk, ismét lesz kutyánk. Két macska és két papagáj már volt. S ezúttal legyen a kutya 
kisméret?, korábban szibériai höszkink volt, majd egy keverékünk (apa: rotvájler, anya: höszki). 

El?ször beszereztünk egy minicsit (chihuahua), ami egy ?si azték kutyafajta. Aztán arra gondoltunk, ne
legyen egyedül, kell egy társ is. Rossz a tapasztalatunk az egyedüli kutyával, a rotvájler-höszki
keverékünk pl. nem volt hajlandó ember nélkül a lakásban maradni: amint az utolsó ember is elhagyta a
lakást, a kutya ugatni-vonyítani kezdett, s ezt nem hagyta abba ember érkezéséig. Ráadásul a kutya -
vicces módon - mindkét szül?je "nyelvét" kiválóan beszélte, szóval 1 per rotvájler típusú ugatás után jött
1 perc höszki típusú vonyítás, s így váltogatva a végtelenségig. 

Tehát megel?zend? az ugató csi jelenséget (hiába törpekutya, a hangja er?s), új kutyát választottunk
mellé. El?ször jorkit - jorksíri terrier - választottunk, de aztán látva a magas árakat, jobban átgondoltunk,
így a pomit (pomerán, pomerániai törpe spicc) választottuk. Találtunk is egy szimpatikusan kinéz? kutyát
a neten, a tulaj elküldte a kutya apjának képét is: színtiszta pomi. 

Akkor még nem gondoltam végig, miért nincs kép az anyáról. De elmentünk a kutyáért, meg is szokta 2
nap alatt az új környezetet. Én kifejezetten jó kapcsolatot alakítottam ki a kutyával, pl. minden este
alaposan megtisztítja a nyelvével mindkét fülemet, de már az is megesett, hogy videokonferencia alatt az
ölembe ugrott és bekapcsolódott a konferenciába.
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Lassan azért kezdett világossá válni: ez a kutya nem igazi pomi. Átnézve a fajtajellemz?ket, ráébredtünk:
ez egy pomcsi, azaz pomi és csi keveréke, azaz az anya egy csi lehetett. Szóval kaptunk pomcsit pomi
áron.

Dehát végülis nem gond, nem vagyunk fajtamániások, a kutya pedig nagyon kedves. Szóval bár nem
70-éves német özvegy nyugdíjas tanárn? az el?z? tulaj, a kocsi tényleg kiváló állapotú.

https://www.youtube.com/watch?v=hQr221JWyBE 

_______________________________________________
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Ami érdekes MZP kapcsán

by maxval bircaman - hétf?, október 25, 2021

https://bircahang.org/ami-erdekes-mzp-kapcsan/

A ballib agytröszt egyre ügyesebben dolgozik, ezt el kell ismerni. E folyamat vége MZP.

A 90-es évek elején minden nem ballib még nácinak számított. Akkoriban a ballibek teljhatalommal
rendelkeztek, így joggal bízhattak abban, sikerül átprogramozni a magyar népet a ballibaizmus el?tti
feltétel nélküli behódolásra. Olyan, ma a ballibek által manapság teljesen szalonképes embereknek
min?sített személyek, mint mondjuk Bod-Péter Ákos és Jeszenszky Géza, simán hétpróbás fasisztáknak
min?sültek. Bod-Péter Ákosnak még az antiszemita státuszt is sikerült akkor elnyernie, erre azzal lett
érdemes, hogy egyszemélyben döntött 1992-ben mint az MNB elnöke az akkor kibocsátott forint
érmékkel kapcsolatban, pedig hallgatnia kellett volna a "független" szakért?kre, akik mást javasoltak. Aki
fiatal és nem élt akkor, annak gyorsan el is magyarázom:

a politikus politikai döntést hoz, a szakért?ket nem bírálhatja felül,
aki szerint nem létezik független szakértelem, az hülye,
a "bankár" szó a "zsidó" kódolt verziója,
eleve az antiszemita Csurka is azt mondta "a szakértelem olcsó bolsevista trükk",
tehát a banki független szakért?ket azért nem hallgatja meg Bod, mert azok zsidók, azaz Bod
gy?löli a zsidókat.

Elmebeteg szöveg, ugye? De akkoriban ezt teljesen komolyan hangoztatták a ballib megmondóemberek.
S az ország egy jelent?s része be is vette ezt a marhaságot.

íme egy zsidóellenes érme 

Ezekkel az abszurditásokkal elértek a ballibek, hogy azokkal is megutáltatták magukat, akik alapból
pozitívan viszonyultak hozzájuk.
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A ballibek azonban nem tanultak ebb?l. Ragaszkodtak elképzeléseikhez, melyek lényege kb. Rákosi
elmélete volt, miszerint a magyar nép fasiszta, vagy ahogy az agyalágyult kanadai blogger Ákos Kertész
mondta, "a magyar genetikusan alattvaló", ami azt jelenti: nem hajlandó önkéntesen tisztelegni a Kertész-
féléknek, hanem "hibásan" szavaz.

2010 után kezdtek rádöbbenni a ballibek, ez sehová se vezet. El?bb meg lett bocsátva a Jobbiknak, pedig
korábban aláírásgy?jtás volt az 1947. évi békeszerz?dés alapján való betiltására. Aztán hirtelen
megsz?ntek fasisztának lenni a Bod-Péter Ákos és Jeszenszky Géza félék.

Én azt hiszem, MZP a folyamat vége. Egyenesen vezérré lett ütve egy küls?s ember, akinek egyes
kérdésekben olyan a véleménye, ami miatt 25 éve még antifasiszta tünti szervez?dött volna.

_______________________________________________
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Beszédek

by maxval bircaman - kedd, október 26, 2021

https://bircahang.org/beszedek/

Szépen végighallgattam mindkét beszédet: a fideszest és a ballibet is. Volt bivalytürelmem, már
mondtam, az asperger pozitív mellékhatása, hogy az ember képes hosszasan hallgatni, nézni érzelmek
nélkül olyat is, amibe az átlag egészséges ember bele?rül.

Persze el?ször a ballib beszédeket néztem meg, bár id?ben azok voltak kés?bb. Ennek oka: mindig
szeretek arra összpontosítani, ami távolabb áll t?lem. 

Tisztán szakmai alapon - azaz beszédtechnológiailag - Orbán beszédére kevés rosszat lehet mondani: kis
csúsztatás - de ez tartalmi elem - volt ugyan benne, de jól felépített és érezhet?en ?szinte beszéd hangzott
el. Ezzel szemben a ballib felszólalók képtelenek jól és hitelesen beszélni, valószín?leg maguk se hiszik,
amit mondanak - olyan izzadságszag volt érezhet? "na mit udvarias és hasznos mondani most?" alapon.
MZP-t az mentette csak meg, hogy hárman még nála is rosszabban adtak el?. Az egyetlen kivétel
természetesen Jordán Tamás, aki tényleg ért a beszédmondáshoz - persze furcsa is lenne, ha egy
tehetséges színész, mint ?, képtelen lenne ezt teljesíteni. Bevallom: a ballib beszédeket szinte
háttérzeneként hallgattam, csak Jordánra figyeltem fel er?sebben.

Tartalmilag nem lehet semmi jót mondani a ballib beszédekr?l. Kb. az volt a mondanivaló, hogy a rossz
Zorbán ellen össze kell fogni, mert Zorbán rossz és össze kell fogni ellen, mert Európa, Európa! Ami ezen
kívül volt, az láthatóan a ballib táboron belüli egyeztetések apró jelei: lásd itt els?sorban, hogy a DK, úgy
t?nik, fel akarja adni határontúliellenes szövegét, ezt Dobrev rövid trianonozása jelezte. Tulajdonképpen
ez volt az egyetlen rész, ami meglepett.
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Számok

by maxval bircaman - szerda, október 27, 2021

https://bircahang.org/szamok/

Valóban látványos, hogy kb. - óvatos számítások szerint - 15-ször több ember volt a fideszes tüntin, mint
a balliben. Látványos, de kevés az információtartalma.

De óvva intenék mindenkit attól, hogy ez alapján tét nélkülinek gondolja a jöv? tavaszi választásokat. Én
még emlékszem, amikor a MIÉP 200 ezres gy?lést szervezett, majd nem jutott be a parlamentbe.

Eleve a két tüntetés körülményei nagyon mások:

a fideszes tüntetés hosszú id? óta az els? volt,
a ballib tüntetés pedig 2 héttel zajlott egy másik tüntetés után, hiszen a ballib el?választás ennek is
tekinthet?.

Nem volt azonos a motiváció ereje tehát. A számok csak akkor adnának reális képet, ha azonos lenne a
motiváció.
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A liberális állattartás

by maxval bircaman - csütörtök, október 28, 2021

https://bircahang.org/a-liberalis-allattartas/

A covid mellékhatása Angliában: drasztikusan növekedett a kidobott háziállatok száma.

Íme a liberális társadalomban szokásos állattartás. Két széls?ség van:

akik embernek képzelik az állatokat, jogokat akarnak adni nekik.
akik az állatokat bútornak vagy b?röndnek képzelik, így "leselejtezik" ?ket, ha már nem kellenek.

A hagyományos premodern társadalmakban az állat mindig haszonállat volt (csak a legfels?bb rétegek
tartottak szimpla szórakozásból állatot). S teljesen abszurdnak t?nt volna, hogy valaki "megunja" az
állatját.

Én persze szubjektív vagyok, mert állatbarát vagyok. De hangsúlyozom, bajom nem a nyíltan
állatgy?löl?kkel van - az ? álláspontjuk tiszta: nem akarnak állatot, így nincs is nekik -, hanem a kamu-
állatbarátokkal, akik képtelenek a állatot a helyén kezelni.

_______________________________________________

                                816 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Kovid-támadás

by maxval bircaman - péntek, október 29, 2021

https://bircahang.org/kovid-tamadas/

Id?közben megtámadott minket is a kovid,

Ezért ideiglenesen a meszokotthoz képes kevesebb új cikk lesz.
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Eltér? keresztény koncepciók

by maxval bircaman - vasárnap, október 31, 2021

https://bircahang.org/eltero-kereszteny-koncepciok/

Azért írom ezt, mert gyakran tapasztalatom, hatalmas tévhitek léteznek a témában.

Ha csak a valós dokrinális eltéréseket nézzük, akkor a kereszténységben elég logikusan levezethet?k a
különböz? felekezetek. 

Az alap közös: a cél az ember üdvözülése, azaz mentesüláse a b?nt?l és annak következményeit?l.

De mi a b?n? Ebben is egyetértés van: az isteni renddel szembemen? magatartás.

A különbség ott kezd?dik: mi Ádám b?nének hatása. A két széls? álláspont az ortodox és a protestáns,
míg a katolikus nézet valahol a kett? között van:

protestantizmus: Ádám b?ne megrontott minden embert, emiatt az ember teljesen képtelen még
arra is, hogy b?nös állapotát felismerje,
ortodoxia: Ádám b?ne nem rontott meg senkit, csupán következményét örökli minden ember, de
az ember képes ennek felismerésére,
katolicizmus: Ádám b?ne megrontott minden embert, de az ember mint isteni teremtmény sose
képes teljesen elszakadni Istent?l, ezért képes b?nös állapota felismerésére.

Hogyan is küzdhet? le a b?nös állapot. Isten kegyelme által. De mi a kegyelem szerepe? Ez teljesen függ
az el?z?ekt?l:

protestantizmus: az isteni kegyelem a dönt?,
ortodoxia és katolicizmus: az isteni kegyelem a kezdet, de az egyén akarata nélkül nem m?ködik.
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A protestáns nézet következménye a predestináció (el?re meghatározottság), azaz Isten el?re
meghatározza ki lesz üdvözülve és ki nem. Hiszen ha az egyén akarat nem számít, akkor Isten dönt. Ha
pedig Isten dönt, akkor el?re dönt. A legkövetkezetesebb a kálvinizmus, annak ellentéte az arminiánus
nézet (mely bizonyos tekintetben egyezik a katolikus állásponttal), a köztük van a lutheránus nézet:

kálvinizmus: Isten el?re dönt ki fog üdvözülni és ki nem, ez független az egyént?l, annyira, hogy
az üdvözülésre kiválasztott ember ennek nem képes ellenállni, röviden: nem azért lesz valaki
üdvözülve, mert hisz, hanem azért hisz, mert üdvözülésre lett kiválasztva,
armianizmus: Isten nem dönt, hanem egyszer?en el?re látja az egyének szabad akaratát, röviden:
Isten mindenkinek megadja a kegyelmet, de azzal nem mindenki él,
lutheranizmus: Isten el?re dönt, de az ember szabad akarata megmarad, ellen képes állni.

(A kálvizmus legf?bb kifejez?dése természetesen a református egyházban van. Az lutheranizmus az
evangélikus egyházban. Az arminianizmus legjellemz?bb kifejez?dése pedig a metodizmus. Egyes
protestánsok ki szeretnék békíteni az ellentéteket, így nem sorolhatók egyértelm?en egyik csoportba se.
De elmondható: a modern protestantizmus leginkább kálvinista.)

Az arminiánus nézet gyakorlat azonos ebben a katolikussal, mely csakis jöv?látásként ismeri el a
predestinációt. Az ortodox nézet pedig egyenesen értelmetlennek tekinti a predestináció tant, hiszen Isten
nyilván ismeri a jöv?t, de semmi ok ezt predestinációnak nevezni, mikor az egyén akaratán múlik minden
a kezdeti isteni kegyelem után.

A fentiek miatt maga az üdvözülés elképzelhet? mint folyamat és mint egyszeri, végleges esemény:

a katolikusok és az ortodoxok számára (de a lutheránusok is ide sorolhatók) ez egy folyamat,
nincs olyan, hogy akkor "most kész vagyok",
míg a kálvinisták és az arminiánusok szemére ez egy csodaszer? pillanat, kb. "egyszer hív?,
mindig hív?, ezáltal üdvözült".

Az el?bbieknél a keresztelés tulajdonképpen a folyamat eleje, míg az utóbbiaknál a vége. 
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Az egymás hagyományait nem ismer?k között ezért vicces félreértések szoktak lenni. A protestánsok
egyik kedvenc témája az "újjászületés", Amerikában egyesen megkérdezik "te újjászületett keresztény
vagy?", amit egy átlag katolikus vagy ortodox meg se ért, hiszen nem létezik ez a koncepció. A másik
vicces elem, amikor - ez is amerikai szokás - megkérdezik "a te egyházad a Biblián alapszik?", erre a
katolikus/ortodox válasz "nem, a Bibliám alapszik az Egyházon".

_______________________________________________

                                820 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Vissza a pokol tornácáról

by maxval bircaman - szerda, november 24, 2021

https://bircahang.org/vissza-a-pokol-tornacarol/

Visszatértem, bár er?m még nem jött vissza.

Mindenesetre legalább életben maradtam, ezt 24 napos kórházi tartózkodásom segítte el?.

Ez a kovid tulajdonképpen egy er?s tüd?gyulladás, súlyos mellékhatásokkal.

Nagyjából a kórházi életem 4-5. napján még a halál t?nt esélyesebbnek, valahol a 6. napon történt az
átbillenés.

A f? baj: a kigyógyulás után is maradnak a mellékhatások hetekig. 

már az étbillenés után, el?tte nyilván eszembe se jutott fényképezni 

Annyira rossz az egész betegség, hogy komolyan arra gondol az ember, jobb lenne most inkább 
meghalni gyorsan. Mármint a betegség kezdeti, súlyosabb szakaszában.

Ami viszont meglepett: nagyon sok üzenetet kaptam. Olyanoktól is, akik sose kommenteltek nálam. Úgy
t?nik, a sose kommentel?k száma a 100-szorosa a kommentel?kének. 

Ami még meglepett: az üzenetek 99 %-a abszolút pozitív volt. S a maradék 1 % se volt tisztán negatív,
senki se kívánta halálomat.
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Mindenkinek köszönet, most így, mert nem tudtam mindenkinek személy választ adni.

Irtózatosan gyenge vagyok, de már otthon vagyok és tudok írni.

_______________________________________________
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Dögölj meg, Mr. Michael Szar!

by maxval bircaman - csütörtök, november 25, 2021

https://bircahang.org/dogolj-meg-mr-michael-szar/

Az ember nehezen lélegezve botorkál a kórházban. Ami jó jel, mert már képes botorkálni, azaz fel tudott
állni az ágyból.

Szóval odamegy az ember az italautomatához, mert kakaót szeretne inni. De a bet?k és számok kicsik,
plusz az ember is szédült. Ilyenkor segít a modern technológia. Nemhiába van a botorkáló embernek
ezereurós telefonja. El?kapja hát, aktiválva a nagyító alkalmazást.

Igenám, de ekkor nem nagyítás következik, hanem megjelenik egy reklám. Rajta széles mosollyal Mr.
Michael Szar, aki elmondja, ? dúsgazdag ember, lám ezt bizonyítja a saját repül?je is, mely mögötte van.
Ez egy sejtet?en homoerotikus momentum, Mr. Szar mintha arról álmodna, egy nap a repül?je hegyes
vége a seggét fogja kényeztetni. De - folytatja Mr. Szar - ? filantróger is, nem csak dúsgazdag, plusz segít
másoknak is dúsggazdaggá válni, ezért csekély évi 99 dollárrért el?fizetést ajánl.

Botorkáló ember persze nem találja hol lehet a reklámot leállítani, hiszen ha azt látná, az egész nagyítás
se kellene. Próbálja ki- és bekapcsolni az alkalmazást, de mindig csak Mr. Szar jelenik meg nagyítás 
helyett.

Azóta. Idegesít? alklmazás eltávolítása, s olyan telepítése, mely reklámmentes. Michael Szar valódi
vezetlékneve pedig agyból kitörölve.
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Isten bocsássa meg!

by maxval bircaman - péntek, november 26, 2021

https://bircahang.org/isten-bocsassa-meg/

A Balkánon az - egyházi alapú - népi hagyomány szerint nem RIP-elünk valaki halálakor.

A RIP stádium ugyanis kés?bbi, az éppen meghalt még nem ott van. ? meghalt, Isten meg fogja ?t ítélni,
csak aztán jöhet a RIP. Tehát a kívánság a friss halottnak, hogy Isten bocsánatos legyen vele szemben,

Az "Isten bocsássa meg" el?nye, hogy bárkire mondható, legnagyobb ellenségünkre is, így nem követel
meg hazugságot.

Egyébként érdekes, hogy a mai Magyaroeszágon akkora az angol hatás, hogy a RIP immár "rest in
peace". Pedig a RIP évszázados dolog a magyar kultúrában, csak éppen mint a latin "requiescat in pace"
rövidítése.

A mi rokonságunkban is akadt egy halott a kovid-járványban, mégpedig az apósom. Sose szerettem, sose
volt vele jó kapcsolatom. Az utóbi 20 évben persze már megszoktuk egymást, de semmi több ennél.
Kezdetben pedig kifejezetten ellenséges volt a viszony. ? mindig valaki mást akart legnagyobb lánya
férjének: id?sebb, komolyabb, stabilabb embert. A helyzetet az is súlyosbította, hogy minden viszályban a
lánya az én oldalamra állt.

Amikor megtudtam halálhírét, kórházban voltam. S furcsa módon még meg is gyászoltam. 
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A ledorongolhatatlan

by maxval bircaman - szombat, november 27, 2021

https://bircahang.org/a-ledorongolhatatlan/

Éppen fekszem a kórházi ágyamban. Éjszaka van, felébredek. Önkéntelen is átnézek a szomszéd betegre.
S mit látok: a laptopján pornót néz.

Meglep?. Vannak emberek, akikben valamilyen ?si primitív életer? dobog. 

Nyilván itt van egy objektív elem is: sose szerettem a pornót, kamaszkoromban egyenesen 
homokosnak min?sítettek egyesek emiatt. Az ízléses erotikát mindig szerettem egyébként, de annak a
lágy területeit, mint amilyen a sztriptíz és a vízfetisizmus, melyeket szinte se tesz bele a pornó m?fajba.

De én még enni se vagyok képes a betegség miatt, míg a velem azonos napon behozott szobatárs esze
meg már a szexen jár.

Az ?si balkáni er?, mely az embereket legy?zhetetlenné teszi. Nem szervezkedik, nem t?z ki célokat,
mélyen egyéni, s amit a fejébe vesz, abból nem ad.

Mondanom sem kell, ?t 14 nap alatt kezelték ki, míg engem 24 nap alatt. Hiányozhat bel?lem az ?si
életer?.
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Kórházban a sikerember

by maxval bircaman - vasárnap, november 28, 2021

https://bircahang.org/korhazban-a-sikerember/

Egyik kórházi szobatársam sikerember volt. Már 2.0-ás verzió.

A bolgár sikerember kezdete a 90-es évek eleje, amikor ravaszabb egyének hirtelen vagyonokat
halmoztak fel, jellemz?en tisztán b?nöz?i tevékenységb?l. Aztán ez a réteg szétesett: maradtak szimpla
b?nöz?k egyesek, mások feltörtek, s akadtak okosabbak is. A lent maradókat és a feltörekv?ket
likvidálták az évtized végéig náluk er?sebbek. Az okosabbak megelégedtek szép nagy vagyonukkal, nem
akartak vezet? szerepre törni. ?k máig vígan megvannak. Jellemz?en közepes nagyságú vállalkozók, pl.
van pár éttermük, mulatójuk, zenés szórakozóhelyük, de ismerek személyesen egy italgyárost és egy
zenei producert is.

A szobatárs ez a típus volt. Már 50 éves, de ma is látszik rajta, hogy fiatalon simán akár fél kézzel 
elvert egyszerre több embert. Valószín?leg örz?-véd?s lehetett, kinézetre ma is leverne egy nem
csúcskategóriás fiatal utcai harcost.

2.0-ás verzió, mert már használja a modern technikát is. A 90-es évekbeli ?sverzió még
informatikust alkamazott a tv bekapcsolásához is. 

Egyábként az ?szinte sikeremberekkel kevés bajom van. Volt egy ilyen ismer?söm 25 éve, kb. az volt az
életfilozófiája "nekem van, mert ügyesen elvettem, amit lehetett, mások nem mertek elvenni vagy nem
voltak elég ügyesek ehhez, ezért nekik nincs, ez legyen az ? problémájuk". Ez amolyan becsületes
tolvajkódex, végülis a polgári demokrácia egyik alaposzlopa.

A bajom azokkal van, akik kilépnek szerepükb?l. Hirtelen szponzorálni kezdenek pl. valamit, ami teljesen
kívül esik érdekkörükön. Ezt mindig gyomorforgatónak tartottam. Az ilyen ember nem él hiteles életet: a
tolvajlás az élete alapja, de valahol úgy érzi, ez nem jó, viszont nincs mersze változtatni se, ezért valami
mellékest talál, ahol elmondhatja, ? segít az embereken, nem csak a legújabb BMW-jén és a
luxuskurváján jár az esze egész nap.
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Emlékszem, az egyik ilyen gazember a saját költségén Bibliát adott ki rajzokkal, gyerekeknek. Volt
annyira pofátlan, hogy el?szót írt a Bibliához, melyben kifejtette, mennyire is fontos, hogy a gyerekek
megismerkedjenek Isten tanításával. 

Amikor megláttam a kiadványt egy standon, s megláttam a benne lév? mocskot, önkéntelenül azt
mondtam:

- Szar.

Mire egy jó hallású ember beszólt nekem:

- Mi van, komcsi, nem tetszik a Biblia?

Ránéztem az emberre, megállapítva, hogy értelmi szintje túl alacsony, így csak annyit mondtam:

- Mi rohadt komcsik gy?löljük a Bibliát.

? csak nézett, de nem értette.

Ezért utálom jobban a filantrógereket, mint a szimpla önz?, harácsoló tolvajokat. 

Na és az én szobatársam? Végülis semmi panaszom, persze egész id? alatt nem sokat beszéltem vele.
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Az átfordított hotdog

by maxval bircaman - hétf?, november 29, 2021

https://bircahang.org/az-atforditott-hotdog/

Amikor Bulgária felszabadult a nagyjából 500 éves török uralom alól 1878-ban, volt egy jelent?s réteg,
mely gazdagodni szeretett volna, nyugat-európai mintákat másolva. 

Eleve a felszabadult Bulgária mindent valahonnan máshonnan vett át. Az els? bolgár alkotmány - 1879 -
pl. 99 %-ban a korabeli belga alkotmány fordítása. A polgári törvénykönyv nagyrészt az olasz és francia
Ptk. átvétele. De magyar kapocs is van: az els? bolgár Btk-t Budapesten tanult bolgár joghallgatók írták
meg, s gyakorlatilag így a magyar 1878. évi V. tv. - az els? magyar Btk. - fordítása lett.

A másik nagy minta persze Oroszország volt, az azonos vallás és a közeli nyelvrokonság miatt. Az orosz
hatás azonban els?sorban ez is maradt: azaz kulturális. A Bulgáriát 1878-1879 között irányító orosz
katonai igazgatás se akart orosz politikai mintákat Bulgáriában - s?t, éppen az orosz katonai igazgatás
támogatta a belga alkotmány bolgárosítását -, ennek f? oka, hogy az orosz elit reformista része Bulgáriát
amolyan mintaországként tekintette, ahol ki lehet próbálni kicsiben az orosz alkotmányos monarchiát.

Bolgár polgárság egyszer?en nem létezett. S ami ki is alakult, er?sen paraszti jelleg? volt még az I. vh.
idejéig.

Az 500 év török hatalom pedig kialakított sajátos túlélési technikákat. Egyesek nem túl szépek, de tény,
segítettek annak idején. A legfontosabbak:

a hatalom felfogása mint idegen, ellenséges test,
szkepticizmus minden iránt, még a nyilvánvalót se szabad teljesen elhinni,
nem létezik önzetlenség, minden önzetlennek t?n? magatartás csak jól rejtett önzés,
az ?szinteség drága luxus, a kisember számára létszükség a hazudozás.

Amikor tehát megindulnak nyugat felé a gazdagodni vágyó keresked?k és mások, rácsodálkozna az ottani
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dolgokra, de mindig marad egy érzés bennük, hogy a nyugatiak nem elég okosak, s az ottani dolgokat át
lehet venni ugyan, de mindig kijavítva a hibákat.

A tipikus leírása ennek Aleko Konsztantinov (1863-1897) bolgár író Baj Ganjo (Ganjo bácsi/báty)
elbeszélés-ciklusa. Amikor pl. Bécsben jár Ganjo Balkanszki - ez teljes neve -, eszébe jut, jó lenne
megfürödni, így ellátogat a bécsi közfürd?be. El?ször meg van döbbenve, miért ilyen drága a belép?jegy,
de bent még inkább felháborodik, amikor egy öltöz?t mutatnak neki, ahol elhelyezheti tulajdonát, s
fürd?ruhát vehet fel. Ganjo azonnal átlátja az aljas "trükköt": az öltöz? nyilván arra van, hogy míg ?
fürdik, kirabolják! A fürd? alkalmazottainak udvariassága is gyanút kelt Ganjóban, nyilván hátsó
szándékot rejt ez is! Szóval ? nem ül fel az "átverésnek", tehát az öltöz? kihagyásával a medencéhez
megy, ott a fal mellett átöltözik, majd még fel is háborodik, hogy "ezeknek a hülye németeknek nem jutott
eszükbe egy szöget verni a falba, ahová felkaszthatná a fürd?z? a ruháját és a zsákját".

Valami ilyen találkozásnak lehetett az eredménye a bolgár krenvirska nev? termék. A Németországba
elvet?dött balkáni utazó meglátta a hot dogot. Tetszett is neki, de "logikátlansága" is azonnal felt?nt:
hiszen azonnal meg kell enni, mert ha az ember beteszi a táskájába, kifolyik a mustár, a kecsup, plusz
bepiszkolódik az egész étel, pl. összekeveredik a táskában lév? dohánnyal.

Gyorsan meg is született a kijavított balkáni hotdog: a virslit enyhén bele kell sütni a kiflibe, hogy a
tészta teljesen lezárja azt mindenhonnan. Így az ember egyszerre többet vehet, nem romlik meg 2-3 napig,
s friss az íz.

íme a krenvirska (=virslike) - átlagosan 1 leva (175 Ft) körüli áron kapható 

Amikor már volt étvágyam a kórházban, jellemz?en ezt kértem a családtagoktól, akik látogattak:
hozzanak krenvirskát. Abban a legyengült állapotban egy darab is teljesen jóllaktat, különösen, ha az
ember megette a kórházi ételt is. 

Egyébként a bolgár kórházakban persze van napi 3 étel is, azaz küls? étel nem is szükséges. S a kórházi
étel színvonala sokat javult, mióta megsz?ntek a kórházi konyhák, s központosítottan szállítják az ételt,
normál étkeztet? cégekt?l.
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Szóval simán ki lehetne bírni a kórházi kaján is, dehát azért örömet okoz a küls? étel.

kórházi kaja, ebben egy sült csirkecomb volt f?tt krumplival (alul a tabletem van) 

A f? bajom az ital volt: mint cukorbeteget letiltottak a tejr?l, ami számomra létszükség. Szerencsére
amint már tudtam mozogni lassan, a kávéautomata kisegített: volt tej is, s kakaó is benne.

_______________________________________________
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Bolgár kormány

by maxval bircaman - kedd, november 30, 2021

https://bircahang.org/bolgar-kormany/

Életemben el?ször nem mentem el szavazni. Kórházi tartózkodásom alatt volt a bolgár parlamenti
választás egyetlen és az elnökválasztás két fordulója. Gyakorlatiag "átaludtam" az egészet.

A jelenlegi köztársasági elnök totális gy?zelmet aratott. Az ? közrem?ködésével létrehozott új párt - a
“Folytatjuk a változást!” - megnyerte a választásokat. S immár van elegend? számú koalíciós partnere is. 

A bolgár átlagszavazó rendkívül naív. A nyertes párt f? eszméje, hogy ?k fiatal sikeres szakemberek, akik
felül állnak minden oldalon, mert jobboldali eszközökkel baloldali célokat valósítanak meg. Ez persze
marhaság, de a tájékozatlan átlagember számára jól hangzik. S az emberek be is vették ezt.

Ami várható: az új kormány mindenben utánozni fogja a nyugatot. Aztán mivel ez nem fog sehová se
vezetni, 2-3 év alatt totálisan leamortizálják magukat.

Pluszban az elnöknek sikerült csapást mérnie a szocialistákra (akik segítségével elnök lett 5 éve). A
szocialista párt szinte biztosan új, "európaibb" vezetést fog választani - eddig nagy fejfájást okoztak a
bolgár szocialisták Brüsszelben, hogy kulcskérdésekben - homokosok, genderizmus, feminizmus - nem
támogatták a EU-s konszenzust.

Ellenzéknek itt lesz a volt kormányf?, Bojko Boriszov pártja, mely azonban nem képez valós alternatívát,
a GERB párt - minden magyar ballib sajtóhír ellenére - sose volt Fidesz. Lett egy kis új ellenzéki párt is, a
nacionalista Újjászületés - mondanak is id?nként értelmes dolgokat, de sok marhaságot is, egyik f?
üzenetük az oltásellenesség. 

Szóval indul a nagy bolgár liberális kísérlet.
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Nem is rossz

by maxval bircaman - szerda, december 01, 2021

https://bircahang.org/nem-is-rossz/

Eléggé értelmes anyag a Partizánon, xsak a ballib vörös farkot kell levágni róla.

https://www.youtube.com/watch?v=uU4KMjQYRAE 

A szerz? végkövetkeztetése: Magyarországon 2 tábor van, mindkettú "neoliberális", de míg az egyik
?szintén, örömmel az, addig a másik húzódozva az - az egyik büszkén hirdeti ezeket az értékeket, míg a
másik rejtteten, azaz szavakban beszél ellene, de tetteiben támogatja.

Lehet persze így is magyarázni, de eléggé kicsavart logika. Maga a szerz? is elmondja, a Fidesz
sikerének egyik titka, hogy a ballibek akaratlanul segítik: amikor pl. azzal támadják, miért nem teljes
er?vel "európai" - értsd "neoliberális" - értékrendet hirdet és folytat, hiszen ezzel legitimálják a Fidesz
egész propagandáját.

Ebb?l született a legújabb ballib taktika: egyszerre kell támadni a Fideszt, hogy "neoliberális" és hogy
nem eléggé az.

Az én értelmezésem egészen más. Eleve "neoliberalizmus" nem létezik, gazdasági liberalizmus van. A
"neoliberalizmus" szó létezésének egyetlen valós oka: a gazdasági liberalizmust ellenz? balosok így nem
sértik meg a liberálisokat.

A liberális f?sodrot valóban örömmel támogatják a ballibek, ezért az teljesen helytálló elemzés a Partizán
részér?l, hogy a ballibek nem baloldaliak. 
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Ami viszont a Fideszt illeti, én nem "szóban ellenzi, tettekben támogatja" magatartásként értelmezem
politikáját, hanem a lehet?ségeken belüli óvatos küzdelemként. 

Az a vád abszurd, hogy valaki nem igazi ellenz?, mert nem harcol teljes er?b?l. Katonai stratégiai
alapismeret, hogy a túler?vel szemben nem állunk ki nyílt csatára, mert ez öngyilkosság. Ajánlott
olvasmány: 2500 éve megírták mindezt.

Persze a végére ott van egy jogos kérdés, ami motoszkál az emberben: a "neoliberalizmust" ennyire
gyülöl? Partizán miért áll ki teljes er?feszítéssel a büszkén és örömmel "neoliberálisok" mellett?

_______________________________________________
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Belarusz-lengyel

by maxval bircaman - csütörtök, december 02, 2021

https://bircahang.org/belarusz-lengyel/

Példa arra, amikor a nacionalizmus és a történelmi vita két fél között a nevet? harmadikat segíti.

Mind a mai Lengyelország, mind a mai Belarusz példamutató ország, mindkett? tüske a háttérhatalom
szemében. Belarusz immár majdnem 30 éve áll ellen a nyugati, liberális agressziónak, ugyanez igaz 5 éve
Lengyelországra is.

Mi sem lenne természetesebb, mint együttm?ködni. De nem. A történelmi viszály ezt lehetetlenné teszi.
Lengyelország beállt a Belarusz elleni liberális hecckampányba, melynek célja, hogy a belarusz nép
veszítse el szuverenitását, s az ország kerüljön Brüsszel, a CIA, s a Soros Alapítvány által verbuvált
hazaárulók kezébe. Abszurd lépés, mert ha ez sikerülne, Lengyelország csak kapna egy plusz ellenséget a
keleti határán is, mely pont ugyanazt kérné számon a lengyeleken, amit most Brüsszel.

A belaruszok pedig komolyan azt hiszik, a lengyelek a liberális EU f? mozgatóereje. Pedig hát semmi se
áll távolabb a valóságtól.

Miközben az értékrend terén a két ország vezetése szinte teljesen ugyanazt vallja.

_______________________________________________
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Nagyon kéne már zsidózni egy keveset

by maxval bircaman - péntek, december 03, 2021

https://bircahang.org/nagyon-kene-mar-zsidozni-egy-keveset/

Megjelent a blog.hu-n a tökéletes magyarellenes cikk, egyfajta bels?liberális-zsidó jajjkiáltás. Nem
közszerepl? írta, nyilván közszerepl? ilyet meg se engedhetett volna magának.

A cikk apropója Kövér László megnyilatkozása, melyben - teljesen helyesen - azt mondta, hogy „a
magyar politikai osztály egyik része önrendelkez? államban és öntudatos nemzetben gondolkodik,
ilyenben hisz, és ilyenért dolgozik, míg a politika másik része pedig az önfeladó állam és önmarcangoló
nemzet politikai hagyományának jegyében cselekszik”. Kövér gyakorlatilag a kuruc-labanc ellentétet
vázolta fel, ami szimpla tény: a magyar elit egy része mindig az ellenállásban, a másik mindig a
behódolásban látta a megoldást.

Vincent bloggernek azonban kevés az ügy kapcsán elindult ballib hisztéria. Szerinte Kövér itt igaz
magyar fasisztákról és zsidókról értekezett, kódoltan. Azt persze még ? is hozzáteszi, vannak nem-zsidó
zsidók, azaz olyanok, akik semmilyen zsidó szemszögb?l nem zsidók, de mégis zsidók a kövéri
narratívában, mert színmagyar létükre az önfeladó állam és önmarcangoló nemzet politikai
hagyományában gondolkodnak. S persze akadnak fajzsidók is a másik oldalon, lásd Köves Slomót.

Persze Vincent blogger csak egy széls?séges fasz, állítólag valami szakmailag sikertelen, ett?l
depressziós matematikus rejlik a nikk mögött. A saját politikai tábora se vállal vele nyíltan közösséget.
Sokszor elmondta, hogy kb. ami Magyarországon érték, azt mind zsidók hozták létre, s a magyarok meg
nagyjából egy haszontalan, felesleges, zavaró elem csupán az országban.

Most a hivatalos ballib tábor persze ilyeneket nem mond - valahogy kényelmetlen is lenne a Jobbik
miatt... -, de a mélyben ez a hangulat nagyon is megvan. Nagyon is. Az elvakult hívek kommentjei,
bejegyzései rendszerint jobban tükrözik a valóságot, mint a hivatalos szint.

Az országot pedig éppen az ilyen vincentekt?l kell megmenteni: els?sorban mindent el kell követni, hogy
az általuk preferált politikai er?k semmiképpen se jussanak hatalomra.
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részlet 
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Nem osztjuk értékeiteket

by maxval bircaman - szombat, december 04, 2021

https://bircahang.org/nem-osztjuk-ertekeiteket/

Ideje kimondani, beleüvölteni a nyugat mocskos pofájába: nem tiszteljük értékeiteket, s?t azokat
leszarjuk, s semmi se áll távolabb t?lünk, mint értékrendetek elfogadása.

Amit a mai nyugat képvisel az alapjaiban hibás, téves, romlott. 

Bár a konzervatívizmust alapjaiban elhibázott eszmének tartom - hiszen a konzervatívizmus egy
folyamatos változó, cseppfolyós valami, melynek egyetlen gondolata, hogy egyetért a liberalizmussal,
csak valahogy lassabb haladásért könyörög -, de egy dologban igazuk van. Abban hogy az amit ma az
EU és csatolt sóhivatalai európai értékekként hirdetnek, az még 50 éve se számított annak.

A lengyel vezetés ügyes vitamódszere Brüsszelben éppen erre alapszik: a lengyelek folyamatosan azt
kérik a brüsszelitáktól, mutassanak már fel olyan EU-alapokmányokat, melyek szerint a genderizmus, a
feminizmus, az abortusz-kultusz, a homoklobbizmus, a családellenesség alapvet? értékei az EU-nak. 

S valóban, ilyenek nincsenek. A korai EU még a hagyományos görög-római és zsidó-keresztény alapokat
tekintette hagyományos értékekként, akkor is, ha ezekhez harmadikként oda volt téve a felvilágosodás
mocskos kloákája.

a liberálisoknak igazuk van: ? az EU igazi jelképe 

_______________________________________________
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Mint homofób kérdezem

by maxval bircaman - vasárnap, december 05, 2021

https://bircahang.org/mint-homofob-kerdezem/

Mint nyíltan és büszkén homofób kérdezem: honnan veszik a ballib médiák, hogy a gyermekvédelmi
népszavazás kérdései homofóbok? Nekem semmi kifogásom nem lenne, ha azok lennének, dehát nem
azok.

Pedig átolvastam a kérdéseket többször is.

Az els? kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szül?
hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?. Ez eleve mindenféle
szexet kizár, abból kiindulva, nem dolga a kiskorúaknak ezzel a témával foglalkoztatni.

A második kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket
népszer?sítsenek?. Ugyanaz. Nem gyerekeknek való téma. Ahogy mondjuk a nemi er?szakot se mutatják
be gyerekeknek, pedig az is létez? dolog.

A harmadik kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejl?désüket befolyásoló szexuális
médiatartalmakat korlátozások nélkül mutassanak be?. Ebben is konszenzus volt eddig, mi a gond?

A negyedik kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató
médiatartalmakat jelenítsenek meg?.

Hol tehát a homofóbia? Melyre persze szükség lenne, hiszen minden normális társadalom homofób.
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Miért nincs mlm Bulgáriában

by maxval bircaman - hétf?, december 06, 2021

https://bircahang.org/miert-nincs-mlm-bulgariaban/

A kommunizmus bukásának egyik mellékjelensége volt a különféle nyugati mlm-piramisjátékok
elterjedése Kelet-Európában, a legnagyobb szerepl?k az Amway, a Forever Living voltak. 

Magyarország még ma is jelent?s kelet-európai mlm-központ, sok tízezer ember veszít még ma is sok
pénzt azzal, hogy részt vesz az átver? cégek tevékenységében.

Ezzel szemben drasztikus, hogy Bulgária az ellenkez? véglet. Alig vannak mlm-cégek, s a legnagyobbak
között is vannak olyanok, melyek romániai vagy görögországi központjukon keresztül m?ködnek csak,
azaz nem éri meg nekik külön bulgáriai lerakatot létrehozni, továbbá a résztvev?k száma minimális.

Az ok az, hogy Bulgáriában a kommunizmus bukása után az emberek megismerték az mlm-nél sokkal 
durvább direkt piramisjátékot, s ez akkora negatív tapasztalatot adott, hogy máig kitart: bármi hozzá
hasonlatoshoz mindenki alapból negatívan viszonyul.

A magyar átmenethez képest a bolgár kaotikus volt. Míg Magyarországon teljesen szervezetten, az
apolitikus kisember számára szinte láthatatlanul ment minden, Bulgáriában szinte teljes káosz volt:
sokszor minden szabály nélkül, teljes kiszámíthatatlanul zajlottak az események. Egyenesen vadnyugati,
pontosabban vadkeleti elemekkel. Ennek talán egy apró jele: a villamosmegállóban megjelenik egy
találékony ember, s alumínumkeretes bódét épít, majd ott eladni kezd valamit: természetesen
közterületen, bármilyen engedély nélkül, s bejegyzett cég nélkül, de a hatóság nem mer fellépni, nem is
akar, a rend?r se csinál semmit. Egyedül az örz?-véd?któl kell tartani az élelmes villamosmegállói
vállalkozónak: nekik kénytelen "adózni", "biztosítást", magyarul védelmi pénzt fizetni, különben esetleg
egy éjszaka elt?nik az egész építmény. Bulgáriában ez az id?szak 1989-1997 között volt, nyilván egyre
kisebb mértékkel, a k?kemény rész nagyjából 1991-1994 között. (1991-ig még valahogy m?ködött a régi
rendszer gyakorlati hatalomgyakorlása, 1994-t?l meg lassan elkez?dött az új rend konszolidációja.) 1997
óta ez mind elt?nt, a káosz immár csak a magas szinteken maradt meg: azaz a gazdag üzletemberek
világában, ahogy ez nyugaton is szokásos, de az ennél alacsonyabb szinteken immár az élet szabályok
mentén zajlik. 
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Amikor 1986-1992 és 1993-1997 között Bulgáriában éltem, 1991-ben kénytelen voltam céget
bejegyezni, mert számlát kellett kiadnom pár alkalommal. Nos, simán nem adtam be semmilyen
adóbevallást, s kész (el?ször be akartam adni, elkezdtem kitölteni a bevallást, de rájöttem, könyvel?
nélkül nem boldogulok, arra meg nem akartam költeni, így hagytam az egészet ahogy van). S semmi nem
történt. Ugyanezt megtenni 1998-ban már kockázatos lépés lett volna.

Szóval ebben az id?szakban jöttek a piramisjátékok. Egy korombeli volt Komszomol-aktivista, jogász
szakon végzett srác maximalizálta a hangulatot. Szófia központjában kibérelt egy szép épületet, majd még
egyet, egy volt élelmiszerboltot, ezeket luxus módon berendezte. Ehhez a kezd?t?kéje onnan volt, hogy
jogtanácsosként segítette az egyik legnagyobb örz?-véd? cég (=gyakorlatilag bün?z? csoport) tulajának
m?ködését: a bolgár örz?-véd?sök azt se tudták mennyi 2+2, szóval hozzájuk képest egy tapasztalat
nélküli jogász valóságos géniusznak nézhetett ki, így bizonyára hasznos tanácsokat adott neki, amiért
szép honoráriumot kapott.

a központ épülete ma: vicces, ma sportfogadás cég irodája van ott 

Szóval meglett a "befektetési alap", a neve meg minden igényt kielégített: East-West International
Holding Group - persze maga a név is már átverés, mert se csoport, se holding nem volt, a
nemzetköziség is hiányzott, a tulaj 99 %-ban a srác volt. S jöttek a hirdetések mindenhol, meg a még
hatásosabb: a suttogó propaganda. A srác abszolút ráérzett a közhangulatra: elterjesztette saját magáról,
hogy nemzetközi drogkeresked?, ezért kell neki a sok pénz, s ezért képes kedvez? kamatot fizetni. Mert
tényleg komoly kamatot fizetett: 1992-ben a bulgáriai infláció 85 % volt, ? pedig havi 10 % kamatot
adott, ami évesítve 300 % feletti kamat volt, azaz az infláció 4-szerese. Aki persze ért a pénzügyekhez
alapszinten, az tudta, ez abszurdum, ekkora haszna még egy tényleges drogkeresked?nek sincs (ott
szintenként 100 % körüli a haszon), dehát szinte senki se értette akkor a pénzügyekhez az országban. 

Voltak persze emberek, akik szóltak: mindez átverés. De le lettek dorongolva azzal, hogy irigyek, a
konkurrencia emberei, vagy egyszer?en csak nem akarják, hogy a kisember végre pénzhez jusson. Szóval
tömeghisztéria lett. Én magam ismertem közvetve embert, aki eladta a lakását, hogy "részvényt"
vehessen a pénzen. A cég, hogy a lehet? legkevesebbet kelljen kifizetnie a "részvényeseknek", azt az
ügyes lépést is megtette, hogy annak aki nem készpénzben vette fel a kamatot, hanem újabb részvényben,
annak 10 % bónuszt adott.

Nagyjából másfél évig m?ködött a cég. Aztán egy nap a cég teljes készpénz készletének 95 %-át átulta a
tulaj több svájci számlára, majd másnap ? is elt?nt. A "részvények" árfolyama persze 24 órán belül 0 lett.
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Sok dühös ember megtámadta a cég központját, de ott semmit se találtak: csak meglepett - többnyire
szintén átvert - alkalmazottakat és berendezési tárgyakat. Hamarosan kiderült: semmilyen aktívái
nincsenek a cégnek, sose kötött egyetlen üzletet se, semmilyen befektetések nem voltak. A hivatalos
nyomozási adat szerint az okozott kár 1,5 milliárd leva (akkor ez kb. 30 millió USA-dollárnak felelt
meg), bár a valóságban ennek a többszöröse lehetett, mert sok?n már be se kelentették kárigényüket,
utólag szégyelve, hogy ekkora barmok voltak, hogy belementek egy ilyen átverésbe.

Az eset pozitív hozadéka: azóta Bulgáriában képtelenség bármi hasonlót csinálni, mindenkinek az East-
West neve ugrik be azonnal.

De mi lett a sráccal végül? Semmi. Pár évvel kés?bb letartóztatják Franciaországban, egy ottani botránya
miatt. Végül kiadják Bulgáriának Interpol-körözés alapján. Bulgáriában el?zetes letartóztatásba helyezik,
majd évekig megy ellene a per. A per vége: felmentik minden vád alól. Kiderül: ténylegesen tehetséges
jogász a srác, minden úgy lett megcsinálva általa, hogy képtelenség bármivel is megvádolni. 2005-ban azt
is megteszi, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán beperli Bulgáriát indokolatlanul hosszú el?zetes
letartóztatása miatt, s ezt is megnyeri, a Bíróság elmarasztalja Bulgáriát. Jelenleg már 55 éves, s visszatért
eredeti szaktudása gyakorlásához: jogtanácsos egy szófiai banknál. ? "befektet?k" pénze sose lett meg.
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Hogyan zajlik a kovid?

by maxval bircaman - kedd, december 07, 2021

https://bircahang.org/hogyan-zajlik-a-kovid/

Talán hasznos lesz annak, aki nem élte át.

Személyes tapasztalatom a kovid betegség lefolyásáról. A betegséget október 21-én kaptam meg.

1. hét: Ez az enyhe bevezet? szakasz. Mintha egy nátha lenne, semmi különös: köhögés, láz, gyengeség.
A sajátos: a lázat képtelenség levinni tartósan. A másik furcsa: teljes étvágytalanság, napokig csak
joghurtot ettem, abból is keveset.

2. hét: Bevittek a kórházba. A legkeményebb rész, tulajdonképpen ekkor derül ki, ki mennyire képes
vagy nem képes a betegséget átélni. Ilyenkor már jön a tüd?gyulladás, ami mindenkinál különböz? fokú
légzési zavart okoz. Az ember képtelen felállni, egész id? alatt feküdni akar. Én a kettes számú súlyossági
fokon voltam, azaz nem szükséges lélegeztet?gép, de kell a nagy oxigénmaszk. 

3. hét: Nálam ekkor derült ki: nem fogok belehalni. A szervezetem jól reagált az oxigénre, folyamatosan
n?tt a tüd? m?ködése. Az embernek már rendesen m?ködik az agya, jönnek egyes vágyak, de a fizikai
mozgás nagyon nehézkes és fárasztó. Ez volt az els? pillanat, hogy éhséget éreztem. 

4. hét: Az állapot sokkal jobb, az ember kedve a körülményekhez képest jó, de a mozgás nagyon 
kellemetlen. Többször meggondoltam elmenjek-e a 20 méterre lév? vécébe, s a vécébemenésre fel kellett
lelkileg készülni. Ha nem figyelek oda a lélegzésre, baj van. Egyszer?en nem megy elég oxigén a tüd?be,
hogy az ember képes legyen járni, pihenni kell 5-10 méterenként, s még így is szédülés van.

5. hét: Ekkor engedtek ki a kórházból. Nincs maga a betegség, de a nyomai igen: fekve minden rendben,
ülve az oxigénmennyiség 80 %-a jön a tüd?be, állva és különösen menve a fele. Szóval ha az ember
megy, id?nként elsötétül el?tte minden, de immár nincs teljes léghiány.
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6. hét: Ülve is minden rendben, az alvás már teljesen rendben van. A mozgás javult, de egy rövid séta is 
fárasztó, teljes légszomj helyett immár "csak" zihálás és izzadás.

7. hét: Jelenleg itt tartok. Ha nem csinálok semmit, semmi gond, de minden tevékenység a szokásosnál
sokkal jobban kifáraszt. A légszomj már sose er?s, nincs szédülés, se elsötétedés, viszont csak lassan
tudok menni, s id?nként pihenni kell. De immár a tüd?m teljesen aktív, pl. képes vagyok nagy lélegzetet
venni, s nem kell immár odafigyelni tudatosan a lélegzésre.

Tegnap már mentem az utcán kb. 1 km-t, persze lassan, de nem okozott problémát, persze fárasztó volt,
de tudtam kb. rendesen lélegezni.

Valószín?leg kell még 2-3 hét a betegség el?tti állapothoz való visszatéréshez. Ami még megoldandó:
tudjak járni fáradás nélkül.

Azért van egy kis pozitív oldala is az egésznek: súlyom 17 kg-mal csökkent a betegség el?ttihöz képest.
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Korrupcióellenes párt

by maxval bircaman - szerda, december 08, 2021

https://bircahang.org/korrupcioellenes-part/

A legutóbbi - november 14. - bolgár választásokon nyertes párt önmeghatározása: "korrupcióellenes".
De a nemzetközi - köztük a magyar - sajtóban is így nevezik ?ket.

Persze maga a szó is abszurd. Hogyan is lehetne a központi témája egy pártnak a korrupcióellenesség?
Kb. mintha egy étterem azzal hirdetné magát, hogy "barátságos". Az ember viszont jó konyhát vár el egy
étteremt?l, esetleg rendes kiszolgálást, de valószín?leg nem jutna eszébe, hogy barátkozni akarna ott.
Semmi értelme a szónak tehát. Amikor ilyen demagóg szövegek hangzanak el, érdemes mindig a dolgok
mögé nézni. De err?l már írtam, most inkább magáról a korrupcióellenes harcról.

Szóval a "korrupcióellenes" narratíva meséje szerint van egy adott ország, ahol iszonyú a korrupció.
Emiatt aztán torzulnak a "piaci" viszonyok, ami miatt pedig rosszul él a lakosság. Aztán egy nap
megjelennek felvilágosult, liberális, nagyon okos emberek - akiket persze mind valamelyik amerikai
egyetemen képeztek ki, ahol vörös CIA-diplomával végeztek -, ?k halkan, de határozottan elmondják,
hogy véget kell vetni a korrupciónak. S akkor beindul a békeharc, pontosabban a korrupció elleni
küzdelem. S láss csodát, csökken a korrupció! Amint tartósan alacsony szintet ér el, csodásan rendez?dni
kezdenek a piaci viszonyok, a szabad piac addig gúzsba kötött láthatatlan keze meg vidáman táncolni
kezd, s a lakosság pedig egyre nagyobb jómódban él!

A gond ezzel az, hogy soha, sehol, semmilyen módon nem létezett semmi ilyesmi. A korrupció sose ok,
hanem mindig következmény. A perifériás társadalmak jelensége a nagyobb korrupció, ez egy eszköz
ahhoz, hogy a fejlettebb világhoz közeledjenek ezen társadalmai elitjei. S a korrupció meg akkor csökken,
amikor az adott állam fejlettebbé válik.

Azaz a jómód csökkenti a korrupciót, s nem a korrupció csökkentése hoz jómódot.

Aki nem érdekl?dik a történelem iránt, annak ez talán meglep?, de a XVIII-XIX. századi Nyugat-
Európában a "skandináv korrupció" volt a minta. Az itáliai és franciaországi közvélemény az iszonyú
svéd korrupcióról értekezett. Mai szemmel vicces, közismert, hogy Európában ma a legalacsonyabbv
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korrupció Skandináviában van. De 200 éve - amikor az akkori Svédország szegényebb volt az akkori
Magyarországnál! - ez pont nem így volt, akkor a svédeket tekintették a legkorruptabb népnek.

Vajon harcoltak a svédek a korrupció ellen? Volt korrupcióellenes kormánypártjuk? Nem, egyszer?en
csak a XX. sz. során a gazdag államok közé emelkedtek, s a korrupció nagy része magától elhalt.

_______________________________________________
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Nyomás Bulgáriára

by maxval bircaman - csütörtök, december 09, 2021

https://bircahang.org/nyomas-bulgariara/

A "korrupcióellenes" jövend? bolgár kormány megoldhatatlan problémája az USA és az EU fel?l jöv?
nyomás Észak-Macedónia ügyében. 

Nyugati érdek ugyanis, hogy a nyugat-Balkán három NATO-tagállama, mely nem része az EU-nak még,
legyenek az EU-tagjai. Amerikai szempontból ez rendkívül fontos az orosz hatás visszaszorítása miatt
(Albánia esetében ez nem tényez?, a másik kett? esetében igen, hiszen ezek szláv, ortodox államok).

Bulgária viszont megvétózta Észak-Macedónia EU-tagsági tárgyalási folyamatát. Bolgár belpolitikai
szempontból egyetlen bolgár kormány se tehet mást. Az ok: a "történelemlopás".

Szóval minden bolgár vezetés emiatt er?s külföldi támadás alatt áll.

A XX. században létrejött macedón nép (ha nagylelk?ek akarunk lenne, mondhatunk XIX. sz. végét is,
akkoriak az els? nyomok) - mint ez a fiatal népekre jellemz? - nem elégedett meg a valós történelmével,
hanem kitalált magának ?si kamutörténelmet is. Ez azonban kisebb részben ellenkezett a görög, nagyobb
részben a bolgár nép valódi történelmével. Ez az ügy gyökere máig.

A macedón önképnek jelenleg 2 f? verziója van egy délibábos és egy fokozottan délibábos:

a délibábos: amikor a szlávok bevándoroltak az V. században a Balkánra, a mai Macedónia
területén kialakult egy önálló szláv-macedón identitás, mely asszimilálta a helyben talált
lakosságot is (trákokat, illíreket, görögöket, ómacedónokat), ez létezik azóta máig, folyamatosan,
függetlenül attól, hogy önálló macedón államiság a XX. sz. el?tt csak rövid ideig létezett: a VII.
században, s a X. század vége és XI. sz. eleje között,
a fokozottan délibábos: a mai macedón identitás azonos az ókori macedón identitással, a
macedón nép tehát nem 1500 éves (ahogy ezt az el?bbi verzió állítja), hanem legalább 3000 éves,
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az V. században egyszer?en csak nyelvváltás zajlott a szláv betelepülés hatására: a lakosság
eredeti ómacedón nyelvét szlávra cserélte.

a tényekhez persze egyiknek sincs köze.

A fokozottan délibábos verzióról Macedónia hivatalosan kénytelen volt lemondani a görög-macedón
egyezmény miatt, ezen egyezmény miatt történt az ország átnevezése is Észak-Macedóniára. Persze
nemhivatalosan ma is ebben hisz a hazafias macedónok nagy része.

Aki nem ismeri a Balkán történelmét, annak a valódi történelem röviden: Macedónia semmiben sem
különbözött a Balkán déli részét?l, önálló identitás nem volt. Az ómacedónok göröggé asszimilálódása
500 évvel a szláv migráció el?tt befejez?dött, ahogy a trákoké és az illíreké is (a trák nyelv utolsó nyoma
a i. sz. II. sz.) - kivétel csupán a Macedóniától nyugatra lév? hegyvidék a mai Albánia területén, ahol az
illírek megmaradtak, s valószín?leg az ? egyenesági utódaik a mai albánok. Amikor jött a nagy szláv
népvándorlás, a szlávok beáramoltak a Balkánra északról az V. és VI. században, az egész félszigetet
elözönlötték, csak az Adriai-tenger partvidéke és a legdélibb részek maradtak nem szlávok. A Balkán
középs? részén keleten ebb?l lett a szerb, nyugaton a horvát és a montenegrói állam. Délebbre - amikor
bejöttek a Balkánra az óbolgárok - lett a bolgár állam. Semmilyen adat nincs, hogy Macedónia - mely
bolgár lett - bármilyen eltér?, sajátos, külön identitással rendelkezett volna bármikor a XX. sz. el?tt. S?t
maga a gondolat, hogy létezne macedón nép mint önálló sose sehol nem fordult el? a XIX. sz. 90-es évei
el?tt.

Szóval gyakorlatilag a macedónok által hirdetett teljes macedón történelem a bolgár történelem részleges
és ferdített verziója. Egyes bolgár személyiségeket macedónnak neveznek, eseményeket átneveznek.
Alapvet?en humorosan is felfogható, de vannak sért? elemek is.

A népszer? vicc szerint amikor leszáll a Holdra az els? macedón ?rhajós, egy könnycseppet ejtve
azt mondja "Hold, Hold, te ?si macedón föld!". 

A németek azt mondják: ezek gyerekes dolgok, mindenki mondja amit akar, ez nem lehet politikai
kérdés. Amikor erre azt válaszolta egy bolgár történész, ha ez így van, miért büntetik a németek a
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holokauszttagadást, hiszen ezek gyerekes dolgok, az értelmes emberek úgyse tagadják, aki meg hülye, az
maradjon hülye, a németek persze megsért?dtek az "az más" óvodás érvvel.

Szamuil cár (997-1014) szobra Szkopjében és Szófiában - a bolgár verzióban egyszer?en az egyik
középkori bolgár cár, míg a macedón verzióban az els? macedón cár, aki sikeresen létrehozta a második
független macedón államot 

_______________________________________________
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Buliarcok a 80-as években

by maxval bircaman - péntek, december 10, 2021

https://bircahang.org/buliarcok-a-80-as-evekben/

Kés? kamaszkorban és fiatal feln?ttként sem voltam sose tipikus bulizó, de azért megjártam pár bulit.
Íme visszaemlékezésem a különböz? típusú résztvev?kr?l. A mával semmi összehasonlítása alapom nincs
- buliba átlag 10-évenként járok, utoljára 2010-ben voltam -, így ezt meghagyom az olvasóknak.

Íme a 8 f?típus.

A csajozós. ? azért jött, hogy lányt találjon magának. Keveset eszik, mérsékelt az alkohollal, hiszen józan
akar maradni a sikeres teljesítéshez. Folyamatosan társalog, s nagyon akar táncolni. 

A hálózatépít?. ? ismerkedni akar, mindenkivel, bárkivel. Egy-egy emberrel kevés id?t tölt el, mert
mindenkivel akar beszélni.

Az alkoholista. ? inni jött. A lányok nem érdeklik. Egy ideig beszélget, aztán elalszik, rosszabb esetben
hányással kombinálva.

A vereked?s. ? is iszik, de agresszív lesz, majd beleköt valakibe. Általában el?bb-utóbb kidobja a buliról
a házigazda.

A panaszkodós. ? talál magának beszélget?partnert, akinek aztán igyekszik hosszasan mesélni
problémáit. 

A kritikus. Elmondja, a buli nem jó, az étel rossz, a csajok csúnyák, a zene szar, majd hozzáteszi, ? tud
egy jobb bulit, s igyekszik oda csábítani valakit magával.
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Az el?adóm?vész. ? azt hiszi, a buli színház, ? pedig szerepelni fog fontos szerepben. Táncol vagy
énekel, de már olyat is láttam egyszer, hogy egy ilyen emberke a verseit olvasta fel.

A bölcs. Tartózkodik mindent?l, esetleg iszik valamennyit, majd beszélni kezd, jellemz?en a zenét?l
távolabb, hogy jobban hallható legyen. Érezteti, hogy ? az ivó és táncoló pórnép felett van. Van a
természettudományos változat, ? pl. kimegy az erkélyre, majd felsorolja a látható csillagképeket (ez
személyes tapasztalat). S van a társadalomtudományos verzió: ? vagy politizál vagy a lét általános
rejtélyeit magyarázza. A bölcs nagy problémája: közönsége gyér, mert csak bóbiskoló alkoholisták
hajlandók jelen lenni, s a legjobb esetben olyan lányok, akiknek senki se akart udvarolni, de ?k meg
mérgesek lesznek, amikor észlelik, a bölcs nem udvarol, hanem el?adást tart, plusz lehetnek más bölcsek
is, akik viszont félbe akarják szakítani, hogy belekezdjenek saját témájukba.

Nem véletlenül, hogy a bölcset hagytam a végére, mivel magam is ez a típus voltam.

https://www.youtube.com/watch?v=3wxyN3z9PL4 
tipikus korabeli zene 
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Az ateista MZP-mozgalom

by maxval bircaman - szombat, december 11, 2021

https://bircahang.org/az-ateista-mzp-mozgalom/

Az "igazi konzervatívok" sorsa, hogy el?bb-utóbb átveszik a legradikálisabb ballib értékeket. 

Soros Magyar Hangjának munkatársai ezúttal MZP jobbkezével, Katikával találkoznak. 

Az "igazi katolikus" Kati elmagyarázza mint egy szigorú osztályf?nök: nincs csodálatosabb dolog a
világon mint a Mikulás homokos szerelme. Adás után még rátesz egy lapáttal, Facebook-oldalán megírja,
a homoklobbi szimpla említése azonos a zsidózással, az igazi kereszténység pedig befogadó, nem
gy?lölköd? - nyilván minig azt kell csak befogadni, amit az éppen hatályos liberális irányelv szerint meg
kell tapsolni.

https://www.youtube.com/watch?v=XyqqX4aaZvI 

Egy id?ben az adás alatt Dévényi azért feszengeni kezd, valahogy megérzi: gáz, hogy a legvadabb
liberális szövegeket nyomják az "igazi jobboldaliak", kicsit korrigálni próbál, kijelentve: ? persze
maximálisan homoklobbista, két kézzel és két lábbal (meg, gondolom, a seggével) kiáll a homokosok
mellett, de... - itt halkul a hangja - néha, persze csak nagyon ritkán, azért van egy olyan zavaros kóbor
érzése, hogy a homoklobbi túlságosan és idegesít? módon nyomul, akkor is, amikor nem szerencsés ez.
Katika haragosan gyorsan ledorongolja Dévényit, aki elpirulva szabadkozik, hogy ? nem fasiszta, s csak
nagyon-nagyon ritkán érez így.

Bevallom, egyik kedvenc szórakozásom Soros Magyar Hangjának követése. Bármilyen rossz is kedvem
- s ez bizony megesett mostanában kórházi tartózkodásom alatt gyakran -, az anyagaik olvasása, nézése
mindig javítja kedvemet: ahogy ezek a szánalmas gerinctelen Soros-bohócok folyamatosan járatják le
magukat az egy hatalmas felvidító élmény.
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Azt kell mondanom, ha ezen szemét gyülevész banda és Gyurcsány között kell választani, százszor 
Gyurcsányt választom, ? legalább ?szinte, s nem gazudja magát se "igazi kereszténynek", se "igazi
konzervatívnak".

_______________________________________________
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Omega

by maxval bircaman - vasárnap, december 12, 2021

https://bircahang.org/omega/

Most hirtelen, hogy meghalt tragikus módon Kóbor János, visszamen?leg mindenki Omega-rajongó lett. 

Én maradnék az igazságnál: sose voltam Omega-rajongó. Sose jártam Omega-koncerten. S összesen egy
darab Omega-lemezem volt (a Gammapolis), az is csak azért, mert valaki ajándékba adta nekem.

Egyébként az Omega ellensége se voltam, tetszett pár számuk, de semmi különös. Úgy vagyok az
Omegával, mint a paprikás krumplival: végülis szeretem, de azért nem a kedvencem.

Valójában nem is érdekelt a zene akkoriban. Ennek f? oka: 10 éves gyerekként elhurcoltak az Erkel
Színházba egy operára, ahol halálra untam magamat, s ez a sokkoló élmény megutáltatta velem a zenét
hosszú id?re. Kamaszkoromban aztán csak 2 esetben esett meg, hogy valamilyen zene tényleg
megtetszett: ez az elekronikus zene (els?sorban a Kraftwerk és Jean Michel Jarre), s a hagyományosabb
stílusból az Electric Light Orchestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMY5xe36cfE 
ELO retró koncert 

A magyar zenéb?l csak Sz?cs Judit tetszett, de valójában ott se a zene, hanem a n?: egyszer?en
szexuálisan vonzott Judit. Tulajdonképpen ma öregen is vonz, bár kicsit túlzónak érzem arcplasztikáját.
Sose értettem: amikor hatalmas kínálat van jó kozmetikai szerekb?l, miért torzítják el egyes n?k az
arcukat különféle agresszív szerekkel, melyek hatására az arcuk teljesen kisimul ugyan, de elkezdenek
m?anyag robotemberre hasonlítani. Az én múzsám - bár évtizeddel fiatalabb Juditnál - is használ 10-féle
kozmetikai szert, de annyi esze van, hogy nem akar magába fecskendezni semmilyen ilyen agresszív izét.

Viszont - visszatérve a témára - tény az Omega akkori hatalmas társadalmi hatása. A 70-es években
amikor a fiatalok 2 ellenséges táborra oszlottak (csövesek és digók), az el?bbiek ikonja az Omega volt,
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míg utóbbiaké a Neoton. Emlékszem, a lehet? legnagyobb sértés, amit egy omegásnak mondani lehetett,
az volt, hogy megvádolják, hogy Neotont hallgat.

Egyébként a görög omega valójában ómega, a görög bet? hosszú ó, nem rövid o. Legalábbis az
ógörögben, a modern görögben mind az ?, mind ? ugyanazt a hangot jelöli. A szakért?k szerint az ?
valamikor a középkor elején vesztette el hosszúságát, azóta a két bet? ugyanazt a hangot jelöli. A mai
görög helyesírás pont ezért iszonyatos: az összes ógörög bet?t és bet?kapcsolatot megtartotta, de a kiejtés
rengeteget változott (egyszer?södött), emiatt a mai görög írás tele van j/ly típusú nehézségekkel, egy
iskolázatlan görög ember gyakorlatilag egy mondatot se tud leírni egy rakás helyesírási hiba nélkül. Pl. a
normál rövid "i" hang 6-féleképpen írható le - ?, ?, ?, ??, ??, ?? -, s semmilyen támpont nincs, hogy az
adott szóban melyik a helyes, szimplán egy mód létezik: meg kell tanulni.

Bulgáriában az Omega nagyon ismert együttes volt, s a Gyöngyhajú lány cím? daluk a legkedveltebb.
Olyannyira, hogy ma is megesik, hogy próbálják énekelni. Íme egy mai bolgár tehetségkutató m?sorban a
fiatal versenyz? próbálkozása:

https://www.youtube.com/watch?v=1EO-MGlkZ78 

_______________________________________________
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Az agresszív kismalacok

by maxval bircaman - hétf?, december 13, 2021

https://bircahang.org/az-agressziv-kismalacok/

A NATO nev? agresszív sóhivatal felszólítja Oroszországot, ne támadja meg Ukrajnát. Kiáll a NATO
f?elnöke, valami skandináv fasz, s nevetési ingerét visszatartva a kamerába szónokol.

Ez kb. olyan, mintha felszólítanám Gyurcsány Ferencet, ne hekkelje meg a honlapomat, mert ha mégis,
beláthatatlan következményei lesznek.

Szóval ilyen a hazug propaganda. Oroszországnak esze ágában sincs támadni, erre semmi oka. Minden
épesz? ember tudja: felesleges egy éppen összeomlóban lév? ellenséget megtámadni, ez hatalmas anyagi
áldozatokkal járna, s semmi értelme. Az orosz taktika Ukrajnával szemben a kivárás. Hiszen csak várni
kell: az ukrán lakosság oroszellenes része is lassan kezd rádöbbenni, a nyugat csak elvenni akar t?lük,
nem adni bármit is. Még pár év, s Ukrajnában a nyugatellenes hangulat lesz a vezet? elem. Az orosz cél
pedig nem egy oroszpárti Ukrajna, hiszen egy nyugatellenes Ukrajna teljesen elegend?.

_______________________________________________

                                857 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A házassági szerz?dés

by maxval bircaman - kedd, december 14, 2021

https://bircahang.org/a-hazassagi-szerzodes/

Eredetileg celekek és rablóbárók torz szokása volt a házassági szerz?dés, de aztán elterjedt progresszív
liberális kisemberek között is.

Számomra ez olyan, mint úgy menni étterembe, hogy bekészítünk magunknak hányózacskót, hátha szar
az étel.

A házassági szerz?déssel ellátott házasság valójában álházasság.

? valódi házasság gazdaságilag kommunista elveken alapszik: azaz mindenki a képességei alapján járul
hozzá a bevételekhez, s mindenki a szükségletei alapján használja fel ezeket a bevételeket.

_______________________________________________
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Hogy mulatott a kádárista elit

by maxval bircaman - szerda, december 15, 2021

https://bircahang.org/hogy-mulatott-a-kadarista-elit/

Hogyan is mulatott a kádárista elit a rendszer utolsó évtizedében?

Az akkori elit fels? részér?l nyilván semmilyen személyes tapasztalatom nincs, csak közvetett adatok. De
az alsó és a középs? részt személyesen megtapasztaltam.

Sokszor elmondtam már, hogy a kádárista elit két egymással ellenséges elemb?l állt:

a vonalasakból: akik komolyan hittek az eszmében, ilyen vagy olyan módon, ez egy nagyon
heterogén tábor volt, a két széls? rész az ?szinte sztálinisták és az igazi reformkommunisták, az
el?bbiek abban hittek, hogy a megoldás a Sztálin halála el?tti rend visszaállítása, mert azóta a
rendszer folyamatosan bukdácsol, az utóbbiak pedig abban, hogy lehetséges egy jó
kommunizmus, mely teljesen mentes a szovjet rendszer hibáitól,
a technokratákból: akik a valóságban a nyugat hívei voltak, az egész marxista eszmét és
kísérletet kb. marhaságnak tartották, mellyel azonban nyíltan nem lehet szakítani a geopolitikai
helyzet (értsd: a szovjet szférába tartozás) miatt, így úgy kell tenni, mintha kommunisták lennék,
de suba alatt liberális reformokot kell bevezetni.

Kádár egyik mesteri taktikája volt, hogy egyszerre támaszkodott mindkét rétegre, egyiket se haragítva
meg. Még egyfajta munkamegosztást is bevezetett, lásd pl. a "vonalasak" legyenek a belügyi szerveknél
dominánsak, míg a "technokraták" a pénzügyeknél.

Ami a mulatozást illeti, a f? szabály az volt, hogy nem lehet a népet idegesíteni, nem szabad nyíltan
hivalkodni. Ez alól csak a legfels?bb vezetés volt felmentve. Annál lejjebb azonban hivatalvesztést
eredményezett, ha valaki nagyurat játszik. Kádár rendszerének volt pár nagyon fontos alaptétele ebb?l a
szemszögb?l:
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tilos a személyi kultusz, pl. Kádár arcképét kitenni csak nagy ünnepeken volt szabad, akkor is
csak ideiglenesen, pl. csak a felvonulás alatt május 1-jén,
nem kell megkövetelni az aktív rendszerh?séget, elegend? az aktív rendszerellenességt?l való
tartózkodás,
biztosítani kell az alapélelmiszerek olcsóságát,
nem szabad megengedni, hogy hiány legyen népszer? termékekb?l (a f? példa a kávé), ezeket akár
hitelfelvétellel is biztosítani kell,
tilos a káderek számára a kirívóan magas életszínvonal nyílt megjelenítése.

Szóval Czinege elvtárs megtehette, hogy lezárja a forgalmat egy utcában (ez valós esemény: a felesége
egy belvárosi hivatalban dolgozott, zavarta a nagy forgalom, erre a férj eltereltette a forgalmat), de egy
átlagos tábornokot már kényszernyugdíjaztak volna ennél kisebb ügyért is.

Ugyanez a mulatással. Nagyúrként csak a legfels?bb réteg viselkedhetett. S Kádár ezt se szerette, bár
nekik megt?rte. Kádár maga csak nyaralása során volt nagyúr: a balatoni pártüdül?ben
megközelíthetetlen, fegyveresen védett saját épület, csak ? és felesége által használható bejárat, s
elszeparált partszakasz, ahová még a fels? vezet?ség tagjai is csak el?zetes engedéllyel léphettek be.

De visszatérve a témára, er?s m?veltségi szakadék volt a két csoport között. A 80-as évekre a
"vonalasak" régi nemzedéke már nem volt pozícióban, az a nemzedék, mely képes volt akár érvelni is
amellett, amiben hitt. Ekkorra a nagy többség amolyan marxizmus-leninizmus esti egyetem szinten volt,
azaz képes volt elismételni pár bemagolt brosúrát, de valójában egy szót se értett semmib?l. Ez volt
egyébként a létez? marxizmus egyik tragédiája: a rendszer elnyomó jellege legel?ször éppen a rendszer
hivatalos eszméjére mért csapást, az egész - egyébként értékes dolgokat is tartalmazó - marxizmusból egy
jelszó-szint? zagyvaság lett: pár mondat bemagolásával és kombinálásával kiváló "marxista" szöveget
lehetett produkálni bármir?l másodpercek alatt.

Ezzel szemben a "technokraták" szimplán a polgári kultúrát fogadták el, nyilván annak különböz?
szegmenseit kedvelték, egyéni m?veltség és habitus szerint.

Persze ez az átlagos helyzet, nyilván volt m?velt vonalas és bugris technokrata is, de nem ez volt a
jellemz? helyzet.

A személyes m?veltség pedig meghatározza azt is, ki hogyan akar szórakozni.
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Igyekszem most nagyon óvatos lenni, mert nem akarok senki személy ellen írni, célom nem valamiféle
bosszú, meg eleve nem lenne tisztességes ilyen adatokat el?adni most, célom az általános légkör
érzékeltetése. 

S most személyes élményeimb?l a két leginkább maradandó, mely hatott rám.

Amikor az egyébként szürke, dögunalmas elvtárs elmondja, el tudott jutni színházba Londonban, s ez
mekkora élmény volt. Az ember teljesen felragyogott. Annyira, hogy aztán fél óráig a színházakról
beszélt. 

A legsokkolóbb élményem végül: két elvtárs, miután éljenezték a katonai diktatúra bevezetését
Lengyelországban (1981), elkezdenek inni olyan szinten, amit?l az átlagember a földre esne, ám ?k
összeesés helyett nótázni kezdenek. Reportoárjuk egyik számára máig emlékszem, ez a Basznak a
kurvák a b?rdíványon cím? alkotás, de a többi is ebb?l a kategóriából volt való. 14 évesen átment az
agyamon: tényleg ilyen emberek vannak hatalmi pozícióban, akiknek ez a kikapcsolódás, miféle ország
ez.

Azt hiszem, eléggé kitapintható az eltérés. 

Annyira hatott mindez rám, hogy emiatt is lettem aztán ballib. Hiszen a Kádár-kori technokraták
egyenesági leszármazottja az SZDSZ és az 1991 utáni MSZP. 1993-1995 között lettem csak képes
szakítani ezzel az eszmeiséggel.

_______________________________________________
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Hol állnak?

by maxval bircaman - csütörtök, december 16, 2021

https://bircahang.org/hol-allnak/

Hol állnak a jelenlegi és volt kommunista államok valós életszínvonalban?

Azaz médián nettó bérb?l hogyan lehet megélni, figyelembe véve az árszintet.

Alapnak a legkeletebbi nyugati országot vettem, Ausztriát, ez a 100 % adataimban. 

Íme az egyes országcsoportok, s azon belül a legjobb és legrosszabb adatok:

kelet-európai EU-tagállamok: a legjobb Csehország 90 %, a legrosszabb Lengyelország 60 %
(Magyarország 70 %);
kelet-európai nem EU-tagállamok (kivéve ex-Szovjetunió): a legjobb Koszovó 60 %, a
legrosszabb Albánia 40 % (ezen er?sen meglep?dtem, de ez jött ki);
ex-Szovjetunió (kivéve balti államok) európai rész: legjobb Oroszország 60 %, legrosszabb
Transznisztria 30 !;
ex-Szovjetunió ázsiai rész: legjobb Kazahsztán 50 %, legrosszabb Türkmenisztán 20 %;
nem ex-szovjet Ázsia: legjobb Kína 60 %, legrosszabb Kambodzsa 10 % (itt sajnos nem
mindegyik országról találtam adatot);
Afrika: legjobb Angola 30 %, legrosszabb Etiópia 10 % (itt sajnos szintén nem mindegyik
országról találtam adatot);
Amerika: itt eleve csak Kuba van, a maga 10 %-ával.

Ami még érdekes adat. Van-e olyan nyugati EU-tagállam, melyet lehagyott valamely ex-kommunista
állam? Nos van. Az utóbbi 15 év során olyan esés következett be egyes dél-európai államokban, hogy
azok a jobban álló kelet-európaiak alá kerültek. Magyarország immár megel?zi Görögországot, Máltát, s
Portugáliát, de az els? helyezett Csehország megel?zi még Ciprust és Olaszországot is.
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Ami engem legjobban megdöbbentett: Bulgária megel?zi Görögországot. Ilyen utoljára a XX. sz. 30-as
éveiben volt. De most legalább értem miért van tömve Szófia görög vendégmunkásokkal.

Orbán azt mondta, Magyarország 2030-ra megel?zi Ausztriát. Szerintem inkább 2040-re, én ezt olvasom
ki a számokból. S persze nem úgy lesz ez, ahogy ezt a legtöbb magyar szeretné, hogy marad a magas
osztrák szint, majd azt eléri és túlhaladja a magyar. Nem, a mesterségesen magas osztrák szint fog esni.

_______________________________________________
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Melyik buborék nagyobb?

by maxval bircaman - péntek, december 17, 2021

https://bircahang.org/melyik-buborek-nagyobb/

Számtalanszor el lett mondva szakért?k által, a magyar emberek buborékban élnek. S aki meg nem, azt
nem érdekli eleve a közélet. Csak egy vékony, profi módon politizáló réteg követi rendszeresen a vele
ellenséges tábort, annak médiáit, de az átlag politizáló ember nem.

Ez persze nagy részben igaz. De szerintem a két buborék messze nem azonos keménység?.

A "baloldali" buborék - nevezzük így, bár sokszor elmondtam, a magát baloldalinak nevez? magyar
ellenzék nem baloldali a szó eredeti, valós értelmében - azonban sokkal-sokkal áthatolhatatlanabb, mint a
"jobboldali". 

A ballib narratíva ellenére, mely szerint a jobboldali szavazók nagy része azért szavaz így, mert nem jut
máshoz, csak jobboldali médiákhoz, ez pontosan ellenkez?leg van. 

Az átlag jobboldali politikafogyasztó ember sokkal hajlamosabb baloldali médiákat fogyasztani, mint
fordítva. Ha másért nem, kiváncsiságból. A jobboldali emberek nagy többsége nem gondolja, hogy a
baloldal hülyékb?l áll, akik hülyeségeket terjesztenek, egyszer?en csak elveti a baloldali értékrendet.

Ezzel szemben a baloldali emberek zöme komolyan hiszi, hogy a jobboldal az csupa megtévesztett vagy
lefizetett, esetleg rendkívül primitív alak, akik semmi értékeset nem képesek mondani, így
megismerkedni véleményükkel teljesen felesleges. Lásd err?l a népszer? ballib hitet, mely szerint az igazi
újságíró az csakis baloldali lehet (ez a "független újságíró"), míg a jobboldali újságíró az nem is újságíró,
csak magát annak hazudó propagandista bértollnok.

Valójában mindezen sokat nyer a jobboldal. A baloldal politikusai folyamatos megfelelési kényszerben
élnek ugyanis, minden pillanatban meg kell felelniük a politikailag aktív baloldali szavazók felé, akik
igénylik: a baloldali politikusok ismételgessék a fenti baloldali tévhiteket. Aki ezt nem teszi, s eltér az
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elvárttól, az gyorsan megkapja a "fideszbérenc" min?sítést. 

Amikor pedig egy politikus nem a valóság alapján politizál, hanem tévhitek alapján, az szinte mindig
kudarchoz vezet. Ami nekünk persze jó hír.

_______________________________________________
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Mindenki kapitalista?

by maxval bircaman - szombat, december 18, 2021

https://bircahang.org/mindenki-kapitalista/

A levitézlett blogger demagóg cikket írt az ÉS-be.

Miutha egy mlm-aktvista hamis érvelését olvasnám az mlm-rendszerekr?l. Népszer? mlm-es álérv, hogy
semmi gond a piramisrendszerrel, mert minden piramisrendszer, hiszen az átlagos bérmunkás
munkahelyén is van hierarchia, azaz "piramis", pl. a fels? vezet? jóval többet keres, mint a takarítón?.
Nem kell magyaráznom, azt hiszem, miért hamis ez az érv.

A szerz? szerint mindenki kapitalista, mert mindenki befektet, ha másba nem saját magába, s szinte
mindenkinek van tulajdona. Nos akinek van tulajdona, az nem lesz még ett?l t?kés. Ez olyan, mint a
kutya és a kuvasz kapcsolata: minden kuvasz kutya, de nem minden kutya kuvasz. A tulajdonnak t?kévé
kell el?ször válnia. Ha van egy kocsim, az nem t?ke, ha én magam használom személyes célokra vagy azt
másnak kölcsönadom, s ebb?l nem származik hasznom.

S természetesen a befektetés se értelmezhet? szélesen. Ha mondjuk "befektetek" egy leggingsbe, mert
meg akarom ajándékozni a feleségemet, az nem befektetés. A befektetésnek üzletinek kell lennie.

A gazdálkodás úgyszintén nem eredményez kapitalizmust. A kapitalizmus kora el?tt is gazdálkodtak, s a
marxista kommunista rendszerekben is volt gazdálkodás. 

A szerz? más liberális mítoszokat is felvet, íme egy: "A háztartások gazdálkodása semmiben sem
különbözik logikájában a makrogazdasági folyamatoktól, leszámítva természetesen a volumenét, és még
egy dolgot: az árakra való elhanyagolható ráhatását.". Ez természetesen marhaság, melyet a magyar
ballibek állandóan ismételgettek a 90-es években. A valóságban egy állam és egy család gazdálkodása
teljesen más, mondjuk a 2 dönt? eltérés: egy állam tud saját pénzt kibocsátani, míg egy család nem, s
ezzel összefüggésben egy állam képes tartósan deficites költségvetéssel is elm?ködni, míg egy család
csak ideiglenesen tud folytonosan úgy élni, hogy a bevételei kisebbek a kiadásainál.
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A szerz? másik sajátos - bár nem egyedi - érve a kapitalizmus mellett, hogy a kapitalista kockáztat. Ezek
szerint a t?kés egyfajta szerencsejátékos lenne, aki id?nként megüti a f?nyereményt?

A lehet? legjobb rendszer a kapitalizmus, mondja a szerz?, ezek szerint a legjobb a kaszinózás. Meg az a
másik leírt - népszer? - érv, hogy az a jó, ha az egyéneket csak végs? esetben korlátozza a közösség - de
kinek jó, mert a legfels? vékony réteget leszámítva senkinek? Eleve minek társadalom, ha az képtelen
közös érdekeit érvényre juttatni? 

Persze a szerz? egyébként koherens, hiszen mint ultraliberális egyszer?en nyomja az ultraliberális
mantrákat.

_______________________________________________
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A pálinkázó antialkoholista

by maxval bircaman - vasárnap, december 19, 2021

https://bircahang.org/a-palinkazo-antialkoholista/

Vajon mit szólnánk egy olyan emberhez, aki határozottan antialkoholista nyilatkozatokat tesz, miközben
rendszeresen alkoholt iszik? Nem, nem arról van szó, hogy valaki megpróbál leszolni alkoholizmusáról,
de erre nem képes, s folyton visszatér az italhoz, ez más kategória, hanem arról, aki nem lát semmi
ellentétet az alkoholivás és az antialkoholizmus propagalása között.

Valahogy ilyen az MZP-k kereszténysége. MZP mindenben kiáll az európai, ateista, liberális,
szivárványos értékrend mellett.

Két eset van, eleve csak póz a kereszténységük, vagy tényleg hív? keresztények. 

Ha csak póz, az a kisebb baj. Ez szimpla átverés csak ugyanis.

Ha esetleg azonban MZP a lelke mélyén tényleg keresztény, az súlyosbító tényez?, mert ez azt jelenti,
folyamatos élethazugságban él.

_______________________________________________
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MZP bukása

by maxval bircaman - hétf?, december 20, 2021

https://bircahang.org/mzp-bukasa/

Amikor Bartus mester pár hete megkezdte az MZP-t szidó cikksorozatát, már éreztem valamit. Az
Amerikai Népszava blog ugyanis mindig jól kifejezi a ballib keménymag legfanatikusabb részének
érzelmeit.

MZP bukása napok, hetek kérdése. A ballib agytröszt rádöbbent pár hete: hatalmas hibát követtek el.
Egyszer?en nem m?ködik az, hogy vannak egyrészt ballib pártok, másrészt egy olyan vezér, mely részben
nem ért egyet a ballibaizmussal. Egyszer?en MZP nem az ? kutyájuk kölyke.

MZP csak azért nyerhetett, mert a Fideszt nagyobb rossznak tartó, de a ballibeket is elutasító bizonytalan
szavazók aktivizálták magukat az el?választás 2. fordulójában. Ezek viszont kevesen lesznek az igazi
választáson áprilisban.

Ráadásul kiderült, MZP nem vonz be senkit az eleve ballib szavazókon kívül, s?t a ballib keménymag
egy részét még el is taszítja. A ballib keménymagnak MZP kriptofideszes, míg a ballibeket elutasítók
számára meg csak egy ballib a sok közül.

Most a ballib agytröszt lázasan gondolkozik, alapvet?en több lehet?ség is van el?ttük:

hagyni mindent ahogy van, azt tudatosítani a ballib keménymaggal, hogy MZP úgyis csak egy
jelképes vezet?, de nincsenek emberei, így nem lesz képes akaratát keresztül vinni - ezzel
elkerülhet? az a hatalmas pofára esés, hogy a folyamatosan reklámozott el?választást utólag
semmissé teszik,
ha viszont az az általános álláspont gy?z, hogy MZP tevékenysége egyre jobban kártékony a
ballibekre, akkor lépéskényszer lesz, már csak ki kell találni, milyen ürüggyel lesz likvidálva
MZP,
persze van egy közbüls? lehet?ség is, valamilyen nyilvános megállapodás MZP és a ballib
vezérek között, mely a gyakorlatban kivesz minden cselekvést MZP kezéb?l.
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Na most, a legkevésbé valószín? a 3. lehet?ség, MZP van annyira büszke, hogy nem írja alá saját
öngyilkosságát. Most az els? 2 lehet?ségre még 50-50 %-ot esélyt látok, bár egyre növekszik a 2. opció
esélye. Most már nem csak Bartus féle marginálisok - akit a ballibek zöme is elmebetegnek tekint - kezdi
ezt mondogatni, hanem nála sokkal komolyabb ballib megmondóemberek is, lásd az volt Népszava-
f?szerkeszt?t (nem az amerikai blog, hanem az igazi napilap), íme cikke.

Szerencsére bárhogy is lesz, a ballibek eljátszották minimális esélyüket is.

_______________________________________________
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Alkotmányoznának

by maxval bircaman - hétf?, december 20, 2021

https://bircahang.org/alkotmanyoznanak/

Érdekes vita. Két elkötelezett ballib megmondóember vitázik arról, lehet-e kétharmad nélkül
alkotmányozni.

Az egyik ballib ért az alkotmányjoghoz, így azt mondja, nem lehet, miközben a másik nem ért hozzá, így
szerinte lehet.

Róna végig halandzsázik, önellentmondásba keveredik. Karsai érveire képtelen választ adni. Talán a
legviccesebb: jelenleg nincs is alkotmány, mert a parlament nem alkotmányozhat, még kétharmaddal se,
viszont a megválasztott új parlament alkotmányozhat feles többséggel is.

Karsai tulajdonképpen egyetlen alapérvet felejtett ki: Róna legf?bb hivatakozási alapját, a jelenleg
hatályos alkotmány C/ cikk (2) bekezdését, mely szerint "Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a
hatalom er?szakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen
törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.". Namármost, éppen egy
esetleges feles alkotmányozás valósítaná meg a hatalom kizárólagos gyakorlását Azaz a feles
alkotmányozás melletti ballib érvelés önmegsemmisít?.

Róna egyébként nem csak a konkrét esetben, hanem általában is, elméletben is téved. Ha komolyan
vesszük szigorú elveit arról milyen egy igazi alkotmány, akkor pl. nincs alkotmánya se az USA-nak, se az
Egyesült Királyságnak (azért mondom ezeket, mert ezekben az országokban élt Róna Magyarországon
kívül), hiszen egyikben se a "nép" alkotmányozott, hanem nemcsak hogy mindkett?ben testületek
alkotmányoztak, hanem még népszavazás se volt e testületek határozatairól.

Valószín?leg Róna lehet MZP alkotmányügyi f?tanácsadója, ezért zagyvál ? is marhaságokat a témában.
MZP persze még hozzáteszi saját butaságát is, pl. azt a tévhitet, hogy az USA-ban népszavazás szükséges
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az alkotmányozáshoz. Ezzel szemben se az amerikai alkotmány meghozatalakor nem volt népszavazás, se
a kés?bbi 33 alkotmánymódosításkor.

_______________________________________________
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A tökéletes kor eljött

by maxval bircaman - kedd, december 21, 2021

https://bircahang.org/a-tokeletes-kor-eljott/

1983-1984 között kommunista voltam. Alapvet?en George Orwell hatására.

Ami els? hallásra persze furcsán hangzik. Az átlagember éppenhogy antikommunista lett Orwell
hatására. Dehát már akkor bonyolult személyiség voltam.

Talán az hathatott rám, hogy nem csak Orwell 2 f?m?vét olvastam el, hanem összes spanyolul elérhet?
m?vét - akkor még nem volt elég az angoltudásom az erediben olvasáshoz -, még publicisztikai m?veit is.
Nagyon tetszett Orwell személyisége, s így hatott rám ideológiája is. Márpedig Orwell meggy?z?déses
lkommunista volt, ez akkor is igaz, ha Kelet-Európában antikommunistának tekintették, pedig ? csak
szovjetellenes kommunista volt, enyhe anarchista beütéssel.

Aztán másfél év alatt elmúlt a kommunizmusom. Rájöttem, Orwell tévedett, nem húzható meg
semmilyen éles választóvonal Marx és Lenin/Sztálin között, s még kevésbé Lenin és Sztálin között.
Orwell meghalt Sztálin halála el?tt, nem tudhatta, hogy a hivatalos posztsztálini ideológia hasonló lesz
ahhoz, amit ? vallott: hogy voltak valamiféle lenini elvek, melyeket Sztálin eltorzított.

A legjobb - akaratlan - kritika a hivatalos államideológiával szemben egy olyan könyvben volt, mely még
a Horthy-korban íródott: Szathmáry István Kazohiniájában. Ott a következ? a diákok ideológiai
oktatása:

Kezdetben volt a primitív vagy kegyetlen kor, ezt követte az átmeneti vagy félnyers kor, majd a
mai vagy tökéletes kor következett.

Hosszú századokkal ezel?tt a primitív vagy kegyetlen korban a butukok zsarolták és tiporták el a
népet. A butukok nyakáról hátul spárgán lógott egy roppant patkó, és a nép nemhogy elverte
volna, de tisztelte ?ket. (A gyermekek e szavakra harsányan nevettek.) A belki akkor úgy történt,
hogy az emberek találkozáskor egymás fülébe dugták az ujjukat. (A gyermekek még
harsányabban nevettek.) És azt tartották kipunak, ha a szövetekre foltokat varrnak. (Falrenget?
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hahota.) De jött egy bizonyos Zecsecse nev? behin, aki a butukokat aljas szemfényveszt?knek
nevezte, a ketnit és kiput szédelgésnek és agyrémnek, és a józan ész uralmát követelte.

A butukok elfogták, és elevenen megnyúzatták. De Zecsecsének már sok híve volt, és ötven évig
állandóan ömlött a vér. Végül a zecsecsisták elkergették a butukokat, és ?k vették át a behinek
vezetését. Innen kezd?dik az átmeneti vagy félnyers kor.

A közbéke azonban nem sokáig tartott, mert az új vezet?ség, melynek tagjai magukat batakoknak
nevezték, nemsokára ugyanúgy sanyargatni kezdte a népet, mint a butukok. A népt?l mindent
elszedtek, és nem adtak érte semmit. A batakok övér?l dróton egy ólomdarab lógott, és a nép
nemhogy elverte volna ?ket, de tisztelte, és meghunyászkodott el?ttük. (A gyermekek e szavakra
majd megszakadtak a nevetést?l.) A belki az volt, hogy az emberek egymás térdét vakarták meg,
és ha valaki egy vászondarabra különböz? szín? mocskokat kent, azt nevezték kipunak. (A
gyermekek a földön gurultak.)

És akkor jött a nagy Zacsacsa, aki a batakokat aljas szemfényveszt?knek nevezte, a ketnir?l és
kipuról bátran kijelentette, hogy szédelgés és agyrém, és követelte a józan ész uralmát.

Zacsacsát a batakok elfogták, beleit elevenen kitépve a kutyáknak vetették, majd híveit irtották a
legválogatottabb kegyetlenséggel. (E szavaknál a gyermekek sírásban törtek ki.) Zacsacsa hívei
azonban egyre szaporodtak, hatvanéves vérözön következett, melyben több batakot elfogtak, majd
megkötözve ?ket, fogaikat egyenként kitördelték, nyelvüket kiégették, és aztán karóba húzták
?ket. (A gyermekek felugrálva tapsoltak és örültek.) Végül is a zacsacsisták gy?ztek. Innen veszi
kezdetét a mai vagy tökéletes kor, melyben a vezetést az elak betikek gyakorolják, akiknek
térdér?l a tiszteletre méltó bilev lóg, akik bölcsességükkel biztosítják a józan ész uralmát. És azóta
mindenki számára egyformán jut sárga kavics, legyen az betik, beratnu, proko vagy egyszer?
locsoló. (A gyermekek felugrálva vakéztak.)

Beszélt még valami Zucsucsuról, aki ma er?sen szervezkedik a rend és nyugalom ellen, a
tiszteletre méltó betikeket nem átallja álszent zsebmetsz?knek nevezni, a ketni és kipu ellen lázít,
követeli, hogy ne a széket tüskésítsék, hanem a szekrényt, hogy a belki fülhúzással történjen, és
hogy az uralmat a bitekek vegyék át, mindezt pedig a józan észre hivatkozva teszi, holott
nyilvánvaló, hogy ilyet csak megkergült futóbolondok mondhatnak, akik el?bb-utóbb elfogják
venni méltó büntetésüket. (A gyermekek szörnyülködtek, öklüket rázva követelték, hogy
Zucsucsu szemét égessék ki.)

Na most, tényleg ez volt a hivatalos kommunista ideológiai oktatás, amikor iskolába jártam a 70-es és
80-as években: eddig minden rossz volt, most minden jó, s aki a mostani jó ellen van, az vissza akarja
hozni a rosszat. Nem is véletlen, hogy Kádár alatt egyszer engedték csak kiadni a m?vet, ahhoz is egy
abszurd utószót f?zve. De err?l már írtam. Pedig a szerz? hith? kommunista volt, de a legnaívabb fajtából,
aki nem vette észre, hogy azt amit a Horthy-rendszer és a két világháború közti közhangulat ellen írt a
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30-as években, kiválóan stimmel az új kommunista rendre is, s?t kiválóbban. Hiába a m? ateista
szellemiség? vallásellenessége, ez eltörpül a társadalomkritikája mellett, s a kommunista kor sokkal
jobban passzol a kritika célpontjaként, mint a megel?z? kor.

A vicc az, hogy minden ideológia, mely elveszti kapcsolatát a valósággal, képes elhinni önmaga
tökéletességét, s?t örök igazságát. llyen volt a marxizmus is.

Volt egy orosz tanárom, földrajzot oktatott, akivel párszor beszélgettem, mert volt egy közös hobbink: a
papírpénz-gy?jtés. Egyszer még kölcsön is adtam neki pár napra a papírpénz-gy?jt?k "bibliáját", mely
megvolt nekem - ez a Krause féle Standard Catalog of World Paper Money. 

Egyszer felvetettem neki, miért van az, hogy a szovjet tankönyvben az egyes országok felsotolásánál van
"szocialista országok" és "szocialista orientációjú fejl?d? országok", az el?bbi alatt azt értették, hogy ott
már gy?zött a "szocialista forradalom" és megkezd?dütt a végs? kommunizmus építése, míg az utóbbi
alatt azt, hogy az még "burzsoá állam", de a helyi burzsoá vezetés progresszív, lelkesedik a marxista
eszmék iránt. Pl. Magyarország "szocialista ország" volt, míg Afganisztán csak "szocialista orientációjú
fejl?d? ország".

Én tulajdonképpen arra akartam utalni, komolyan hihet?-e, hogy Afganisztán még nem véglegesen
"szocialista", ott valamikor vége lesz a rendszernek (ez a kérdés 1984-ben lett feltéve!). A tanár azonban
nem várta meg kérdésem kifejtését, hanem rávágta "a tankönyvet író elvtársak er?sen optimisták".
Megdöbbentem: a tanár tehát nem csak abban nem hisz, hogy a "szocialista orientációjú fejl?d?
országok" végleg "szocialisták", de a hivatalosan "szocialista országok" véglegességét se hiszi. Persze
prófétai szólás volt ez, Gorbacsov el?tt 1 évvel. A tanárnak csúnya vége is lehetett volna, ha mindezt
nyilvánosan mondja, nem csak egy 16-17 éves diáknak. Ilyet ugyanis sehogy se lehetett volna
kimagyarázni. 

Pedig a kimagyarázás mesteri szinten ment a szovjet életben. Van is err?l egy Brezsnyev-kori vicc:

Rabinovics elvtárs kiküldetésre megy, életében el?ször nyugatra, Bécsbe. Egyhetes kiküldetése
utolsó napján táviratot küld haza, Moszkvába, a munkahelyére:

- Elvtársak, a szabadságot választottam!
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Hatalmas botrány a munkahelyen. Másnapra össze is hívják a pártgy?lést, megvitatni és elítélni
Rabinovics tettét.

Aztán éppen folyik a pártgy?lés, nyílik az ajtó, s belép Rabinovics. Döbbent csend, majd
megszólal Rabinovics:

- Bocsánat, elvtársak, csak nagyon kiváncsi voltam, hogyan fogjátok értelmezni táviratomat.

A viccnek van kubai változata is:

Egy részeg ember üvöltözik a Forradalom Terén (Havanna hatalmas központi tere):

- Tudom miért vagyunk nyomorban! Tudom ki a felel?s ezért!

Egy rend?rautó gyorsan elkapja a részeget, beteszi a kocsiba, s indul a rend?rörs felé. Közben a
részeg folytatja:

- Tudom miért vagyunk nyomorban! Tudom ki a felel?s ezért! Az amerikai embargó és az
amerikai imperialisták!

Gyorsan megáll a rend?rkocsi, kiengedik a részeget, aki a rend?rök után kiabál:

- S azt is tudom, maguk kire gondoltak!

Na most, ami érdekes, a modern liberálisok keményebbeknek mutatkoztak a marxistáknál. Komolyan
hiszik, hogy a polgári demokrácia a történelem vége, minden más rend rossz, a demokrácia egyetlen
létez? alakja a liberális demokrácia, a kapitalizmusnak nincs alternatívája, mindenki hülye vagy átverés
áldozata, aki nem liberális, s a többi marhaság, melyet minden valamit magára adó magyar liberális is
szentírásként hisz.

S még annyi önkritikájuk sincs, hogy megértenék a velük való viccel?dést...
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A komcsizás idejétmúlt

by maxval bircaman - kedd, december 21, 2021

https://bircahang.org/a-komcsizas-idejetmult/

A komcsizás egyrészt idejétmúlt, mert az a mai nemzedék, akinek még értelmezhet? emlékei vannak a
kommunizmusról, ma már közel 50 éves. A többieknek pedig a szó nem mond semmit, csak valamiféle
hamis és - attól függ?en, hogy kikkel beszélt - túlzóan negatív vagy túlzóan pozitív álismeretei vannak a
korról.

De a másik szempont fontosabb. A ballib ellenzék peremén kezd kialakulni egy marginális, de mégis -
legalábbis a korábbi id?szakhoz képest - létez? kommunista jelleg? divathullám, nyugati mintára. Ez
azonban tényleg csak jellegében kommunista, tartalmilag sokkal inkább a radikálisan progresszívista
liberalizmushoz köt?dik. Valójában tehát álkommunistákról van szó. Egy igazi kommunista ugyanis
osztályharccal foglalkozik, nem a 72 kitalált nem jogaival vagy a nyelv progresszívista átalakításával.

Az igazi probléma, hogy ezen marginális csoportok szövegét átveszi részben a f?sodrú ballib ellenzék is,
propagandaként. 

De éles helyzetben mindig kiderül, ezek az emberek ultraliberálisok, nem kommunisták. Jó példa az új
szabály, mely szerint a hipermarketek kötelesek lesznek a lejárat el?tti élelmiszer termékeiket felajánlani
ingyenesen jótékony célra. 

Az összes ballib mit is érvelt ez ellen azonnal, szinte automatikusan? Azt legel?ször, hogy ez sérti a
tulajdon szent és sérthetetlen jogát, hiszen mindenkinek szent joga a tulajdonát képez? élelmiszert
kidobni a kukába. Aztán eleve miért avatkozik bele a kormányzat a szabad piac láthatatlan kezének
csodás munkájába. S a többi elmebeteg liberális álérv.

De mit mondana egy tényleges kommunista? Az alapelvvel egyetértene, csak a részleteket kritizálná:
miért csak a nagy boltok, miért csak 48 óra, stb.
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Az értelmetlen komcsizás csak segíti a ballibeket, tessék észrevenni.
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Választási rendszerek az EU-ban

by maxval bircaman - szerda, december 22, 2021

https://bircahang.org/valasztasi-rendszerek-az-eu-ban-2/

A ballib mitológia egyik pontja szerint az EU-ban a választás arányos, csak Magyarországon van
"igazságtalan" választási rendszer. 

Természetesen az se igaz, hogy az arányos rendszer igazságos, az aránytalan pedig igazságtalan, de 
lássuk az egyes EU-tagállamokat.

Íme el?ször az alapvet?n arányos rendszereket sorolom, a parlamenti választásokat sorolom csak, az
elnökválasztást csak ott, ahol az elnöknek valós hatalma van:

Ausztria:
alsóház: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka a 4 %-os bekerülési küszöb,
fels?ház: közvetett választás, a szövetségi államok parlamentjei delegálják a képvisel?ket,
az egyes frakciók arányában;

Belgium:
alsóház: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka az 5 %-os bekerülési küszöb,
fels?ház: a szövetségi tartományok és az elismert kisebbségek delegálják ?ket;

Bulgária: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka a 4 %-os bekerülési küszöb;
Ciprus:

parlament: csak listás választás, az aránytalanság oka a 3,6 %-os bekerülési küszöb,
elnök: két forduló;

Dánia: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka a 2 %-os bekerülési küszöb;
Észtország: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka az 5 %-os bekerülési küszöb;
Horvátország: csak listás választás, az aránytalanság oka az 5 %-os bekerülési küszöb, valamint a
151-tagú parlamentben 11 mandátum független ett?l a szabálytól: 8 mandátum jár automatikusan
az alismert kisebbségeknek és 3 a határontúli horvátoknak;
Hollandia: az EU egyetlen teljesen arányos választási rendszere, csak listás szavazás, bekerülési
küszöb nélkül;
Lettország: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka az 5 %-os bekerülési küszöb;
Luxemburg: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka a 4 %-os bekerülési küszöb;
Málta: csak egyéni képvisel?k, de többmandátumos körzetekben, s ha mégis aránytalanság áll fel,
plusz mandátumokat kapnak a hátrányosan érintett pártok;
Románia:
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alsóház: csak listás választás, 5 % küszöb (nem érvényes, ha a párt négy megyében 20 %
felett van) + minden elismert nemzeti kisebbségnek 1 mandátum (csak a magyarok nem
élnek ezzel),
fels?ház: csak listás választás, 5 % küszöb (nem érvényes, ha a párt négy megyében 20 %
felett van) + 1 mandátum a határontúli románoknak,
elnök: két forduló;

Svédország: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka a 4 %-os bekerülési küszöb (ez
nem érvényes, ha egy adott párt legalább 12 %-ot szerez egy megyében);
Szlovákia: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka az 5 %-os bekerülési küszöb;
Szlovénia: csak listás választás, az aránytalanság oka az 5 %-os bekerülési küszöb, valamint a
90-tagú parlamentben 2 mandátum jár automatikusan a kisebbségeknek.

Vegyes rendszerek:

Csehország:
alsóház: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka a 4 %-os bekerülési küszöb,
fels?ház: egyéni körzetek, kétfordulós választás;

Írország:
alsóház: csak egyéni képvisel?k, de többmandátumos körzetekben, a kisebb pártokat
emiatt bizonyos fokú aránytalanság sújtja,
fels?ház: delegálás;

Lengyelország:
alsóház: csak listás választás, az aránytalanság egyetlen oka az 5 %-os bekerülési küszöb,
fels?ház: egyéni körzetek, egyfordulós választás;

Németország:
alsóház: egyéni körzetek egy fordulós választással és listás választás, azonban az egyéni
képvisel?i helyek levonódnak a listás mandátumokból, az aránytalanság csak az 5 %-os
bekerülési küszöb miatt lehetséges, de ez se vonatkozik a legalább 3 egyéni mandátumot
elnyert pártokra, valamint a hivatalosan elismert kisebbségek pártjaira (ilyen státusza
jelenleg csak a dán és a szorb kisebbségnek van, a gyakorlatban csak a dánok élnek vele),
fels?ház: közvetett választás, a szövetségi államok kormányai delegálják a képvisel?ket.

Alapvet?en aránytalan rendszerek:

Finnország: csak listás választás, nincs bekerülési küszöb, de mivel a listák nem országosak, így a
kisebb körzetekben a természetes küszöb magas;
Franciaország:

alsóház: csak egyéni körzetek, két forduló.
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fels?ház: a megyék delegálnak
elnök: két forduló;

Görögország: 250 mandátum listás szavazással kerül megállapításra, a bekerülési küszöb 3 %, a
nyertes párt azonban kap +50 mandátumot;
Livánia:

parlament: egyfordulós egyéni és listás, 50-50 % arányban, a listán 5 % küszöb, a listás
eredmény nem kompenzálja az egyéniekb?l ered? aránytalanságot,
elnök: két forduló;

Olaszország:
alsóház: egyfordulós egyéni és listás, 40-60 % arányban, a listán 3 % küszöb, a listás
eredmény nem kompenzálja az egyéniekb?l ered? aránytalanságot,
fels?ház: egyfordulós egyéni és listás, 40-60 % arányban, a listán 3 % küszöb, a listás
eredmény nem kompenzálja az egyéniekb?l ered? aránytalanságot + automatikusan
szenátor minden volt köztársasági elnök, valamint 5 f? a köztársasági elnök által
kinevezett szenátor;

Portugália:
parlament: csak listás választás, nincs bekerülési küszöb, de mivel a listák nem
országosak, így a kisebb körzetekben akár 20 % felett is lehet a természetes küszöb (a
legnagyobban viszont alig 2 %),
elnök: két forduló;

Spanyolország:
alsóház: csak listás választás, nincs bekerülési küszöb, de mivel a listák nem országosak,
így a kisebb körzetekben akár 15 % felett is lehet a természetes küszöb;
fels?ház: 20-80 arányban delegálás és listás közvetlen választás.

Mint látható, a magyar rendszer a litván és a német között van: van bizonyos kompenzáció az egyéni
aránytalanságok miatt, de az nem teljes.
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Budapest felosztása

by maxval bircaman - szerda, december 22, 2021

https://bircahang.org/budapest-felosztasa/

Budapest felosztásának terve kapcsán íme Szófia esete. A bolgár közigazgatás valószín?leg az egyik
legfurcsább a világon, legalábbis a sokkal egyszer?bb magyarhoz képest.

De röviden visszatérve Budapestre. Anyai nagyapám igazolványában Budapest helyett Cinkota szerepelt
születési helyként, mert amikor született 1911-ben, az még önálló község volt, ráadásul akkor nem is
Budapest vonzáskörzetéhez számított, hanem Gödöll?éhöz.

A bolgár közigazgatás állandóan változott amióta Bulgária ismét de facto független állam lett 1878-ban
(azért írom így, mert de iure csak 1908 óta az), maga a beosztás is, de még az egyes közigazgatási
egységek neve is. A mostani beosztás 1999. január 1-jén lépett életbe.

A legnagyobb egység a "terület" (nevezzük megyének), ebb?l van 28 darab. S ezek feloszlanak
"községekre" (de ez a név magyarul mást jelent, így nevezzük járásnak), járásból van 266.

Ami a megyéket illeti, 2 megye máig zavart okoz. A bolgárok zöme is keveri ?ket: ugyanis van egy
"Szófiai megye" és egy "Szófia megye", ez utóbbi a f?város és közvetlen környezete, míg az el?bbi a
f?várostól távolabbi részek, kb. mint Magyarországon Pest megye és Budapest, de a bolgár elnevezés
sokkal zavaróbb.

Minden megye több járást foglal magában, kivéve Szófia megyét, melyben csak egy járás van: Szófia
járás.

Minden járásnak van székhelye, ez jellemz?en az adott járáson belüli legnagyobb település. Na most, ami
teljesen eltér a magyar rendszert?l: az alapvet? önkormányzati egység nem a település (város vagy falu),
hanem a járás. 
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Van egy érdekes egyenl?tlen rendszer emiatt. A járás vezet?je azonos a járásszékhely vezet?jével.
Választásokon a járás összes lakosa választja meg, nemcsak a település lakosai. Viszont a járásban lév?
többi település szintén választ vezet?t (de ezek alárendeltek a járásvezet?höz képest, korlátozottabb
jogokkal), itt viszont csak az adott település lakosai szavaznak.

Szófia esetében, mint mondtam, van Szófia megye, s a vele azonos Szófia járás. Szófia járásban pedig
van 4 város - az egyik Szófia város - és 34 község (a szó magyar értelmében község). 

Magyar párhuzammal élve, mintha lenne egy Budapest megye, mely magán Budapesten kívül az egész
aggolomerációt is magában foglalná, pl. benne lenne Budaörs, s a budaörsiek is szavaznának a budapesti
f?polgármesterre, de lenne egy saját polgármesterük is, mely azonban korlátozott jogkörrel rendelkezne,
egyébként minden fontos budaörsi ügy a budapesti közgy?lés dolga lenne.

De hogy ne legyen ez ilyen egyszer?, Szófiában, Plovdivban, s Várnában vannak kerületek is. Ezek a
kerületek azonban ismét nem magát a várost osztják részekre, hanem az illet? járást, melyben az adott
város van. S persze a kerületeknek is van választott vezet?jük, bár ennek már tényleg nincs sok értelme, a
kerületi polgármesterek még saját költségvetéssel se rendelkeznek.

Egyszer voltam választási megfigyel? Bulgáriában. Egy Szófia melletti faluban. Itt 3 polgármesterre
szavaztak: a falu polgármesterére, a kerületi polgármesterre, s Szófia polgármesterére, ezen kívül a szófiai
önkormányzati testületre, azaz mindenki 4 szavazócédulát kapott.

Bulgária járásai, zölddel Szófia járás 
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Románia lehagyott minket

by maxval bircaman - csütörtök, december 23, 2021

https://bircahang.org/romania-lehagyott-minket/

Amikor a buta ballib propaganda kissé feledékeny.

Másfél éve minden magyar ballib média - köztük a 24.hu is - azt bömbölte: Románia lehagyott minket.
Találhattak valamilyen jelentéktelen adatot, melyben a románok éppen jobban álltak, pl. a 40-49 közti
férfiak nyúlhús-fogyasztását szök?évek alatt.

Aztán elfelejt?dött. 

Ezen a héten ugyanaz a 24.hu táblázatot közöl, mely szerint Románia nem hagyta le Magyarországot.
Nem furcsa?

_______________________________________________
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Amit nem lehet átadni

by maxval bircaman - csütörtök, december 23, 2021

https://bircahang.org/amit-nem-lehet-atadni/

Vannak olyan érzések, melyek annyira egyszemély?ek, hogy azokat nem lehetséges más számára is
átérezhet?vé tenni.

A jó étel evésének élvezete pl. sehogy se fejezhet? ki. A jóíz?en étkez? emberr?l készült kép száz dolgot
jelezhet, de magát az élvezetet sehogy se. S?t, az ilyen kép/film esetleg egyenesen komikus lesz. Ha
látszik maga az étel is, ez már mindent megváltoztat: akinek az adott étel nem tetszik, az eleve képtelen
lesz bármit is megérteni.

A szerelem is ilyen. Ha ideteszem a szerelmem képét, akkor a reakció az lesz "szép n?" vagy "csúnya
n?", legfeljebb annyi lesz a következtetés, hogy "maxvalnak az ilyen n?k tetszenek", de maga az érzés
sose fog átmenni.

Ha arról teszek fel képet, hogy szexelek vele (mindenkit gyorsan megnyugtatok: nincs ilyen képem),
arról a reakció annyi lesz "pornó kép". De nem lesz soha világos, van-e más érzelem is a szex mögött.

Ez is a m?vészet problémája. Ha könnyen dekódolható, akkor banális, azaz unalmas, tehát rossz
m?vészet. Ha pedig nehezen dekódolható, s sok mindent jelenthet, akkor jó m?vészet esetleg, de
kétséges, a szerz? eredeti szándéka érthet?-e.

Pedig a m?vészet jellemz?en egyszer?bb, mint egy személyes érzés.

középkorú n? ül a presszóban - de nekem más az üzenet 
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A kés?kamasz közvélemény

by maxval bircaman - péntek, december 24, 2021

https://bircahang.org/a-kamasz-kozvelemeny/

Személyes élmény, de általánosabb a jellege.

A kisgyerekek (s most csak a fiúkra utalva), nagyjából az általános iskola alsó tagozatában az alapján
haverkodnak egymással, kinek ki a szül?je és ki az agresszívabb srác.

Aztán a kicsit nagyobb gyerekek már ehhez hozzáteszik a másik gyerek teljesítményét is: a tanulni
szeret?k a jó tanulókat tisztelik, a rossz tanulók a sportban jókat.

Én sose voltam a jó oldalon, hiperpasszív voltam, rossz tanuló, antisportoló. Az apám ugyan jó helyen
dolgozott - amikor alsótagozatos voltam banki alkalmazott volt, alacsony beosztásban, fels?tagozatos
koromban már középvezet?, f?osztályvezet?-helyettes volt a legmagasabb beosztása -, de akkor a bankár
szakma nem számított annyira kiemeltnek, mint manapság.

Szóval semmivel se tudtam kivívni az osztálytársak tiszteletét. Ennek persze megvolt az az el?nye, hogy
a kevés haverom legalább igazi haver volt, akikre lehetet számítani, hiszen semmilyen érdekük nem volt
egy "lúzer" - ez a szó persze akkor még nem létezett - gyerekkel haverkodni. Az egész általános iskolai
"karrierem" során (1973-1980) összesen 3 igazi haverom volt az iskolából, plusz még 4 amolyan félhaver,
aki id?nként kommunikált velem, de azért nem akart nagyon közel se kerülni hozzám.

A nagykamaszok, s?t az egészen fiatal feln?ttek (kezd? egyetemisták) körében minden nagyon
megváltozott. Pénzzel akkor még nem lehetett népszer?nek lenni, eleve nem voltak nagyok az anyagi
eltérések akkoriban, így ez nem is jöhetett szóba. 

Az egyetlen tiszteletre okot adó szempont az lett, kinek van "csaja" és az a csaj milyen. 
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Számomra is teljesen váratlanul, hirtelen megsz?ntem lúzer lenni. 18 és fél évesen, azaz er?sen
megkésve. A "csajom" ugyanis népszer? lány volt, udvaroltak neki sokan, ráadásul olyan híre volt, hogy
senki se képes uralni ?t, senki se képes hatalmas igényeinek megfelelni. Amikor elterjedt a hír, ki az ? új
partnere (azaz én), el?ször nevetés fogadta ezt, sokan legyintettek, a csaj biztos csak játszik velem. Aztán
eltelt 2-3 hónap, s mivel még mindig együtt voltunk, senki se értette ezt. A "csajom" testvérét még meg is
kérdezte valaki "megbolondult a testvéred?".

Aztán elterjesztette valaki, biztosan titkos szexuális képességeim vannak, ezzel b?völöm el a lányt. Persze
ez is marhaság volt, teljesen átlagos voltam mindig ebb?l a szempontból, ráaádásul kapcsolatunk els? 2 és
fél hónapjában nem volt semmilyen szex.

Ami a legnagyobb röhej volt: olyanok, akik 1 évvel korábban szarul viselkedtek velem, hirtelen elkezdtek
szívélyesen köszönteni, mintha régi jó haverok lennénk. Ezt a hirtelen jött jóságot sose viszonoztam,
nekem sokkal jobbnak t?nt ?szintén lúzernek lenni, mint abszurd módon bekerülni a "men? srácok"
körébe.

Szerencsére 1 év múlva sikeresen visszalúzeresedtem. Amikor a "csajomat" elvettem feleségül. Ekkor
ugyanis a sok "okos" ember magyarázatot talált a rejtélyre: "aha, szóval a csaj férjt akart fogni
magának!", s a szerencsétlen lúzert csapdába ejtette, mást nem tudott, csak ?t lehetett így átverni. A
korabeli fiatal férfiak egyik tézise ugyanis az volt: a házasság valamiféle n?i trükk, mely elveszi az 
óvatlan férfiak szabadságát.

hivatalos csók a házassági papírok aláírása után 
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Utoljára

by maxval bircaman - péntek, december 24, 2021

https://bircahang.org/utoljara/

Utoljára kovid-betegségemr?l. Karácsony el?estéjére.

Mint keresztény tisztában voltam vele, Isten terve mindaz ami zajlott. A hív? tudja, csak remélhet, hogy
a nagy terv nem ellenkezik a kis tervvel, az ? életével. Nálam kiderült, nem ellenkezik, er?t kaptam, s
meggyógyultam.

Annyit azért cserébe kért t?lem Isten, legyek ezentúl ?szintébb, t?rjem kevésbé a rosszat, s ne fecséreljem
az értékes életid?t marhaságokra. Ezt igyekszem azóta be is tartani. Azt hiszem, ez az oka, hogy kissé
durvább lett a stílusom.

Ami még megváltozott bennem: er?sebbek lettek érzelmeim. Kicsit furcsa, de abszolút nem zavar.
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Robotok a ballibbantak?

by maxval bircaman - szombat, december 25, 2021

https://bircahang.org/robotok-a-ballibbantak/

A ballibek szinte gépezetek. Agyuk képtelen az önálló gondolkodásra, csak algoritmusok alapján
m?ködnek.

Be kell nekik dobni bármit, s minden el?re kiszámítható.

Íme be lett dobva Novák Katalin köztársasági elnöki jelölése.

Gyorsan ki is gy?jtöttem a 10 legvadabb reakciót. S ezek hiába vadak, mind el?re kiszámítható volt.

Alkalmatlan, mert nem képes a nemzetet egyesíteni, nem független - Miért eddig ki volt független
köztársasági elnök, a kivételt er?sít? Sólyom Lászlót leszámítva?
Hatalmas zuhanás ez, a szent Árpi bácsitól a Fidesz-fülbevalós Katiig! - "Szent" Árpi bácsi ugyan
nem viselt SZDSZ-fülbevalót, de ett?l még nem kevésbé volt az SZDSZ elkötekezettje, mint
Novák a Fideszé.
A Fidesz nem választhat n?t, mert a n? helye a konyhában és a szül?szobában van! - Ilyen ez,
amikor visszaüt a fideszes propaganda ballib félremagyarázása.
Köztársasági elnök, mikor nincs köztársaság? - Tessék megnézni az alkotmányt!
Áder hozzá képest államférfi! - A bajszos szar államférfi??? Téged kilóra megvett a Zorbán!
Göncz Árpád forog a sírjában. - Nos, ez jó jel.
Mi jöhet még? Koronázás a Dunán? - Igen, az jön.
Miért nem a nép választ? - Mert ezt ellenezte a SZDSZ 1989-ben.
Ezek már a látszatra sem adnak. - Gyurcsánynét kellett volna?
Csúnya n?. - Eleve szép csak ballib lehet.

Egyébként személyes véleményem: semmi szükség egy parlamentáris köztársaságban köztársasági
elnökre. De ha mégis nagyon kell - az ostoba szokások miatt -, akkor Novák Katalin teljesen alkalmas a
posztra. 
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Progresszív mesék

by maxval bircaman - szombat, december 25, 2021

https://bircahang.org/progressziv-mesek/

Mivel elönt minket a fasizmus, íme 3 népszer? mese humanista, progresszív, liberális változatban, hogy
az európai szellemiség? szül?k is legyen amit elmondhatnak gyerekeiknek.

*

Hamupip?ke egy dolgos, természetesen nem korrupt, hanem piaci alapon meggazdagodott vállalkozó
lánya volt. Amikor azonban Hamupip?ke édesanyja meghalt, apja elkövette azt a hibát, hogy egy
gyönyör?, de maradi, fasiszta özvegyasszonyt vett feleségül, aki ráadásul magával hozta két lányát is a
családba. A két lány még az anyjuknál is gonoszabb, fasisztább volt. A három gonosz n?személy azonnal
elkezdte csicskáztatni a jószív? Hamupip?két.

Az év végi feny?ünnepen az ország demokratikusan megválasztott elnöke kihirdette, minden fiatal
jelenjen meg - persze, csak ha akar - az elnöki rezidencián a hivatalos ünnepségen. A mostoha és a két
lánya elhatározták, nem engedik meg Hamupip?kének, hogy ? is elmenjen az ünnepségre. Azt az ürügyet
találták ki, hogy sürg?sen szét kell válogatnia egy zsáknyi borsót, err?l pedig egy Excel-táblázatot is kell
készíteni. ?k persze mentek az ünnepségre.

Hamupip?ke azonban olyan dolgos volt, hogy gyorsan elvégezte a rá kiszabott munkát. Így még id?ben
elért az ünnepségre. Hamupip?ke szépsége ott azonnal felkeltette a köztársasági elnök lányának,
Buzugondának figyelmét, aki egy pillanat alatt bele is szeretett. Hamupip?kének is dobogni kezdett a
szíve, viszonozta a szerelmet. De ekkor meglátta mostohatestvéreit, Hamupuip?ke megijedt, jól tudta,
hogy mostohan?vérei homofóbok, ezért elszökött az ünnepségr?l.

Buzugonda búskomorságba esett, hiába kereste újdonsült szerelmét. Egyetlen reménye az a szandál lett,
amit Hamupip?ke siettében elhagyott. A család egy neves magánnyomozói irodát bízott meg -
természetesen magánvagyonából, nem közpézb?l -, mely elkezdte keresni az egész országban a szandál
másik párját, ill. annak tulajdonosát.
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A nyomozók eljutottak végül Hamupip?ke családjához is. A két mostohan?vér megpróbálta bizonyítani,
övék a szandál, bár nekik 46-os volt a lábuk, míg a szandál 34-es méret volt. A nyomozók el?ször felültek
a trükknek, de aztán észrevették, kilóg a lányok lába. Ekkor a nyomozók meglátták Hamupip?két, amint
éppen puszta kézzel a trágyát szortírozza a hátsó kertben, s megkérték, próbálja fel a szandált. Az persze
tökéletesen ráillett.

Hamupip?ke és Buzugonda megházasodtak és boldogan éltek, a mostohan?véreket pedig beutalták egy
tolerancianövel? genderképzésre.

*

Jancsi és Juliska mostohagyerekek, akiket egy gonosz mostoha nevel, aki csak azért fogadta be a
gyerekeket, hogy felmarkolhassa a szociális segélyt utánuk.

Egy nap a mostoha elhatározza, megszabadul a gyerekekt?l, ezért elküldi ?ket egy templomba, ahol a
pedofil papok biztosan meger?szakolják, majd megölik a gyerekeket.

A két gyerek azonban gyanút fog, így nem a templomba mennek, hanem ellenkez? irányba. Egész nap
mennek, elfáradnak, amikor találkoznak egy kedves öregasszonnyal, aki segítséget ajánl nekik. A két
gyerek akkor még nem sejti, a néni egy nemzetközi szervkeresked? maffia embere, s csak a gyerekek
szerveit akarja.

Az öregasszony bezárja a két gyereket, hogy elvégezhesse rajtuk a szükséges orvosi vizsgálatokat. Mivel
a vörösvérsejt szintjük nem elég jó - a mostohájuk éheztette a gyerekeket -, pár napig eteti ?ket. A ravasz
gyerekek azonban egy óvatlan pillanatban elkapják a nénit, majd fejét bedugják a mikrohullámú süt?be, a
néni belehal.

Jancsi és Juliska végül elmentek egy jogvéd? civil szervezethez, mely segített nekik. Ma már a két gyerek
jólétben él. Julista id?közben rádöbbent, hogy fiú, s átoperáltatta magát. 
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Azóta évek teltek tel. Ma már a két gyerek feln?tt, Jancsi és Júliusz boldog házasságban élnek.

*

Piroska egy nap meghallotta, beteg a nagymamája, ezért elhatározta, ételt visz neki. El is indult az erd?n
keresztül, de útközben találkozott egy farkassal, aki csellel rábírta ?t, lassabban érjen el céljához.

Közben a farkas elment a nagymamához, felfalta ?t. Aztán átvette a helyét, várva Piroskát, hogy ?t is
felfalhassa.

Amikor Piroska megérkezett nagymamája házába, azonnal észrevette, hogy valami nagyon 
megváltozott a nagymamán, ezért kérd?re vonta ?t:

Nagymama, miért ilyen nagy a füled, a szemed és a szád, s eleve miért nézel ki ilyen furcsán?
Ó, intoleráns unokám, nemváltó m?téten estem át, ezentúl szólíts nagypapának!

Piroska persze azonnal megbánta szavait, bocsánatot is kért intoleráns kirekeszt? magatartása miatt.
Ezután a farkas megette Piroskát, majd lefeküdt aludni. Hangos horkolása odacsalt egy liberális vadászt.
A farkas felébredt, s a vadászt is felfalta.
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Kegyetlenség?

by maxval bircaman - vasárnap, december 26, 2021

https://bircahang.org/kegyetlenseg/

Az ?skori emberiség egyik alapélménye, hogy alapvet?en rossz dolog állatot ölni, de ez egy kényszer,
így a megölt állatot tisztelni kell. 

A Biblia szerint az els? emberek vegetáriánusok voltak, s csak akkor tértek át a húsevésre, amikor a
növényi táplálék immár nem adott elég életenergiát. S a paradicsomban az emberek ismét vegetáriánusok
lesznek.

Az állat tisztelete azt is tartalmazza, hogy a megölése ne legyen kegyetlen.

Ennek máig nyoma van. Pár szadistát leszámítva, mindenki rosszul lenne egy direkt kegyetlen módon
véghez vitt disznóvágástól. A puhatest?eket viszont senki se "tiszteli", senki se gondolja, hogy élve
f?zésük probléma lenne, túl messze vannak. 

A köztes terület az ízeltlábúak és a halak. Egyesek szerint ezek is "igazi" állatok, mások szerint nem azok.
Európában ugyan nem, de Ázsiában megesik a halak élve fogyasztása, elkészítése. Európában csak az
egészen kis méret? halaknál van ilyen. Bulgáriában egy ilyen hal van, egy heringféle, egészen kis,
szardíniához hasonló fekete-tengeri hal, ezeket élve sütik olajban, s egészben fogyasztják (a bolgár neve
????).

A hagyományos horgászetika - mely ma már alig létezik - tiltotta a halak kínzását. Pl. kínzásnak
min?sült a kifogott hal zacskóban való élve hazavitele, a normál, etikus módszer a parton való megölés
volt, még egy kis fakalapács is része volt a horgászkészletnek, ezzel illett a halat fejbe vágva elkábítani,
miel?tt késsel felvágjuk a hasát és megtisztítjuk. Amikor kisgyerekként horgász voltam, nekem
megtanították, ha horgászni akarok, tanuljam meg a hal feldolgozását is.

A legnagyobb vitát az ízeltlábúak okozzák, itt ugyani a bevett megoldás forró vízben élve f?zés. Ennek
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oka, hogy a megölt rákban gyorsan elindulnak a bomlási folyamatok, megjelennek bizonyos károkozók,
melyek az ember halálát is okozzák. Örök vita: érzi-e a rák a fájdalmat a folyamat alatt. Nem tudom,
mindenesetre nyomasztó látvány az a 40-50 másodperc, mely alatt a rák meghal a vízben, így mi mindig
tartózkodtunk él? rák vásárlásától, megelégedünk a mélyfagyasztottal.

Egyébként a Magyarországon meglév? folyami rák esetében az élve f?zés indokolatlan. Ezt nekem egy
id?s bácsi magyarázta a 70-es években. Egyszer fogtunk egy nagy rákot. A bácsi rámutatott a rák hármas
farkára, majd elmondta, a középs? részt ki kell húzni, ezzel a rák azonnal meghal, itt van ugyanis a
központi idegrendszere. Szóval vigyük haza a rákot, tegyük fel a vizet, majd a vízbe tétel el?tt fél-egy
perccel öljük meg a rákot ezzel a humánus módszerrel, így mespróljuk magunknak a forró vízben
kapálozó rák látványát. A lényeg: ne teljen el több id? a "kivégzés" és a f?zés között.

tengeri rák - a leggyakrabban fogyasztott fajta 
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Iskolai dilemma

by maxval bircaman - vasárnap, december 26, 2021

https://bircahang.org/iskolai-dilemma/

Mindigis rossz iskolai tanuló voltam. Egyszer?en nem érdekelt az egész. Továbbá alapvet?en
rendetlen ember vagyok, nehezen tudok megszabott keretek közt tanulni. Mindezt az is súlyosbította,
hogy az általános iskola els? 2 osztályában csupa olyan dolgot tanítottak, amit már tudtam, így
unatkoztam is. Sajnos azonban ez a modell megmaradt akkor is, amikor már új dolgokat tanítottak volna
meg nekem. 

Ekkor alakult ki az a sajátosságom, hogy egyes dolgokban az átlagnál sokkal többet tudok, míg más
dolgokban gyakorlatilag semmit, persze van egy harmadik rész is, ahol tudásom átlagos. Pl. a kémia sose
érdekelt, s máig szinte semmi se tudok róla. 

Az iskolában - 7 év magyar és 5 év orosz iskola - gyakorlatilag semmit se tanultam meg, minden
tudásom küls? forrásokból származott. 

Persze id?nként az iskola pont azt akarta megtanítani, amit én már megtanultam az iskolán kívül.
Ilyenkor a tanárok meglep?dtek, hogyan tanulta meg ez a legendásan rossz tanuló ezt, mikor máskor nem
így viselkedik. 

A magyar kisiskolás rendszer eleve borzasztó rossz volt. Úgy akartak tanítani, hogy se a lassan tanulókat
nem vették figyelembe, se a jobb tudásúakat: az el?bbiek nem kaptak plusz segítséget, így még jobban
lemaradtak, az utóbbiakra meg megharagudtak. 

Vicces emlékem 2. osztályból, a tanítónéni valamiféle alapszinten a viszonylagosságot próbálta
elmagyarázni, s kérdezgette az osztályt "az 1 az kevés vagy sok?", "a 100 az kevés vagy sok?", az osztály
együtt kiáltotta, hogy "kevés" és "sok". Majd a tanítónéni növelte és csökkentette a számokat, a kérdés
meg maradt. Hamarosan persze eljött egy pillanat, amikor az osztály immár két táborra oszlott, az egyik
szerint az éppen adott szám "kevés", a másik szerint "sok". 
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Ez is volt a cél: a gyerek jöjjön rá, önmagában semmi se kevés vagy sok. Én - egyedüliként az
osztályban - elégtelent kaptam, mert valahol 80 körül a kérdésre , hogy az sok vagy kevés, azt
válaszoltam "nem tudom". Valójában persze éppen az én válaszom volt helyes, de belerondítottam ezzel
az óra alaposan kidolgozott tervébe: a 45 perces óra 15. percében még korai lett volna, hogy elcsattanjon
a "poén". Mint a legendás szovjet-orosz viccben:

Kimegy a néni a szövetkezeti piacra, eladni a tyúkjai tojásait. Éppen csak kezd?dik a piacnyitás,
amikor megjelenik egy vev?:

- Néni, mennyiért a tojás? S hány darabja van összesen?

A néni megmondja, mire a vev?:

- Akkor megveszem a teljes mennyiséget.

Mire a néni felháborodva:

- Az egészet? Hát akkor én mit fogok itt árulni délután 5-ig?

Az ilyen esetek csak meger?sítettek abban a hitben, hogy nem szabad tanulnom az iskolai anyagot. Egy
kisgyerek rendkívül makacs tud lenni, amikor megsértik önérzetét. Én meg annyira makacs voltam, hogy
megmagyarázni se voltam hajlandó miért vagyok makacs.

Fels?bb osztályban pedig immár az inkoherencia kezdett zavarni a valóság és az eszme, valamint az
eszme értelmezésének kett?s mércéje miatt. 

Folyton dics?ítve voltak a kommunista h?sök, ill. egyéb, nem-kommunista, de kommunista szemszögb?l
pozitív h?sök, hogy lázadtak koruk igazságtalansága ellen, de ezzel együtt szigorúan megtoroltak bármi
hasonlót a jelenben. Erre persze volt egy gyerekes válasz, hogy mert az akkori lázadók a rossz rendszer
ellen lázadtak a jó nevében, míg a mostani lázadás a rossz nevében lenne egy jó rendszer ellen. De ezt
komolyan nem mondta így senki, hiszen még a hivatalos propaganda se állította a meglév? rendszerr?l,
hogy az makulátlanul hibátlan lenne.
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Valami olyasmi, amit Søren Kierkegaard vet fel Rettegés és félelem m?vében (akkor persze
Kierkegaardnak a nevét se ismertem) Ábrahám tettével kapcsolatban: ha dicsérjük most, hogy hajlandó
lett volna megölni saját fiát, akkor ma miért ítéljük el gonosztev?ként vagy elmebajosként azt, aki ma
ugyanezt megtenné. 

Én úgy oldottam fel a dilemmát, hogy az igazságtalanság elleni küzdelem része, hogy a harcost üldözik.

De ekkor jött Fjodor Dosztojevszkij. Akit én is tanultam, meg az iskola is tanítani akarta, szóval éppen
harmóniában lettem a tanítással. Dosztojevszkij 4 f?m?vének egyik a B?n és b?nh?dés, nagyon kiváló
alkotás. Lényege egy mondatban: a rendszer ellen küzd? f?h?s embert öl, így jut a harchoz szükséges
pénzhez, majd elfogja a lelkiismeret-furdalás, rádöbben, ez hiba volt, ezért feladja magát a rend?rségen,
vállalva a hosszú börtönbüntetést.

Na most, ez végképp kiverte nálam a biztosítékot. Hiszen ha Raszkolnyikov - a f?h?s - a rossz rendszer
ellen küzd, megindokolhatatlan, hogy ennek a rossz rendszernek adja fel megát, vállalva a rendszer általi
büntetést. S ez teljesen független attól, hogy rájött: az emberölés b?n, s ez alól a jó cél se ad felmentést. 

Persze Dosztojevszkij fel?l nézve nincs itt probléma, hiszen ? nem tekintette eredend?en rossznak a XIX.
sz. végi orosz rendet. Viszont a hivatalos kommunista tankönyvi értelmezés már valóban ellenkezett saját
bels? logikájával.

Sose volt szokásom tanárokkal diskurálgatni, de ezúttal tényleg megkérdeztem az irodalomtanárt, mi itt
a "megoldás". El?ször nem is értette mit akarok, majd valami olyasmit motyogott, hogy kényszer volt
Raszkolnyikov számára a hatalomnak való önkéntes alávetés, mert más módja nem volt a b?nh?désre.
Engem ez nem gy?zött meg, bevallom.

Kés?bb rájöttem mi a megoldás: amit 2 bekezdéssel feljebb írtam le. De azt nem volt szabad kimondani a
kommunista rendszerben.
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Ez már egy új nemzedék

by maxval bircaman - hétf?, december 27, 2021

https://bircahang.org/?p=37732

A napokban voltam Szófiában egy gyászmisén (ortodox). A pap kb. az én korosztályom, nálam talán 5
évvel fiatalabb. A rendszerváltozás után járhatott teológiára tehát.

A bolgár ortodox papok f? jellegzetessége a 70-es és 80-as években a határtalan butaság és primitívség
volt. Sokáig csodálkoztam ennek okán, míg egy érsek elmagyarázta: ez tudatos volt.

A bulgáriai kommunizmus sose képett fel úgy az ortodoxia ellen, ahogy ezt az orosz kommunisták tették,
egyszer?en ennek okai történelmiek, a bolgár kommunisták nem engedhették meg maguknak, hogy
"törökök módjára" viselkedjenek.

Így nyílt represszió kizárólag a politikailag aktív, antikommunista papok ellen volt. Egyébként csakis
lágy intézkedések voltak, de sose zártak be templomokat, nem voltak korlátozva a misék. Lágy
intézkedés volt, hogy nem épülhettek új templomok, csak a meglév?ket lehetett renoválni. Az egyházi
könyvkiadás minimálisra lett csökkentve, mind példányszámban, mind választékban. S a legfontosabb: a
fels?fokú teológia szakra felvétel.

A korábban az egyetemek szerves részét képez? teológiai karok át lettek alakítva önálló egyetemekké,
jogilag egyházi tulajdonba adva, de a valóságban ez azt jelentette, ide külön kellett felvételizni. A
felvételi bizottságok 3 f?b?l álltak: 1 pap, 2 világi személy. A világi személyesek természetesen
állambiztonságiak voltak. Feladatuk: minden értelmesnek kinéz? jelentkez? kisz?rése. 

A módszer a 70-es évekre meghozta gyümölcsét: az id?s papokon kívül az összes bolgár pap er?sen
intelligenciahiányos, bunkó alak lett. Az átlag pap annyit tudott, hogy egy adott szertartást hogyan kell
megcsinálni, mit kell felolvasni, milyen ének jár hozzá, s kész. Egyfajta b?vészmutatvánnyá vagy cirkuszi
számmá lett átalakítva az egész szertartásrend. 
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Ezen túl a papok a teológiához kb. annyit értettek, mint az atomfizikához, azaz semmit, s még ez volt a
jobb eset. Rosszabb esetben a pap önszorgalomból "továbbképezte" magát, s olyan hajmereszt? dolgokat
adott el?, melyeknek semmi közük a kereszténységhez: jellemz?en valamilyen neoezoterikus-szinkretikus
marhaságot, melyben Jézus a kereszrefeszítés után Tibetben járkált, Sz?z Mária pedig ufókkal
kommunikált, mindezt a Buddha áldása alatt. Volt egy ismer?söm, aki mesélte, az ? papjuk állítja, mise
közben levitál a templomban, de ezt csak az igaz hív?k képesek látni.

Most nagyon meglep?dtem. A pap persze ledarálta amit kell minden gyászmisén, de aztán a szabad
résznél, ahol a papi beszéd van, nem a banalitásokat kezdte mondani, hogy jó ember volt a halott, hanem
tartott egy teológiai kisel?adást az id? abszolút és relatív jellegér?l, er?sen ágostoni gondolatokkal. Érezni
lehetett, baromira élvezi. Már a fotonoknál tartott, s mintha a kvantumok felé is el akart térni, amikor
ráeszmélt, nem el?adáson van, hanem atemplomban, így rövidre zárta a témát, s elbúcsúzott.

Szóval lehet ezt így is.

_______________________________________________
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Többközpontú nyelv

by maxval bircaman - hétf?, december 27, 2021

https://bircahang.org/?p=37520

A történelem során az a nyelvek rendes menete, hogy az egyes nyelvjárások szétválnak, önállóságuk
er?södik, majd immár független, új nyelvek lesznek. Mondjuk így lett a spanyol és az olasz, melyek
eredetileg csak a latin helyi nyelvjárásai voltak.

Ami pl. a spanyolt illeti, úgy lett, hogy az i. e. III. században Róma meghódította a területet, majd a
lakosság lassan - a következ? 2-3 század során - átvette a latint (egyedül az északkeleti régió, a mai
Baszkföld nem latinizálódott), de maradtak nyomai az eredeti nyelvnek a helyi regionális latinban. A
legnevezetesebb nyom, hogy a hispániai latinban azonosan ejteték a "b" és "v" bet?t - míg természetesen
az irodalmi latinban ez két külön hangot jelöl -, ez a mai spanyolban is így van, a "b vagy v" kérdés kb.
olyan, mint a magyarban a j és az ly, az iskolázatlan spanyol anyanyelv?ek leggyakoribb hibája, hogy
írásban keverik a kett?t.

Aztán a következ? id?szakban kezdett elválni egymástól a latin és a spanyol: az utóbbi egyre távolodott a
latintól, de senki se tekintette még önállónak, ez amolyan "m?veletlenek latinja" státuszban létezett, s az
iskolázatlan ember is igyekezett "rendes" latinra váltani, ha valami fontosabb téma került el?.

Az átmenet id?szaka a IX. és a XV. század. Ekkor már párhuzamosan létezett latin és spanyol, beszédben
az utóbbi dominált, míg írásban az el?bbi. 

S a végs? pont a XV. század végét?l lett, amikor immár a latin visszaszorult egyházi, tudományos, s
ünnepélyes szerepbe.

Ma már a spanyol anyanyelv?ek számára kínszenvedés a latin. Érhet? okokból, az összes bölcsész szakon
van kötelez? latin 2-4 szemeszter terjedelemben. Amikor a Havannai Egyetemen voltam hallgató, a
csoportban én voltam a legjobb latinból, az összes spanyol anyanyelv?t lekörözve, akik éppen arra
hivatkoztak, nekem könny?, mert nem anyanyelvem a spanyol, míg nekik az, ami zavart okoz: éppen
annyira hasonlít a spanyolra a latin, hogy az már nehezen érthet?, de viszont még így is hasonlít nagyon,
ami viszont zavart okoz.
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A spanyol további szétesése viszont nem következett be, pedig hát hatalmas területen terjedt el. Ráadásul
itt a politikai akarat is hiányzott, hiszen a XIX. sz. során az összes volt spanyol gyarmat független lett
Amerikában (az els? Kolumbia 1810-ben, az utolsó Kuba és Puerto Rico 1898-ban, bár az utóbbi nem
független lett, hanem átkerült az USA fennhatósága alá), azaz logikus lett volna feltételezni, hogy az
egyes független államok önálló nemzetépítésükhöz az egyik fontos eszközt, a saját nyelvet is igénybe
veszik.

De ez mégse következett be. Ennek egyik f? oka, hogy az egyes országok között mindig megmaradt
bizonyos közös tudat, még akkor is, ha egyébként a viszony rossz (pl. legendásan rossz a viszony az
argentínok és a chileiek között). A közös tudat az országok egyesítését nem tette lehet?vé, azaz összes
ilyen történelmi próbálkozás cs?döt mondott:

a mai Argentína, Bolívia, Uruguay (+ a mai Peru és Brazília kisebb részei) még egy államként
indultak, de ez az állam 1810-1831 között állt csak fenn Río de la Plata Tartományok Szövetsége
néven, majd szétesett - a mai Uruguay hivatalos neve Uruguayi Keleti Köztársaság, ez annak az
id?nek a maradványa, amikor Uruguay a közös állam legkeletibb tartománya volt,
Dél-Amerikai északnyugati része is egyetlen államként lett független, ez volt Nagy-Kolumbia,
mely 1819-1831 között létezett, s a mai Ecuador, Kolumbia, Panama, Venezuela alkotta (+ a mai
Peru és Brazília kisebb részei) - ennek maradványa, hogy Ecuador, Kolumbia, Venezuela zászlaja
ma is nagyon hasonló,
hasonló volt Közép-Amerika esete is: a függetlenséget a régió közösen érte el mint Közép-
Amerikai Szövetségi Köztársaság, a mai Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador
volt a része (+ a mai Mexikó egy kis része), az állam 1823-1841 között létezett,
1836-1839 között Bolívia és Peru egyesült, de nem sokáig tudott ez fennmaradni.

Mint montam, a zászlókon látható legjobban az egykori közös állam nyoma.

Argentína és Uruguay egyformán kék-fehér, csak másképp elhelyezve:

 zászlaja (Costa Ricáé kicsit eltér):
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S végül Nagy-Kolumbia utódállamai: Ecuador, Kolumbia, Venezuela:

A politikai akarat nem volt tehát elég a közös államiságra, de a nemzeti identitások kialakítása nem járt
együtt a közös örökség megtagadásával. 

Sehol se vet?dött fel, hogy a nyelvvel valamit csinálni kellene. A latin-amerikai spanyol nyelv
természetesen különbözik a spanyolországitól, s különösen annak alapvet? közép-spanyolországi
szabványától (kasztíliai), ez a különbség azonban nem nagyobb, mint a brit és az amerikai angol között. 

S magában Latin-Amerikában is több nagy spanyol nyelvjárás van:

andoki: Ecuador, Peru, Bolívia nyugati része, valamint Kolumbia és Venezuela andoki része,
argentín-uruguayi: Argentína, Paraguay, Uruguay, valamint Bolívia keleti része,
chilei: Chile,
karibi: a karibi "spanyol" szigetek (Dominika, Kuba, Puerto Rico), Mexikó karibi partvidéke,
Panama, valamint Kolumbia és Venezuela karibi partvidéke,
közép-amerikai: a középamerikai államok, Mexikó és Panama kivételével,
mexikói: Mexikó, a karibi partvidék nélkül,

A nyelvjárások mellett pedig vannak specifikus szavak is, melyek nem ugyanúgy vannak használatban
mindenhol. 

Érdekes kérdés: amikor szikronizálnak egy filmet általános latin-amerikai használatra, vajon melyik
nyelvváltozatot alkalmazzák? Semmiképpen a kasztíliait, az ugyanis Spanyolországra utal, s kifejezetten
furcsa hangzású latin-amerikai füllel. Az argentín-uruguayi és a karibi is er?sen lokális, bár a karibi
nagyon hasonlít a dél-spanyolországira, s méginkább a kanári-spanyolra. 
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A napokban néztem a spanyol tv-ben egy riportot, az újságíró csaj tiszta kasztíliaiul beszélt, az
interjúalany meg mintha kubai lett volna. Aztán észleltem, a hely nem lehet Kuba, a táj nagyon más, s
ráadásul a környezet túl gazdag. Aztán megláttam a vulkánt. Hát, akkor ez a Kanári-szigetek. De a helyi
nyelvjáráson beszél? interjúalany tényleg mintha kubaiul beszélt volna, annyira hasonlít a karibi és a
kanári nyelvjárás.

A többi nyelvjárás semlegesebbnek számít anyanyelvi szemszögb?l. S a mexikói szokott lenne a közös
szinkron nyelve.

Szóval a spanyol maradt spanyol, teljes az egyetértés ebban a spanyol nyelv? országokban, hogy a
spanyol nyelv egységes, csak egyszer?en többközpontú. Ma már Spanyolországban is az a hivatalos
nézet, hogy a kasztíliain kívüli nyelvjárások, valamint az egyes sajátos szavak nem hibás nyelvhasználat,
hanem egyenérték? nyelvváltozatok. A hivatalos spanyolországi értelmez? szótárban benne vannak a
specifikus latin-amerikai szavak is.

Pedig er?s a nemzeti tudat az egyes latin-amerikai országokban, csak éppen ennek nem része a nyelv.

A kiejtésbeli eltérések persze látványosak, de nem akadályozzák a megértést az egyes nyelvjárások
között. A nyelvtanban is vannak egyes eltérések, de ezek se értelemnehezít?ek - a leglátványosabb, hogy
Latin-Amerikában az igéknek nincs többes szám második személyük, valamint az argentín-uruguayi és a
chilei nyelvjárásban egyes szám második személyben olyan a ragozás, ami sehol máshol. Én pl., aki
kisgyerekként az andoki spanyollal szembesültem, majd kamaszként a karibivel nem tudom hogy kell
használni a csak Spanyolországban létez? többes szám második személyt, se az argentín-uruguayi és
chilei sajátos ragozást, de ha valaki ezeket használja, gond nélkül megértem.

Ami pedig az enyhén eltér? szókincset illeti, ez alapvet?en m?veltségi kérdés. Saját élményem
Madridból: amikor a pincért?l grépfrút levet kértünk (jugo de toronja), az elnézést kért, hogy sajnos nem
érti mit mondunk, nem hallott még soha toronjáról. Megkérdeztük, beszél-e angolul, majd mikor igennel
válaszolt, elmondtuk, angolul "grapefruit" a neve. A pincér elmosolyodott, s mondta "pomelo". Aztán
utána is néztem: tényleg, a latin-amerikai toronja helyett Spanyolországban a pomelo szó használatos
leginkább. 
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Miért nem m?ködik a feminista logika?

by maxval bircaman - kedd, december 28, 2021

https://bircahang.org/?p=37734

Pár igaz sztori, hogy a manapság hivatalossá váló feminista logika miért abszurd. Arra gondolok, hogy a
férfi-n?i viszonyban nem lehetséges az egyenl?ség, mert a szerepek nem azonosak. Gyakorlatilag csak
egy homokos n? gondolhatja komolyan, hogy ilyen van.

Mindegyik sztori igaz, személyesen hallottam, s ezért kicsit módosítottam, még csak véletlenül se legyen
felismerhet? a mesél?. (Bár csak az egyik résztvev? magyar, s nem valószín?, hogy pont ide tévedne
olvasni.) S csak az egyik sztori érint engem személyesen, aztán megmondtam melyik az.

18+ kategóriások, de a téma részben ezt igényli. Igyekszem azért kerülni a felesleges pornográfiát.

*

els?

A bulin végre közelebbi kapcsolatba került a fiú és a lány. Csókolóztak, kis simogatással.

A fiú végül azt mondta: - Maradj velem reggelig, nem messze lakom, a szüleim otthon vannak, de a
szobám zárható.

A lány azt válaszolja: - Veled maradok, de csak ha megígéred, nem lesz igazi szex, bármit csinálhatsz,
csak azt nem.
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Így is lett. 

Lefeküdtek az ágyra, a lány mindent levett magáról, a bugyit leszámítva. Ölelkezés, csókolózás. A lány
meg is simogatta a fiú farkát, aki odáig mert jutni, hogy rátapadt párszor a lágy fenekére a bugyin
keresztül.

Pár nappal kés?bb a lány - aki a múzsám barátn?je volt - felháborodottan mesélte:

Képzeld, ez a srác teljesen alkalmatlan. Órákig lihegtem mellette, csak bugyiban, közben minden
jelet leadtam neki, amit csak lehetett, hogy mit akarok, ? meg még meg se próbálta levenni a
bugyimat. De legalább megkért volna, vegyem le én. Vagy totál impotens vagy buzi! Még jó, hogy
id?ben rájöttem, szakítottam is vele.

*

második

A mai világban abszurd a monogámia. Csak ne legyen hazugság a partnerek között. - mondja a
bulin az egyik n?.

A férje bólogatott ehhez. 

Buli után a n? kérd?re vonta a férjét:

Te miért bólogattál? Komolyan elhitted?
Dehogy hittem, tudtam, hogy csak teszteled a többieket, csupán kiváncsi voltam ki mit reagál.
Megölnélek, ha azt hinném, komolyan beszélsz.
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*

harmadik

A fiú és a lány mennek felfelé a budapesti Kossuth téri metrómegállóban, sietve saját esküv?jükre.
Egyszer csak leáll a mozgólépcs?.

Látod, a sors se akarja ezt a házasságot! - mondja a lány.
Komolyan? - mondja a fiú.
Jobb, ha nem is megyünk, maradhatunk, ahogy eddig! - válaszol a lány.
Én ezt nem akarom, vagy végigcsináljuk vagy akkor mindennek vége - mondta határozottan a fiú.
Na jó, kiálltad az utolsó próbát! Siessünk, mert már 5 perc késésben vagyunk - mosolyog a lány.

*

negyedik

Engednéd, hogy a csajod levetközzön más el?tt?
Persze, ha én is jelen vagyok. Ez eddig is megesett, jártunk már nudista strandon.
S ha valaki pénzt ajánlana neki a vetk?zésért?
Akkor nem engedném.
Mi a különbség?
Az egyik fizetett kurva, a másik önkifejez? m?vészn?.
S ha valakit meg kellene csókolnia a csajodnak, teljesen felöltözve?
Ez kizárt.
Azaz ingyen levetk?zhet a csajod, de felöltözve nem csókolhat meg mást?
Pontosan. De szerintem még az is így gondolja, aki a vetk?zést se engedné: ? is nagyobb bajnak
tekintené a csókot.

*
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Eredetileg 5 sztori lett volna, de rájöttem, amit kihagytam, az már tényleg pornó lenne, így
lerövidítettem.

Az én személyes sztorim természetesen a harmadik. Nem vicc, tényleg alattunk romlott el a
mozgólépcs?. S eleve késésben voltunk, mert elromlott a vasalónk, s a szomszédtól kellett vasalót
kölcsön kérni, hogy akkor még mennyasszonyom kivasalhassa a nadrágját. (Formabontó módon
nadrágban házasodott.)

csak illusztráció  

_______________________________________________

                                910 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

S az oszkárt kapja... a CIA

by maxval bircaman - kedd, december 28, 2021

https://bircahang.org/?p=37518

Idén jó éve volt a CIA-nak, 2 neves nemzetközi kamudíjat is megkapott: az Európai Parlament Szaharov-
díját és a Nobel-békedíjat is. 

Ez valóban nagy teljesítmény. Kicsit csak az von le értékéb?l, hogy mindkét testület CIA-érdekeltség, így
gyakorlatilag azonos az odaítél? és a díjazott. Dehát van ilyen, Brezsnyev elvtárs is saját magát nevezte
ki többszörösen a Szovjetunió H?se kitüntetéssel. Nem vicc, Brezsnyev ezt a legmagasabb szovjet
kitüntetést 4-szer ítélte meg saját magának, egyetlen ember létezik, aki szintén 4-szer kapta meg, Georgij
Zsukov marsall. Hogy ezt mivel érdemelte ki Zsukov, az közismert: ? volt a szovjet hader?k legfels?bb
katonai vezet?je a II. vh. során, gyakorlatilag ? volt 1942-1945 között a szovjet katonai stratégia f?
szerz?je. 

Lehet bármit gondolni Zsukovról, de azt senki se tagadja, tényleg letett valamit az asztalra. Ugyanakkor
amikor Zsukov a fentieket végrehajtotta, Brezsnyev ezredesként politikai biztosként m?ködött egy kisebb
katonai egységbél, mely részt vett a németek elleni szovjet ellentámadásban a sztálingrádi szovjet
gy?zelem után, a kaukázusi fronton. Ezt a bizonyára foontos, de azért nem igazán világra szóló eseményt
a 70-es években sikerült a szovjet propagandának utólagosan egy a sztálingrádi csatával majdnem azonos
fontosságú katonai sikerré gyúrnia. Nem vicc, de Brezsnyev memoárja a témáról még kötelez? irodalom
is volt a szovjet iskolákban. Az persze már akkor is diszkrét közröhej tárgya volt a szovjet emberek
körében, hogy Brezsnyev saját magát sikeresen tette azonossá Zsukovval.

Olyan ez mint ma a magyar ballibbant megmondóemberek belterjes világa. Évente alapítanak 8-10
"neves" díjat, aztán ezekkel megajándékozzák egymást, gondolom sorshúzással döntenek éppen ki kapja
meg és ki legyen a zs?ri, aztán a következ? évben cserél?dnek a szerepek. Képtelenség ballib
megmondóembernek lenni, s nem rendelkezni legalább egy ilyen kamudíjjal, mondjuk a Gömbölyös
Pulicerrel. 

Ez engem gyerekkoromra emlékeztet. Szüleim munkahelyein mindenki megkapta a "Kiváló Dolgozó"
díjat, gyakorlatilag képtelenség volt nem megkapni 3-4 évente, a nemmegkapáshoz azt kellett volna
csinálni, hogy a dolgozó a nyílt utcán felpofozza a f?nökét, vagy bemegy részegen dolgozni, majd
lehányja a párttitkárt. Emlékszem, a nappalinkban volt egy szekrénysor, s az egyik fiókban voltak a
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felesleges kacatok között szüleim kíváló dolgozói díjai. Néha a haverokkal el?vettünk párat, s
megdobáltuk egymást ezekkel. 

Tavaly a Szaharov díjat a "belarisz ellenzék", magyarra fordítva a CIA ás a Soros Alapítvány minszki
einsatzgruppéje, melynek f? feladata az ország függetlenségének megszüntetése és vagyonának ellopása
volt. Most hogy ez nem sikerült, s ma az egész "ellenzék" éppen Litvániában üdül 5-csillagos
szállodákban, lehet hogy vissza is vonja az EP a tavalyi díjat, hiszen végülis se a CIA, se Soros nem azért
költi a drága pénzét, hogy pár belarusz életfogytig pezsg?zhessen.

Idén Alekszandr Nahalnij kapta a díjat. ? arról ismert, hogy immunrendszere annyira csodás, hogy képes
túlélni a mérgezést a KFB szupertitkos, 101 %-ban halálos mérgét?l. Szerintem érdemes lenne Nahalnijt
alaposan kivizsgálni, vajon nem alkalmas-e a vére covid elleni gyógyszer készítésére, hiszen bizonyára
azt is simán átvészelné.

A Nobelt pedig Nahalnij egy kollégája kapta, egy közepes nagyságú "független" orosz lap szerkeszt?je.
A lap alapítója és máig egyik tulajdonosa Mihail Gorbacsov, ez sokatmondó adat. Egyébként nem szúr
szemet senkinek a szivárványpedofil Nobel-bizottságban, hogyan lehet a szörny? orosz diktatúrában egy
nyíltan megjelen?, nyíltan terjesztett, a CIA-tól csepet sem független lap?

Nagy lehet a pánik Washingtonban, de ez jó hír nekünk.

Nahalnij a lányát küldte Brüsszelbe felmarkolni a júdáspénzt 
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légyidiótateis!

by maxval bircaman - szerda, december 29, 2021

https://bircahang.org/?p=37738

Nemrég írtam a kamuszervezetek kamudíjairól. Már éppen lezártam a cikket, mire jött egy bizarr hír: a
Soros és Brüsszel által pénzelt Balkan Insight nev? izé az év h?sének kiáltotta ki a magyar nyomtassteis
er?sen elmebajos-gyanús csapatát. A nyomtassteis koncepciója: Zorbán betiltotta a netet vidéken, ezért
azt ki kell nyomtatni (persze csak ballib propagandacikkeket), majd a kinyomtatott anyagokat be kell
dobálni idegenek postaládájába, mert amint elolvassa mindezt a postaláda tulajdonosa, felkiált: "jajj, jajj,
miért is voltam eddig zorbánista komcsifasiszta antiszemita, de most felnyíltak a szemeim és ballib
szavazó leszek!".

A legújabb számukból - nem mindig, de néha olvasom, mert elég vicces - pl. megtudhatjuk, hogy apró
késsel kell felvágni Zorbán rendszerét, a vadkapitalizmust. Aztán megtudjuk: Micron, a francia elnök
felesége tiltakozott Zorbán rendszere ellen. Az is kiderül, Zorbán visszállította a Kádár-diktatúrát.
Szerencsére azonban Zorbán bukik, ehhez csak az egész naépnek jelentkeznie kell szavazatszámlálónak.

Konkrét hír nincs, ami legalábbis vicces, mikor a csapat hivatalos célja a "zorbáni cenzúra" ellenében
valós híreket közvetíteni.

_______________________________________________
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Kiskamaszkori dilemma

by maxval bircaman - szerda, december 29, 2021

https://bircahang.org/?p=37516

Amikor a 70-es években kiskamasz voltam, dúlt a csöves-digó viszály. Ez els?sorban a zenei tetszésében
zajlott, másodsorban az öltözködésben. Ez utóbbit el?segítette, hogy a magyar iskolarendszerben nem
volt egyenruha, se szigorú dresszkód, csak köpeny volt kötelez?, de az alatt bármi engedélyezett volt.

Én ugyan nem voltam se csöves, se digó, de a haveri köröm szinte teljesen csövesekb?l és hozzám
hasonló semlegesekb?l állt. Így tehát sokkal jobban hatott rám a csöves szellemiség.

Persze abban a korban az ember fanatikus, azaz minden vagy semmi alapon akar állni. Nem válogat, nem
részletez. Úgy 11 évesen jöttem rá, a csövesek eszméje nem teljesen igaz, ez volt az els? nagy lyuk. A
kérdés a lányok "megfelel?" kinézete volt. 

A csöves n?ideál kb. az volt, hogy farmercs?nadrág, lehet?leg kopott és enyhén piszkos nadrág, kinyúlt
pulóver télen vagy fiús póló nyáron, edz?cip?, a lány kócos, s semmi smink. Ezt nevezték "természetes
n?i szépségnek", szemben a digó lányok "mesterkélt", "hamis", "megcsinált" külsejével.

Kezdetben nagyon harcoltam magammal, igyekeztem bebeszélni magamnak, hibás a gondolkozásom, s
meg kell nevelnem magamat. De sehogy se ment. Továbbra se akartak sehogy se tetszeni a csöves
ideállányok, s egyre jobban tetszettek az "ellentábor" mintalányai.

A 80-as évek els? felében a probléma önmagától megoldódott, gyakorlatilag nem maradtak csöves
ideállányok. A volt csöves lányok is elkezdtek leggingst hordani, azzal menteg?zve, hogy az ilyen
egyfajta "cs?nadrág". Aztán már csak a smink megléte vagy hiánya maradt az ismertet?jel. Aztán jött a
nyugati hatás, a feminista ?rület els? jelei, melynek egyik eleme a sminkellenesség lett. Immár a smink se
azt jelentette, mint korábban. Ha egyszer ugyanis a sminkmentesség a szabály, akkor a lázadó csöves
lányok kénytelenek sminkelni magukat. Azóta nincsenek se digók, se csövesek, az szó eredeti értelmében.
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Ma már a sminkpártiság nem csövesellenesség, hanem antifeminizmus. A feminista propaganda egyik
axiómája ugyanis az, hogy a szépen öltöz?, sminkel? n? tudta alatt a férfiak nyomására csinál így, ? tehát
a patriarchális elnyomás áldozata, míg a szabad n? nem akar senkinek se megfelelni. 

Szerintem meg a n?iesség természetes eleme nem a "szabadságnak" hazudott elhanyagoltság.

80-as évekbeli retró "digó" utánérzés 2019-ben (az egyetlen disszonáns elem a lapos cip?, akkor szinte
kötelez? volt a magassarkú, de mi nem kedveljük egészségrontó jellege miatt) - nem beállított kép, éppen
a Lidlben voltunk vásárolni, aztán a múzsám le akart ülni dohányozni 

_______________________________________________
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A bolgárok eredete

by maxval bircaman - csütörtök, december 30, 2021

https://bircahang.org/?p=37736

Bulgáriában az eredetkérdés majdnem olyan fontos, mint Magyarországon, talán csak kicsit kevésbé
átpolitizált téma, de még így is politikafügg?, csak annyiban kisebb a politikai jelent?sége, hogy ma már
nem rendelkezik politikai jelent?séggel.

De a múltban igenis rendelkezett politikai jelent?séggel. A kommunista id?szakban kötelez? volt a szláv
elem els?bbségét hirdetni, nagyjából a 70-es évek végéig. Aztán a 80-as években a hivatalos politika
megváltozott, volt egy bizonyos nacionalista hullám, mely elkezdte a szláv elemmel párhuzamosan a 
trák elemet is hangsúlyozni. 

A hagyományos bolgár eredettudat 3 elemre alapoz egyébként: ?sbolgárok, szlávok, trákok, ezt mindenki
elismeri, a vita csak az egyes elemek aránya. Az ?sbolgárok a VII. században jöttek a Balkánra
északkeleti irányból, a szlávok a VI. században, a trákok pedig az ?slakosság a Balkán keleti részén. 

Az ?sbolgárok alapították a bolgár államot, ? voltak a nemesség is, de a IX. sz. végéig átvették a szláv
nyelvet, így lett a mai bolgár (bolgár-szláv) nyelv. 

A szlávok valójában nem csak a szláv bevándorlók, hanem az általuk szlávosított lakosság is, kivéve a
trákokat.

A trákok a legkorábbi ismert ?slakosság. Itt a probléma az, hogy a trák identitás kihalt a III. században,
azaz 400 évvel a bolgár államalapítás el?tt. Valójában tehát hellenizált és szlavizált trákokat integrált a
bolgár állam, nem ténylegesen trák identitásúakat.

Minden más elem jóval kisebb, bár sokan kiemelnek egy 4. elemet is, a gótokat. A gótok a IV.
században települtek le a mai Bulgáriában. S egyes adatok szerint még a XI. században is léteztek gótul
beszél? falvak - van egy valós sztori, hogy svéd küldöttek jöttek a XI. században Bulgáriába, s ott sikerült
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szabadon társalogniuk emberekkel tolmács nélkül, a svéd és gót közeli nyelvek voltak. A gótokat a két
vh. között szerették emlegetni, a Németországgal való szövetség miatt (lásd "mi is árják vagyunk"), ezért
aztán a kommunizmus alatt szinte tabutéma lett. Manapság ismét szóba kerülnek. Ami biztos: ?k legalább
a negyedik legnagyobb elem.

A hagyományos bolgár népi tudat persze az ?sbolgár elemet emeli ki, hiszen ez az államalapító etnosz, s
az identitás onnan folytatódik. Pedig ez a legkisebb, egyes adatok szerint a gót elem is nagyobb. De itt
elvál egymástól a származás és a tudat.

A legújabb genetikai elemzések kb. azt mutatják a mai bolgár nép származásilag:

40 % trák, azaz balkáni ?slakos,
20 % szláv, azaz északkelet-európai bevándorló,
15 % szemita-kaukázusi, nyugat-ázsiai és kelet-kaukázusi eredet (ez a Kaukázuson kívül a
legnagyobb részban az araboknál és a nem-askenázi zsidóknál fordul el?),
5 % nyugat-kaukázusi,
5 % közép-ázsiai (ez azonosítható az ?sbolgárral),
15 % minden egyéb.

Azaz a nemzeti tudat számára az 5 % ?sbolgár a "mi", s mindenki más meg "?k", pedig a mai bolgárok
nagy részének származásilag semmi köze az ?sbolgárokhoz. Dehát ez sok más népnél is így van, nem
azonos a származás és a nemzeti identitás. 

Így bár az ?sbolgár elem nem személyes a legtöbb mai bolgár számára, mégis mindenkit az ?sbolgárok
származása érdekli a legjobban. A többségi nézet szerint az ?sbolgárok a türkök egyik nyugati
csoportjának részei voltak - ez viszont az átlagbolgár számára kissé sért?en hangzik, kb. mintha Hitler
idejében valaki a németek zsidó származását emlegetné - hiszen - az 500 éves török uralom kellemetlen
élménye miatt - az mégse "lehet", hogy az ?sbolgárok a törökök rokonai. Születtek persze fantasztikus
elméletek is a türk hipotézis kiváltására, ezek nagy része komolytalan, de legalábbis semmilyen
bizonyíték nincs rájuk. Az én "kedvenc" áltudományos elméletem: a trákok egy része elvándorolt Közép-
Ázsiába, lásd Nagy Sándor haderejének keleti hadjárata idején, majd ezek 1000 évvel kés?bb "hazajöttek"
immár "bolgár" név alatt. Szépen hangzik, de nulla adat van erre. 

Az egyetlen komoly alternatív elmélet - ezt kutatták is ténylegesen, nem csak fantáziadús könyveket írtak
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róla - szerint az ?sbolgárok kelet-iráni nép, a mai tadzsikok, pastuk és kisebb afganisztáni-tadzsikisztáni
népek rokonai. Ami mindenképpen érdekes, az elmélet hívei megdöbbent? hasonlóságokat tudtak
kimutatni pl. a népm?vészeti motívumokban.

Abban egyébként minden bolgár - függetlenül a támogatott elmélett?l - egyetért, hogy a magyarok és az
?sbolgárok közeli rokonok voltak. Bevett módszer, hogy az ?sbolgár nyelvet a magyar segítségével
igyekeznek rekonstruálni. Ennek megalapítója egy Fehér Géza magyar régész, aki a két világháború
között Bulgáriában dolgozott, egy id?ben tanár volt a Szófiai Egyetemen, végül rendes akadémiai
tagságot is kapott a Bolgár Tudományos Akadémián.

Személyes elem. Én természetesen csináltattam magamnak DNS-vizsgálatot mind teljeskör?en, mind
csak az apai vonalamon. Apai vonalam egyértelm?en trák, ez az E1b1b1a genetikai vonal, mely Észak-
Afrikában keletkezett 20-40 ezer éve, s innen származik az els? európai lakosság a Balkán és a mai
Olaszország déli részén. Szóval legrégebbi apai ?seim, úgy t?nik, nem kecskéket terelgettek lóháton
vágtatva a mai Tadzsikisztán és Üzbegisztán területén, hanem a Dél-Balkánon éltek letelepedett módon
és mez?gazdálkodtak.

Fehér Géza egyik bolgár nyelven írt könyve, címe: Az ?sbolgárok hite és kultúrája  

_______________________________________________
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A kereszténység ellenségei mininépszámlálást tartottak

by maxval bircaman - csütörtök, december 30, 2021

https://bircahang.org/?p=37514

Nemrég több magyarországi egyház közös nyilatkozatot adott ki a család, a házasság védelmér?l. Nagy
személyes örömöm, hogy mind a 5 bejegyzett magyar ortodox egyház - bolgár, konstantinápolyi, orosz,
román, szerb - aláírta.

Ez természetesen azonnal kiverte a biztosítékot a kereszténység ellen harcoló aktivistáknál. A hírhedt
ateista provokátor Perintfalvi Rita szervezésében párszáz kétes hírnev? alak csatlakozott az akcióhoz, a
teljes lista itt látható, egy részük nyíltan keresztényellenes (?k legalább tisztességesek), de a nagy többség
szimpla befurakadott ellenség, "pénzváltó a templomban".

A szöveg f? motívuma a kirekesztés ellenzése és a méltóság. Nos, a méltóság nem jár mindenkinek, a
kirekesztés pedig sose feltétlen rossz. Minden normális társadalom kirekeszti a rosszat. Ahogy az aláírók
is örömmel vonnák meg a méltóság jogát a velük egyet nem ért?kt?l, ahogy szemberebbenés nélkül
kirekesztenék a szerintük "gy?lölködésnek" min?sített keresztény hitet.

_______________________________________________
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Rövid ballib értelmez? szótár 6.0

by maxval bircaman - péntek, december 31, 2021

https://bircahang.org/?p=27347

Az id? ismét szalad, a megváltoztathatalan ballib elvek megint változtak, így kénytelenek vagyunk kiadni
a Rövid ballib értelmez? szótár új, 2022-re optimalizált, immár 5. kiadását. Helyhiány okából ismét
csak a legfontosabb szócikkeket közöljük:

A

Abortusz - alapvet? emberi jog, aki ellenzi, az fasiszta

Alkalmatlanság - Zorbán tevékenysége, mivel vagy halogat vagy elsiet

Angol nyelv - 2021-ig: a haladó emberiség kultúrnyelve, minden igaz demokrata beszéli - 2021-t?l:
felesleges tudni, az igaz demokratának van ugyanis tolmácsa

Antall József - eredetileg horthysta magyar politikus, aki majdnem kikiáltotta a diktatúrát 1990-ben és
törölte az 1994-es választásokat; mai megítélése viszont az, hogy még igazi konzervatív volt, szemben a
mai fideszfasisztakomcsikkal

Antiszemitizmus - minden, nekünk nem tetsz? kritika, napjaink legnagyobb antiszemitája Benjamin
Netanjahu és Köves Slomó

Autoriter - nem azt teszi, amit Brüsszel parancsol
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Á

Álcivil -  olyan szervezet vagy személy, aki nem ért velünk egyet

Álkeresztény - olyan ember, aki nem fogadja el a kereszténység ateista-liberális értelmezését

Állam - azonnal leépítend?, mert a szabad piac láthatatlan keze jobban tudja, viszont kötelessége azonnal
és drasztikusan megemelni a béreket (kivéve akkor, ha mi vagyunk kormányon)

Állampárt - a választáson gy?ztes párt, ha nem ballib

Állampolgárság - azok összessége, akik adót fizetnek, s a menekültek

Átlagbér - ballib kormány alatt bruttóban számítandó, nem-ballib kormány alatt nettóban, abból is
levonva azok bérét, akik 300 ezer felett keresnek

Árokásás - amikor valaki nekünk nem tetsz? véleményeket tartósan hangoztat, kritizálva minket

B

Bajnai - rendkívüli parafenomén, világsztár szakért?, ? mentette meg a világot 2009-ben, sajnos azonban
közmondásos szerénysége miatt nem hajlandó most megbuktatni Zorbánt

Baloldal - aki azt mondja, amit mi
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Baloldali eszmék - a kapitalizmus teljes és feltétlen támogatása

Bevándorló - a jó szinonímája, vigyázat: ha határontúi magyar, akkor viszont nagyon rossz, mert az
sovinizmus, s szintén rossz, ha román, mert bel?lük 22 millió jön egyszerre, sáska módjára lepusztítva az
országot

Bérblogger/bérkommentel? - olyan internetes közíró vagy hozzászóló, aki nem támogatja a ballib
eszmeiséget

Bunkó - aki nem ballib

C

Cenzúra - amikor más is megjelenhet, mint amit mi írunk

CEU - a világ legnevesebb, legmagasabb szint? egyeteme, a cigány Zorbán azért ?zte Bécsbe bosszúból,
mert neki csak a mucsai Oxford jutott

Cigány - ezt a szót nem szabad kimondani, kivéve ha Zorbánt rágalmazzuk, lásd "büdös cigány törpe
pocakos kishitler"

Civil - olyan szervezet vagy személy, aki mindenben egyetért velünk; ellentéte az álcivil

Civilizált - ballib

CS
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Család - elmaradott klerikálfasiszta fogalom, f? jellemz?je, hogy a férj agyonveri a feleségét, egyetlen
elfogadható alakja, ha két férfi és egy kuvasz alkotja

Csurka István - fasiszta író, politikus - Zorbánhoz képest liberális volt

Csürhe - nem ballibek gy?lése

D

Demagógia - nem liberális vélemény hangoztatása

Demokratikus - ballib

Demokrácia – olyan társadalmi rend, amiben a többség megszavazza azt, amit mi akarunk; ha a többség
másképp szavaz, azt áldemokráciának, a demokráciával való visszaélésnek nevezzük

Diktátor - olyan állami vezet?, aki nem fogad szót Sorosnak és haverjainak

Diktatúra – az az állapot, ha egy választáson nem mi nyertünk

Dobrev Klára - nyelveket beszél?, okos, szakember n?, tilos Gyurcsánynének nevezni

E
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Egybites - aki nem akar ránk szavazni

Egyetemi autonómia - amikor egy fels?oktatási egyezmény azt teszi, amit mi mondunk neki

Egyházi iskola - kínzókamra az Inkvizíció vezetése alatt, ahol buta droidokat csinálnak a gyerekekb?l,
továbbá a nagyszünetben meg is er?szakolják ?ket a papok

EU - egy szervezet, mely az igazság tévedhetetlen letéteményese, kivéve amikor nem buktatja meg
Zorbánt

Európai - ballib

Európai értékek - a kapitalizmus, a perverzitás és az öngyilkos magatartás feltétlen támogatása

É

Éghajlat - a fasiszták miatt változik, hamarosan minden felforr, mint a mi agyunk Zorbántól

Éhezés - a lakosság életszínvonala nem ballib kormányzat alatt

Éhségmenet - dúsgazdag ballib aktivisták vidám fogyókúrás edzése

Értelmiségi - olyan diplomás, aki egyetért velünk; vigyázat: a velünk nem egyért? diplomásra a
bunkó szó alkalmazandó!
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Értékmentés - a kutyát sem érdekl? liberális tevékenység pénzelése

Érvelés - ballibekkel egyetérteni, ballib véleményeket alátámasztani - vigyázat, nem balib vélemények
alátámasztása nem érvelés, hanem demagógia!

F

Fasizmus - ami más, mint amit mi mondunk

Fasiszták - a világ legszörny?bb emberei, kivéve ha Ukrajnáról van szó, ott ugyanis ?k a barátaink a
sátáni Putyin ellen

Filantróp - liberális világnézet? t?zsdei spekuláns

Független - ballib, ellentéte a pártkatona

G

Gazdag - nettó havi 200 ezer forintot vagy többet keres? ember

GDP - a szabad piac láthatatlan kezének egyik alapjellemz?je: ha a kormány nem ballib, akkor a
láthatatlan kéz ny?gös, így zuhan a GDP, viszont ha a kormány ballib, akkor a kéz boldogan mosolyog,
ezért emelkedik

Gender - fogyóeszköz, így jó, ha sok van bel?le, a testvéri Kanadában már 29 van, többek között a
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ciszpedofil transzkrokodil gender

Gerictelenség - ha valaki úgy változtatja meg elveit, hogy új elvei nem ballibek - vigyázat, ha az új elvei
bárkinek is ballibek, akkor arra a "szellemi fejl?dés" szó használandó!

Gigatüntetés - ha elment 2 ezer f?nél több és mi szerveztük

Göncz Árpád - Árpi Bácsi, szent, sérthetetlen személy, a zemberek zembere, az egyetlen igaz politikus, a
világ csúcsa, jobb mint a friss csokis-diós palacsinta

Gréta Thorzonborz - cuki csodalény, majdnem olyan jó, mint Árpi Bácsi, de kislányban

GY

Gyerekjog - nem ihat alkoholt és nem dohányozhat, de nemét átoperáltathatja

Gyerekszülés - elavult, középkori, fasiszta íz? valami, a modern, liberális ember leszbikus, ciszpedofil,
transzkrokodil, szingli

Gyomorforgató - minden ami nem liberális

Gyurcsány - hobbija az igazságbeszéd-mondás, de sajnos mindig félreértik ?t a bunkók; Zorbán retteg
t?le

Gy?löletbeszéd - nem egyetértés valamely liberális dogmával
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Gy?lölködés - amikor valaki más elutasít bennünket; vigyázat: ha mi tesszük ezt, akkor az nem
gy?lölködés, hanem bátor kiállás, civil kurázsi

 

H

Hagyomány - fasizmus

Hajléktalan - olyan személy, akinek alkotmányos joga az aluljáróban élni, ott pisilni és kakilni, onnan
menhelyre való küldése fasizmus

Halott - róla csak jót vagy semmit, kivéve ha nem ballib, mert akkor csak rosszat

Határkerítés - mint Auschwitzban, els?sorban terhes anyák és kisgyerekek akadnak fenn rajta, továbbá
ártatlan kisállatok, leginkább földikutyák

Határontúli magyar - szemét jöttment román, szerb, ukrán, szlovák, aki belepofátlankodik a mi
dolgainkba, miközben a rohadék nem adózik, de félmilliós nyugdíjat kap

Házasság - elevult, felesleges, fasisztoid íz? valami, kerülend? - vigyázat: homoszexuálisok esetében
teljes er?vel támogatandó!

Holokauszt - a zsidó nép ellen elkövetett népirtás a II. vh. során - vigyázat: a szó más népirtásra nem
használható, egyedisége nem vitatható!
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Homofóbok - látens homoszexuális fasiszták

Homoszexualitás - hatalmas progresszív érték, így aki szégyenszemre nem homokos, az legalább
támogatni köteles

Horthy - hozzá képest Hitler ártatlan volt

Humorista - mindig kötelez?en ellenzéki, kivéve persze, ha éppen mi vagyunk kormányon

I

Idegenellenesség – borzasztó, gyomorforgató eszme, kivéve ha határon túli magyarok ellen irányul, ez
utóbbi esetben ez az európai, civilizált hozzáállás

Igazi keresztény - aki nem szemforgató, hanem progresszív módon hisz Jézusban, pl. minden alapelvét
elavultnak tartja

Igazságbeszéd - ballib politikus hazudozása

Infláció - Zorbán alatt úgy számítandó, hogy bármely kitalált számot 10-zel szorzunk, ballib kormányzat
alatt viszont egyezményesen évi 0 %

Internet - Zorbán betiltotta vidéken, ott az emberek nem férnek hozzá, csak egész nap az M1-et lesik

Iszlamisták - nem léteznek, csak Zorbán hallucinálja ?ket
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Iszlám - a béke vallása

Iványi - Árpi Bácsi ikertestvére, a szentek szentje, Budapest, Magyarország, Európa, a Föld, s a Tejút
igaza, az igazi keresztény (ezt biztosan tudom, bár szerintem Jézus nem létezett és a kereszténység
butaság), adakozzunk neki

Izrael - egy ország, melynek mindig igaza van, kivéve persze ha a pokoli Zorbánnal értenek egyet

J

Janicsárképzés - oktatás nem liberális intézményben

Jézus Krisztus - sosem létezett meseh?s, ha mégis, akkor ballib volt

Jobbik - korábban: az 1947-es párizsi békeszerz?dés értelmében azonnal betiltandó náci szervezet; ma:
f? reménységünk Zorbán megdöntésére, így szövetkezünk vele

Jobboldal - fasiszták, nácik, nyilasok, antiszemiták, putyinisták, n?ver?k, látens buzik, vallási
fanatikusok, s más gazemberek

Jogállamiság - amikor minden törvény azt írja el?, amit mi akarunk

K
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Kapitalizmus - a legigazságosabb társadalom, kiépítésére vágyik a baloldal évszázadok óta

Karaktergyilkosság - ballib politikus, megmondóember, neves személyiség életének, m?ködésének,
tevékenységének kritikája - vigyázat: ha viszont egy ballib kritizál egy nem-ballibet, az nem
karaktergyilkosság, hanem civil kurázsi

Katolikus - szemét pedofil

Katyvasz - nem liberális eszmék együttese

Kádár János - bonyolult személyiség, mert egyrészt demokratikusabb volt, mint Zorbán, másrészt
viszont csúnya mentalitást hagyott ránk, ami miatt nem vagyunk képesek ma fejlett és progresszív
szivárványeurópaiak lenni

Kereszténység - antiszemiták, hazugok, képmutatók, kivéve Iványi Gábort, aki jó ember, bár fene se érti
miért hisz ballib létére kitalált meselényekben - korábban Németh Sándor is hasonló jó ember volt, de
azóta iszonyúan gonosz lett, mert lepaktált a sátáni Zorbánnal

Kertész Imre - egykori ballib megmondóember, aki halála el?tt átállt a sötét oldalra, el kellene venni
ezért t?le a Nobel-díját

Kiábrándult fideszes - megbocsátunk neki, de csak ha mindenben a mi szövegünket gágogja

Kirekesztés - amikor valaki más ellenez valakit, míg ha mi tesszük ezt, az nem nevezend? kirekesztésnek

KISZ - véreskez? terrorszervezet Kádár alatt, egyszer? tagjai mind terroristák voltak, egyedül a fels?
vezet?sége állt antikommunista demokratákból
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KISZ alapszervezeti titkárok - rettegett szadisták, a Kádár-diktatúra f? támaszai, ellenük küzdött a
KISZ Központi Bizottsága

Kiszámítható jöv? - magas bér

Komolyzene - érzékeny téma, mert ha Fischer Iván, akkor jó, de ha Mága Zoltán, akkor rossz

Kommunizmus - Kádár rendszere, akinek f? segít?je Zorbán édesapja volt, az ellenzéke pedig Apró
Antal családja körül összpontosult

Kontraszelekció - nem a mi emberünk lett kiválasztva

Konzervatív - két típusú van: az európai, modern konzervatív, ? tök ugyanazt mondja, amit mi, s a
maradi, fasiszta típusú, aki nem hajlandó ismételgetni, amit mondunk neki

Korrupció – disznóság, amit nem ballibek csinálnak

Kódolt antiszemitizmus - bármi, amire mi rámondjuk, hogy az

Köves Slomó - zorbánista fasiszta antiszemita

Külföldi munkavállalás - menekülés Zorbán diktatúrájából

L
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Lakájmédia - nem ballib szellemiség? média

Lélegeztet?gép - korábban: a legfontosabb dolog a világon, sok kell bel?le; most: korrupció és felesleges,
mert Zorbán felhalmozta

Létbizonytalanság - az emberek helyzete, ha a kormányzat nem ballib

Liberalizmus - minden jó, ami a világon van

Lopás - nem liberális vállalkozók gazdasági tevékenysége

M

Magyarok - mucsai, feudálfasiszta népcsoport, melyet mi nagylelk?en megmentünk és felemelünk a
fénybe, de a szemetek hálátlanok nekünk

MANYUP - szent dolog, mert a nyugdíjat magánkézbe kell adni, de ezt Zorbán ellopta, t?lem pl. 158
millió Ft megtakarítást rabolt el, s mindebb?l stadiont épített

Marx - igaza volt sok mindenben, de mi mégsem fogadjuk el egyetlen elvét se, viszont védeni kell mégis,
mert Zorbán csúnyát mondott róla

Más zsebe - liberális milliárdos vagyona, nem szabad turkálni benne!

Második világháború - az USA és Anglia nyerte meg Hitler és Sztálin ellenében
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Másság - bármi destruktív, ami segíti érdekeinket; vigyázat: a szimplán ellentétes álláspont vagy furcsa
viselkedés nem másság, hanem fasizmus, ha érdekeinkkel ellentétes!

Megszorítások - nem-ballib kormányzat által hozott népszer?tlen intézkedések - vigyázat, ha ballib
kormányzat csinálja ugyanazt, akkor a "reformok" kifejezés használandó!

Meleg - Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak... buzukit

Menekültek - csodálatos lények, akik nélkül megállna a világ

Mészáros L?rinc - az ország második leggonoszabb embere

Mértékadó - amit mi írunk álnév alatt

MTV - senki se nézi, de miatta szavaznak a megvezetett emberek a Fideszre

N

Nagycsalád - a fasizmus melegágya

Nagyt?ke - a szabad piac láthatatlan kezének legjobb barátja, makulátlan lény, kivéve a német nagyt?két
Magyarországon, mely nem hajlandó puccsot indítani Zorbán ellen

NATO - jótékonysági szervezet, már Kossuth és Pet?fi is érte küzdöttek
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Náci - mindenki, akit nem szeretünk

Nemzeti Színház - fasiszta, kirekeszt? intézmény az ukrán maffia irányítása alatt, az épülete is iszonyúan
ronda, de ideiglenesen megszépült, amikor Alföldi volt az igazgató

Neoliberális - e szó jelentését mi se értjük, bocs, de akkor kell használni, amikor szidni akarjuk a
liberalizmust, a liberálisok megsértése nélkül

Néppárt - gerinctelen, fasisztagyanús nyugat-európai klub, mely nem merte kizárni Zorbánt

NY

Nyilas - ha nem elég er?s a náci szó, akkor ezzel helyettesítend?

Nyitottság - amikor az emberek önként azt mondják, amit mi

Nyugat - a mindenség bölcs?je, az EU és a NATO ?shazája, István király is ezt választotta, Zorbán tehát
István király ellensége

Nyugati befektet? - a tiszta jóság letéteményese, kivéve ha Zorbánnak épít összeszerel?üzemet

Nyugati kultúra - amikor a lakosság önként és komolyan elhiszi, amit mi akarunk

O
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Objektív - velünk ért egyet

Oknyomozás - cikkírás arról, hogy Zorbán csúnya, rossz ember

Oktatási szabadság - a liberális oktatók azt oktathatnak amit akarnak, a nem liberálisok meg el vannak
tiltva az oktatástól

Oligarcha - nem-ballib milliárdos

Olimpia - szörny? barbárság, Hitler találta ki 1936-ban

Oltás - az orosz és a kínai mérgez, csak a Fájzer jó

Oroszország - fújj!

Ö

Önrendelkezés - mindenki szabad akaratból azt teszi, amit mondunk neki

Összefogás - ballib pártok külön indulása választáson

Összeszerel?üzem - nyugati befektet? által akkor létesített, m?ködtetett beruházás, amikor nem mi
vagyunk kormányon
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P

Palesztínok - eredetileg kitalált, nem létez? nép, de amikor Netanjahu kiállt Zorbán mellett, hirtelen
létezni kezdtek

Pártatlan - azt mondja, amit mi

Pártkatona - aki nem velünk ért egyet, ellentéte a független

Pávatánc - nekünk nem tetsz? külpolitika

Piaci alap - kötelez? minden nekünk nem tetsz? intézmény számára, pl. a egyházaknak, míg minden
nekünk kedves tevékenység mentességet élvez ez alól

Piaci alapú média - amelyik a mi szövegünket terjeszti

Piaci verseny - amikor a mi cégünk nyert

Pluralizmus - sokféleképpen való egyetértés velünk

Pocakos - Zorbán; vigyázat: ballib kövér emberre nem használható!

Pozsgay - rossz kommunista, mert nem volt hajlandó liberálissá vedleni, társai: Sz?rös és Szili

                                936 / 943



BircaHang - 2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Profit - a liberális t?kés jogos haszna - vigyázat, ha a t?kés nem liberális, akkor a lopás szó használandó!

Propagandista - olyan újságíró, aki nem azt írja, amit mi gondolunk

Putyin - Sátán földi helytartója, aki ellen minden eszköz megengedett, a legnagyobb b?ne, hogy nem
engedi a keresztény templomok megszentségtelenítését, kiskorúak homokosok által való megrontását, s
nem hajlandó országát rablóbefektet?knek ajándékozni

Puzsér - Zorbán egyik alvó ügynöke, életcélja szavazatokat elvenni a ballibekt?l

 

R

Rabszolgaság - túlórázás; vigyázat: ballib kormány alatt ez a szó nem használható!

Rasszizmus - kizárólag heteroszexuális fehér férfiak veleszületett gyógyíthatatlan betegsége, egyetlen
mód ha liberálisokká válnak, ez esetben ugyanis kigyógyulnak bel?le csodaszer?en

Relativizálás - amikor az ellenség szövegébe másképp nem tudunk belekötni

Rezsicsökkentés - szörny? fasiszta lépés, mert emiatt az oligarchák megtöltik medencéjüket olcsó meleg
vízzel, viszont egy igazi demokráciában csak a monopolcégek állapíthatják meg az árakat, s kötelesek
azokat minél jobban emelni, ellenkez? esetben diktatúra van
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Románia - régesrég leköröztek minket

Római pápa - én ateista vagyok ugyan, de le a kalappal Ferenc pápa el?tt, hogy modernizálni,
humanizálni akarja a velejéig romlott, fasiszta, pedofil Vatikánt, ez a Ferenc pápa olyan, mint Iványi,
csak szakál nélkül!

S

Sajtószabadság - ez van, ha minden média a miénk, ha viszont a médiák egy része nem a miénk, az a
sajtószabadság eltiprása

Semleges - liberális

Simicska - a f?gonosz, a korruptak korruptja, de 2015 óta ? a baloldal megment?je, 2018 óta viszont
ismét gaz oligarcha lett

Soros György - a világ legjobb embere, makulátlan lény, egyetlen negatív tette, hogy ösztöndíjat adott a
cigány Zorbánnak 1989-ben

Sport - bunkók szórakozása, kivéve az úszást, mert az ballib sport, de már az se az, mióta Kattinka átállt 
Zorbánhoz

Sötétség - amikor a többség elutasít minket

SZ
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Szabad piac - varázseszköz, mindent megold, még a náthát is azonnal gyógyítja

Szabadgondolkodó - azt mondja szó szerint, amit mi

Szakember -  fizetett ballib ember, aki képes ugyanazt a gazdasági adatot biztató növekedésnek és
katasztrofális zuhanásnak is elemezni, attól függ?en, hogy a kormány ballib vagy nem, archetípusa:
Kériné

Szakmai kvalitás - a liberális elvek kétely nélküli ismétlése

Szakért? - aki velünk ért egyet - ha nem ért velünk egyet, akkor a pártkatona vagy a bunkó szó
használandó

Szakszervezet - azért küzd, hogy megbukjon Zorbán; ha bármi mást tesz, akkor kilóra megvette ?t
Zorbán

Szalonképes - liberális

Szavazatszámlálás - demokratikus módja az, ha a nemszavazókat mindig a ballibekhez számítjuk

Szexizmus - a férfi férfinek és a n? n?nek nevezése

Szili - lásd Pozsgay

Sztrájk - nagyszer? dolog, ha Zorbán ellen van, viszont ha ballib önkormányzat ellen, akkor ez fasizmus
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Szürkeállomány - több liberális gágogó együtt

Sz?rös - lásd Pozsgay

T

Tekintélyes nyugati média - a mi cikkünk jelent meg benne

Tolerancia - bármi társadalomromboló dolog tapsolása

T?zsde - a szabad piac láthatatlan kezének lejobb barátja, félistenség, aki ideges, ha a kormány nem
liberális

Troll - önálló vélemény?, nem ballib ember

Túlóra - rabszolgaság

U

Ukránok - olyanok, mint a 22 millió román, de ?k még milliós nyugdíjat is kapnak Zorbántól, cserébe rá
szavaznak

Uniós támogatás - ebb?l él az ország, de Zorbán ellopja
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USA - mindig igaza van; vigyázat: Trump alatt nem volt érvényes!

V

Vallás – nevetséges elmaradott maradiság, középkori sötétség, de esetleg elt?rhet?, ha használható
politikai céljainkra

Vasárnapi munkavégzés - hagyományos baloldali érték, a szakszervezetek végre kiharcolták, hogy
minden munkáltató dolgoztathasson bárkit vasárnap, ennek ellenzése fasizmus

W

Weber - gerictelen zorbánista, azaz gerinces európai, azaz gerinctelen zorbánista, mindjárt megnézem,
most éppen mi

Z

Zorbán - pocakos cigány diktátor, még Putyinnál is rosszabb ember, az a hobbija, hogy diktatúrát vezet
be hetente átlag kétszer, szerencsére viszont biztos, hogy meg fog bukni legkés?bb tavalyel?ttig

ZS

Zsidó - a szót nem szabad kimondani, kivéve ha az antiszemitizmust ostorozzuk

Zsidózás - a zsidó szó bármilyen említése bárki más által
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